
في المفتوح الحوار
 للحوار التوحيد ميدان
 الرحيم الرحمن الله بسم

خاتم على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
وبعد.  والمرسلين، النأبياء

الله جزى ـ للحوار التوحيد ميدان استضاف فقد
ًا ـ الجزاء خير عليه القائمين ًا حوار فيه .. أجبنا مفتوح

تساؤل أي له كان من كل وعلى الخوان، أسئلة على
ـ له ُحدد كما ـ الحوار امتد .. وقد ودعوتنا منهجنا على

ًا إلى  هـ،26/11/1422 تاريخ من كاملً، أسبوع
إلى ما،8/2/2002 الموافق  هـ،3/12/1422
ما. 15/2/2002

وتهذيبه الحوار تنقيح نأعيد أن رأينا الفائدةا ولتعميم
العون تعالى الله .. سائلين موقعنا في .. ونأشره

مجيب. قريب سميع تعالى .. إنأه والقبول والتوفيق،
السئلة إيراد في هنا سنتبعها التي والطريقة

ورودها بحسب ـ الله شاء إن ـ سيكون عليها والجابة
.. رامزين الحوار ميدان في وردت كما بالتسلسل

) .. والله ( جـ بحرف وللجواب )، ( س بحرف للسؤال
المستعان. 

 

ـ الحوار نأص ـ
نأبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد

بعده. 
ـفــاطر وإـســرافيل وميكائـيــل جبرـيــل رّب اللـهــم

تحـكـم أنـأـت  والـشـهادةا، الغيب عالم والرض، السماوات
ِلفِ لما اهدنأا يختلفون، فيه كانأوا فيما عبادك بين ُت فيه اخ
ـن ـق ـم ـك، الـح ـك بإذنـأ ـدي إنـأ ـن تـه ـاء ـم ـى تـش ـراٍط إـل ـص

مستقيم. 
ّنأا اللهم ًا بك نأشرك أن بك نأعوذ إ نأعلمه، شيئ

.. وبعد.  نأعلمه لما ونأستغفرك
الحسين، أبا والمشرفين القائمين الخوةا الله جزى

استقبالهم حسن على الجزاء .. خير والعاملي وموحد،
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اللقاء فرصة وللخوان لنا .. واتاحتهم وترحيبهم
الله.  شاء إن المبارك الميدان هذا في والتحاور

حسن أبدوا .. الذين الخوان جميع الله وشكر
ًا الحوار بهذا واهتمامهم ترحيبهم القدير العلي .. راجي

يكون .. وأن حسناتنا ميزان في هذا ملتقانأا يجعل أن
شر..  مغلقا خير، مفتاح

يكون بأن ـ ابتداء ـ وإخوانأي نأفسي أذكر أن وأود
الحق ومعرفة .. السترشاد، المسائل طرح من الغرض

.. التشويش .. أو .. والمراء الفتنة .. وليس .. والتزامه
 الثراء مجرد أو

الله .. عسى هذا كل من وإياكم الله .. أعاذنأي الفكري
ميزان في هذا عملنا ويجعل منا، يتقبل أن تعالى

نألقاه.  يوما حسناتنا
ًا كتبته بحث س: هذا عائض للشيخ كلما على تعليق

..   ) الخبيثةmbc(  قناةا على القرنأي
هـ،18/11/1422 السبت " ليوما ودنأيا " دين برنأامج في

وضوابط الله أنأزل ما بغير الحكم حول الموضوع وكان
 ] ..؟1فيه[ رأيه ُيعطيني الشيخ .. فلعل التكفير

بحث على اطلعت العالمين. فقد رب لله جـ: الحمد
" عائض بـ والمعنون التونأسي، الله عبد أبي أخينا

رأيي بإبداء الخأ طالبني " وقد التكفير وضوابط القرنأي
الحكم العالمين. طواغيت رب لله فأقول: الحمد فيه،

موانأع من بمانأع ول بالجهل ُيعذرون ل المعاصرين
..! التكفير

بها أتيت التي والستدللت والقواعد، والمقدمات،
يستحق هل .. ولكن الحمد ولله صحيحة ـ بحثك في ـ

ما يحتمل كلمه .. وهل الرد هذا القرنأي عائض الشيخ
..؟؟ إليه ذهبت

كلما على الوقوف من بد ل ذلك على نأحكم لكي
.. وجزاكم إلينا نأقله استطعت لو وحرفه، بنصه الشيخ

ًا.  الله خير
* * *

صواب:" نأعلن أما خطأ التي القائل قول س: هل
بيعة أو نأصرانأية، كنيسة في مسلم أي صلةا حرمة

من كبيرةا ذلك وان الدينية، طقوسها بممارسة يهودية،
" في منشور .. وهو هنا وإثباته نأقله علينا يتعذر البحث لطول  1

أراده. " لمن التوحيد ميدان
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ًا "، الكبائر أعظم ت الحديث بنص ـ بالله الشرك أن علم
 ؟ كبيرةا أنأه عليه ُيطلق

.. واضحة غير العالمين. العبارةا رب لله جـ: الحمد
الصلةا يصلي أنأه أي المسلم؛ بصلةا المراد كان فإن

العلم أهل .. وبعض جائز .. فهذا الكنيسة في السلمية
خلو اشترط من .. ومنهم جوازه على الجماع نأقل

والتماثيل.  الصلبان من الكنيسة
صلتهم، يصلي أنأه أي بالصلةا؛ المراد كان وإن

ُيشاركهم في الشركية الدينية وطقوسهم عباداتهم و
بالله. وشرك كفر، .. فهذا كنائسهم

* * *
ًا يكون التالي الكلما قائل س: هل الكفر في واقع

وراء من المريكي الشعب أصاب لما تأثرنأا عن .. " نأعبر
الحكومة داعين ونأيويورك، واشنطن على الهجمات
لها، الشعوب كراهية أسباب عن البحث إلى المريكية

المن يحقق بما الدولية سياساتها في النظر وإعادةا
  " ..؟ الرض شعوب لجميع الحقيقيين والسلما

ل الكلما هذا أن العالمين. الظاهر رب لله جـ: الحمد
ًا يكون ل .. وقائله الكفر درجة إلى يرقى في واقع
أعلم.  تعالى .. والله الكفر

* * *
الطائفة هم .. ومن الحكم طائفة هم س: من

النأظمة في .. كما تحديدهم يتم .. كيفِ الحاكمة
الذين حكم ما .. كذلك فيهم الشرع حكم وما المعاصرةا،

 ] ..؟؟2[ الطاغوت إعلما في يعملون
أو الحكم، العالمين. طائفة رب لله جـ: الحمد

هم: كل الحكم، نأظاما بهم يقوما الذين الحكم طوائفِ
النظاما، هذا حماية أجل من يعمل وحارس ومؤيد، نأصير،

الناس، من عدةا طوائفِ ذلك في ويدخل عليه، والحفاظ
..!  الحكم وأجهزةا سلك في والعاملين والموظفين،

ًا 2 المثلة ضرب في .. والستطراد السؤال لطول أحيانأ
.. آخر بأسلوب .. وصياغته وتهذيبه لتلخيصه .. أضطر والشواهد

.. السائل يريده .. وما وفحواه مدلوله عن يخرج أن دون ومن
أراد .. ومن ملحظ هو كما موضع من أكثر في يتكرر هذا ومثل

النص .. فليراجع ونأصه بحرفه ورد كما السؤال على يقفِ أن
للحوار. التوحيد ميدان في المثبت
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أيد، أو نأاصر، من كل العموما: أن وجه على ونأقول
فهو البواح الكفر أنأظمة عن جادل أو دافع، أو رضي، أو

ذلك من يلزما .. ول الكفر في ومثلهم منهم .. وهو كافر
ًا هؤلء من واحد كل يكون أن وجود لحتمال بعينه؛ كافر

ًا قوةا تتفاوت .. وهي بعضهم بحق التكفير موانأع وضعف
.. وآخر .. وشخص وأخرى .. وشريحة وآخر نأظاما بين

والتأويلت الشبه .. وحجم النظاما كفر ظهور بحسب
ًا استساغتها .. ومدى المناصرين عند وعقلً!  شرع

نأنصح المسألة هذه في التفصيل من ولمزيد
المة جيوش حال بيان في هامة " مسائل بحثنا بمراجعة

".  الملة من صاحبها تخرج " أعمال كتاب وكذلك "،
.. وفيمن المتنفذةا الحاكمة الطائفة هم من أما

 ..؟ تتمثل
المتنفذةا الطائفة هي الحاكمة؛ أقول: الطائفة

القرار ويكون الحكم، مقاليد جميع على تستحوذ التي
ومن لخر، نأظاما من تختلفِ ـ زمانأنا في ـ وهي بيدها،

..!  لخر بلد
فيها الحاكمة الطائفة تكون التي فمنها: النأظمة

في ممثلة التنفيذية، أقساما: السلطة ثلثة إلى تنقسم
التي التشريعية ووزرائه. والسلطة الملك أو الرئيس

والتشريعات. القوانأين إصدار مهمة إليها ُيوكل
ُيملى ما وتطبيق بتنفيذ تقوما التي القضائية والسلطة

السلطة قبل من وتشريعات قوانأين من عليها
..!  التشريعية

ً فيها الحاكم يكون ومنها: أنأظمة شخص في ممثل
 قليلون عصابة ومعه الرئيس، أو الحاكم

اليد أصابع عدد يتعدون .. ل المقربين المتنفذين من
.. الشعوب .. ومصائر الحكم بمقاليد ..يتحكمون

.. العربية البلد أكثر في الحال هو .. كما المة وخيرات
!!   وللسفِ

ً فيه الفعلي الحاكم يكون ومنها: أنأظمة في ممثل
ـ الحقيقة في ـ يكون الخرين .. ووجود وعائلته الملك
ًا واجهة عن عبارةا هم .. وإنأما قيمة ول له أثر ل صوري

..!  العاما .. والرأي الناس أماما
أساس على فيها الحكم يقوما التي ومنها: النأظمة

هي فيها الفعلي الحاكم .. فيكون الطائفي النأتماء
هذه .. وفي الشعب شرائح سائر دون المتنفذةا الطائفة
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الفاعلة العناصر وجميع الحاكم يكون أن يجب الحالة
هو .. كما غير ل الطائفة أبناء من الحاكمة والمؤثرةا

..!!  وغيرها سوريا في الحال
على موجودةا .. كلها النأظمة من الصور فهذه

العباد!  عون في الله .. وكان الساحة
إعلما في يعملون الذين العلميين عن السؤال أما

الذين السحرةا الطاغوت: فهم .. ولصالح الطاغوت
على وباطله  كفره ترويج في الطاغوت عليهم يعتمد
فرعون سحرةا دور يلعبون الذين السحرةا .. هم الناس

.. الناس وإضلل إغواء .. في فرعون مع كانأوا أن يوما
..!  حكمه .. فحكمهم المقربين بطانأته من فهم

سلك في عمل من كل كفر يستلزما ل هذا ولكن
.. المختلفة العلما وسائل في شارك .. أو العلما
حجم .. وفي مقاصدهم في يختلفون ذلك في فالناس
وشبهاتهم أعذارهم تتفاوت .. كما به المتلبسين الباطل

على الحكاما إنأزال عند والنأتباه التفصيل من بد ل .. لذا
..!  الناس أعيان

* * *
أن العلم .. مع الحاكم الحزب أعضاء حكم س: ما

.. عامة أو خاصة مادية لمصلحة الحزب يدخل بعضهم
المن ورجال المخابرات شر ليدفع تقية يدخل وبعضهم

الديكتاتورية النأظمة من كثير في الحال هو .. كما عنه
 ؟؟ الظالمة

العلمانأية العالمين. الحزاب رب لله جـ: الحمد
على ـ والحياةا الدولة عن الدين تفصل التي الباحية
ل كفرية أحزاب ـ ومسمياتها وراياتها مشاربها اختلف

كفار العقائديون .. وأعضاؤها بها اللتحاقا يجوز
غرض .. أو المادية المصلحة نأرى .. ول مشركون

ًا المعيشة مستوى تحسين ًا مبرر لللتحاقا شرعي
أجل من مزالقها وارتكاب الحزاب، هذه مثل بصفوف

بمعصيته، ُيطلب ل تعالى الله عند .. فما المال من فتات
بطاعته.  ُيطلب وإنأما

على المحقق والرهاب الخوف حمله من ولكن
يستطيع ل .. وكان حزبهم ومن منهم بأنأه التظاهر
له يكون أن .. أرجو ودولتهم سلطانأهم من الخروج

ِإّلتعالى: قوله وان شرعي، مخرج ّتُقوا أأْن    ْنُهْم أت ِم
ًةا أقا أن يجوز ل الحالة هذه في حتى .. ولكن يشمله  ُت
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أذاهم يدفع به الذي القدر إل الموافقة من لهم ُيظهر
نأجد .. لذلك إليه حاجة ل فيما توسع غير ومن وشرهم،

ًا قوله ُيتبع تعالى الله ُكُم  ذلك من محذر ّذُر أح ُي ّلُه أو ال
أسُه ألى أنأْف ِإ ّلِه أو أمِصيُر ال ْل . 28عمران: آل ا
.. قاموا بأعيانأهم أشخاص حكم عن تنبيه: السؤال ـ
ذلك ونأحو حكمهم .. ما كفرية تكون .. قد العمال ببعض

 ؟
كان من وبخاصة ـ الحيان من كثير أقول: في

بحكم عليه الجزما يمكن ل ـ المتشابهات جهة من كفره
التي وأعذاره شبهاته مجموع إلى النظر دون من محدد

فعل قد ُيقال: فلن .. فقد الفعل ذلك فعل على حملته
كافر .. أنأه النقل هذا على بناء الحكم .. ويكون وكذا كذا

فيما معه .. والتباحث المعين بذلك اللقاء عند .. ولكن
العذار من هائل كم عنده .. تجد كفر من فيه وقع قد

.. بالكفر عليه الحكم على تؤثر ـ شك ل ـ التي والتأويلت
شأنأه.  في التوقفِ السلمة من وترى

ًا قضائي، موقفِ العيان على فالحكم ـ وأحيانأ
ًا أقول ًا وليس أحيانأ ًا الحكم يكون حتى ـ دائم صائب

السباب عن المعين ذلك نأفس مساءلة من بد ل وعادلً
الذي .. وما فيه وقع قد فيما الوقوع على حملته التي

منه.  يريده
ًا الفقه: فتأملوا بهذا ويلزما يدل ما السنة وفي ملي

أقر الذي المحصن الرجل ذلك من  النبي وتحقق تثبت
.. وكان ذنأبه من يتطهر أن .. وأراد بالزنأى نأفسه على

وهو بذنأبه مقر هو .. هل جنة في .. هل الرجم حكمه
كذا .. لعله للخمر شارب هو .. هل وعقله وعيه بتماما
؟!!  وكذا

الوقوع حالة أقول: في ..؟ الزنأى في هذا قيل فإن
باب من التثبت المعين على بالكفر .. والحكم الكفر في

أياتعالى: قال وأوكد، أولى أها   ّي أن أأ ّلِذي ُنوا ا أم أذا آ ُتْم ِإ ْب أر أض
ِبيِل ِفي ّلِه أس ُنوا ال ّي أب أت ُلوا أول أف أمْن أتُقو أقى ِل ْل ُكُم أأ ْي أل ِإ

أما أت الّسل ًا ألْس أن ُمْؤِمن أتُغو ْب أض أت أر أياةِا أع أح ْل أيا ا ْنأ ّد أد ال ْن ّلِه أفِع ال
ِنأُم أغا ٌةا أم أر ِثي أك أك ِل أذ ُتْم أك ْن ْبُل ِمْن ُك أمّن أق ّلُه أف ُكْم ال ْي أل ُنوا أع ّي أب أت أف

أه ِإّن ّل أن ال أما أكا أن ِب ُلو أم ًا أتْع ِبير . 94النساء: أخ

* * *
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إعداما على ويوقع يفتي الذي المفتي حكم س: ما
ّدقا الموحدين إخوانأنا ُيص في ذلك حصل .. كما عليه .. و
..؟!  عدةا أماكن

أو .. بفتوى بريء مجاهد قتل في ُيشارك جـ: الذي
ًا، خطير عمل .. هو الفعل بمباشرةا .. أو المر بإصدار جد

هل .. ولكن  بالله الشرك بعد الكبائر أكبر من وهو
 ..؟ ل أما بذلك يكفر صاحبه

على التوقيع على حملته التي للسباب عائد فهذا
 أن ظهر .. فإن المسلم ذلك مثل قتل

.. والمسلمين للسلما الكره ذلك على والدافع السبب
والنصرةا الولء مجرد .. أو والمجاهدين والجهاد

.. وسواء صيته عل مهما يكفر .. فهذا الحاكم للطاغوت
ًا كان ذلك!  غير أما مرجئ

لقناعات أو .. لتأويل ذلك غير دافعه كان من أما
.. فهذا الشرع من يبررها أو يسندها ما لها خاطئة
عدما السلمة من .. وأرى أمره يتولى .. الله مخطئ
تعالى .. والله شاكلته على كان ومن كفره، في الخوض
أعلم. 

* * *
هذا حواري منتدى في .. قرأت الفاضل س: شيخنا

وعافاه أسره الله فك الرحمن عبد عمر الشيخ عن النقل
تعليقكم .. وما للشيخ صحيح الكلما هذا نأسبة .. فهل

 ؟ عليه
حكامنا هجوما الشيخ:" لماذا عن المنقول النص

في الضراوةا هذه .. هل إيران في السلمية الدولة على
الشيعة مذهب بين التاريخي الخلف لمجرد الهجوما

 ..؟؟ السنة وأهل
الولى البذرةا وضع في بنجاحهم العتراف يمنع ول
ُتعيد البلد وتفتح العالم تسود إسلمية لخلفة العباد و

ً للسلما إيران في الخوةا على الهجوما من .. وبدل
السلمية الدولة وأد ومحاولة فيهم ليس بما واتهامهم

آثارهم، ونأقتفي خطاهم، تقتدي ل فلماذا مهدها في
..؟؟!  السنة وأهل الشيعة بين ونأقرب

حقيقتها في شرف هي التي التهامات هذه ولماذا
هذا، يفعلون كانأوا .. فإن السلمية الثورةا كتصدير

..؟!  وبثورتهم بهم فأهلً
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يد من لها فيا العون يد لهم لخوةا يمدون كانأوا وإن
ً بالتقبيل أولى بيضاء، .." والبذاءةا السباب من بدل

انأتهى. 
ًا الله .. وجزاكم الكلما هذا على تعليقكم فما  ؟ خير

عن ُنأسب ما صح العالمين. إن رب لله جـ: الحمد
فهو ـ أسره وفك الله حفظه ـ الرحمن عبد عمر الشيخ

إن ـ هذا الشيخ خطأ .. ولعل عليه ُيتابع ل ظاهر خطأ
الثورةا ظهور مراحل أوائل في كان ـ نأسبته صحت

لم الروافض الشيعة وأهداف غايات أن حيث اليرانأية
.. والدعاةا العلماء من لكثير وواضحة ظاهرةا تكن

.. ليس والثناء التأييد وبعبارات الظن بحسن فبادروها
ًا ًا .. وإنأما الروافض الشيعة في حب .. السلما بظهور حب

ستقفِ بأنأها كاذبة شعارات من الثورةا تلك رفعته وبما
دولة قياما أجل من جهادهم في المسلمين بجوار

..!!  بلدهم في إسلمية
انأكشفت أن وبعد ـ الياما هذه في الشيخ أظن ول

.. والله عنه النقل تم ما يقول ـ الروافض وأحقاد نأوايا
أعلم.  تعالى

* * *
ـ بلدنأا في الحال مجهولي مع نأتعامل س: كيفِ

حيث من ـ خلفه ول السلما عليهم يظهر ل الذين وهم
أنأهم الظن غلبة مع خاصة، الذبيحة وأكل السلما، إطلقا

المرتدون كثر حيث بلدنأا؛ في الحال هو كما يصلون ل
..؟!  والكبير الصغير بين الدين سب وفشا الصلةا، بترك

في الناس في العالمين. الصل رب لله جـ: الحمد
بالدليل ـ عنهم يثبت لم ما السلما المسلمين بلد

غلبة على قائم المر أن داما .. وما العكس ـ القطعي
.. أو إسلمهم ترجيح على يحملك ما الظن من أي الظن؛
والشرع السلمة من .. أرى الكفر به ُيظن من إسلما
على الناس إسلما يفيد الذي الضعيفِ الظن هذا تقديم
التكفير في للخطأ .. لما كفرهم يفيد الذي الراجح الظن

الحكم في الخطأ جراء من تتحصل ل وتبعات مزالق من
أعلم.  تعالى .. والله بالسلما الخرين على

* * *
أن فنجد الطلبة ومصليات مساجد بعض س: نأدخل

وأمثاله؛ الجينز نأوع من الضيقة بالسراويل يصلي الماما
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السجود عند خاصة بوضوح، وتحددها العورةا تصفِ والتي
علينا وهل به، الصلةا يصح مما هذا فهل والركوع،

 ؟ معهم صلينا إذا العادةا
جائز بالسروال العالمين. الصلةا رب لله جـ: الحمد

قال:" بريدةا عن داود، أبو أخرجه الذي الصحيح للحديث
به، ُيتوشح ل لحاف في ُيصلي أن  الله رسول نأهى

". رداء عليك وليس سراويل في تصلي أن والخر
رداء؛ وعليه السروال في صلى من أن الحديث مفهوما

جائزةا.  .. فصلته الكتفين أو العاتق يستر ما كل وهو
ً وصفت كما السروال كان إن أما ًا مفصل وواصف
ما ـ القميص ـ الرداء من يوجد .. ول المغلظة للعورةا

.. ول بسروال ليس السروال .. فهذا عورته به يستر
كان من خلفِ الصلةا جواز .. ول فيه الصلةا جواز أرى
.. ل الصلةا صحة شروط من العورةا ستر لن وصفه؛ هذا

أعلم.  تعالى .. والله دونأه من الصلةا تصح
هذا كان من وراء .. أو سروال بهكذا صلى ومن

يعيد أن عليه أرى .. ل للحكم جاهل .. وهو وصفه
التكليفِ يرفع الجهل .. لن الحاضرةا الصلةا إل الصلةا،

يعيد أن أمره  النبي فإن الصلةا مسيء .. ولحديث
ًا يعيد بأن يأمره .. ولم الحاضرةا صلته صلواته من شيئ

ًا الفائتة  النبي له قال التي كالصلةا يصليها كان أنأه علم
أعلم.  تعالى " .. والله تصّل لم فإنأك فصلي فيها:" عد

* * *
مؤيد بين الفتاوى تنوعت الخيرةا الحداث س: في

أعلى ـ الشعيبي حمود الشيخ فضيلة أن .. ومع ومعارض
بالتفصيل، الشرعي الموقفِ بين قد ـ عنده مقامه الله
ذهب ما عكس أفتوا قد بعد فيما العلماء بعض رأينا لكن
وسلمان الحوالي سفر وخاصة الله رحمه الشيخ إليه

علينا الذي الموقفِ .. وسؤالي: ما كثير وغيرهما العودةا
عملء بأنأهم نأصفهم أن لنا يجوز .. وهل منهم نأتخذه أن
..؟!  ماذا أما تقية أجابوا أنأهم أو

الشيخين وصفِ يجوز العالمين. ل رب لله جـ: الحمد
عميلين بأنأهما العودةا وسلمان الحوالي، سفر الكريمين

ـ الكريمان .. فالشيخان السلطان مشايخ من أنأهما أو
سبيل في وجهاد بلء سابقة لهما ـ تعالى الله حفظهما

ـ خطأ لدنأى والفقه النأصاف من .. فليس الدعوةا هذه
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ًا يكون قد بالخيانأة صاحبه على ُيحكم ـ اجتهاد عن صادر
..!  والعمالة

ما منهما .. يؤخذ العلم أهل من كغيرهما والشيخان
.. من الحق فيه خالفا ما عليهما .. ويرد الحق فيه أصابا

نأنصح الذي .. وهذا قدرهما من انأتقاص ول تعصب غير
به. 

معين .. بحكم داعية أو شيخ على الحكم تنبيه: عند ـ
ًء النظر من بد .. ل ـ وحسناته مواقفه، مجموع إلى ابتدا
ـ الخطاء تلك له يجب ما الحسنات من عنده تجد فقد

ًا نأفسك ستجد وبعدها التأويل في التوسع في ملزم
.. حسنات من الشيخ هذا عند ما .. بحسب آخر دون لشيخ

فقه .. وهذا الخر عند توجد .. ل قرائن من به ُيحيط وما
هذا في الفائدةا من .. ولمزيد له التفطن ينبغي دقيق
" رفع القيم السلما شيخ كتاب بقراءةا نأنصح الباب

".  العلما الئمة عن الملما
* * *

الله أنأزل ما بغير الحاكم كفر اعتقدنأا إذا س: هل
.. أما وسيلة .. وبأي بالقوةا عليه نأخرج أن ذلك من لزما

رحمه ـ اللبانأي الشيخ قاله الذي المنهج نأتبع أن علينا
وجود ألحظ أنأني .. وبخاصة والبناء التصفية في ـ الله

لم .. لكنهم الله شرع تطبيق يريدون العواما من الكثير
يتمكن لم اليمان .. لكون عليهم ُفرض لو ذلك يفعلوا

 ..؟؟ قلوبهم من
تكفير من يستلزما العالمين. ل رب لله جـ: الحمد

التي القوةا أو القدرةا استيفاء قبل عليه الخروج الحاكم
عن العجز حصول حال .. وفي عليه الخروج من تمكن

يتعين .. كما عليه للخروج العداد .. يتعين عليه الخروج
والواجبات والحقوقا والبراء، الولء حيث من ـ ُيعامل أن

بالمعسور.  يسقط ل .. فالميسور مرتد كافر كحاكم ـ
التي ـ الله رحمه ـ نأاصر الشيخ بقاعدةا والعمل

أن يجوز " ل والتربية به:" التصفية وُعرفت بها ُعرف
ًا تكون الشرعية بالواجبات القياما عن للتقاعس مبرر

يفعل كما ـ معها نأتعامل أن يجوز ل .. كما عليها المقدور
النصوص لعشرات نأاسخ شرعي كنص ـ للشيخ المتعصبة
.. للجهاد .. وبالعداد بالجهاد تأمر التي الشرعية
..!  والردةا الكفر أئمة على والخروج
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.. الله لهم: قال .. تقول المتعصبة لهؤلء وأعجب
نأاصر: الشيخ قال .. فيقولون: ولكن الله رسول قال

..!  والتربية التصفية
التصفية من .. وتقصدون تريدون ماذا سألتهم ولو
.. الجهاد تعطيل نأريد وضوح بكل .. لجابوك والتربية
.. فالمقاما بالجهاد النأشغال .. وعدما الجهاد وتأخير

" .. التي وتربية " تصفية مقاما .. وإنأما جهاد مقاما ليس
السنين مئات القوما عند والتربية التصفية هذه تمتد قد

!!..
عمل أي أماما كأداء .. عقبة المقولة هذه فأصبحت

.. الدين هذا مستوى إلى بالمة النهوض يستهدف
..!  نأعايشه الذي الواقع هذا ومستوى
ككلمة ُتطلق ـ الغالب في ـ المقولة هذه فإن لذا

.. به .. والعمل الحق .. وتعطيل باطل بها ُيراد حق
لذلك!  النأتباه فيرجى

* * *
سرور، محمد الشيخ إليه يدعو فيما قولك س: ما

في أخطأ تراه هل .. بمعنى بكتاباته معجب أنأي وبخاصة
..؟!  شيء

محمد للشيخ العالمين. بالنسبة رب لله جـ: الحمد
الستفادةا يمكن طيبة كتابات للشيخ أن شك .. ل سرور
منها. 

يريد ماذا تعرف ل أنأك الشيخ على مآخذنأا من ولكن
.. أما الديمقراطي والعمل الديمقراطية مع هو .. هل
..؟!!  ضده

الجهاد ضد أنأه أما والمجاهدين الجهاد مع هو هل
..؟!!  المجاهدين وضد

الحكم طواغيت على الخروج يرى هو هل
القوةا اعتماد يرى .. وهل ذلك يرى ل أنأه أما المعاصرين

..؟!! ذلك يرى ل أنأه أما التغيير عملية في
غير أنأه أما الحكم طواغيت بشرعية يعترف هو وهل

..؟؟!  يكفرهم ل أنأه أما يكفرهم هو .. وهل ذلك
عليك أما معك هو .. هل ذلك غير أما سلفي هو هل

..؟!! 
أن قلت ولو ذلك، من بشيء تجزما أن تستطيع ل
ما ومواقفه كلمه من .. لوجدت .. وكذا كذا هو الشيخ
..؟!!  عنه ذكرت ما وخلف بعكس القول على يحملك
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الشيخ عند النقد حس أن كذلك عليه يؤخذ ومما
السنة أن .. حتى عنده العملي الجانأب من بكثير أضخم

في له محاضرةا بوجود تسمع تكاد ول تمران والسنتين
 .. ول فيها يقيم التي البلد
بالله!!  إل قوةا ول حول

* * *
ً كتاباتك في ـ شيخ يا ـ نأر س: لم ربيع عن مقال

ًا أنأه .. مع المدخلي بمن التعرض مقالته تتصدر دوم
.. لماذا؟!  بمبادئكم يعتقد

المدخلي لربيع العالمين. بالنسبة رب لله جـ: الحمد
كما كتاباتنا بعض ثنايا في الرد من بشيء عنيناه .. قد
عندنأا " .. فالرجل عليه وما له ما قطب " سيد مقال في

ـ وظلمه واعتدائه تطاوله رغم ـ أنأه أرى .. ول متهم
الهالة .. وهذه مستقل بمقال ُيخص أن يستحق

نأفس في .. ولغاية .. مصطنعة حوله المصنوعة
..!  الطاغوت

* * *
التحرير حزب بمبادئ اعتقد من كفر ترى س: هل

..؟! 
نأرى .. ل العالمين. أقول: ل رب لله جـ: الحمد

السلمية الحزاب جملة من التحرير .. فحزب كفره
أن الحزب استطاع .. ولو وعليها لها التي المعاصرةا

والمواقفِ، المسائل لبعض التعصب من يتحرر
.. به وُعرفت بها ُعرف .. التي الخاطئة والسلوكيات

ًا فيه لكان ًا خير ومبادئ أفكار بعض عنينا .. وقد كثير
استئناف إلى " الطريق كتابنا في الرد من بشيء الحزب

الكتاب ضوء على راشدةا خلفة وقياما إسلمية حياةا
شاء.  من " فليراجعه والسنة

* * *
على رده في معناه ما المأربي الحسن أبو س: قال

الحاكم أن لو أحدهم بالتكفيريين:" سألت يسميهم من
.. قال: ل يكفر؟ واحدةا مرةا الله أنأزل ما بغير حكم لو

كانأت لو وهكذا ..؟ مسألتين في حكم المأربي: لو فسأله
ًا عندكم الحاكم يكفر المأربي: متى قال .. ثم ثلث "، إذ

أن لنا .. ومتى وكافر ظالم بين نأميز كيفِ وسؤالي
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معصيته من عليه نأحكم لم إن الحاكم بكفر نأحكم
الولى؟! 

أبي عن نأقلته العالمين. ما رب لله جـ: الحمد
.. فهو اللبانأي الشيخ كلما من .. هو المأربي الحسن

أتباعه بها .. فطار الشبهة أو التساؤل هذا أثار من أول
بها .. ويواجهون مكان كل في .. ينثرونأها ومقلدوه

أتوا قد أنأهم أو شيء، على أنأهم ظانأين المخالفين
..!  الظهر بقاصمة

موضع، من أكثر في السؤال هذا على أجبنا وقد
أن والجماعة السنة أهل عقيدةا من هنا: أن وأجيب
.. والمعاصي بالذنأوب وينقص بالطاعات، يزيد اليمان
عشر أو مرةا الله أنأزل بما الحكم ترك أثر فإن وعليه
الحكم ترك حال في اليمان على أثره عن يختلفِ مرات

ل .. فهو أكثر .. أو مرةا ألفي أو مرةا ألفِ الله أنأزل بما
.. لكن كالذرةا ـ اليمان أي ـ ُيصبح أن إلى يضعفِ يزال
تتزحزح ل الرجاء أهل عند الذرةا هذه أن يبدو عما

هذا .. لذلك الزوال أو للنقص قابلة غير .. فهي كالجبال
أنأزل ما بغير مرةا مليون حكم لو ـ القوما عند ـ الحاكم

يمكن ل صامدةا تظل اليمان من الذرةا هذه .. فإن الله
..!!  تزول أن

يقولن: اليمان ذلك مع أنأهم المر في والعجيب
اليمان في السلفِ عقيدةا على .. ونأحن وينقص يزيد

..؟!! 
.. ول ذاته الذنأب من أثقل إثمها زور كلمة فهي

بالله.  إل قوةا ول حول
اليجاز: أن سبيل على هنا نأقوله أن يمكن والذي

بما يحكم .. فل الله أنأزل ما بغير الحكم عنده ُيعدما الذي
ًا الله أنأزل بلسانأه زعم مهما بمؤمن ليس .. فهذا مطلق

كان لو .. إذ  للنبي المتابعة مطلق .. لنأتفاء ذلك خلف
ًا ًا مؤمن ًا وكان ورسوله، لله ومحب هذا زعمه في صادق
ِإْن  ُقْلتعالى: قال كما حكمه، إلى وانأقاد  النبي لتبع
ُتْم ْن أن ُك ّبو أه ُتِح ّل ِنأي ال ِبُعو ّت ُكُم أفا ْب ِب ّلُه ُيْح أيْغِفْر ال ُكْم أو أل

ُكْم أب ُنأو ّلُه ُذ تعالى: . وقال31عمران: آل أرِحيٌم أغُفوٌر أوال
أك أفل ّب أر أن ل أو ُنو ّتى ُيْؤِم أك أح ّكُمو أح أما ُي أر ِفي أج أنُهْم أش ْي ل ُثّم أب

ُدوا ْنأُفِسِهْم ِفي أيِج ًا أأ أرج أت ِمّما أح ْي أض ّلُموا أق أس ُي ًا أو ِليم أتْس
:ُيحب الله ُيحب حاكم افتراض . فيستحيل65النساء .. و
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ًا الله أنأزل بما يحكم ل هو .. ثم رسوله .. ويترك مطلق
..!!   للنبي الظاهر والنأقياد التباع مطلق

القول على تحملنا عديدةا أوجه جملة من وجه هذا
إلى التنبيه .. مع الله أنأزل بما يحكم ل الذي الحاكم بكفر

عنهم الجدال كثر الذين ـ المعاصرين الحكم طواغيت أن
للحكم المجرد تركهم جهة من وحسب كفرهم يأت لم !ـ

نأواقض جميع جهة من يأتي كفرهم .. بل الله أنأزل بما
يعلمون!  كانأوا .. لو العلم أهل عنها تكلم التي السلما

ً الوقوف ينبغي ل لذلك هؤلء ترك مجرد عند طويل
يوجد ل القوما .. وكأن الله أنأزل بما للحكم الطواغيت

!!  البعض يصور .. كما غيرها عندهم
في التفصيل من بشيء بحثناها قد المسألة هذه

بمراجعته " نأنصح الملة من صاحبها تخرج " أعمال كتابنا
ذكرنأاه الذي التفصيل عن ُيغني ل هنا اليجاز .. فهذا
هناك.  

* * *
حتى للمعصية الزانأي استسهال أن ترى س: أل

ًا يعتبرها بغير الحكم استسهال حتى أو حقوقه من حق
أنأي لو .. إذ بلسانأه الحاكم إقرار إلى يحتاج الله أنأزل ما

ًا نأفسي تخيلت حتى بالردةا أحد على أحكم لن قاضي
لم إذا بكفره الحكم عن وسأبتعد القول، هذا مثل يقول
ًا يقل  هذا من شيئ

..!  قلبه في هذا أن علمت لو حتى القبيل،
مستسهل إلى الناس صنفنا لو أنأنا ترى أل

ما تصنيفِ إلى .. سندخل الحق إلى وأواب ومستحسن
الذي الظاهر ونأترك بحالها، أعلم الله التي القلوب في
..؟!  ل أما الملة عن خروجه لنا بين

ًا ُيشترط ل العالمين. أقول رب لله جـ: الحمد دائم
لك يقر أن بالكفر معين على تحكم لكي أو للتكفير

صراحة: أنأه لك يقول .. أو لسانأه بعظمة بالستحلل
يقدما من قل .. فهذا الله لشرع .. ومكذب بالله كافر
يمارس أحدهم ترى .. حيث والمرتدين الزنأادقة من عليه

تراه الوقت .. وبنفس أبوابه أوسع من البواح الكفر
يقبله فل بالكفر ترميه أن سوى اتهاما كل منك يقبل
..!  منك

المجرمين من أن على يدل ما السنة في ثبت وقد
أو بألسنتهم ُيقرروا أن دون من بذنأوبهم يؤخذون من
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بأن  النبي فيه أمر الذي الحديث في كما ُيستتابوا، حتى
ماله ُيخمس .. وان أبيه بزوجة أعرس الذي الرجل ُيقتل
وجه على فعله هو هل فعله عن يسأله أن دون .. من

ً أصدقا عمله أن .. وذلك ل أما الستحلل ًا حال عن وتعبير
..!  لسانأه عظمة من كفره

دون من ُيقتل أنأه فيه فالراجح الزنأديق حكم وكذلك
عليه دل ما بلسانأه وجحد لنأكر ُسئل لو لنأه ُيستتاب؛ أن

ًا ُعد .. وبذلك البواح الكفر من حاله وواقع عمله .. زنأديق
دون من بقتله القول على العلم أهل أكثر ذهب ولذلك

من تكون الستتابة .. لن ُيسأل حتى أو ُيستتاب أن
على أقمت .. ولو بشيء لك يعترف ل .. وهذا شيء
.. وأول مسلم أنأه على لجادلك القاطعة البينة كفره

أكثر .. وما عليه ُيزاود أن لحد يسمح .. ول المسلمين
زمانأنا!!  في هؤلء

* * *
الحاكمية مسائل في يتكلم من أن س: لحظت

إما .. يعتمد ذلك يرى ل أو الكفر بوقوع يعتقد كان سواء
حق على أنأا .. فهل كثير ابن كلما أو تيمية ابن كلما على
 ؟ أقول فيما

من الحاكمية العالمين. مسائل رب لله جـ: الحمد
من الدلة عليها .. تضافرت والتوحيد العقيدةا مسائل
فيها، تكلموا العلم أهل .. وجميع والسنة الكتاب

ابن كلما على ـ ذكرت كما ـ محصورةا ليست والمسألة
أن ذلك مصداقا تعلم لكي .. ويكفي كثير ابن أو تيمية
قد حيث العزيز، عبد صهيب أبي أخينا كتاب على تطلع
من العلم لهل وفتوى قول مائتي من أكثر فيه جمع

الله شرع بدل من كفر على الدالة والخرين الولين
تعالى.

* * *
أنأه المقدسي محمد أبي الشيخ على س: لحظت

 الذي .. المر المعين تكفير قضية من ُيكثر
خطأ في تؤيدنأي .. فهل آخرون عنه الحديث عن يتحرج

؟ ذلك في المقدسي
لحظته ما نألحظ العالمين. لم رب لله جـ: الحمد

ُيكثر أنأه من المقدسي محمد أبي الشيخ أخينا على
من كثير على اطلعت .. وقد المعين تكفير في ويتوسع
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هذه في تكلموا ممن ـ الناس أكثر من .. فوجدنأاه كتاباته
ًا ـ المسائل ًا إنأصاف على الحكاما إطلقا عند واتزانأ
الخأ. حق في وارد غير الخطأ أن يعني ل .. وهذا الخرين

في الجتهاد أهل من فهو أصاب أما أخطأ وسواء
أعلم.  تعالى .. والله الباب هذا

* * *
.. فهل ترجمة لك نأقرأ أن الشيخ فضيلة يا س: نأود

 بذلك؟ علينا تتفضل أن لك
بما يقنع لم العالمين. أقول: من رب لله جـ: الحمد

صفحتين أو بصفحة يقنع أظنه ل موقعي في موجود هو
عن أكتبه أن يمكن ما وجد إذا .. هذا نأفسي عن أكتبهما
ُيحسن وأن والعافية، والعفو تعالى الله .. نأسأل نأفسي

خاتمتنا. 
ل لكونأه عندنأا الذي الحق يرد لمن أقول أنأني ثم

الناس من طائفة .. أو للمة نأصيحة وجهنا يعرفنا: كلما
من ـ نأصيحتنا له تروقا ل ممن ـ القوما من .. انأبرى
وفعلنا ضحينا .. نأحن هذا يكون .. من نأعرفه يقول: ل

له!  أما .. ل بصير أبو هذا يكون .. من وكذا كذا
هذا أن يعني ل بالشيء نأقول: الجهل ولهؤلء

..!  بشيء ليس الشيء
.. إل صغر أو وشأنأه كعبه عل مهما إنأسان من ما

.. والذين يعرفه ل من ومنهم يعرفه من الناس ومن
ذاك عن يعرفونأه بما بينهم فيما يتفاوتون يعرفونأه
يعلم!  ل الذي على حجة يعلم .. والذي النأسان

ًا أتصفح في المنتشرةا الحوار أنأدية بعض أحيانأ
ًا: من غريبة عناوين فأجد النأترنأت، ساحة هذا يكون جد

هذا يكون .. من تيمية ابن هذا يكون .. من قطب سيد
..؟!!  .. من .. من الرحمن عبد بن عمر

..؟!  بهم القوما جهل العلما هؤلء يضر ما
.. تراه .. وفلن فلن يكون يسأل: من الذي هذا ثم
.. بلده في الكرةا لعبي عن والواردةا الشاردةا يعرف
ًا يعرف ل بينما ..!  العلم أئمة كبار عن شيئ

من .. كم فأبوا للمجالسة القوما دعونأا مرةا من كم
ًا أهديناهم مرةا ًا ـ فألقوه به لينتفعوا كتاب ًا حقد وغيظ

بعد يأتون .. ثم المهملت سلة في ـ دعوتنا وعلى علينا
..؟!  نأعرفه .. ل فلن يكون من ليقولوا ذلك
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ًا ـ الردن في كنت عندما ـ أذكر ًا حزب إسلمي
ًا  أشد أفراده ُيحذر .. كان ومعروف
ً علينا السلما مجرد من التحذير .. رغم زيارتنا عن فضل
ـ القوما مساجد إلى ذهبنا إذا .. كنا لهم الشديد توددنأا

كلما ل .. حيث اللئاما موائد على كاليتاما نأظل ـ نأزال ول
.. ل فلن يكون يقولون: من ذلك بعد .. ثم سلما ول

..؟!! نأعرفه
ـ الحمد ولله ـ العشرات فغيرك تعرفنا ل كنت إذا
..! يعرفنا

فينا!  .. ل فيك .. العلة تعرفنا ل كنت إذا
تجرؤ .. ول تعرفنا أن تريد .. ول تعرفنا ل كنت إذا

وأسيادك، شيوخك، يأذن أن بعد .. إل علينا تتعرف أن
؟!!  لك نأفعل .. فماذا يأذنأوا .. ولن وزعماؤك

لزيارتنا دعونأاك .. وإن طردتنا بزيارتك قمنا إن
ًا أهديناك .. وإن وتكبرت أدبرت سلة في ألقيته كتاب

تعرفنا لكي لك نأفعل .. فماذا والمحروقات المهملت
..؟!! 

..فهذا ونأجالس نأعرف ممن إل ُيقبل ل الحق كان إذا
والحق والخير العلم من كثير من أنأفسنا نأحرما أن يعني

إل سيرتهم من نأعرف ل أفاضل علماء عن الثابت
..!  أسماءهم

أن وإخوانأنا أنأفسنا به نأنصح القول: الذي خلصة
ل وممن نأعرف ممن والسنة للكتاب الموافق الحق نأقبل
الكتاب خالفِ ما كل .. وهو الباطل نأرد .. وأن نأعرف

..!  نأعرف ل وممن نأعرف .. ممن والسنة
ل .. كما صاحبه نأعرف أن الحق لقبول ُيشترط ول
لهذه .. ومعذرةا صاحبه نأعرف أن الباطل لرد ُيشترط
لها التعرض أود ل كنت التي الجزئية هذه في الطالة

ًا ولنأفسهم لنا القوما ظلم لول إل قوةا ول حول .. ول مع
بالله.

* * *
وقد ـ الله رحمه ـ باز ابن الشيخ في قولك س: ما

سلطان، مفتي أنأه من العلماء بعض أمره في اختلفِ
 ..؟ الحق قول عن يبتعد مفتي أنأه وبين

باز ابن للشيخ العالمين. بالنسبة رب لله جـ: الحمد
إل عليه تجوز .. ول ربه إلى أفضى فقد ـ الله رحمه ـ
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ل .. وأن موتانأا محاسن نأذكر أن أمرنأا .. وقد الرحمة
مساوئهم.  عن نأنقب

.. والناس باقية الثار تزال ل قيل: ولكن فإن
عليها؟!  يطلعون

وغيره ـ الشيخ ترك وبساطة: ما وضوح بكل أقول
على .. نأعرضه وعلوما وأقوال آثار من ـ العلم أهل من

ًا وجدنأاه .. فما رسوله وسنة الله كتاب للحق موافق
ًا وجدنأاه .. وما عليه الله .. وحمدنأا وأخذنأاه قبلناه مخالف
أدنأى أو تعصب دون .. من منه .. وحذرنأا رددنأاه للحق
شيء!  أي ومن أنأفسنا، من إلينا أحب .. فالحق تردد

ُيرد منه يؤخذ فكل وقائدنأا حبيبنا .. عدا عليه و
 هو .. هذا  محمد نأبينا الكبر ومعلمنا

عند أنأفسنا به .. ونألزما إليه ونأدعو نأعتقده الذي الحق
.. مهما العلم أهل من وغيره الشيخ آثار مع التعامل

..! المتعصبون المشاغبون علينا شغب
* * *

ًا بصير أبو الشيخ يزال ل س: هل حول برأيه متمسك
..؟!  الخمر مدمن حديث

:" الله رسول العالمين. قال رب لله جـ: الحمد
". وثن كعابد خمر مدمن

إلى بريد الصغائر أقوله: أن أزال .. ول قلته الذي
والعياذ الكفر في الوقوع إلى بريد الكبائر .. وأن الكبائر

كفر!  ذاتها الكبائر أن يعني ل .. وهذا بالله
بالكبائر الستهانأة أقوله: أن أزال .. ول قلته الذي

.. البواح الكفر في صاحبها توقع .. قد عليها .. والدمان
.. هذا نأقل .. لم .. ل كفر الكبيرةا على الدمان لن ل

يحمل قد الغالب في الدمان لن .. ولكن نأقوله ولن
عليه أدمن الذي الذنأب واستحسان استحلل على صاحبه

إلى الحال به يصل ل قد كذلك أنأه .. يعني قد .. وقولنا
محذرين ذلك .. ونأقول والتحسين الستحلل درجة

ومشفقين. 
ابن .. قال العلم أهل جميع يقوله قلناه الذي وهذا

الطحاوية: النفاقا للعقيدةا شرحه في الحنفي العز أبي
في الخلل ذكر كما والفجور، البدعة مظنتهما والردةا

قال: إن أنأه سيرين بن محمد إلى بسنده السنة كتابه
..ا- هـ.   الهواء أهل ردةا الناس أسرع
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تعليقه : في5/14 السلسلة في نأاصر الشيخ وقال
كانأوا الذين الحلقات أصحاب على مسعود ابن إنأكار على

هذه أصحاب أن فيهم جاء .. ومما بالحصى يذكرون
مع طالب أبي بن علي قتال إلى المر بهم آل الحلقات
ًا الشيخ .. فقال النهروان في الخوارج ذلك:" على معلق

البدعة أن والقصة الحديث من تؤخذ التي الفوائد من
تلك أصحاب أن ترى أل الكبيرةا؛ البدعة إلى بريد الصغيرةا
الخليفة قتلهم الذين الخوارج من بعد صاروا الحلقات

ا- هـ.   معتبر من .. فهل الراشد
قول هو قلناه الذي أن السائل الخأ ليعلم ذلك ذكرنأا

.. الذي الله رحمه اللبانأي الشيخ فيهم بما العلم أهل
" النأتصار كتابنا في كما اليمان في مآخذ عليه سجلنا
..".  التوحيد لهل

يأخذونأه ما الحاقدون المشاغبون يجد لم لما ولكن
أخذوا ـ وحده تعالى لله كله ذلك في والفضل ـ علينا

العبارات بعض .. ويستخرجوا العكر الماء في يغوصون
نأقل لم ما ويقولونأنا تحتمل، مال ليحملوها المتشابهات

منه!! الله إلى .. ونأبرأ
* * *

دولة أي مع أمان عقد إبراما لي يجوز س: هل
 بهذا لهم الوفاء عدما لهم أضمر وأنأا كافرةا،
استحل كأن الحرب، في الخداع منطلق من العهد

أو والمجاهدين، الشهداء أسر على وأصرفها أموالهم
العمال طريق عن بلدهم في بمهاجمتهم أقوما

ً التفجيرية ..؟!   مثل
!!   …يجوز .. ل العالمين. ل رب لله جـ: الحمد

* * *
تكفير حول حوار يدور المسلم أنأا منتدى س: في

ًا أحدهم وضع وقد الحكاما، عليك أعرضه أن أحببت كلم
ًا صاحبنا وضع .. وقد فيه لتفتينا وكأنأه لموضوعه عنوانأ

تتحقق لم إذا تكفير ول الستتابة، قبل تكفير قاعدةا:" ل
يأتي أل " فقال: أرجو السلما شيخ .. كلما الستتابة
الشيخ كلما بمتشابه أتمسك ويقولون: إنأني العباقرةا

:4/71 العمدةا شرح في الشيخ .. يقول محكمه وأترك
من شيء عليه يجري ل فهذا يمتنع ولم يدع لم إذا فأما

أن يعلم لم ولهذا الشياء من شيء في المرتدين أحكاما
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ًا ودفنه عليه والصلةا غسله ترك الصلةا تاركي من أحد
بسبب دمه إهدار ول ميراثه ورثته منع ول المسلمين مع

تجتمع ل والمة عصر كل في الصلةا تاركي كثرةا مع ذلك
على الرجاء أحاديث أصحابنا بعض حمل وقد ضللة على
الضرب.  هذا

ًا عامة التكفير على الدالة فالدلة قيل فإن عموم
ًا قلت قيل كما الصورةا هذه على حملتموها وإن مقصود
منها شيء في وليس العظم مقصودها وإدراك فائدتها

القيود.  هذه
أحكاما عليه تنبني قسم قسمين على الكفر قلنا

العقل و التوارث ومنع والذبائح المناكح تحريم من الدنأيا
لنا ظهر إذا يثبت إنأما فهذا ذلك وغير والمال الدما وحل
التكفير يوجب وشبه الصلةا عن المتناع بقول إما كفره

ل النوع فهذا ذلك القبلة للصنم السجود مثل عمل أو
هو الذي امتناعه يتحقق حتى الصلةا تارك على نأرتبه
عذر له أو بعد، فيما القضاء نأوى قد يكون أن لجواز الترك
تكفير هو الشيخ مذهب أن مع " ا- هـ. هذا ذلك وشبه
ً الصلةا تارك ابن عن ونأقله كلمه .." انأتهى تكاسل

تيمية. 
الكلما على اطلعت العالمين.قد رب لله جـ: الحمد

الذي للرابط ذهبت .. وقد السلما شيخ عن المنقول
يلي: بما أفيد .. وعليه إليه أشرت

.. الن بحوزتي ليس المذكور الكتاب - وللسف1ِ
.. مهم بعده والذي قبله الذي الكلما على الوقوف لن

أكثر.  المراد يوضح حيث
للمتشابه.. نأاقل هو الشيخ عن النص هذا - نأاقل2
.. ونأاقله النص حول للخوان المتباينة التفسيرات بدليل
ًا ذلك يعلم ًا الطريق قطع نأراه .. لذا مسبق فقال: مسبق

.. وكأنأه به تمسكت أو المتشابه نأقلت قد لي تقولوا ل
ًا بأن يشعر بذلك!  سيرميه أحد

مذهب عن يتكلم أن يريد النقل صاحب كان - إن3
 .. فللشيخ الصلةا تارك في الشيخ

على حمله أو تفسيره يمكن .. ل صريح واضح محكم كلما
.. فعلما كلمه من المتشابه يرد .. إليه وجه من أكثر
.. حمال المتشابه النص هذا إلى الناقل والتجأ ُترك،

الوجه..؟!
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الستتابة عن يتكلم أن يريد صاحبه كان وإن
كان المسألة حول محكم كلما للشيخ .. فكذلك وأحكامها
..!  إليه يلجأ أن يستحسن

بمسألة علقة أي له .. ليس المنقول - النص4
ل.. فعنوان أما التكفير قبل يستتاب .. وهل الستتابة
آخر!  واد في المنقول .. والنص واد في المسألة

يترك من .. أن المنقول النص من - يستفاد5
ًا يدعها لم .. لكنه الصلةا أدائها عن يمتنع .. ولم مطلق

الردةا أحكاما عليه ُتجرى ول يكفر ل .. فهذا بها يؤمر حين
في الشيخ كلما من المحكم مع المتوافق .. وهو

للصلةا الكلي الترك بين يفرقا الشيخ أن .. حيث المسألة
تارك كتابنا"حكم في أثبتناه .. وقد الجزئي والترك
".  الصلةا
ل .. وأنأه الستتابة بعد يكون التكفير أن - القول6
.. وهو باطل قول .. هو الستتابة تحق بعد إل تكفير
أوجه:  من مردود

في وقع لمن ُتعطى فرصة الستتابة منها: أن
عليه، القتل حكم تنفيذ قبل نأفسه، ليراجع والردةا الكفر
التكفير .. بينما أياما بثلثة العلم أهل أكثر مدتها وقدر

غير من بموجبه وقع من على يحمل شرعي حكم هو
ًا ليست .. والستتابة معتبر شرعي مانأع موانأع من مانأع

العلم.  أهل من أحد بذلك يقل .. ولم التكفير
يحكم لم شيء.. فإذا من تكون الستتابة ومنها: أن

يستتاب؟!! يستتاب.. ولما .. فمما والردةا بالكفر عليه
شرط هو للتكفير الستتابة اشتراط ومنها: أن

الشرعية النصوص عليه دلت ما .. بخلف ومحدث باطل
تأملت .. وقد يستتاب أن قبل المرتد بكفر قضت التي
العلقة ذات والسنة الكتاب من الشرعية النصوص جميع

الكافرين على الكفر بحكم قاضية فوجدتها بالمسألة
يأتي أن المخالفِ .. وعلى ُيستتابوا أن قبل المرتدين
بالدليل. 
أذاتعالى: قال ِإ أف أخ   أل أس ْنأ أْلْشُهُر ا ْلُحُرمُا ا ُلوا ا ُت أفاْق

أن ِكي ْلُمْشِر ِإْنتعالى: قوله إلى  ا أف ُبوا   أقاُموا أتا أأ أةا أو الّصل
أتُوا أةا أوآ أكا ّلوا الّز أخ ألُهم أف ِبي تعالى الله فسماهم   أس

..! يستتابوا أو يتوبوا أن قبل بقتالهم وأمر مشركين
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قد الصحابة من معه ومن  الصديق بكر أبا أن ومنها
أن .. قبل بالردةا عليهم وحكموا المرتدين، قاتلوا

..!  يستتابوا
مغلظة ردةا المرتد بقتل السنة مضت ومنها: قد

 يستتاب، أن دون ومن ُيستتاب، أن قبل
وقتلوا، ارتدوا، الذين العرنأيين مع  النبي فعل كما

وأرجلهم، أيديهم فقطعت بهم  النبي .. فأمر وسرقوا
.. ولم ماتوا حتى الشمس في نأبذوا ثم أعينهم وسمرت

يستتبهم. 
خطل ابن إن  للرسول قيل الفتح عاما في وكذلك

يقل " ولم الكعبة! فقال:" اقتلوه بأستار متعلق
استتيبوه..! 

ُيفرقا20/103الفتاوى في تيميه ابن قال في : و
وبين يتوب، أن إل فيقتل المجردةا الردةا بين المرتد
هـ.  ـ ا استتابة بل فيقتل المغلظة الردةا

مجردةا ردةا المرتد سمى تيميه ابن أن كيفِ فتأمل
ًا مغلظة ردةا المرتد .. وسمى يستتاب أن قبل مرتد
ًا كلما من المحكم هو .. هذا ُيستتاب أن دون ومن مرتد
بحق!  قوله معرفة أردنأا إن السلما شيخ

الزنأديق أن العلم أهل أقوال من الراجح ومنها: أن
يحكموا أن لوازمه من ُيستتاب.. وهذا أن دون من يقتل
عليه ويقاما يقتل أن قبل بعينه والزنأدقة بالكفر عليه
..!  الحد

مجردةا ردةا المرتد استتابة بوجوب القول ومنها: أن
على حمله من منهم أن .. حيث العلم أهل بين خلف فيه

عند يصح فكيفِ كذلك المر كان .. وإذا الوجوب ل الندب
.. يستتيبوه أن دون من المرتد يقتلوا أن العلماء هؤلء
والردةا..؟!!  بالكفر بعينه عليه يحكموا أن قبل

تعطيل لوازمه ومن مفاده القول هذا ومنها: أن
الوصول .. لستحالة والزنأدقة والردةا الكفر أئمة جهاد
ً إليهم ..!  استتابتهم عن فضل

إليه ذهب ما بطلن على الدالة الوجه بعض هذه
المقاما أخرى أوجه .. وهناك مسألته به .. وعنون الناقل

" منتدى في والحبة للخوان .. وسلمنا بذكرها يسمح ل
".  المسلم أنأا

* * *
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هم .. هل غلتهم .. وحكم الرجاء أهل حكم س: ما
معهم نأتعامل .. وكيفِ خلفهم الصلةا .. تجوز مسلمون

..؟! 
ًا اعرف العالمين. ل رب لله جـ: الحمد أهل من أحد

تضليلهم، على اتفاقهم .. مع المرجئة بكفر قال العلم
" " الجهمية .. وباستثناء بدعتهم ومن منهم والتحذير

على السلفِ اتفق .. فقد المرجئة غلةا ُيعدون وهؤلء
التكفير شروط ُيراعون كانأوا بينما كطائفة، كفرهم

منهم. المعين تكفير وموانأعه
.. كفر طائفة ُتعد ل كطائفة كانأوا .. وإن والمرجئة

إن أحدهم يطال ل الكفر حكم أن يعني ل ذلك أن إل
ُيظاهر كأن البواح؛ الكفر في الوقوع على الرجاء حمله

..! الموحدين المؤمنين على المجرمين الطواغيت
..؟!  معهم نأتعامل كيفِ أما

تستدعي حسنات من يظهر ما أقول: بحسب
 والبراء الجفاء تستدعي سيئات .. أو الموالةا
وغلةا المعتزلة، : غلةا30/45 السير في الذهبي .. قال

وغلةا الشاعرةا، وغلةا الحنابلة، وغلةا الشيعة،
بهم ماجت قد الكرامية وغلةا الجهمية، وغلةا المرجئة،

.. نأسأل وعلماء وعباد، أذكياء، وفيهم وكثروا، الدنأيا،
من الله إلى ونأبرأ التوحيد، لهل والمغفرةا العفو الله

على العالم ونأحب وأهلها، السنة ونأحب والبدع، الهوى
اتبع ما نأحب ول الحميدةا، والصفات التباع من فيه ما

ا- هـ. الحسنات بكثرةا العبرةا وإنأما سائغ، بتأويل فيه
أعلم.  تعالى والله

* * *
في للقتال يتطوعون الذين المسلمين حكم س: ما

..؟ وأهله للسلما بمحاربته ُعرف الذي المريكي الجيش
اللتحاقا يجوز العالمين. ل رب لله جـ: الحمد

التي الكافرةا الجيوش من بغيره ول المريكي، بالجيش
المسلمين من يلتحق .. ومن والمسلمين السلما تحارب

ُيظاهرهم الجيوش، بهذه .. منهم فهو المسلمين على و
أمْنتعالى: قال مثلهم، وكافر أو ّلُهْم    أو أت ُكْم أي ْن ّنأُه ِم ِإ أف
ْنُهْم .  ِم

* * *
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الربوية البنوك من المال على الحصول حكم س: ما
من شابهه وما الدولر تزييفِ يجوز .. وهل حرب كغنيمة
يجوز فهل يجوز كان .. وإن المعادية الكفر دول عملت
؟!  العربية العملت تزييفِ

من يتحصل مال العالمين. أيما رب لله جـ: الحمد
مال .. فهو والجهاد الغزو طريق عن المحارب العدو

من .. ولمزيد فل ذلك سوى .. وما وحلل مشروع
" حكم كتابنا بمراجعة نأنصح المسألة في التفصيل
..".  المشركين أموال استحلل
 ..؟ العملة لتزييفِ بالنسبة أما

حصر لستحالة يجوز؛ ل أنأه عندي أقول: الراجح
يطال العملة تزوير ضرر إذ المحارب، العدو في الضرر

في يقع بريء من .. فكم بريء .. ومظلوما مسلم كل
ُيبتلى التداول عملية خلل من مزورةا عملة يديه بها، .. ف

ًا ـ .. ونأحن بمفرده ضررها ويتحمل عن ُنأهينا ـ شرع
أعلم.  تعالى .. والله والعدوان الظلم

* * *
.. بريء به ُيرمى جهادي بعمل القياما يجوز س: هل

 تتبنى بأن ملزمة الجماعة هل بمعنى
به ُيرمى ل .. حتى صريح ببيان عنها يصدر عمل كل

..؟!  البرياء
بريء رمي يجوز العالمين. ل رب لله جـ: الحمد

بيان بإنأزال ملزمة غير .. والجماعة به يقم لم بعمل
البيانأات هذه كانأت إن .. وبخاصة يجري ما كل حول

الراجح، هو .. كما بالضرر أفرادها وعلى عليها ستنعكس
أعلم.   تعالى والله

* * *
..؟!  المحاربين المرتدين وأبناء نأساء حكم س: ما 

على العتداء يجوز العالمين. ل رب لله جـ: الحمد
ردةا الرجال ردةا من يلزما ل .. لنأه المرتدين وأبناء نأساء

الكراه فيه يسود الذي هذا زمانأنا في .. وبخاصة النساء
ً بالحق، الصدع من الرجال يمنع الذي والقهر عن فضل
تحت كانأت فرعون زوجة آسيا أن نأنسى .. ول النساء
.. الجنة أهل ومن مؤمنة فهي ذلك .. ومع متجبر طاغية
هنا لبسطها مجال ل كثيرةا، تقريره تقدما ما على والدلة
أعلم.  تعالى .. والله
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* * *
.. فما الحكم إلى أيِصلوا أن للمسلمين قدر س: لو

وكفرهم، بعدائهم، عرفوا ممن الشرعي الموقفِ
.. هذا حول نأقاش في كنا .. فقد للسلما ومحاربتهم

في الصحيح الحكم هو .. فما والقوال الراء تباينت وقد
؟!  ذلك

ردةا المرتد في العالمين. السنة رب لله جـ: الحمد
ُتقبل ُيستتاب أن مجردةا مغلظة؛ ردةا المرتد .. أما توبته و

ًا ردته يتبع الذي وهو ً حرب ًا للمسلمين وقتل .. وإفساد
إذا .. إل ُيستتاب ول ُيقتل أن فيه .. فالسنة الرض في
.. ينفعه ذلك فإن عليه القدرةا قبل نأفسه تلقاء من تاب

.. الله شاء إن خير يحصل السلما دولة قياما حين وإلى
هذه بمثل الن من أنأفسهم ُيشغلوا أن للخوان أرى ول

المواضيع!  
* * *

على العاملة السلمية الحركات من كثير س: هناك
الطائفة صفات من فيها بعضها اليوما، الساحة

.. عنها بعيدةا وبعضها منها، قريبة وبعضها المنصورةا،
صفات فيها تتمثل ل لحركة النأتماء يجوز والسؤال: هل

التي الحركة عدمت حال وفي كاملة، المنصورةا الطائفة
على فرض .. هل كاملة الصفات هذه فيها تتمثل

 ؟ ليجادها السعي المسلم
أن المسلم على العالمين. يجب رب لله جـ: الحمد

في يجد لم .. فإن المنصورةا الطائفة سواد يكثر
المنصورةا الطائفة بصفات تتصفِ التي الطائفة منطقته
ًا الجماعات أكثر سواد يكثر أن .. فعليه الظاهرةا إلى قرب

التي الطائفة يميز ما .. وأبرز المنصورةا الطائفة صفات
البتداع؛ ل التباع صفتان: صفة سوادها، ُيكثر أن يجب
في الجهاد .. وصفة والتوحيد العتقاد سلمة ذلك ومن

 سبيل
الله. 

تكثير يجوز ل الصفتين بهاتين ُتعرف ل جماعة وأيما
ما بقدر الموالةا حق بقاء .. مع إليها والنأضماما سوادها

وحسنات.  خير من فيها
النأفة بصفاتها الطائفة وجود عدما حال وفي

.. إيجادها أجل من ـ القدرةا بحسب ـ السعي يجب الذكر،
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ًا ذلك في الساعي أو المبتدئ كان ولو ًا فرد .. واحد
" كتابنا بمراجعة نأنصح المسألة في الفائدةا من ولمزيد

" سوادها تكثر أن يجب التي المنصورةا الطائفة صفة
هنا.  خطه يمكن ل ما التفصيل من ففيه

* * *
كحكم الجهاد بين فرقا بوجود يقول من س: هناك

.. فالجهاد الخلفة لقامة كطريقة والجهاد شرعي،
مسألة .. ولكن أحكامه وله المسلمين على فرض

.. بينهما فرقا هناك .. فهل مغاير أمر التغيير طريقة
؟!  ذلك على الرد وما

من يأتي أن العالمين. أخشى رب لله جـ: الحمد
.. فالول الصلةا أداء وبين الصلةا بين فرقا هناك يقول

بين .. وكذلك واجب غير .. والخر واجب به القرار
.. حتى الزكاةا وأداء الزكاةا وبين الصياما، وأداء الصياما

معلومات عن عبارةا ـ بالله والعياذ ـ كله ديننا ُيصبح
وجود أو أثر أي لها ليس بالسماء ومعلقة مجردةا، نأظرية

..؟!!  الناس حياةا واقع في
زروةا هي وشعيرةا كحكم الجهاد بين التفريق هذا

.. هو يمارس كواقع الجهاد .. وبين الدين هذا سناما
تأصيلت من .. وهو الله دين في له أصل ل باطل تفريق

..!  والرجاء والرجاف، الهواء أهل
.. فائدته .. ما كواقع جهاد غير .. من كشعار جهاد

أريقول: تعالى .. والله قيمته وما ُب أك ًا   أد أمْقت ْن ّلِه ِع أأْن ال

ُلوا أن ل أما أتُقو ُلو أع . 3الصفِ: أتْف
.. فقل الشعارات حدود عند تقفِ القضية أن ولو

أن .. المهم عليك ينكر أحد .. فل تشاء ما الشعارات من
وعمل!  واقع إلى الشعارات هذه تترجم ل

التي بالسباب الخذ نأتجاهل أنأنا يعني ل تقدما ما
بأن المة نأطالب أنأنا .. أو الجهاد بفريضة العمل تحيي

من الدنأى الحد له تعد أن قبل الجهاد غمار تخوض
وتبعات بأعباء النهوض من يمكنها .. الذي اللزما العداد
..!!  الجهاد

* * *
حياةا لستئناف الشرعي الطريق هو س: ما

الطريقة  .. هل السلما دولة وقياما إسلمية،
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طلب طريقة أما الخوان، بها يقول التي الديمقراطية
..؟!  التحرير حزب بها يقول التي النصرةا

ًا نأرى العالمين. ل رب لله جـ: الحمد ـ طريق
إل لشيء فيه قيمة ل الذي الزمان هذا في وبخاصة

.. راشدةا خلفة وقياما إسلمية، حياةا لستئناف ـ للقوةا
وأمرت نأطقت .. بهذا الله سبيل في الجهاد طريق سوى

أدلة .. وكذلك والسنة الكتاب من الشرعية النصوص
.. جهاد ول قوةا بل أمة أن أثبت الذي المعايش الواقع
بينا .. كما عليها ويعتدي يسطو والكل المنال، سهلة

إلى " الطريق كتابنا في التفصيل وجه على ذلك
ضوء على راشدةا خلفة وقياما إسلمية حياةا استئناف

".  والسنة الكتاب
الحل أهل طريق عن التغيير إمكانأية حصلت ولو
يشل مدنأي عصيان .. أو النصرةا طلب .. أو والعقد
.. لو التغيير إلى ويؤدي البلد في السياسية الحياةا
كنا .. وإن الله شاء إن فيه حرج .. ل ذلك من شيء حصل
المنشود الهدف تحقيق على ُيساعد ل الواقع أن نأرى
ظل في نأعيش أنأنا .. وبخاصة الطرقا هذه خلل من

ًا يبيد أن فيها الحاكم ُيبالي .. ل طاغية أنأظمة شعب
.. وكأن والملك الحكم سدةا على بقائه أجل من بكامله
عليه!! العتراض لهم يحق .. ل يمينه ملك والعباد البلد

لم .. فهي أفغانأستان في السلمية المارةا تأمل
تسمي بأن .. واكتفت راشدةا خلفة قياما بعد تنشد

.. ومع أفغانأستان حدود تتعدى ل إسلمية إمارةا نأفسها
.. بجميع كلها والشر الكفر قوى عليها تكالبت قد ذلك

عصابات حكم إلى المر آل أن .. إلى ومللهم طوائفهم
ًا .. وتعيث بينها فيما تقتتل اللصوص من البلد في فساد

ـ وهمجيتها وفسادها شرها على ـ .. فهي العباد وبين
.. من المتحضر العالمي والستكبار الكفر لقوى أقرب
عدد % من95 من أكثر تمثل كانأت التي الطالبان حركة
استتب .. التي أفغانأستان وأراضي أفغانأستان، سكان

أفغانأستان تعرفها لم بصورةا والمان المن عهدهم في
..؟!!  قبل من

وبلغة أفغانأستان في لنا .. قالوا كلها الكفر ملل
لكم .. وليس لدينكم .. ول لكم وجود صريحة: ل واضحة

.. ويريد تريدون كما بلدكم في العيش في حق أدنأى
الثقيلة صواريخنا هي .. فها حاولتم .. ولو دينكم منكم
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.. كنتم الرض من بقعة أي في تطالكم للقارات العابرةا
.. لمرأةا ول لشيخ ول لطفل حرمة فيكم نأراعي ل

فيما وصادقون جادون أنأهم ـ والفعل بالقول ـ وأثبتوا
!!  .. ويتوعدون يهددون
.. السائد المتجبر الرهابي المنطق هذا ظل في

.. الحل .. النائمة الناعمة الطروحات أصحاب يرى كيفِ
.. ؟!!

* * *
إن ـ الموحدين من وهو عندنأا، الخوةا أحد س: يوجد

وبدأ الشريعة، في بكالوريوس دراسة أنأهى ـ الله شاء
في يعمل الدراسة " وخلل " قضاء ماجستير بدراسة

الحوال بقانأون المتعلقة الشرعية المحاكم إحدى
يجوز فهل كاتب، بوظيفة ـ وزواج طلقا ـ الشخصية

وظيفة أي في أو القضاء، سواء المحاكم هذه في العمل
 ..؟ فيها

.. بأن صاحبك نأنصح العالمين. ل رب لله جـ: الحمد
.. السؤال في المتقدما بالوصفِ القضاء سلك في يعمل

اللعب .. يعني الكفرية الوضعية المحاكم في فالعمل
العفو الله .. نأسأل جهنم من .. والقتراب بالنار

والعافية. 
زنأت له زوجة على قضية رجل رفع لصاحبك: لو قل

.. بحكم صاحبك يحكم .. فبماذا زنأاها بالبينة ثبت .. وقد
ضوء .. وعلى وشرعه الطاغوت بحكم .. أما وشرعه الله

..!  العمل حكم يكون الجواب
* * *

بالنسبة الخطباء خلفِ بالصلةا يتعلق س: السؤال
ًا الجمعة، لصلةا نأهاية في للحاكم يدعون أنأهم علم

السلما.  بصفة ويصفونأه والتأييد، بالنصرةا خطبهم
ًا يحدث الجمعة، لصلةا ما مسجد في نأدخل أنأنا أحيانأ

بالنصرةا يدعو به فإذا الحال، مجهول الخطيب أن حيث
أصنع ما أدري ول أتحرج وهنا للحاكم، خطبته نأهاية في

من أخرج .. هل أعيدها .. هل مقبولة صلتي .. هل
..؟!  المسجد

الذي الخطيب  مسألةالعالمين. رب لله جـ: الحمد
.. أقول: يكفر ل ومتى بذلك، يكفر .. ومتى للحاكم يدعو

جوانأب:  بعدةا متعلق الموضوع
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.. ومواقفه الذاتية .. وسيرته ذاته منها: الخطيب
..!  وحسناته

.. كفره وضوح .. ودرجة له المدعو ومنها: الحاكم
ً يدعو الذي يستوي فل في الخلف ُيقبل ل لحاكم مثل

.. النقاش يحتمل كفره لحاكم يدعو .. بالذي كفره
وجه!  من ولو مستساغ فيه والخلف

الخطيب يعيشها التي والتقية الكراه ومنها: أجواء
على أما والتكلفِ، التطوع سبيل على يدعو هو .. وهل
..؟!  الجبار سبيل

على دللته .. ومدى ذاته الدعاء ومنها: صيغة
.. اهده يقول: اللهم من بين فرقا يوجد حيث الكفر؛

ًا الحق وأره كل على انأصره يقول: الله من .. وبين حق
..؟!  عاداه من

إلى سمعنا .. وقد ذاتها الخطيب ومنها: تأويلت
.. وبنفس مقبولة بصيغة أدعو لم فقال: إذا بعضهم،
ً ويأتي أزال .. فسوف التوحيد لدعوةا أنأشط الوقت بديل

المسلمين بين .. وينشط مقبولة غير بصيغ يدعو عني
.. وهو سمعناه .. فهذا الشرك .. وربما البدع لنشر

معتبر! 
.. عند بعض على بعضها تؤثر كلها الجوانأب فهذه

..! كافر غير أما كافر بأنأه الخطيب هذا على الحكم إصدار
.. الخطيب سيرةا ساءت أقول: كلما العموما وعلى

ًا المر .. وكان الكفر واضح أو شديد الحاكم وكان بعيد
أقرب الدعاء صيغة .. وكانأت والتقية الكراه أجواء عن
.. كلما الخطيب تأويلت ضعفت أو .. وقلت الكفر إلى
بعينه تكفيره .. وكان الخطيب ذلك إلى أقرب الكفر كان

ًا.  ممكن
.. وكان الخطيب سيرةا حسنت كلما كذلك والعكس

ً كفره الحاكم .. الناس من لشريحة واضح وغير محتمل
صيغة .. وكانأت والتقية الكراه إلى قريبة الجواء وكانأت
ً للخطيب .. وكان أوجه حمالة الدعاء ًا تأويل .. مستساغ

التكفير.  عن المساك تعين كلما
.. ول وتقوى لفقه تحتاج واضح هو كما فالمسألة

ًا نأنصح إل بعينه إماما أو خطيب تكفير على يقدما بأن أحد
ـ الذكر النأفة ـ للخصال .. وقربه كفره من التيقن بعد

.. فيه الحكم عليه ُغّم .. فإن التكفير على تعينه التي
معه يتعامل أن .. فالسلمة التردد نأفسه في وحصل
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أكثر ومحتمل مقبول الجانأب هذا في .. فالخطأ كمسلم
أعلم. تعالى .. والله التكفير في الخطأ من

* * *
ً يعتبر الكافر، للحاكم بالنصر الدعاء س: هل عمل

ًا  ..؟ الداعي حال قرائن في النظر دون كفري
العمل على الحكم العالمين. عند رب لله جـ: الحمد

صاحبه على الحكم .. وعند .. شيء ل أما كفري عمل بأنأه
آخر. .. شيء ل أما بالكفر

النظر من بد ل .. والثانأي فيه الخوض سهل فالول
شروط .. ومراعاةا تقدما كما الخرى القرائن في

حقه.  في التكفير وموانأع
.. وهو كفر بالنصر الكافر للحاكم الدعاء هل أما

 ؟ كفري عمل
من على بالنصر له بالدعاء المراد كان أقول: فإن

ًا منه أشد هو أن ثبت فقد بكفر، ليس .. فهذا كفر
حاكم ـ للنجاشي النصر ويتمنون يدعون كانأوا الصحابة
كانأوا الصحابة أن ثبت .. كما أعدائه على ـ الحبشة
من النوع .. فهذا الفرس على الروما ينتصر أن يتمنون
الله.  شاء إن فيه حرج ل الدعاء أو التمني

ربانأي الله ينصر أن تتمنى واقعنا: كأن في مثاله
.. أو دوستم الملحد الشيوعي .. على العميل الخائن

ذلك.  .. ونأحو الروافض الهزارةا
كل على انأصره بصيغة: اللهم له الدعاء كان إن أما

.. وهل كفر فهذا المسلمين، ذلك في .. بما عاداه من
ُلُهتعالى: قوله فيه نأزل " الذي " بلعاما كفر أث أم أف أثِل   أم أك

ْلِب أك ْل ْيِه أتْحِمْل ِإْن ا أل أهْث أع ْل ْكُه أأْو أي ْتُر أهْث أت ْل أك أي ِل أثُل أذ أم
ِما أقْو ْل أن ا ّلِذي ُبوا ا ّذ أنا أك ِت أص أفاْقُصِص ِبآيا أص أق ْل هذا من إل  ا
المسلمين على للكافرين دعائه جهة .. من الوجه

..!  السلما عليه موسى أتباع من الموحدين
* * *

أنأزل ما بغير تحكم التي الطائفة حدود هي س: ما
..؟ الطائفة هذه على المحسوبون الفراد هم .. من الله

.. تشمل الطائفة حدودالعالمين. رب لله جـ: الحمد
أمر في .. ليحكم والقاضي الحاكم موقفِ وقفِ من كل

.. وهذا واختلف تنازع بينهما اثنين بين يفصل .. أو
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الذي الحاكم شخص في محصورةا غير القضية أن يعني
بكثير!  ذلك من أوسع .. وهي البلد يحكم

في يدخل من .. أي الطائفة بحدود المراد كان وإن
نأحوه، سؤال تقدما .. فقد الناس من وتأييدها نأصرتها

عليه.  الجابة وتقدمت
* * *

الستقراء مسألة في التفصيل يمكنك س: هل
للطاغوت مناصر أو عالم عن الكفر لدفع كشرط التاما،
 ؟ عامة بصفة الكافر

يعني كان  إذاالعالمين. رب لله جـ: الحمد
شك ل .. فهو تتخلفِ ل التي النتيجة التاما؛ بالستقراء

الجيش في تطوع من تقول: كل كأن بالتكفير، ُيلزما أنأه
التطوع؛ هذا من المحتمة .. للنتيجة كافر فهو المريكي

..!  المسلمين ضد الكافرين مع القتال وهي
قوله في كما السلما عليه نأوح قول كذلك ومثاله

أكتعالى: ّنأ ِإ أذْرُهْم ِإْن   ّلوا أت أك ُيِض أد أبا ُدوا أول ِع ِل ًا ِإّل أي أفاِجر
ًا خلل من السلما عليه نأوح عرفها نأتيجة فهذه  أكّفار
الكفر يتوارثون الكافرين أن .. وهو الستقراء عملية

ً والعناد على ربوه جيل جاء .. وكلما جيل عن .. جيل
من أكثر خلل من  نأوح خبرهم أن .. وبعد والعناد الكفر

يستحيل .. بحيث وعنادهم كفرهم .. وخبر عاما تسعمائة
الوارد بدعائه .. دعا مولود وكفرهم شرهم من يسلم أن

..!   أعله
ًا؛ الستقراء كان إن أما النتائج تكون بحيث نأاقص

الستقراء يكون أن يجوز ل .. فحينئٍذ ومحتملة ظنية
ً دليلً جلس تقول: من أن ومثاله التكفير، على مستقل
لحتمال الكفر في يقع أن ُيمكن المجلس هذا في

يكفر ل أن .. ويمكن بالدين والطعن الستهزاء حصول
.. الدين من والطعن الستهزاء انأتفاء لحتمال

أعلم.  تعالى .. والله المنكر وتغيير النأكار ولحتمال
.. والحديث التكفير عملية على القداما تنبيه: عند ـ

هذه إلى باللجوء أنأصح .. ل واليمان الكفر مسائل عن
ً الخواص على المشكلة والمصطلحات العبارات عن فضل

وجود عند " .. وبخاصة " الستقراء ككلمة العواما
تعالى .. والله والواضحة والشرعية البديلة المصطلحات

أعلم. 
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* * *
السبوعين في الجنين يجهض من حكم هو س:ما

إعطاء على الستطاعة عدما من الخوف بدافع الولين،
ًا الجديد، للمولود التربية حقوقا سيكبره أخأ له أن علم
 ؟ الحمل وضع تم حال في بسنة

الجهاض يجوز لالعالمين.  رب لله جـ: الحمد
في إل جوازه أرى .. ول السؤال في المذكور للسبب

تم .. لو الوالدةا وفاةا إلى يؤدي مؤكد خطر تحقق حالة
.. بعد يأت لم من حياةا من أولى الحي حياةا .. لن الحمل
أعلم.  تعالى والله

* * *
على المسلمة للمرأةا بالنسبة العورةا حد هو س: ما

  ..؟ المسلمة المرأةا
المرأةا لعورةا بالنسبةالعالمين.  رب لله جـ: الحمد

قياس مفاده المسألة: قول في قولن يوجد المرأةا على
الرجل على الرجل عورةا على المرأةا على المرأةا عورةا

بعض قال القول .. وبهذا الركبة إلى الصرةا من .. وهي
العلم!  أهل

المرأةا على المرأةا عورةا حصر آخر: مفاده وقول
والجيد، والعنق، كالرأس المرأةا؛ عند الزينة مواضع في

لورود عندي الراجح هو القول .. وهذا والساقا والساعد،
أولتعالى: قوله في كما النص، أن   ْبِدي أتُهّن ُي أن أما ِإّل ِزي
أر أه أها أظ ْن أن ِم ْب أيْضِر ْل ألى ِبُخُمِرِهّن أو ِبِهّن أع ُيو أن أول ُج ْبِدي ُي

أتُهّن أن ِتِهّن ِإّل ِزي أل ُبُعو ِئِهّن أأْو ِل أبا أباِء أأْو آ ِتِهّن آ أل ِئِهّن أأْو ُبُعو أنا ْب أأ

أناِء أأْو ْب ِتِهّن أأ أل ِنأِهّن أأْو ُبُعو أوا ِني أأْو ِإْخ ِنأِهّن أب أوا ِني أأْو ِإْخ أب
ِتِهّن أوا أخ ِئِهّن أأْو أأ أسا أكْت أما أأْو ِنأ أل ُنأُهّن أم أما ْي أن أأِو أأ ِبِعي ّتا ْيِر ال أغ

ِلي أبِة ُأو ِْلْر أن ا أجاِل ِم ّطْفِل أأِو الّر أن ال ّلِذي أهُروا ألْم ا ْظ ألى أي أع
أراِت أساِء أعْو ّن أن أول ال ْب ِلِهّن أيْضِر أأْرُج أم ِب أل ُيْع أن أما ِل ِمْن ُيْخِفي
ِتِهّن أن ُبوا ِزي ُتو ألى أو ّلِه ِإ ًا ال أها أجِميع ّي أن أأ ُنو ْلُمْؤِم ُكْم ا ّل أع أل

أن ِلُحو .  ُتْف
بطونأهن يقل ولم  زينتهن يبدين  ولتعالى:  قال

 ومواضع..  .. ونأسائهن لبعولتهن  إل..  وظهورهن
أعلم.  تعالى .. والله ذكرها تقدما ما هي الزينة

* * *
.. ولكن مسمومة العلماء لحوما أن نأعلم س: نأحن

صريحة مخالفة فيها فتوى ويصدر عالم يأتي عندما

32



أن ـ العامة نأحن أقصد ـ لنا يحق .. أل الصحيحة للعقيدةا
تمادى .. وإذا المسألة هذه في أخطأ أنأه ونأبين نأنتقده،

؟!  منه ُيحذر أن ينبغي أل الفتاوى من النوع هذا في
يجب العالم أخطأ العالمين. إذا رب لله جـ: الحمد

ذلك تتقبل أن المة على .. ويجب أخطأت له ُيقال أن
" أخطأت أو " خطأ كلمة فوقا أحد .. وليس وتستسيغه

توقير من للعالم ينبغي ما الحتفاظ .. مع  الرسول إل
واحتراما. 

مستساغ والغير المقصود خطؤه كثر كلما والعالم
ًا ـ والعقيدةا بالتوحيد علقة له كان إن وبخاصة ـ شرع

العالم صفة فقد .. كلما عنده الحسنات جانأب وضعفِ
أن ينبغي الذي والتوقير الحتراما واجب .. وفقد العامل
غش من الضال المبتدع توقير في .. لما له ُيصرف

فقد بدعة صاحب وقر الثر:" من .. وفي للناس وإضلل
".  السلما هدما على أعان
من بد ل أخطأت للعالم يقول أن يريد تنبيه: من ـ

ًا يكون أن ًا بخطئه عالم فيه أخطأ فيما بالصواب .. عالم
ُيعطيه!  ل الشيء فاقد فإن .. وإل

* * *
دعاء عند آمين قول عدما للمأموما يجوز س: هل

..؟!  المور لولةا الماما
بولةا تقصد العالمين. لعلك رب لله جـ: الحمد

سؤالك، من الظاهر .. وهذا العصر هذا حكاما المور
مستحب أمر الماما دعاء خلفِ أقول: التأمين وعليه
ًا ليس أنأه أي وسنة؛ للمأموما يجوز .. وبالتالي واجب

أولى.  والتأمين وعدمه، التأمين الوجهين
كانأت .. فإن العصر هذا لحكاما بالدعاء يتعلق وما

إلى اهدهم اللهم الماما يقول مقبولة: كأن صيغته
ًا الحق أرهم .. اللهم السلما اتباعه، وارزقهم حق
ً الباطل وأرهم الدعية .. فهذه اجتنابه وارزقهم باطل

يؤمن أن للمأموما .. ويجوز بها الدعاء يجوز ونأحوها
تقدما.  كما ذلك غير له ويجوز

في الدخول تفيد بصيغة لهم الماما دعا إذا أما
.. اللهم انأصرهم يقول: اللهم كأن ونأصرتهم، موالتهم

ً .. فهي ذلك .. ونأحو معهم كن .. اللهم قوهم أدعية أول
ًا تجوز ل .. والله عليها يؤمن أن للمأموما يجوز ل .. وثانأي

أعلم.  تعالى
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* * *
الجهاد عولمة .. أما القريب الجهاد أفضل س: أيهما

 ..؟ عدةا أماكن في والجهاد المعارك دائرةا .. وتوسيع
.. الجهاد يتعين العالمين. حيثما رب لله جـ: الحمد

ُيفتح ..  الجهاد .. يجب له باب و
ًا كان سواء الفضل الجهاد .. وهو النفير ويجب أما محلي
ًا ًا كان .. وسواء عالمي ًا أما قريب أعلم. تعالى .. والله بعيد

* * *
مع نأقاش في .. وكنت للعلماء التقية تجوز س: هل

يمثل " ل قضاةا ل " دعاةا كتاب فقال الخوان شباب أحد
ظروف في كتب .. وهو بصحته يعتقدون .. ول الخوان
".  فعد عادوا " وإن حكم تحت يدخل هو و التقية،

ًا ـ شيخنا ـ يجوز فهل ما بخلف العالم يقول أن حق
..؟!  الحاكم اتقاء  رسوله وسنة الله كتاب من يعلم

ًا كان إن أثق كيفِ .. بل الحق ُيعرف فكيفِ يجوز حق
..؟؟ العلماء من غيرك كلما أو كلمك في

أو العواما ) من ( التقية المر هذا كل يصح وكيفِ
أدْع  الشمس وضوح واضح والقرآن العلماء من أما أفاْص ِب

أمُر أأْعِرْض ُتْؤ أن أعِن أو ِكي ْلُمْشِر تتفق كيفِ . بل94الحجر: ا
" ؟!  فعد عادوا " فإن الحديث مع نأفسها الية هذه

ًا لست إنأني باب فتح ولكن الشرع لحدود منكر
منها نأخرج لن دوامة في سيدخلنا للعلماء وخاصة التقية
ًا ويمسي حلل، هذا ليقول العالم .. وسيصبح مطلق
ً سيرد نأسأله .. وحينما حراما عنه ليقول " تقية قائل
" ..؟!

الطبع تحت كتاب لك أن  كتبك أحد في وجدت وقد
أنأك .. أما موقعك في أجده " ولم وقضاةا " دعاةا بعنوان
 " ؟؟ طغاةا أما " دعاةا كتابك تقصد

وثابتة واردةا العالمين. التقية رب لله جـ: الحمد
.. وأفضل بحقهم أولى بالعزيمة .. والخذ العلماء بحق

جواز افتراض .. أو التقية على تجتمع أن يجوز ل والمة
لظهار تنفر فئة من بد ل .. إذ التقية على اجتماعها

تجتمع :" ل قوله من المراد هو .. وهذا وبيانأه الحق
أمتي من طائفة تزال :" ل ". وقوله ضللة على أمتي

..".  الحق على ظاهرين
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العالم الله:" إذا رحمه أحمد الماما قول من والمراد
يوجد ل اعتبار " على الحق يظهر فمتى بالتقية أخذ

كالشافعي ـ العلماء أخذ لما .. لذلك الحق ُيظهر غيره
القرآن فتنة في بالتقية ـ وغيرهما معين بن ويحيى
السنة شيخ إل الميدان في يبق .. ولم السيفِ خشية
ًا نأفسه .. وجد أحمد الماما .. بالعزيمة يأخذ بأن ملزم

كان مهما والذى البلء على .. ويصبر بالحق ويصدع
ًا!   شديد
أو بلٍد في .. أو المة في نأزلت نأازلة أن قدر لو لذا

 إل القطر هذا في يوجد .. ول قطر
عليه .. يتعين المة في نأزل فيما الحق يبين واحد عالم
النأفي .. للدليلين التقية حقه في يجوز .. ول الحق بيان

أعلم.  تعالى والله الدلة، من .. وغيرها الذكر
أن فيها يأخذ لمن بد .. ل وضوابط شروط للتقية

ًا يكون والضوابط:  الشروط لهذه مستوفي
ًا يكون منها: أن يستطيع .. ل أظهرهم بين ساكن

ودولتهم.  سلطانأهم من النفاد أو الهجرةا
ًا أهله وعلى عليه الخطر يكون ومنها: أن إن محقق

بالتقية.  يأخذ لم
الذي .. وبالقدر باللسان التقية تكون ومنها: أن

يتوسع أن له يجوز ل .. أي وشرهم القوما أذى عنه يدفع
هو مما .. وأكثر ضرورةا غير من الكلما أو التقية في

مطلوب! 
.. فعل أو .. بقول مسلم على ُيعينهم ل ومنها: أن

نأفسه يفدي أن له يجوز فل كحرمته المسلم حرمة إذ
..!  بأخيه

.. إذ القلب في العداوةا لهم ُيضمر ومنها: أن
عليه.  لمخلوقا سلطان ل القلب

لذلك استطاع ما المعاريض أسلوب يتبع ومنها: أن
..؟! السد الرئيس ُتحب ُيسأل: هل .. كأن سبيلً

.. ونأحو الحيوان السد ويقصد السد؛ أحب فيقول: نأعم،
عليه حرج فل بالمعاريض التيان عن عجز إن .. لكن ذلك
الله.   شاء إن

.. وإل بالتقية العمل يجوز والضوابط الشروط بهذه
ل " وكاتبه قضاةا ل " دعاةا كتاب أن تعلم .. ومنه فل

ُيمثل لنه التقية؛ وظروف عنوان تحت ُيدرجا أن يجوز
ل .. فم الخوان جماعة .. وفكر الرجل فكر عصارةا
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.. وعلى عدةا مناسبات .. في به يتماجدون يفتأون
قياداتهم!   السنة
وبين  تؤمر بما  فاصدعتعالى: قوله بين تعارض ل

الكراه ظروف تحت التقية تجيز التي الخرى النصوص
تعارض .. أقول: ل الذكر النأفة والشروط .. وبالضوابط

تعالى: قوله أن ذلك وبيان بينهما، ـ الحمد ولله ـ
ل النبي إذ ؛ النبي شخص بها المعني  تؤمر بما فاصدع

.. ولو له وليست لمته رخصة .. وهي التقية بحقه تجوز
فتكون وخاصتهم، المسلمين عامة على الية حملت
.. وفق والتقية الكراه حالة باستثناء مقيدةا عامة حينئٍذ

أعلم.   تعالى والله ذكره، تقدما ما
" دعاةا عن " يختلفِ وقضاةا " دعاةا لكتابي بالنسبة

.. كتبت ما أوائل من .. وهو كتاب " فالول طغاةا أما
يخرج .. ولربما صفحات بضعة يتعدى ل مقال والخر
الرسائل " مجموع " بعنوان وقضاةا " دعاةا كتابي

المنشورةا والرسائل المسائل من كثير " إذ والمسائل
.. والله فيه موجودةا .. وأصولها منه أخذت .. قد لي

المستعان. 
* * *

.. العين فرض الجهاد عن المتناع حكم هو س: ما
العلماء لحد فتوى شهور منذ الشبكة على نأشرت لقد

أهل " من الشعيبي عقلء بن " حمود الشيخ الفاضل
نأصها:" ترك وهذا كافر، العين الجهاد تارك بأن الجزيرةا
يدل " فهذا دينكم تراجعوا :" حتى لقوله كفر الجهاد

إذا المة إن ثم بالله، والعياذ كفر الجهاد ترك أن على
في يعيثون العداء وتركت عنه وأعرضت الجهاد تركت

فهؤلء تجاهد ولم تقم لم ثم الفساد المسلمين بلد
يراجعوا قال:" حتى  الرسول لن دينهم عن خرجوا
الصحيح الحكم هو الشيخ. فما كلما "  .." انأتهى دينهم
القدرةا يملك وكان عليه عين فرض الجهاد أن علم فيمن

..؟!   رفض ثم
مع المتعين الجهاد العالمين. ترك رب لله جـ: الحمد

اليمان .. وضعفِ النفاقا على قوية قرينة عليه القدرةا
ً أراه ل .. لكن وفساده ً دليل ًا مستقل .. للتكفير وكافي

ًا أعرف ول ..!  الجهاد تارك كفر من السلفِ من أحد
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.. ولعله يجبن ـ الحديث في جاء كما ـ فالمسلم
الفرار .. أو الجهاد ترك على حمله الذي هو جبنه يكون

عنه نأنفي أن يجوز ل كذلك كان .. ومن الزحفِ من
السلما.  أو اليمان

ـ الشعيبي عقلء بن حمود شيخنا لفتوى وبالنسبة
.. أعله .. والواردةا الجهاد تارك حكم في ـ الله رحمه
.. والله سلفِ فيها للشيخ أعرف .. ول غريبة فهي

أعلم.  تعالى
ً ُيعتبر ل الشيخ به استدل الذي والحديث ًا دليل محكم

" يمكن دينكم إلى ترجعوا :" حتى قوله إذ المسألة؛ في
ًا دينكم إلى ترجعوا التالي: أي المعنى على تأويله رجوع

ًا ً صحيح الجهاد .. عن .. وكذا بكذا تنشغلوا .. فل وكامل
أعلم.  تعالى .. والله الله سبيل في

ُيعد الزحفِ من الفرار فإن العلم أهل وبإجماع
الكفر درجة إلى بصاحبها ترقى .. ل الكبائر من كبيرةا
أعلم.   تعالى .. والله الكبر

الرسول مع الجهاد عن المتخلفين قصة في أن كما
 تارك عن الكفر صرف على ظاهر دليل تبوك غزوةا في

أعلم. تعالى .. والله عليه القدرةا مع المتعين الجهاد
* * *

أن .. بمعنى جهاد وأهل علم أهل يوجد س: هل
العلم أهل .. وأن الجهاد أهل عن يختلفون العلم أهل

مهمته منهما .. ولكل آخر شيء الجهاد .. وأهل شيء
..؟!   الخر عن المختلفة

العلم أهل بين العالمين. التفريق رب لله جـ: الحمد
الجهاد وأهل شيء العلم أهل الجاد.. وأن أهل وبين
مردود.. لم محدث باطل.. وهو تفريق آخر.. هو شيء
رأسهم وعلى  قط.. فالصحابة الصالح سلفنا يعرفه يكن
علماء .. كانأوا  محمد والمجاهدين العلماء وقائد سيد

غيرنأا وعلى العلماء نأحن يقولوا .. ولم ومجاهدين
.. ذلك من حاشاهم قط عنهم ُيعرف لم .. فهذا الجهاد

ًا الله سبيل في والجهاد الشهادةا حب عنهم عرف بل حب
ذلك.  بكل تنطق أيدينا بين سيرتهم .. وهذه جما

بسبب .. إل أصابها ما الذل من أصابها ما والمة
.. المة وقيادةا الجهاد عن علمائها من كثير تخلي
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أو هنا من إليهم ُيرمى الذي اليسير بالفتات واقتناعهم
!  بالله إل قوةا ول حول .. ول هناك

السنان بضرب حصره يجوز ل الجهاد التنبيه: أن مع
بالمعروف .. والمر بالحق الصدع العلماء جهاد .. فمن
يكون وربما لهم مشكور جهاد .. وهو المنكر عن والنهي

ًا أشد المواطن بعض في والكافرين الظالمين على إيلم
أعلم.  تعالى الرماح.. والله وطعن السنان، ضرب من

* * *
في يتدخل أن المسلم المر لولي يجوز س: هل

لخوانأهم الدعاء من المصلين .. فيمنع الصلةا
الكافرين من عاداهم من على المجاهدين من المسلمين
..؟!  البلدان بعض في ذلك حصل .. كما المجرمين

المسلمين العالمين. نأصرةا رب لله جـ: الحمد
.. ومن والسنة بالكتاب واجبة المسلمين لخوانأهم
سواء ـ ذلك بخلف أحد ُأمر .. فإن لهم الدعاء نأصرتهم

ل لنأه طاعته؛ تجوز ل ـ ذلك دون أو المر أولي من كان
تكون الطاعة .. وإنأما الخالق معصية في لمخلوقا طاعة

أعلم.  تعالى .. والله المعروف في
بالدعاء إخوانأهم نأصرةا من المسلمين يمنع والذي

حد إلى ـ المجرمين المشركين من عاداهم من على
ُيعد أن يجوز ل هذا ـ لهم يدعو من كل وسجن ملحقة

المجرمين ولةا من هو .. وإنأما المسلمين أمور ولةا من
وأوليائهم.  ومن

عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان الشيخ قال
عنهم المسلمين بكفِ يشير الله: الذي رحمهم الوهاب

المرتدين من للكفار، المحبين الموالين أعظم من
..!  وغيرهم والمنافقين

كان .. إن عنهم المسلمين بكفِ يشير من وأما
بقتال ل بشيء لهم المسلمون يتعرض ل أن به المراد

أعوانأهم، أعظم من فهو ذلك، ونأحو وإغلظ نأكال ول
.. القطار وتباعد الديار، بعد مع موالتهم له حصلت وقد

].  اليمان عرى أوثق رسالة ا- هـ.[ من
عن بالكفِ المسلمين على يشير من حكم قلت: هذا

ُيلزما ويأمر يشير بمن .. فكيفِ المشركين قتال و
المشركين على يدعو ل بأن صلواتهم في المسلمين
في والدخول بالوعيد أولى أنأه شك .. ل الكافرين
..!!  موالتهم
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* * *
.. وكم الدفع وجهاد الطلب جهاد بين الفرقا س: ما

العدد .. وكم الطلب لجهاد المطلوب الجند عدد
.. أما ذلك يحدد نأص يوجد .. هل الدفع لجهاد المطلوب

 ..؟ الجهاد أمراء لجتهاد متروك المر أن
طلب هو الطلب العالمين. جهاد رب لله جـ: الحمد

فهو الدفع جهاد وداره. أما أرضه في المحارب العدو
السلما. ودار أرض عن الصائل العدو دفع

جهاد في الجنود عدد يكون أن ينبغي كم أعرف ول 
.. ولعل الدفع جهاد في يكون أن ينبغي .. وكم الطلب

.. والله الجهاد أهل من والدراية الحنكة لهل يعود ذلك
أعلم.  تعالى

* * *
مرجعية إلى بحاجة أنأنا الخيرةا الزمة س:أظهرت

الذي التخبط بسبب .. وذلك فتاوانأا جميع في شرعية
.. المفتي العالم شروط هي ما .. برأيك الفتوى تعيشه
عمل نأستطيع .. وهل الفتوى في التشتت هذا ولماذا

..؟؟ لنا شرعية مرجعية
عنه يتفرع السؤال العالمين. هذا رب لله جـ: الحمد

بالتسلسل:  ـ الله شاء إن ـ عليها نأجيب مسائل، ثلثة
 ..؟ المفتي العالم شروط هي الولى: ما المسألة

ًا المـفـتي يـكـون شرطين: أن الجواب: للفتاء عالـمـ
العلـقـة ذات ـــ والـسـنة الكـتـاب من ـ الشرعية بالنصوص
..  بها ُيفتي أن يريد التي المسائل أو بالمسألة

ًا: أن ًا يكون ثانأي التي المسائل وحيثيات بواقع عالم
الشرعية النصوص تحديد .. ليحسن بها ُيفتي أن يريد
عليها.  .. فيحملها بالمسائل العلقة ذات

ًا كان سواء ـ مفتي وأيما ـ ذلك دون أو عالم
هذين يجهل  ـ مسألة أي في ـ الفتوى مهمة يستشرف
فعل .. ولو يفتي أن له يجوز ل أحدهما أو الشرطين

أن يمكن ل كفاقده الشيء جاهل لن وأضل؛ لضّل
ُيعطيه! 

 ..؟ المذهب بقول يفتي الذي بال قيل: ما فإن
من ـ المذهب دليل يعرف أن عليه أقول: يجب

الذي ـ الصحيح القياس أو الجماع أو والسنة الكتاب
تطمئن .. وأن القول بهذا القول على المذهب حمل
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.. والله والسنة للحق القرب هو بأنأه القول لهذا نأفسه
أعلم.  تعالى

الفتوى في التشتت هذا الثانأية: ولماذا المسألة
..؟! 

الفتوى في والتفرقا بالتباين المراد كان أقول: إن
عدةا:  لسباب يعود .. فهو

الشرعية .. والمدارس المفتي منها: منهج
ً فتأمل فيها؛ وتربى درس التي والتربوية ًا مثل مجلس

ًا يضم في الزيتونأي جامعة في الشريعة درس طالب
ًا تونأس، ًا مصر، في الزهر في درس وطالب درس وطالب

ًا دمشق، في في السلمية الجامعة من تخرج وطالب
ًا عليهم اطرح .. ثم المنورةا المدينة .. للنقاش موضوع

.. ودرجة بينهم فيما الراء في التباين درجة تأمل ثم
 ورفع .. والغضب التوتر

مقصود عمل .. وهذا المجلس ستسود التي الصوات
المة!  أعداء قبل من

منها المفتي يتلقى التي التلقي ومنها: مصادر
الشرعية العلوما تلقي على تربى الذي فالمفتي علومه؛

.. تختلفِ المة سلفِ فهم ضوء على والسنة، الكتاب من
من الشرعية العلوما يتلقى من فتاوى عن فتاواه

ًا المعروفة الفقهية المذاهب بالنص الستدلل عن بعيد
حدثني طريق عن علومه يتلقى الذي .. أو الشرعي

المدارس بعض في الحال هو كما ربي، عن قلبي
طريقة على علومه يتلقى من .. أو المنتشرةا الصوفية

تتباين أن من بد ل .. فهؤلء ونأحوهم الكلما أهل
.. ولتباين عندهم التلقي مصادر .. لتباين فتاواهم
والفتاء!  التلقي في أصولهم

أهل بين فيما ذلك في .. والتباين ومنها: الجهل
.. ومدى الشرعي بالنص الجهل في .. التباين الفتاء
مفتي .. فهذا الضعيفِ من الصحيح النص بين التمييز

الصحيح بين يميز ل بل يهتم ل .. وذاك بالصحيح يهتم
ُيفتي كما بالضعيفِ .. فيفتي والموضوع والضعيفِ
بقول يفتي .. وذاك بالنص يفتي .. وهذا بالصحيح
..!   الشيخ أو المذهب

..! لسواه يظهر مال له يظهر .. فهذا ومنها: الفهم
زمانأنا!  في بكثرةا موجود .. وهو ومنها: الهوى
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في بما الرغبة .. أو الظالمين من ومنها: الرهبة
.. وهو .. وللسفِ موجود كله التأمل عند .. فهذا أيديهم
في والتشتت التباين في السباب جملة من سبب

الفتاء! 
التي البلد لسياسة المفتين بعض ومنها: مراعاةا

.. فكل فيها الحاكمين الساسة .. ورغبات فيها يعيشون
السياسي النظاما له يسمح ما بحسب ُيفتي تراه مفتي
ًا .. فتراه بلده في يحكم الذي مجال في يتوسع أحيانأ

أن يستطيع ل آخر وبلد نأظاما في المفتين من ..غيره
ًا .. فهذا توسعه يتوسع قوةا ول حول .. ول موجود أيض

بالله.  إل
.. .. والمتنافرةا المتعددةا الحزبية ومنها: الولءات

.. داخلها في والعلماء الدعاةا من كثير يعيش والتي
ًا ويتحملون ًا جزء مسؤولياتها!   من كبير
التشتت إلى تؤدي التي السباب بعض فهذه

مجال ل أخرى أسباب .. وهناك الفتوى في والتباين
هنا.  لبسطها

شرعية مرجعية عمل نأستطيع الثالث: وهل السؤال
 ..؟ لنا

التي المرجعية بالمرجعية المراد كان الجواب: إذا
ًا سيكون ذلك أن .. أعتقد المة مستوى على تكون صعب

عدةا:  لسباب بالذات، المرحلة هذه في تحققه
.. والذي للمة الواحد السياسي النظاما منها: غياب

بالسلما! والحكم السلما يلتزما
التي والمقصودةا! ـ ـ التلقي مصادر منها: تعدد

..!  إليها الشارةا تقدمت
بالنأظمة والمشايخ العلماء من كثير ومنها: ارتباط

فرقت التي                      والمتناحرةا المتفرقة السياسية
أنأزل ما ومتناحرةا متفرقة دويلت .. في والعباد البلد
ـ تقدما كما ـ يؤثر أنأه شك ل .. وذلك سلطان من بها الله

..!  الفتوى واستقللية ونأزاهة، مصداقية مدى على
.. العامة الكلية المسائل على التفاقا ومنها: غياب

الفائدةا من .. ولمزيد الذكر النأفة للسباب يعود وهذا
الدعاةا " تنبيه كتابنا بمراجعة نأنصح الجانأب هذا في

وحدةا على تعين التي والمبادئ السس إلى المعاصرين
".   المسلمين
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يمكن المة أن ـ المرحلة هذه في ـ أعتقده والذي
والعمل الجهاد خلل .. من وقادتها مرجعيتها تفرز أن

للدعوةا العملية الساحة تفرزه أن يمكن .. وما الدين لهذا
مظنة .. يكونأون ومخلصين ربانأيين علماء من الله إلى

..!  الجميع عند احتراما
* * *

كتائب حق في ذكرتها التي الخيرةا س: الفتوى
ً .. أثارت فلسطين في القساما له يحق من حول تساؤل

..؟! الثغور لهل يفتي أن
..  سبتمبر11 أحداث حق في فتاوى صدرت فحينما
هم ـ والقاعدةا أسامة الشيخ يعني ـ الثغور قالوا: أهل

على القاعدةا هذه تنطبق ل .. لماذا بأحوالهم أدرى
 ..؟ القساما كتائب

وطريقة بحالهم أدرى وهم ثغر، أهل هم أليسوا
لنا يحق .. ل الجهاد في الطويل تاريخهم .. ومن عملهم

..؟!  الساحة في معهم نأكن لم إذا وضعهم في نأتكلم أن
السؤال هذا على العالمين. أجيب رب لله جـ: الحمد

التالية:  النقاط في
يا الجهاد يكون هكذا " ما بـ المعنون أولً: المقال

هو .. وإنأما الفتوى بمعنى فتوى " ليس القساما كتائب
كلية بمسائل .. وتذكير مشفق غيور نأصيحة عن عبارةا
من بد ل أنأه .. رأيت المة علماء جميع بين عليها متفق
بها.  الخوان تذكير

ًا: يجب الثغور أهل وغير الثغور أهل أن ُيعلم أن ثانأي
.. والسنة الكتاب إلى يحتكموا أن عليهم .. يجب

دينهم شؤون جميع .. في والسنة بالكتاب ويلتزموا
تعالى: قال كما تنازع، من بينهم يحصل .. وما ودنأياهم

ِإْن ُتْم أف أزْع أنا ُه أشْيٍء ِفي أت ّدو ألى أفُر ّلِه ِإ ِإْن أوالّرُسوِل ال
ُتْم ْن أن ُك ُنو ّلِه ُتْؤِم ِما ِبال أيْو ْل أك اْلِخِر أوا ِل ْيٌر أذ أسُن أخ أأْح . أو

..!  القاعدةا هذه من مستثنين غير الثغور فأهل
ًا: المقولة: بأن بأحوالهم أدرى هم الثغور أهل ثالث

ًا هي .. وليست قاعدةا .. ليست ًا نأص .. وهي شرعي
ما ُيقال: أن أن يمكن الذي ولكن إطلقها، على ليست
أهل .. فإن للجتهاد يخضع .. مما الجهاد بمصالح يتعلق
مثال: أن معتبر، قول فهذا غيرهم من بذلك أدرى الثغور

في .. فهم المجاهدين بأيدي العدو من أسرى يقع
من أدرى .. وهم والفداء والقتل، السر، بين الخيار
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بتوسيع يتعلق ما .. وكذلك ُيعمل الخيارات بأي غيرهم
.. بذاك أما بهذا ُيبدأ .. وهل تضييقها أو القتال دائرةا
أدرى الثغور فيها: أهل ُيقال ونأحوها المسائل فهذه

غيرهم.  من فيها بالمصلحة
على الثغور لعلماء فهم ميزةا نأنفي أن يعني ل وهذا

أنتعالى: لقوله العلماء، من سواهم من ّلِذي أوا ُدوا   أه أجا
أنا ّنُهْم ِفي أي أنْهِد أنا أل أل ُب ِإّن ُس أه أو ّل أع ال أم أن أل ِني ْلُمْحِس . ولكن ا
ًا بالضرورةا يستلزما ل هذا الثغور علماء يكون أن  أيض

..!  العلماء من سواهم ممن شيء بكل أعلم
ًا: المجاهدون لم حال .. وفي ُيخطئون كغيرهم رابع

.. للصواب ويوجههم ينصحهم من الثغور علماء من يوجد
أن ـ فيه اخطأوا قد فيما ـ الحق يعلم من كل على يتعين

أخطأوا قد فيما والصواب الحق لهم .. ويبين ينصحهم
على حكر للمجاهدين النصيحة أن يقول .. والذي فيه

ّنأى!  بالدليل .. فعليه الثغور علماء .. وأ
ًا: كثير وغيرهم الربعة .. كالئمة العلماء من خامس

.. الثغور وأهل المجاهدين، يفتون كانأوا المة علماء من
الدلة أكثر .. وما الثغور أهل من وقتها هم يكونأوا ولم
الحصاء!    أردنأا لو ذلك على

ًا: كم ـ المعاصر زمانأنا في ـ جهادية حركة من سادس
.. الطاغوت سبيل في .. وانأتهت الله سبيل في ابتدأت

وأعلم أولى الثغور أهل عنوان .. تحت الطاغوت ولصالح
ًا يبدي .. أو ينصح .. أو يتدخل أن لغيرهم يحق .. ول رأي
..؟!! 

ًا: رد نأحن عنوان .. تحت الخلق واحتقار الحق سابع
.. الكبر عين .. هو لكم أما ل أنأتم فمن الثغور أهل من

فيه!! يقعوا أن أو الخلق هذا من المجاهدين إخوانأنا نأعيذ
ًا: مشكلة يريد امرٍئ كل ُيلزما أن مشكلة وأيما ثامن

يدي بين يقدما .. بأن الناس من طائفة أو المة ينصح أن
نأفسه عن تعريفِ .. بذكر نأصيحة كل وبعد وقبل،

ُينظر وحسناته وجهاده، وسيرته، ذلك .. وبعد فيها .. ل
..؟!!  ل أما نأصيحته ُتقبل هل ُيقرر

ًا: لو وتأييد ومديح إطراء عن عبارةا مقالي جاء تاسع
ُيقال كان .. هل القساما كتائب به تقوما لما لي: أهل س

بهم؟!!  تتدخل .. ل بحالهم وأدرى أولى الثغور
ًا: عند ًا أن نأجد التأمل عاشر حماس قيادات من كثير

ـ القساما لكتائب الساسيين والمفتين الموجهين ـ
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تنسيق بعد ـ يعيشون .. كالذين الثغور أهل من ليسوا
سوريا في ـ النصيري الطائفي النظاما مع واتفاقا
الولء أن .. أما لنا قيل ما لهم ُيقال .. فهل وغيرها
قيادةا من والتوجيه النصيحة نأقبل أن يستلزما الحزبي
..؟!!  غيرهم دون الحزب

.. والدليل كذا والصواب أخطأت لنا ُيقال أن نأود كنا
.. ولكن لنا نأصيحتهم على الخوان .. لنشكر كذا عليه
كذا .. قالوا: نأحن الحمد ولله علينا يؤخذ ما يجدوا لم لما

بمثل .. وليس بعلم ليس .. وهذا أنأت .. فمن .. وكذا
ُتقابل؟!!  النصيحة ُترد هذا و

..!  المل على تكون ل قيل: النصيحة فإن
.. وتتناوله المل على يحصل الذي أقول: الخطأ

.. ل إنأسان كل عليه .. ويقفِ العالمية العلما وكالت
.. محددةا قنوات .. وعبر والكتمان بالسر ُيعالج أن يمكن

القنوات!   تلك إلى الوصول تيسر إن هذا
* * *

.. من مصر في الجهاد جماعة قيادات س: أصدرت
في نأظرهم وجهة تشرح وكتب فتاوى السجن، داخل
من .. وطلبوا الدولة مع والمواجهة القتال وقفِ

.. ونأحن العمل هذا عن التوقفِ الخارج في قياداتهم
أفضل من السجن في الجماعة قيادات جميع أن نأعرف
الراء بهذه رأيك ما الجهاد، في تاريخ ولهم الخوةا

استراتيجية الجهادية الجماعات تتخذ ل .. ولماذا الجديدةا
في فشلها أثبتت أن .. بعد المواجهة غير أخرى

..؟!! البرياء إل ضحيتها يذهب .. ولم الماضية السنوات
الصواب العالمين. أقول: لعل رب لله جـ: الحمد

في ورد كما الجهاد جماعة وليس السلمية الجماعة
على أطلع لم هنا: أنأني قوله يمكنني .. والذي السؤال
الجديدةا السياسة هذه لمثل تؤصل التي الجماعة أدبيات

نأفسها تقييم تراجع أن في الحق لها .. والجماعة
ما بحسب الولويات، .. وترتيب ومسيرتها ومواقفها،

ـ لها ليس .. ولكن ذلك .. لها الساحة وعلى عليها استجد
وكانأت البلء اشتد .. مهما الجماعات من لغيرها ول

.. الظالم الطاغوت مع تصطلح أن ـ والتضحيات المحن
نأظامه وشرعية بشرعيته تقر .. أو وبحكمه به ترضى أو

.. أو ونأصرته موالته في تدخل .. أو الكافر العلمانأي
ًا لنفسها تتخذ ً منهج ً وبديل الحق لها ليس .. فهذا باطل
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عن تخرج فعلت .. ولو عليه ُتقر أن يجوز .. ول فيه
إلى ـ الجماعة نأرى .. ول للسلما عاملة جماعة كونأها

.. والله الطريق هذا في سارت قد أنأها ـ الساعة هذه
أعلم.  تعالى

* * *
.. القاعد والعامل العامل، العالم تعريفِ هو س: ما

..؟؟ القاعد العالم من الفتوى نأأخذ أن لنا يحق وهل
هو العامل؛ العالمين. العالم رب لله جـ: الحمد

يوجد القاعد: ل العالم .. أما يعلم بما يعمل الذي العالم
" العالم عبارةا مصطلحاتها في .. ول الشريعة في

.. يعلم بما يعمل ل الذي العالم به ُيراد " .. فهل القاعد
التوضيح؟!   ينبغي .. كان الجهاد عن القاعد العالم أما

ًا كان الذي الحق تصيب فتوى أقول: أيما كان، وأي
 .. يجب وأصحابه  النبي عليه

ًا بها والعمل قبولها، ًا .. انأصياع .. بغض بالحق ورض
وقائلها.  صاحبها عن النظر

فتوى من استفاد من الصحابة من أن ثبت فقد
الشيطان: له .. فقال طعامه من يسرقا كان شيطان

ًا: آية لك ذاكر إنأي فل بيتك، في اقرأها الكرسي، شيئ
غيره!  ول شيطان يقربك

" !    الخبيث للصحابي:" صدقا  النبي فقال

* * *
السلمية الجماعات تعدد ظاهرةا تفسير س: ما
العمل طريقة وفي التفكير، في بينها الكبير والختلف

.. السلمية التيارات بين الداخلية الحرب هذه .. ولماذا
  ؟؟ خيرا الله وجزاكم

عديدةا أسباب العالمين. هناك رب لله جـ: الحمد
التنافر هذا .. وظاهرةا السلمية الجماعات تعدد لظاهرةا

.. فإن والتوحيد الدين من حٍظ أهمها: نأسيان بينها فيما
التفرقا، إلى تكون والتوحيد الدين من حٍظ نأسيان عاقبة

الدين أتباع في والبغضاء العداوةا .. وحصول والتشتت
أنتعالى: قال .. كما الواحد أوِم أن   ّلِذي ُلوا ا ّنأا أقا أرى ِإ أصا أنأ
أنأا ْذ أخ أقُهْم أأ أثا أنُسوا ِمي ًا أف ّظ ّكُروا ِمّما أح أنا ِبِه ُذ ْي أر أأْغ أنُهُم أف ْي أب

أةا أو أدا أع ْل أء ا أضا أبْغ ْل ألى أوا ِما ِإ أمِة أيْو أيا ْلِق أف ا أسْو ُئُهُم أو ّب أن ّلُه ُي ال
أما ُنأوا ِب أن أكا أنُعو أي السلما؛ لمة ُضرب مثل . وهذا أيْص
ًا فنسيتم النصارى؛ فعل فعلتم إن الدين من حظ
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من لهم حصل ما لكم .. فسيحصل فعلوا كما والتوحيد
الجماعات أكثر .. وما والبغضاء والعداوةا التفرقا

ًا نأست التي المعاصرةا ًا بل حظ الدين من حظوظ
بالله!  إل قوةا ول حول .. ول والتوحيد

* * *
الربوية البنوك على واحتيال نأصب عن س: سمعت

إلى الهرب ثم البنك من قرض أخذ وهي غريبة، بطريقة
كانأت إذا الحكم .. وما المر هذا حكم .. ما المنشأ بلد

على السطو يجوز .. وهل الخيرية للجمعيات تذهب
..؟!  الربوية البنوك

الفوائد ودفع البنوك في الموال وضع يجوز وهل
أجر المال هذا لصاحب .. وهل اليتاما لرعاية للجمعيات

..؟! 
على السطو يجوز العالمين. ل رب لله جـ: الحمد

كان .. وإن واحتيال نأصب عمليات إجراء .. ول البنوك
ولصالح الخير سبيل في الموال صرف ذلك من الغرض

ًا إل يقبل ل طيب الله .. فإن الخيرية الجمعيات ..!  طيب
والجهاد الغزو طريق عن يتحصل ما بين فرقا يوجد

أو النصب أو السطو طريق عن يتحصل ما .. وبين
من .. ولمزيد شيء .. وذاك شيء .. فهذا الحتيال
" حكم كتابنا بمراجعة نأنصح المر في والتفصيل الفائدةا

موقعنا.  في منشور .." وهو المشركين أموال استحلل
أقول: ل السؤال من الثانأي الشق على والجواب

تحصيل لمجرد الربوية البنوك في المال وضع جواز أرى
المال هذا صرف ذلك من الغرض كان وإن الفوائد،

في ذلك .. لدخول اليتاما أو الخيرية الجمعيات لصالح
في المال وضع في .. ولما عنه المنهي الربوي التعامل
المؤسسات لتلك مباشرةا تقوية من الربوية البنوك

يقول: تعالى والله والثم، المنكر على .. وإعانأة الباطلة
ُنأوا أو أعا أت أو ألى   ِبّر أع ْل أوى ا ّتْق ُنأوا أول أوال أو أعا ألى أت ِم أع ْث ِْل ا

أواِن ْد ْلُع .  أوا
أو ابتلي الذي هنا: أن ُيقال أن يمكن الذي ولكن

بين حينئٍذ .. فهو ربوي بنك في ماله لوضع اضطر
.. فيزداد للبنك المتحصلة الفائدةا يدع أن خيارين: إما

في ويضعها يأخذها أن .. وإما قوةا على قوةا بذلك
له .. وليس ماله من ليس أنأها .. على خيرية مصاريفِ
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إلى يده مد وعدما المانأة أداء أجر اللهم .. إل أجر فيها
..!  الحراما

تؤخذ أن الولى بأن ذلك عن العلم أهل أجاب
أعلم.  تعالى .. والله الخيري العمل لصالح وتوضع

* * *
العملة تزييفِ تحريم مفادها بفتوى س: تفضلت

قلت .. ولكن المسلمين من العواما بعض تضرر مخافة
ًا يتهم قد من لتبرئة بيان إصدار حكم عن سال لمن أيض
ًا .. بذلك ملزمة غير الجماعة أن المرتدين بقتل ظلم
 ؟؟ القولين بين تجمع كيفِ

أو العلقة وجه العالمين. ما رب لله جـ: الحمد
ذلك ضرر لن العملة؛ تزوير بحرمة القول بين التضاد
القول .. وبين بريء مظلوما .. وكل المسلمين يشمل

كل حول بيان بإصدار ملزمة غير المجاهدةا الجماعة بأن
عليها ستنعكس البيانأات هذه كانأت إذا وبخاصة يجري ما

التضاد وجه .. ما الراجح هو كما بالضرر أفرادها وعلى
بين تجمع بسؤالك: " كيفِ تطالبني حتى القولين بين

"؟!  القولين
مخافة العملة تزييفِ أقل:" بتحريم لم أنأني ثم

ـ قلت وإنأما عني، نأقلت .." كما العواما بعض تضرر
العملة تزوير ضرر ـ:" إذ مراجعته يمكنك مثبت والقول

 .. ومظلوما مسلم كل يطال
ما ضبط أرجو .. لذا القولين بين واضح " والفرقا بريء
ًا! الله .. وجزاكم عني ُيقال أو ُينقل خير

* * *
أن قال .. فقد الشيخ آل صالح في قولك س: ما

عن دافع .. وقد المر ولي بإذن إل يجوز ل الجهاد
 ؟؟ الحلبي علي .. وبالتحديد المرجئة

بر كل مع ماٍض العالمين. الجهاد رب لله جـ: الحمد
..  إماما دون ومن .. وبإماما وفاجر
أمتي من طائفة تزال :" ل لقوله الزمان، مدار وعلى

ًا عديدةا أخرى ولنصوص .."، الحق على يقاتلون لما جد
هنا.  لذكرها مجال

قول .. هو وإماما خليفة مع إل جهاد ل والقول: بأنأه
.. وهو المة أعداء إل يخدما ل .. وهو ومردود محدث
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.. وفعل والسنة الكتاب نأصوص عليه دلت ما بخلف
..!  الصالح السلفِ

في عليها رددنأا قد الرجائية الخبيثة الشبهة وهذه
ـ شئت إن ـ فانأظر وأبحاثنا، كتبنا من موضع من أكثر

.. وكذلك إسلمية حياةا استئناف إلى الطريق كتابنا
من .." فستجد المنصورةا الطائفة " صفة كتاب

هذا في اليجاز هذا عن يغنيك ما والستدلل التفصيل
الموضع.

* * *
.. المغلظة والردةا المجردةا الردةا عن س: تحدثت

 ..؟ المجال هذا في كتب إلى ترشدنأا أن لك فهل
الردةا بين التفريق العالمين. هذا رب لله جـ: الحمد

الكتاب نأصوص عليه دلت .. قد المغلظة والردةا المجردةا
ً .. فانأظر الفقه كتب في موضوعه .. تجد والسنة مثل

" لشيخ الرسول شاتم على المسلول " الصارما كتاب
تيمية.  ابن السلما

* * *
" فقد مسمومة العلماء " لحوما مقولة أصل س: ما

من .. أرجو كثيرون أشخاص المسمى هذا تحت دخل
نأميز أن لنا كيفِ المثلة خلل من لنا يفصل أن الشيخ

 ؟ السلطين أبواقا وبين العلماء بين
العلماء " لحوما العالمين. عبارةا رب لله جـ: الحمد

ًا .. ول كريمة آية " ليست مسمومة ًا حديث .. وإنأما نأبوي
بأعراض الخوض من ليحذروا العلم أهل بعض أطلقها
..!  برهان ول علم ول حق، بغير العلماء
العاملين العلماء بين التمييز أو التعرف يتم كيفِ أما
؟ السلطين علماء .. وبين

تميز التي والصفات القرائن منهما أقول: لكل
 التأمل من بشيء .. وهي الخر عن أحدهما

الله. شاء إن أحٍد على تخفى ل
* * *

الذي النجاشي حول التوضيح شيخ يا منك س: أود
على الروما بانأتصار بالدعاء له والدعاء اسمه قرنأت

 ..؟ الغائب صلةا عليه  الرسول يصل .. ألم الفرس
على النجاشي العالمين. موافاةا رب لله جـ: الحمد

أن ُيفيد ول يعني .. ل عليه  النبي .. وصلةا اليمان
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ًا كان النجاشي الملك على منافسيه قاتل أن يوما مسلم
أن ـ الشأن بهذا الخاصة الثار تفيد كما ـ لدي .. والراجح

أعلم. تعالى .. والله أسلم أو آمن قد يكن لم وقتها
* * *

الردنأي الجيش أفراد مع حدث ما حكم س: ما
علمي .. فحسب أفغانأستان في الكفرةا نأاصروا عندما
.. ونأقاط المستشفيات حراسة في سيعملون أنأهم

ًا ذلك إلى وما المراقبة الخدمة يرفض من أن .. علم
..؟!  مستحقات إعطاء دون الجيش من يطرد

المستشفيات أن العالمين. يبدوا رب لله جـ: الحمد
ًا كثيرةا أفغانأستان في الكوادر هذه تستحق .. حتى جد
قصد جيش من ما .. حيث والجند الجيوش عدد من

.. المستشفيات سيحرس أنأه وزعم .. إل أفغانأستان
؟!!  المستشفيات في ويخدما

لغيرهم .. ول الردنأي الجيش لفراد يجوز أقول: ل
أن زعموا .. وإن أفغانأستان في للخدمة يتطوعوا .. أن

ذلك أدى .. وإن النأسانأي العمل في محصورةا مهمتهم
..!! وغيرها المالية مستحقاته من الجندي حرمان إلى

* * *
للمنتجات القتصادية المقاطعة في قولك س: ما 

ولي رأى إذا واجبة أنأها قال فيمن قولك .. وما المريكية
 ..؟ المر

محاربة دولة العالمين. أمريكا رب لله جـ: الحمد
أمر ومنتجاتها صادراتها .. ومقاطعة السلما لمة

من كل أن بمعنى بالوجوب أقول .. ول مستحسن
ًا اشترى أو أمريكا صناعة من هو السوقا من شيئ

ًا يكون منتجاتها أعلم.    تعالى .. والله آثم
الحيان من كثير في الموضوع هذا أن التنبيه مع

تتنادى الشعوب .. فبينما صحيح الغير التجاه في يسير
أن " نأجد البيبسي أو " الكوكول مشروب شراء لعدما

مصانأع .. وأن أمريكا جيوب في يصب المة بترول
.. بلدنأا وسط في هي المريكية الستثمار وشركات

خدمة تحت وسماءنأا بحارنأا .. ونأجد مسلمة عاملة وبأيدي
 هي الثقيلة الصناعات وجميع أسلحتنا .. ونأجد أمريكا

..؟!!   أمريكي إنأتاج ومن أمريكا من
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أجل من بالتنادي السماح هذا يكون أن أخشى لذا
.. هو المريكية للمنتجات الختيارية الجزئية المقاطعة

لوحظ .. وقد الغاضبة الشعوب نأقمة تنفيس قبيل من
ذلك!!  من شيء

* * *
انأتخابات عن القرضاوي قول في قولك س: ما

أن " لو الهالكين الطغاةا لحد جرت التي تسعات الربع
" ؟!  النسبة هذه أخذ لما الشعب على نأفسه عرض الله

لقول العالمين. بالنسبة رب لله جـ: الحمد
رددت .. وقد كفري قول عنه: هو المسؤول القرضاوي

الله شاتم حكم إلى الغافلين " تنبيه كتابي في عليه
 "159"  برقم سؤال على جواب في " وكذلك والدين
شئت. إن فراجعه

* * *
أن لنا .. هل ذكرتها التي للعالم التقية س: شروط

ً نأجد  ؟ مراجع في لها تفصيل
قوله تفسير العالمين. انأظر رب لله جـ: الحمد

ِإّلتعالى: ّتُقوا أأْن    ْنُهْم أت ًةا ِم أقا التفسير كتب في  ُت
ذكرنأاها التي والقيود الشروط تجد .. فسوف المعتمدةا

الله.  شاء .. إن
ًا عليها دلت قد والقيود الشروط هذه أن علم

أهل عليها ينص أن .. قبل الشريعة وقواعد نأصوص
العلم.

* * *
ًا كتاباته بعض في المقدسي س: يقول بعض مادح

من المعين الماما خلفِ يصلون ل كانأوا أنأهم الموحدين
.. الفعل هذا حكم .. ما السجن في الحكومة قبل

ًا الله وجزاكم  ؟ خير
على اطلع أن بد العالمين. ل رب لله جـ: الحمد

عدما على حملهم الذي السبب .. وأعرف الكلما تماما
محمد أبو الخأ .. وهل المذكور الماما هذا خلفِ الصلةا

أعرف أن لي بد .. ل .. ولماذا ل أما ذلك على وافقهم قد
فيما رأيي أعطيك أن من لتمكن ذلك كل على وأطلع
..! عنه سألت

* * *
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.. للعداد لحاهم بحلق يقومون الناس س: بعض
الحكم؟ .. فما الجهاد ومصلحة

اللحية إرخاء أن العالمين. الراجح رب لله جـ: الحمد
ًا ستكون اللحية كانأت إذا .. ولكن واجب ًا سبب يمنع محقق

.. المشروعة وأهدافه غاياته إلى الوصول من المجاهد
في يربيها .. فهو الله شاء إن بحلقها حينئٍذ بأس ل

أرى ل .. ولكن الله سبيل في .. ويحلقها الله سبيل
 ذلك في التوسع

أعلم.  تعالى .. والله ملزمة ضرورةا غير من
* * *

على المحتوية العطور استعمال يجوز س: هل
 ..؟ الكحول

.. يجوز أنأه لدي العالمين. الراجح رب لله جـ: الحمد
إزالتها، يتعين التي النجاسات من ليست الكحول لن

أعلم.  تعالى والله
* * *

ًا الرجل يكون س: متى فهل العقيدةا، في مبتدع
ًا، يكون الصلةا تارك يكفر ل من من هذا أن مع مبتدع

ًا؟؟ الله .. وجزاكم العقيدةا  خير
ًا الرجل العالمين. يكون رب لله جـ: الحمد مبتدع

ًا ُيحدث عندما العقيدةا في .. له الله دين في ليس أمر
..!  والتوحيد بالعقيدةا وعلقة مساس

أن بالضرورةا يلزما ل الصلةا تارك يكفر ل والذي
ًا يكون كانأت إذا وذلك عقدية؛ بدعته تكون أن .. أو مبتدع

الدلة لن الصلةا تارك يكفر ل هو .. ثم صحيحة أصوله
عنده أدلة لوجود .. أو الصلةا تارك كفر تفيد ل عنده

أن يجوز ل هذا .. فمثل الصلةا تارك عن الكفر تصرف
عقدية مخالفة أو زلة في وقع انأه .. ول بالبتداع نأرميه
اخطأ ما على واحد أجر فله الجتهاد ذوي من كان .. وإن

ًا.  فيه اجتهاد
.. عمل الصلةا لن الصلةا؛ تارك ُيكفر ل كان إذا أما

نأرميه هذا .. فمثل بكافر ليس عنده العمل وتارك
اليمان مسألة في أصوله .. وبفساد الدين في بالبتداع
أعلم.  تعالى .. والله

* * *
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النأتخابية الكشوفات في التسجيل يجوز س: هل
السم يكون بحيث النأتخابات؛ في المشاركة دون

ًا المرشح من يستفيد .. لكي السماء ضمن من موجود
النظاما أذنأاب من أحد إلى تحتاج تكون التي المور ببعض

..؟!  تمر لكي
التسجيل مجرد كان العالمين. إذا رب لله جـ: الحمد

أن له يجوز .. نأعم الخأ عن مفاسد ويدفع مصالح يجلب
للقوما .. يبرزه انأتخابي كرت على يحصل .. وأن يسجل

.. لبرازه الضرورةا دعت .. وكلما المعاملت إجراء عند
بالله!  إل قوةا ول حول ول

.. القدوةا موضع في كان لمن ذلك نأستحسن ول
على وحصل سجل أنأه .. فيظنون الناس يقلده أن خشية
الديمقراطية النأتخابات بجواز لقتناعه النأتخابي الكرت

ًا بذلك .. فيكون البلدان بعض في بها المعمول في سبب
أذى دفع لمجرد ذلك فعل أنأه أعلن إذا .. إل إضللهم

 عنه القوما
أعلم. تعالى .. والله

* * *
والتجار العواما، الرافضة مع التعامل س: كيفِ

ًا بيوت من قريبة تكون التي المحلت أصحاب خصوص
..؟!  السنة أهل

الروافض العالمين. الشيعة رب لله جـ: الحمد
..  ذبائحهم تؤكل .. ل وردةا شرك طائفة

..!  منهم ذلك شراء جواز نأرى ول
.. ل المذبوح بالطعاما علقة له ليس كان ما أما

أعلم. تعالى .. والله محلتهم من بشرائه بأس
* * *

بأن الفاضل الخوةا أحد من رسالة س: وصلتني
أبو وهو ـ المنتدى في للتسجيل فيه أدخل الذي السم

ًا  الرسول عنه نأهى قد ـ القاسم قصدت بأنأي .. علم
في إفتائي .. أرجو  محمد ورسولنا حبيبنا باسم التكني

 ؟ الشر عنك وأبعد .. وثبتك، الله أجارك المسألة هذه
تتكنى أن يجوز ل العالمين. نأعم رب لله جـ: الحمد

بكنية التكني عن النهي .. لورود القاسم أبي بكنية
ول باسمي، قال:" تسموا أنأه  عنه صح فقد ، الرسول
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بكنيتي، تكنوا رواية:" ل " وفي القاسم أنأا بكنيتي؛ تكنوا
".   القاسم أبو أنأا

.. أخانأا يا كنيتك تغير بأن عليك حكمنا فقد لذا
ًا.  الله .. وجزاكم الحبيب خير

* * *
الله حكم استبدلوا الذين عن يدافعون س: الذين 

والضغوط بالعجز، لهم ويعتذرون الوضعية، بالقوانأين
ًا، سائغ العذر هذا .. هل عليهم الواقعة الرد وكيفِ شرع
؟!  عليهم

الولية ُيسقط العالمين. العجز رب لله جـ: الحمد
.. المطاع الشرعي الوالي صفة ويفقده الحاكم، عن
نأحو بواجباتهم القياما عن عجزهم رواية صدقت فلو

أنأفسهم على حكموا أنأهم يعني .. هذا وأمتهم دينهم
ـ يجوز .. فل للحكم وليتهم شرعية بعدما بأنأفسهم

ًا ً شرع .. ثم العجز العاما الحاكم في ُيفترض أن ـ وعقل
ًا يبقى ًا حاكم ًان شرعي ًا مطاع قبل من به ومعترف

المة!! 
زعم يكذب حالهم واقع أن آخر .. وجه وجه هذا

ًا أشد أنأهم عليهم نألحظ .. إذ بالعجز التعلل ًا كيد وظلم
ًا .. الصليين الكفار .. من والمسلمين للسلما وحرب
ُتحمل أن ـ الغباء كل ـ الغباء من كذلك كان ومن

العجز بسبب حصلت أنأها .. على الشرعية مخالفاتهم
 !!..

* * *
عدما على يستدل بعضهم الموضوع نأفس س: في

على قومه يحكم كان وأنأه بالنجاشي المبدلين كفر
يكن لم لنأه وذلك الله، أنأزل بما يحكم يكن ولم شريعتهم

ًا، مات ذلك ومع قومه، مخالفة يريد عليه وصلى مسلم
؟!  هؤلء على الرد سبيل .. فما  النبي

الحكم طواغيت العالمين. قياس رب لله جـ: الحمد
وذلك وفاسد، باطل قياس النجاشي على المعاصرين

أوجه:  من
ًا كان النجاشي منها: أن أمة يحكم .. وكان كافر

إلى فبدلها السلما بشرائع يحكمهم يكن .. لم نأصرانأية
..!    الكفر شرائع
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ًا النجاشي ومنها: كان اليمان عليه فطرأ كافر
لم الصحابة أن .. بدليل وملكه حياته أواخر في والسلما

أن .. ولول وظهوره انأتشاره لعدما بإسلمه يعلمون يكن
. بذلك علموا لما بإسلمه أعلمهم  النبي

ًا النجاشي ومنها: كان الوحي تعاليم عن بعيد
هو .. ل المنورةا المدينة عن الحبشة .. بعد وأوامره
من استجد ما ول الشرعي، النص إلى يصل أن يستطيع
تصله!  أن يمكن الدين مسائل

.. وإلى للنجاشي بالنسبة المر ومنها: أن
التخلي .. قرار الصحابة من إليه هاجر ممن المجموعة

.. لوجود للجميع المحقق والموت القتل يعني الملك عن
.. ويتربصون للملك يتطلعون كانأوا الذين الخصوما

كان للنجاشي بالنسبة الملك أن .. أي الدوائر بالنجاشي
ًا ..!  أسلم أن وبعد ُيسلم أن قبل عليه مفروض

في ـ النجاشي أن على صريح دليل يوجد ومنها: ل
أمر بلغه أو بأمر،  الرسول أمره ـ فيها آمن التي الفترةا

..!  خالفه ثم  النبي عن
ًا كان أنأه رغم ـ النجاشي ومنها: أن .. أمة في وحيد

من نأخبة يحمي أن استطاع ـ به أولى العجز وعذر
.. ومن لهم قريش كفار مطاردةا من  النبي أصحاب

..!!  لهم قومه بني أذى
هكذا .. هم العصر هذا في المسلمين حكاما فهل

المة أعداء قبل يتسابقون تراهم أنأك .. أما كالنجاشي
المة شباب خيرةا وتسليم اعتقال في الصليين
الطواغيت سجون من .. وغيرها المريكية للسجون

الظالمين؟!! 
لقياس وجه نأقول: ل كلها الوجه هذه لجل
لشرع والمحاربين المبدلين المعاصرين الحكم طواغيت

..!  الله رحمه النجاشي على تعالى الله
ً النجاشي في الرجاء لمشايخ وليس لهم يبرر دليل

المبدلين، الحكم طواغيت عن العقيم جدالهم
..!!  الله لشرع والمحاربين

* * *
نأقص وجود مع بالشريعة يحكم من حكم س: ما

صحيح .. وهل وغيرها الربوية البنوك .. كوجود متعمد
الحكم أن يقولون السلفِ أئمة :" أن بعضهم يقول كما
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عليه هي ما غالب إلى النظر خلل من يكون الدولة على
دولة أنأه قلنا السلما عليها يغلب كان فإن أحكامها في

.. ؟!  صحيح والعكس مسلمة،
عملية أي في ربالعالمين. للحكم لله جـ: الحمد

أمور، إلى النظر ينبغي الله انأزل بما الحكم في نأقص
النقص أو الترك هذا مثل في الحكم ُيعرف ضوئها وعلى
تعالى.  الله لحكم

كان .. بحيث بالتوحيد علقة له النقص هذا كان فإن
بالشرك حكم عن عبارةا هو الله أنأزل ما بغير الحكم

والتبديل، التشريع وجه على كان أو للتوحيد، المناقض
العناد بدافع كان أو والستحلل، الجحود بدافع كان أو

.. فهذه الله أنأزل لما والعداء الكره بدافع أو والكبر،
أكبر كفر .. فهو جهتها من النقص جاء إذا كلها الوجه
المنقوص الشيء هذا كثر أو قل مهما الملة عن مخرج

 !..
المتقدما الوجه غير من النقص هذا جاء إذا أما

.. أو الصغر الكفر على النقص هذا ُيحمل .. فهنا ذكرها
أعلم.  تعالى .. والله كفر دون الكفر

هو السلمي النظاما كذلك: أن القول ويمكن
جميع في  الله لحكم استسلمه يعلن الذي النظاما
والجتماعية، .. السياسية، والحياةا الحكم شؤون

ًا .. طاعة ذلك وغير والتعبدية والقتصادية، ..  لله وتعبد
.. فهو والعمل بالقول ذلك عن يعلن الذي فالنظاما
منه حصل .. وإن السلمي الحكم وهو السلمي النظاما

ُيعمل .. فحينئٍذ المخالفة أو التقصير من شيء ذلك بعد
بالكفر العلم: ليس أهل .. وبقول كفر دون كفر بفقه
إليه.  تذهبون الذي

لله والعبودية الطاعة عن يتمرد حكم أو نأظاما وأيما
 الله لحكم استسلمه عن ـ والفعل بالقول ـ ُيعلن .. ول

.. والحياةا والسياسة الحكم شؤون جميع في تعالى
.. إسلمي وغير جاهلي حكم فهو   لله وعبودية طاعة
الله حكم توافق التي القوانأين بعض أنأظمته تخللت مهما

أعلم.  تعالى .. والله تعالى
* * *

المسلمين بلد في السائحين قتل حكم هو س: ما
سمعت .. ولعلك الفساد ينشرون أكثرهم أن .. وبخاصة
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.. الشأن بهذا زمن منذ السلمي الجماعة أصدرته بما
المسلمين من جماعة بأن القول في الشرع حكم هو وما

..؟!  الديار في المر أولي أنأهم
أو السائح قتل يجوز العالمين. ل رب لله جـ: الحمد

فهو المسلمين بلد يدخل إذ .. لنأه بشيء عليه العتداء
يقوي .. وبعضها بعض يغلظ بعضها وعقود بعهود يدخلها

إلى ـ البعض يظن كما ـ  وحسب يركن ل .. وهو بعض
به يرحب أو عليه يسلم مسلم كل .. بل الحاكم أمان

ً الطائرةا، في ركوبه من ابتداء .. المطار في ونأزول
ًا البلد إلى ودخولً محلتهم في الناس على .. ومرور

تحرما التي المانأات جملة من كله .. فهذا ومتاجرهم
عرفي أماٍن في أنأه إلى .. إضافة السائح على العتداء

يدخل أنأه والعرف العادةا في السائح عن ُيعرف ل إذ
..!  أذى أو حرب أو لقتال البلد

يحتكروا أن المسلمين من جماعة أو لفرد يحق ل
من غيرهم دون لنأفسهم للخرين المان إعطاء حق

أدنأاهم!  ذمتهم في يمشي .. فالمسلمون المسلمين
هذا من .. فالمسالة للفساد يدخل سائح كل ليس

تنتهك ل والحرمات .. والحكاما الظن دائرةا في الجانأب
بعض من يظهر الذي الفساد هذا أن .. كما بالظن

..؟!  بالقتل ُيقابل أن فيه الحكم .. هل السواح
عن تراجعوا قد .. أحسبهم ذكرتها التي الجماعة

قد يكونأوا لم أنأهم تبين .. وقد ذكرتها التي فتواهم
عليهم جلبت .. وقد الصحيح الشرعي التأصيل لها أصلوا
.. وعند عقباها ُيحمد ل ما المفاسد من غيرهم وعلى

أمان بأن قولهم إل حجة عندهم نأجد فلم معهم النقاش
ل المرتد .. وأمان المرتد الحاكم أمان إلى عائد السائح

الحاكم أمان على يركن ل السائح أن .. وفاتهم ينفذ
..!  تقدما كما وحسب المرتد

.. واعترف تراجع قد ـ نأعلم كما ـ منهم وكثير
نأنصح المسألة في الفائدةا من .. ولمزيد بالخطأ

المشركين أموال استحلل " حكم كتابنا على بالوقوف
 ."..

* * *
عن الكلما .. كثر فريضة اليد كفِ يكون س: متى

حالت في اليد بكفِ ملزمون نأحن .. فهل اليد كفِ
 .. ؟ نأسخت قد اليدي كفِ آية أن .. أما الشدةا
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أوائل في السيفِ العالمين. آية رب لله جـ: الحمد
ُكّفواالكريمة: الية .. نأسخت براءةا سورةا ُكْم    أي ْيِد أأ

أأِقيُموا أةا أو ُتوا الّصل أةا أوآ أكا التي اليات من وغيرها  الّز
ما إلى القتال أحكاما .. وانأتهت القتال عن اليد بكفِ تأمر

براءةا.  سورةا في تقريره تم
حصول عند بالية العمل يرى العلم أهل بعض أن إل
هنا: أن قوله يمكن الذي .. لكن والستضعاف العجز،

.. وإنأما النسخ قبل كان كما لذاته ليس هنا اليدي كفِ
.. وعاد الحكم زال زالت فإن أخرى .. ولعلة لغيره هو

براءةا سورةا إليه انأتهت بما العمل وهو أصله إلى الحكم
أعلم.  تعالى .. والله وأحكاما تقريرات من

* * *
وبين العدو في النأغماس بين فرقا هناك س: هل

 .. ؟ بالتفجير النفس قتل
بين فرقا يوجد العالمين. نأعم رب لله جـ: الحمد

لقتل المرء مباشرةا .. وبين العدو صفوف في النأغماس
بيده ُيقتل .. والثانأي العدو يد على ُيقتل فالول نأفسه،

ّين.  واضح المرين بين .. والفرقا وب
التالي:   النحو على عندي المسألة في  والحكم

قتل تحرما التي النصوص أن نأجد التأمل أولً: عند
.. محكمة بنفسه لنفسه المرء قتل .. ومباشرةا النفس

لمصلحة نأفسه يقتل أن للمرء تجيز التي والنصوص
مقدما بالمحكم .. والعمل أوجه وحمالة متشابهة الجهاد

أن يمكن ل المتشابه أن .. كما بالمتشابه العمل على
المحكم.  والحكم الدللة في ُيقاوما

.. والله الجواز وعدما الحرمة عندي الراجح لذا
أعلم.  تعالى

ًا: الذي ً الجهاد لمصلحة نأفسه بقتل يقوما ثانأي عمل
ً والمتشابه المرجوح بالدليل أفتاه من بفتوى .. وعمل

ًا .. وكان العلم أهل من وجه به يبتغي عمله في مخلص
الشهادةا له .. نأرجو نأيته على مأجور .. هو ومرضاته الله
.. المسألة في الراجح هو هذا أن .. لعتقاده الله شاء إن

بالنيات.  العمال ولن
ًا: بناء هذه توصفِ أن أرى ل تقدما ما على ثالث

أعمال أنأها .. ول استشهادية أعمال بأنأها العمال
فدائية عنها: أعمال ُيقال أن الصواب .. وإنأما انأتحارية
أعلم.  تعالى .. والله جهادية
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ًا نأعتقده الذي هذا .. وإن المسألة هذه في صواب
غاية الناس .. فمرضاةا ضير .. ل للبعض يروقا ل قد كان

.. زمن منذ ـ الحمد ولله ـ بها زهدنأا .. وقد تدرك ل
له. الله سهلها لمن تدرك حلوةا سهلة الحق ومرضاةا

* * *
معنى .. وما مسلم من الهدية قبول حكم س: ما

يخذله قال: ول أن .. إلى المسلم أخو :" المسلم قوله
 ؟ الخذلن باب من المسلم هدية رد ". فهل

الهدية وقبول العالمين. الهداء رب لله جـ: الحمد
إلى يرقى ل ولكن عليه، الشارع حض ومما مستحب

..!  الوجوب درجة
نأصرةا عن يتخلى ل " أي يخذله " ول قوله ومعنى

نأصرته فيها عليه يجب التي المواطن في المسلم أخيه
أعلم. تعالى .. والله

* * *
رحمه السلما لشيخ الفتاوى مجموع في س: وقع

احتج ثور نأصه:" فأبو  ما394 ص السابع المجلد في الله
وعمل تصديق أنأه من المرجئة الفقهاء عليه اجتمع بما

أن واشك علي، أشكل الكلما .. وهذا اليمان .." أي
" وقول " تصديق من " تصحيفِ وعمل " تصديق قوله
 ..؟ شيخنا رأي فما

ُيحمل رب لله جـ: الحمد ثور أبي كلما العالمين. 
من أحدثوه بما بعد يعلم يكن ولم فيهم ذلك قال أنأه على
كلما يوضحه المعنى .. وهذا اليمان مسمى في قول
المنقول النص بعد جاء الذي تيمية ابن السلما شيخ

متكلميهم قول بلغه يكن قال:" ولم حيث مباشرةا،
ما يعرف أن قبل القول ذلك فيهم قال " أي وجهميتهم

أعلم.  تعالى .. والله اليمان مسمى في أحدثوه

ـ .. ينتهي السؤال هذا على الجواب من بالنأتهاء
مساء ذلك .. وكان الحوار هذا ـ ومنته تعالى الله بفضل

راجين  هـ،1422 لسنة الحجة،  / ذو3 بتاريخ الجمعة يوما
والخير النفع منه يحقق .. وأن القبول تعالى الله من
إنأجازه على ساعد أو فيه، شارك أو ساهم من لكل

مجيب.  قريب سميع تعالى .. إنأه عليه اطلع أو وقيامه،
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أنأت، إل إله ل أن أشهد وبحمدك، اللهم سبحانأك
إليك. ونأتوب نأستغفرك

العالمين.  رب لله الحمد أن دعوانأا وآخر

 حليمة مصطفى المنعم عبد
 بصير أبو

www.abubaseer.com 
  

  

 

 

     
     

59

http://www.abubaseer.com/

	ـ نص الحوار ـ
	عبد المنعم مصطفى حليمة


