
َدىَ في المفتوُح الحواُر ُمنُت
ِم ْلَس  اليإماِن َب

 الرحيم الرحمن الله بسم
نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد

وبعد.  بعده،
جزىَ ـ للحوار اليإمان بلسم منُتدىَ استضاف فقد

ًا ـ الجزاء خير عليه القائمين الله ًا حوار مع مفتوح
ما على ـ ومنُته تعالى الله بفضل ـ فيه أجبنُا الخوان

أو وتساؤلتا مسائل من طرحوه مما عليه قدرنا
والقبول.  السداد، تعالى الله .. سائلين تعقيباتا
بدأ حيث أيإاما؛ ستة يإمتد أن الحوار لهذا ُقدر وقد

الموافق هـ،29/4/1424 بتاريإخ السبت يإوما
بتاريإخ الخميس يإوما مساء وانتهى ما،28/6/2003
ما.  3/7/2003 الموافق هـ،4/5/1424

.. تعالى الله عنُد الجر والتماس الفائدةا، ولتعميم
موقعنُا في .. ونشره وتهذيإبه الحوار تنُقيح نعيد أن رأيإنُا
القبول، تعالى الله .. سائلين جديإد من النترنت على

الختاما.  وحسن والثباتا،
وللجواب )، ( س بحرف للسؤال نرمز وسوف

عن يإميزه الذي رقمه سؤال كل ونعطي )، ( جـ بحرف
الخر. 

 ـ الحوار نص ـ
ونعوذ ونستغفره، ونستعينُه نحمده لله الحمد إن

يإهده من أعمالنُا، سيئاتا ومن أنفسنُا، شرور من بالله
له. هادي فل ُيإضلل ومن له، مضل فل الله

وأشهد له، شريإك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد
ًا أن آله وعلى عليه الله صلى ورسوله، عبده محمد

ًا وسلم وصحبه، ًا.  تسليم كثير
فاطر وإسرافيل وميكائيل جبريإل رب اللهم
بين تحكم أنت والشهادةا الغيب عالم والرض، السماواتا

ِلفِ لما اهدنا يإختلفون، فيه كانوا فيما عبادك ُت من فيه اخ
مستقيم.  صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك، الحق

القائمين المشرفين الخوةا جهود الله شكر وبعد،
هذه إتاحتهم " على اليإمان " بلسم منُتدىَ إدارةا على
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.. الخوان مع والحوار اللقاء هذا مثل لجراء الفرصة
ًا ًا، منُا يإتقبل أن تعالى الله من راجي يإجعل وأن جميع
ًا خير مفتاح شّر مغلقا هذا عملنُا ضل من لهدايإة .. وسبب
يإشاء. من يإهدي تعالى .. والله السبيل سواء

ل .. فمن دعاء أو بترحيب خصنُي أٍخ كل وأشكر كما
وتوسع:" زاد فيمن .. وأقول الله يإشكر ل النُاس يإشكر
".  يإعلمون مال لي واغفر يإقولون، بما تؤاخذني ل اللهم

في والسداد الخلصا يإلهمنُا أن تعالى الله نسأل
يإجعل .. وأن بطن وما منُه ظهر .. ما والعمل القول
ًا هذا عملنُا سميع تعالى .. إنه الكريإم لوجهه خالص

 قريإب.

نفسي أذكر .. فإني بد ول توجيه لي كان وإن
السترشاد، الحوار هذا من الغرض يإكون بأن وإخواني
.. وليس به والعمل التزامه، ثم ومن الحق، ومعرفة

الترف أو الختبار أو النُظريإة المعرفة أو الحوار لمجرد
.. أقول عمل ول التزاما يإتبعه ل الذي والمعرفي الفكري

لكل أهل الخوان أن ظنُي مع التذكير وجه على ذلك
الله.   شاء إن وحميد حسٍن خلق

 * * *
عنً (فضل بكلمة ولو تعاونت حكومة حكم ما: 1 س

في الكافرةا الدول ) مع والعسكري المالي الدعم
صرحاء نُكنل و.. وتعذيإبهم وقتلهم للمسلمين محاربتها

الحكومة به تقوما افيم الشرع قول ما ـ شيخنُا يإا ـ
واعتقالهم المجاهد الشباب مطاردةا من السعوديإة
  القتل؟ منُهم قاوما ولمن لمريإكا وتسليمهم وتعذيإبهم

نظاما أو حكومة العالمين. أيإما رب لله : الحمد1جـ
النُظاما كان سواء ـ السؤال في ذكره تقدما ما عنُه يإثبت

ويإكون المشركين الكافريإن فيوالي  ـ غيره أو السعودي
ًا .. فهي المجاهديإن الموحديإن المؤمنُين على لهم ظهير
تجوز ل إسلمي، غير ونظاما إسلمية، غير حكومة

َيإا تعالى: قوله بدللة بشرعيته، العتراف ول مسالمته،
ّيإَها ّلِذيإَن َأ ُنُوا ا ُذوا ل آَم ّتِخ َد َت َيُهو ْل ّنَُصاَرىَ ا َء َوال َيا ِل َأْو

ُء َبْعُضُهْم َيا ِل ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َأْو َتَو ُكْم َيإ ْنُ ّنُه ِم ِإ ْنُُهْم َف ّلَه ِإّن ِم ال
ْلَقْومَا َيإْهِدي ل ِلِميَن ا ّظا تعالى: . وقال51المائدةا: ال

ّلِذيإَن َأَفَحِسَب ُذوا َأْن َكَفُروا ا ّتِخ َباِدي َيإ ِني ِمْن ِع َء ُدو َيا ِل َأْو

ّنا َنا ِإ ْد َت ّنَُم َأْع َكاِفِريإَن َجَه ْل ً ِل نجحوا . فإن102الكهفِ: ُنُزل
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ـ اليإة بنُص ـ خرجوا الله دون من أولياء اتخذوهم أن في
الطواغيت.  من غيره عبوديإة إلى لله العبوديإة صفة عن

في حاكم على الخروج ـ أمكن إن ـ يإجوز هل: 2س
ويإمنُع الحجاب، ويإمنُع الله، بشرع يإحكم ل مسلمة دولة
اغتياله يإجوز .. وهل تخلفِ  هذا:ويإقول ،الزوجاتا تعدد

 عليه؟ الخروج يإمكن َلم إن
توفرتا العالمين. إن رب لله : الحمد2جـ

يإلزما الذي والدليل يإجب، بل يإجوز، نعم الستطاعة
ًا منُهم تروا لم :" ما قوله عليه الخروج ًا كفر " بواح

السؤال في المذكورةا الوصاف بتلك الموصوف وهذا
البواح.  الكفر منُه رؤي قد

للكفارً اواحدً امسلم سلمت حكومة حكم ما: 3س
ومن يإستجوبوه، حتى أو يإسجنُوه أو يإعذبوه أو ليقتلوه

ّلم من حكم ما : ثم إلى المجاهديإن المسلمين مئاتا س
 الكفار؟
الجابة تقدمت العالمين. قد رب لله : الحمد3جـ

لنُا أظهر فأقول: من هنُا وأضيفِ السؤال، هذا نحو على
ًا المجرمين للكافريإن نصرةا ذلك يإفعل أنه لهم وعون

لقوله مثلهم، كافر .. فهو الموحديإن المؤمنُين على
ّلُهْم َوَمْن تعالى: َتَو ُكْم َيإ ْنُ ّنُه ِم ِإ ْنُُهْم َف حال هو كما ، ِم

نفسها على آلت والتي السلما تدعي التي النظمة
لمريإكا قربة والمسلمين السلما ومحاربة مطاردةا
الرهاب محاربة زعم تحت الكفر بلد من وغيرها

ُيإطاردون والرهابيين وطغاته أسياده وهم الرهاب .. 
العالم!  في

عن الصياما السلما وعلماء للدعاةا يإجوز هل: 4س
عن أحدهم ئلُس ذاإو الظروف، هذه مثل في الكلما

من يإتهرب فإنه السلم، أو الحرب أمر في الله حكم
 السائل؟ على غضب وربما الجابة،
ل ل، البيان تعين العالمين. إذا رب لله : الحمد4جـ

المشايإخ ظروف مراعاةا ضرورةا إلى الشارةا .. مع يإجوز
ديإكتاتوريإة أنظمة ظل في يإعيش جلهم أن حيث والدعاةا
.. وتراقب وأنفاسهم كلماتهم عليهم تحسب إرهابية

ـ والسياسة الحكمة من .. فليس وسكنُاتهم حركاتهم
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فيها يإكفي صريإحة بأسئلة إحراجهم ـ وصفه هذا والحال
..!  الشارةا ومجرد التلميح

ما .. ويإعرف مرادك يإفهم من الخوان من فإن
له تصرح أن إل عليك يإأبى لكنُه كلمك من إليه رميت

ًا والعيان بالسماء، ًا فرد ..!  فرد
ًا أن الشرعية السياسة ول الحكمة من ليس أحينُ

ُتشبع قد ـ والتأثير الثر عديإماتا بكلماتا الداعية يإصرح
وإنهاء استئصاله، إلى تؤدي ـ فرديإن أو فرد فضول
يإعرفوه، أن من للخوان بد ل أمر .. وهذا ووجوده دعوته

ألزمت التي الظروف هذه في وبخاصة له، يإتنُبهوا وأن
أنيابه وبين الوحش فم في يإعيش أن أحدنا على

بالله.  إل قوةا ول حول .. ول ومخالبه
قال:" الحنُفية بن محمد عن الثر في صح فقد

من يإجد ل من بالمعروف يإعاشر ل من بحكيم ليس
ًا، معاشرته ًا الله يإجعل حتى بد ًا فرج ".  ومخرج

السلطين لمشايإخ التبريإر منُه أعنُي ل تقدما ما
علمهم رونّويإسخ الحكاما، هوىَ مع يإدورون الذيإن
.. فهؤلء المهترئة وأنظمتهم الطواغيت عروش لخدمة

أخلقهم!    ومن منُهم تعالى الله إلى ونبرأ نعنُيهم ل
عن الكلما الخيرةا السنُواتا في كثر: 5س
أو أمل بارقة لحت كلما خصوصا والمفاسد المصالح

من يإتكلمون هؤلء  فهل.. هنُاك أو هنُا جهاد جذوةا جذتا
..؟!  شرعي منُطلق
الضرر دفع العالمين. قاعدةا رب لله : الحمد5جـ
على الكبرىَ المصلحة وتقديإم الصغر، بالضرر الكبر

نصوصا عليها دلت صحيحة قاعدةا الصغرىَ المصلحة
يإضعها فيمن العيب وإنما فيها ليس .. فالعيب الشريإعة

.. ويإستعملها منُزلها غير في ويإنُزلها موضعها، غير في
  لهوائه!  ويإخضعها ،ومآربه رغباته لشباع

الجماعة تشارك أن الممكن من هل: 6س
الذي الصائل العدو دفع في ىَأخر جماعاتا المجاهدةا

ًا حتلا ًا بلد ليست الجماعاتا هذه أن العلم مع ،مسلم
    السلمي؟ المنُهج ىعل

بهذه المراد كان العالمين. إذا رب لله : الحمد6جـ
المنُهج على ليست بأنها وصفت التي الجماعاتا
ُتصنُفِ السلما، حكم لها التي الجماعاتا السلمي و
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الضرورةا وجدتا .. أقول: إن القبلة أهل من أنها على
هذا لينُصر تعالى الله .. فإن يإجوز نعم لذلك، والحاجة

كان .. وإن لهم خلقا ل وبأقواما الفاجر، بالرجل الديإن
التي المرتدةا العلمانية الحزاب أو الجماعاتا بها المراد
يإكون أن يإنُبغي حيث .. فل؛ ورسوله الله تحارب

بأهدافه والمتميز المستقل جهادها المجاهدةا للجماعة
يإكون ما بقدر فالجهاد المشروعة، ووسائله وغايإاته
ًا ًا، يإكون ما بقدر نظيف أعلم.  تعالى والله مبارك

ما بغير الحكم مسألة في تفيدنا أن لك  هل:7س
صحة كذلك و ستحللاال قضية حيث من تعالى الله أنزل

  ؟  عباس بنا أثر
أكبر: كفران العالمين. الكفر رب لله : الحمد7جـ
لتكفير الستحلل ُيإشترط ل الكبر الكفر ففي وأصغر؛
الستحلل ُيإشترط الصغر الكفر في بينُما صاحبه،
صاحبه.  لتكفير

ًا يإكون ما منُه الله أنزل ما بغير والحكم أكبر كفر
ما ومنُه الستحلل، إلى النُظر دون من صاحبه يإكفر
ًا يإكون الستحلل بشرط إل صاحبه يإكفر ل أصغر كفر

الله. أنزل ما بغير الحكم من فيه وقع قد لما
يإكون الذي الحكم أو الحاكم صفة هي قلت: ما فإن

ًا  أصغر؟ كفر
في الله أنزل بما يإحكم الذي الحاكم أقول: هو

مسألة في ولكنُه الحياةا، ومجالتا الحكم شؤون جميع
ً هوىَ الله أنزل بما فيها يإحكم ل المسائل بعض أو وميل

في وشعوره اعترافه مع ذلك، ونحو طرف دون لطرف
ليس به حكم ما وأن ومذنب، مخطئ أنه نفسه قرارةا

أن إل والعذاب العقاب عليه يإستحق وأنه الله حكم
أهل عنُه قال هذا .. فمثل برحمته تعالى الله يإشمله
ل ولتكفيره كفر، دون كفر كفره وأن يإكفر، ل أنه العلم

أنزل ما بغير به حكم لما استحلله عنُه ُيإعرف أن من بد
الله. 

إليه؛ تذهبون الذي بالكفر عباس:" ليس ابن وأثر
المة علماء تلقاه قد صحيح " أثر كفر دون كفر إنه

هذا على موقوفة ليست .. والمسألة بالقبول الوائل
صحته، ومدىَ سنُده حول الجدال ليطول وحسب الثر

ًا كان لو ـ الثر فضعفِ تقدما ما على يإؤثر ل ـ ضعيف
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بأثر ُتحصر أن من بكثير أكثر المسألة أدلة لن تقريإره
البعض. يإصور كما عباس ابن

نعرف خلله من الذي ابطالض هو ما: سؤالي: 8س
.. سواه من اليإمان لصحة كشرط يإدخل العمل هذا أن
:الخمسة السلما ركانأ العمال تلك في يإدخل هلو

  ؟ والحج والصوما والزكاةا والصلةا الشهادتين
ُتعتبر التي العالمين. العمال رب لله : الحمد8جـ
ًا لكل المنُافي بالتوحيد هي: العمل اليإمان لصحة شرط
من ذلك سوىَ .. وما الصلةا وإقامة الشرك، أنواع

في وإما اليإمان واجباتا في إما تدخل فهي العمال
.ومستحباته مكملته

ـ والصلةا التوحيد سوىَ ـ السلما أركان بقية وفي
لصحة شرطيتها اعتبار على العلم أهل بين خلف

من يإدخل ل أنه نعتقده الذي والصواب عدمه، من اليإمان
بالتوحيد العمل سوىَ اليإمان لصحة كشرط العمال

ًا ًا، ظاهر ومعرفة الفائدةا من ولمزيإد والصلةا، وباطنُ
مراجعة يإمكنُك الملة، من صاحبها تخرج التي العمال

". الملة من صاحبها تخرج " أعمال كتابنُا
    

ِإِن: تعالى قوله: 9س ْكُم   ْلُح ّلِه ِإّل ا ُدوا َأّل َأَمَر ِل ُب َتْع
ُه ِإّل ّيإا غير إلى التحاكم جعل من حكم  ما:سؤالي. و ِإ

الحكم جعل نهأ بمعنُى ؛الله غير بحكم رضي وأ الله عشر
تدخل الحالة هذه وهل..  ورسوله الله حكم غير النُافذ

الذي بالكفر (( ليسعباس: ابن قاله الذي التقسيم في
  ؟)) كفر دون (( كفر إليه)) وقوله تذهبون
لغير الحكم جعل العالمين. من رب لله : الحمد9جـ

ًا يإكون ل تعالى الله حكم بغير ورضي تعالى، الله مسلم
ًا، ول قوله ُيإحمل شاكلته على كان من وعلى وعليه مؤمنُ

ّبَك َفل تعالى: ُنُوَن ل َوَر ّتى ُيإْؤِم ّكُموَك َح َشَجَر ِفيَما ُيإَح
َنُُهْم ْي ُدوا ل ُثّم َب ْنُفِسِهْم ِفي َيإِج ًا َأ ْيَت ِمّما َحَرج َقَض

ّلُموا ُيإَس ًا َو ِليم عباس:" كفر ابن . وقول65النُساء: َتْس
وحاله. وصفه هذا كان من يإشمل " ل كفر دون

:قسمين إلى للكفر العلماء بعض م: قس10س
. الصغر الكفر وهو بعمله صاحبه يإكفر : ل عملي كفر

،الكبر الكفر وهو باعتقاده صاحبه : يإكفر عقدي كفرو
ل فهو بالكفر وصفِ عمل يأ نأ ذلك يإعنُي  هل:سؤاليو
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ابطضال هو .. وما حله يإعتقد لم ما عمله نإ صاحبه يإكفر
وسنُة الله كتاب ضوء على السابق للتقسيم الصحيح
؟الجزاء خير عنُا الله  وجزاكم..  رسوله
التقسيم العالمين. هذا رب لله : الحمد10جـ

به يإقل لم وخاطئ، باطل السؤال في الوارد بالمعنُى
السنُة أهل عنُد ـ اليإمان أن فكما الصالح؛ السلفِ

كذلك والعمل، والقول بالعتقاد يإكون ـ والجماعة
والعمل.   والقول بالعتقاد الكفر: يإكون
حكم الصغر الكفر على أطلق العلم أهل وبعض

أو الصغر الكفر أن اعتبار على العملي، الكفر ووصفِ
ً يإكون أن من بد ل كفر دون الكفر ًا عمل فسموه ظاهر
ًا ًا، كفر مطلق يإريإدون العلم أهل أن البعض فظن عملي

ًا يإكون أن يإمكن ل العمل وأن العمل، وأن أكبر، كفر
ً يإكون أن يإمكن ل الكبر الكفر ظاهر خطأ .. وهذا عمل

وأجمعت والسنُة، الكتاب نصوصا عليه دلت ما بخلف
ًأ ـ أرىَ لذا المة، سلفِ علماء عليه هذا مثل لحصول در

" كفر الطلقا هذا يإقيد أن ـ الخاطئ والفهم اللتباس
وكفر أصغر عملي فيقال: كفر أصغر، " بكلمة عملي
أعلم.   تعالى والله أكبر، عملي

فالنُص الشرعي؛ النُص هو ذلك في والضابط
الصغر الكفر من العمل هذا أن يإبين الذي هو الشرعي

أي في أطلق إذا الكفر فإن .. كذلك الكبر الكفر من أو
الكفر ابتداء يإعنُي فإنه والسنُة الكتاب نصوصا من نص

نصوصا في أخرىَ شرعية قريإنُة وردتا إذا إل الكبر
العملي الكفر إلى النُص هذا في الكفر تصرف أخرىَ

والحسان.   النُعمة كفر أو كفر، دون الكفر أو الصغر
 

العربي العالم في الحاكمة النظمة كل هل: 11س
جابةإال أتمنُى..  مسلمة غير عامة سلميإوال خاصة
 ؟ل أو بنُعم

هذا مثل أحبذ العالمين. ل رب لله : الحمد11جـ
طرح في التعميم هذا مثل .. ول الجابة في اللزاما

تشاء الذي السؤال تضع أن في حر .. فأنت المسائل
ًا لست ولكنُك تشاء التي بالجابة تلزمنُي أن في حر

هو ما عليها يإترتب عنُها تسأل التي كهذه كبيرةا فمسألة
كلمتين: بإحدىَ عليها ُيإجاب أن يإمكن ل للجميع معلوما

7



عليها ُيإجاب أن الفقه ول العلم من .. وليس ل أو نعم
ل!   أو بنُعم

.. هل الكلمتين هاتين بإحدىَ أنت اقتنُعت لو ثم
سيقتنُع؟!   غيرك ترىَ

الغير النظمة على للخروج العمل : ما12س
 مسلمة؟
عدته للخروج العالمين. أعد رب لله : الحمد12جـ
والمعنُوي، منُه العاما: المادي الشرعي العداد بمعنُى

َلْو تعالى: قال كما ُدوا َو ْلُخُروَج َأَرا ّدوا ا ًةا َلُه ََلَع ّد ِكْن ُع َل َو
َه ّلُه َكِر َثُهْم ال ِبَعا ْن َطُهْم ا ّب َث ُدوا َوِقيَل َف ْلَقاِعِديإَن َمَع اْقُع ا

:صدقا مدىَ على الدالة العلمة هو . فالعداد46التوبة
 القوما

 للجهاد.   الخروج في
النُظاما على البعض خرج الدول بعض في:  13س

ًا، بعضهم ونالمسلم فقتل سلميإ الغير وقال بعض
أما هذا في ستمراراال يإوجب فهل مفسدةا، هذه البعض

ستمراراال يإنُبغي ول مفسدةا فهو البعض قاله كما
الدولة قياماب المنُشود الهدف يإحقق لم أنه وبخاصة

ًا بعضهم المسلمون قتل بل سلميةإال رأيإك فما..  بعض
 القول؟ هذا في

للمسلمين نجيز العالمين. ل رب لله  الحمد:13جـ
ًا، بعضهم يإقتلوا أن التجارب لبعض حصل وما بعض

سلبية ونتائج انعكاساتا من القطار بعض في الجهاديإة
وليس أنفسهم، من وبسبب أنفسهم، عنُد من فهي
الذي والردةا الكفر طواغيت على الخروج مبدأ في لعيب

ونقص.  عيب كل عن المنُزه الله حكم هو
حكم نتنُكب أمريإن: عنُدما بإحدىَ تتحقق فالمفسدةا

بطريإقة تعالى الله حكم نلتزما وعنُدما نلتزمه، فل الله
.. فأيإما رسوله ومراد الله مراد خلف على خاطئة

هذيإن من واحد سببها أن تجد ونعايإشها تحصل مفسدةا
إل نلومن ل .. وحينُئٍذ لهما ثالث ل الذكر النفي السببين
أنفسنُا! 

   
يإكفروا لم الذيإن العلماء بعض : هنُاك14س
 فيهم؟ قولك .. فما مسلمة الغير النظمة
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هذه في العالمين. للحكم رب لله : الحمد14جـ
ـ النُظاما أمور: منُها عدةا إلى النُظر من بد ل المسألة

الحق، عن وخروجه مروقه ودرجة ـ عليه الحكم المراد
النُظر وللمؤمنُين. ومنُها ولرسوله لله العداء واستعلنه

ممن ديإنُهم في المتهمين من هو فهل ذاته العالم إلى
ودرجة والجور، والظلم الباطل في الطواغيت يإداهنُون

.. ومؤقتة طارئة أما دائمة صفة هي فهل المداهنُة، هذه
أجواء في وهو المداهنُة من النُوع هذا يإعطي وهل

النُظر طليق. ومنُها حر وهو يإعطيها أما والتقية الكراه
الحكم عدما على العالم هذا حملت التي السباب إلى

على موقفه في يإعتمد هل بالكفر، النُظاما هذا على
والزيإغ الهوىَ هو أما محتمل مرجوح شرعي مستنُد

لعملء ُيإرمى الذي بالفتاتا والرغبة والضلل،
الطواغيت! 

علماء تصنُيفِ عنُد معتبرةا مجتمعة المور فهذه
بعينُه عالم على الحكم وعنُد غيرهم، من السلطين

ًا مواقفه وعلى ًا أو سلب أعلم.  تعالى .. والله إيإجاب
ًا أقول ذلك، عرفت فإن ًا: أيإما كلم يإظهر نظاما عام

ل بحيث وعوامهم، المسلمين لخواصا البواح كفره
والديإن والعقل الفهم ذوي من اثنُان كفره على يإختلفِ

ًا، سمه ـ رجل  يإنُبري ذلك مع .. ثم ًا، عالم .. داعية شيخ
هذا على يإشهد ل ـ اللقاب من شئت مما ذلك وغير

ويإواله، بالسلما، عليه يإحكم وإنما بالكفر، النُظاما
ُيإجادل .. التوحيد أهل من خالفه من على ويإنُصره عنُه، و

وإن وشياطينُه، وجنُده النُظاما بطانة من كافر فهذا
له تتشفع ل المسمياتا .. فهذه الشيخ أو بالعالم ُسمي

شيء!  في المواضع هذه في
ًا ُيإسمى الذي العالم ثم يإشهد الذي العالم هو عالم

ُيإجاهد بالتوحيد، ويإعمل التوحيد، إلى ويإدعو بالتوحيد، و
سواه وما وحسب العالم هو .. فهذا التوحيد أجل من

بين شهرته واتسعت شهاداته تعددتا مهما بعالم فليس
تعالى: قوله في كما وحكمه، الله بشهادةا .. وذلك النُاس

 َد ّلُه َشِه ّنُه ال َلَه ل َأ َكُة ُهَو ِإّل ِإ ِئ ْلَمل ُلو َوا ُأو ِم َو ْل ْلِع ًا ا ِئم َقا
ْلِقْسِط َلَه ل ِبا ْلَعِزيإُز ُهَو ِإّل ِإ ِكيُم ا ْلَح .18عمران: آل ا

ُلو تعالى: فقوله ُأو ِم َو ْل ْلِع من العلم أهل جميع أي  ا
ًا ـ يإشهدون جميعهم القيامة يإوما وإلى  آدما لدن اعتقاد

ً وقولً .. وأيإما الله إل إله ل أن وهو بالتوحيد ـ وعمل
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ُيإنُاقضها هو ثم يإشهدها أو الشهادةا هذه يإشهد ل عالم
الكريإمة اليإة بنُص يإخرج فهو عمل أو قول أو باعتقاد

أولي من غيرهم دائرةا إلى  العلم أولو  دائرةا من
اسمه، وظهر صيته، اتسع مهما والضلل والغي الجهل

وغير الشيخ أو بالعالم النُاس من المغفلون سماه أو
اللقاب!   من ذلك

 
الغير النظمة ظل في التقية جوزت هل: 15س
 ؟ً اخير الله وجزاك..  ظلمهم لتجنُب مسلمة
إذا رخصة العالمين. التقية رب لله : الحمد15جـ
لمن أولى والعزيإمة بشروطها، جازتا ظروفها وجدتا

من كان إن وبخاصة الله، عنُد الجر واحتسب بها أخذ
جواز على والدليل القدوةا، موضع وفي العلم ذوي

ّتُقوا َأْن ِإّل تعالى: قوله التقية ْنُُهْم َت ًةا ِم .  ُتَقا
 شروطها؟ هي قلت: وما فإن

وهي: شروط، عدةا التقية برخصة أقول: للعمل
هو ثم الظالمين سلطان في المسلم يإعيش - أن1

وجد فإن سلطانهم، من النُفاد أو الهجرةا يإستطيع ل
العمل بطل سلطانهم من والخروج للهجرةا سبيلً

بالتقية. 
ًا أذاهم يإكون - أن2 .. فإن بالتقية يإأخذ لم لو محقق

أن له يإجوز فل القوما من أذىَ يإصيبه لن أنه لديإه رجح
النُفس على الخوف مع تكون التقية إذ للتقية؛ يإلجأ

الخوف.  انعدما قد .. وهنُا والمال والهل
أذاهم لدفع يإكفي ما التقية من لهم ُيإظهر - أن3

ً علم فإذا عنُه؛ وشرهم أذىَ تدفع كلماتا خمس أن مثل
كلماتا ست يإعطيهم أن حينُئٍذ له يإجوز فل عنُه القوما

.. لها ضرورةا فل المطلوب عن زيإادةا لنها فوقها؛ فما
فيما ومخير حر كإنسان عليها ُيإحاسب فهو وبالتالي
يإقول. 
حرمة إذ فعل؛ ول بقول مسلم على يإعينُهم ل - أن4

بأخيه.  نفسه يإفدي أن يإجوز فل كحرمته المسلم
القلب، في والبغضاء العداوةا لهم ُيإضمر - أن5

سلطان ل الباطن لن بالباطن؛ ل بالظاهر تكون فالتقية
ما باطنُه وافق ثم التقية أظهر .. فإن عليه لمخلوقا
والوزر.  الثم وطاله بالتقية العمل .. بطل أظهره
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يإخفى مما فيه التقية اتخذ الذي هذا يإكون ل - أن6
لن كتمانه؛ على المة اجتمعت قد ممن أو المة، على
كتمان أو باطل أو ضللة على تجتمع أن يإجوز ل المة
يإصدع واحد نفر ولو يإشذ أن من بد ل حيث معلوما، حق

تجتمع :" ل قوله من المراد هو وهذا ،ويإبينُه بالحق
 ". ضللة على أمتي

شرط اختل فإذا بالتقية، العمل يإجوز الشروط بهذه
أعلم. تعالى والله بها، العمل بطل منُها

  
ً على الخروج في : مسألة16س الحاكم: أول
ًا عليه وأقيمت كفره ثبت الذي الحاكم الحجة. ثاني
ً الدولة حكم عن والعاجز الضعيفِ المسلم الحاكم فضل

عنُها.  الدفاع عن
ل وإخبار وصفِ فكلمك .. السؤال : أيإن16جـ
؟!  فيه سؤال

ًا أستسمحك ذلك ومع باطنُك في لغوصا عذر
تقول: الحاكم أن تريإد فأنت سؤالك، لستخرج وقصدك

الخروج يإجوز هل الحجة عليه وأقيمت كفره ثبت الذي
حمايإة على يإقدر ل الذي الضعيفِ الحاكم وكذلك عليه،

 ؟ عليه الخروج يإجوز هل الدولة
توفرتا أقول: إن ومرادك، قصدك هذا كان فإن

الضعيفِ المسلم الحاكم أما يإجوز، نعم الستطاعة
أو عليه الخروج من والمفاسد المصالح في النُظر يإنُبغي
ذلك ومرد الراجحة، المصلحة فيه تكمن ما وترجيح عدمه،
أعلم.  تعالى والله المسلمين، من والعقد الحل لهل

والمفاسد المصالح في النُظر مسألة : هل17س
ًا يإكون أن يإمكن ًا أو حاجز  المرتديإن؟ جهاد من مانع

إجابة في العالمين. ذكرتا رب لله  الحمد:17جـ
وتقديإم والمفاسد، المصالح في النُظر مسألة أن سابقة

ودفع الصغرىَ، المصلحة على الكبرىَ المصلحة
أكبر وتقديإم الصغرىَ، بالمفسدةا الكبرىَ المفسدةا
المعاني .. فهذه والشريإن الضرريإن أكبر ودفع النُفعين،

إشكال .. ل السلمية الشريإعة به جاءتا ما أعظم من
وفق والمفاسد المصالح تضبط أن المهم .. لكن فيها

كلها المسائل هذه في .. فالحكم الشرع وميزان ضابط
القواعد هذه تخضع .. وعنُدما لسواه وليس للشرع
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أغراض .. ولتحقيق والنُزواتا للهواء الهامة الشرعية
هذه في المشكل وكأن .. تظهر ذاتية شخصية ومآرب

خاطئة بطريإقة يإستخدمها الذي في ل الشرعية، القواعد
والتحقيق التدقيق عنُد .. ولكن عنُها السؤال يإكثر لذا.. 

ًا القواعد هذه يإستخدما فيمن المشكلة أن نجد استخدام
ًا في .. وليس الصحيح موضعها غير في ويإضعها خاطئ

ذاتها!  الشرعية القواعد
الذكر النفة بالقواعد أقول: العمل ذلك علم فإذا

من ليس لكن المرتديإن جهاد يإؤخر أو ُيإقدما أن يإمكن
ًا يإكون أن الممكن ًا مانع وقتالهم. جهادهم من يإمنُع دائم

  
و الريإاض في حصلت التي حداثأال حكم : ما18س

تقول التي قوالأال من الكثير تاأقر فقد البيضاء الدار
نإ ذلك دلةأً اموضح فيها الشرع حكم فما بتحريإمها

 ًا؟خير الله جزاكو ،مكنأ
قد كنُت سؤال العالمين. هذا رب لله : الحمد18جـ

هنُا: الحكم فأقول وأعيد اللقاء، هذا غير في عليه أجبت
ًا نجهل ونحن تصوره، عن فرع الشيء على من كثير

فيه الخوض من تمكنُنُا التي الحدث وجزئياتا جوانب
أن .. ثم الحدث وراء من نجهل .. كما عليه والحكم
يإمكن ل ويإنُقله يإبثه .. وما متهم عنُدي الرسمي العلما
من أرىَ ل .. لذا أساسه على الحكاما وإصدار اعتماده

المدح أو الذما في السراع الشرعية والسياسة الفقه
أن تريإد الذي الموضوع جزئياتا بمجموع اللماما قبل
عليه.   تحكم أو تمدحه أو تذمه

ًا هنُا أقول ذلك ُعلم فإن العموما: قد وجه على كلم
الفدائية( العملياتا أجيز ل أننُي موضع من أكثر في بينُت

وقتل النتحار إلى أقرب عنُدي فهي )؛ النتحاريإة
أؤثم أننُي يإعنُي ل .. وهذا الله حرمه الذي النُفس

ًا كان إذا بالفعل يإقوما الذي أو المخالفِ أدلة على معتمد
ًا العلم أهل من المجيزيإن أن إذ بشروطهم؛ وملتزم
وارد، فيها الجتهاد المستحدثة النُوازل من المسألة
راجح بين عنُدي تدور والمسألة وارد، فيها والخلف
تقدما بما أفدتا .. لذا وباطل حق بين وليس ومرجوح،

ذكره. 
ًا علم إذا كافر قتل أجيز ل كذلك قتله أن مسبق

ًا يإؤدي غير من دما معصوما أو مسلم قتل إلى يإقينُ
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بشروطه التترس وجه على كان ما إل المسلمين،
أظهر بين العيش يإؤثر الذي وكذلك المعروفة،
السلما، دار توفر مع وتجمعاتهم المحاربين المشركين

سهاما أصابته لو كذلك .. فهذا إليه الهجرةا على وقدرته
الرامي، على حرج فل الرامي، من قصد غير عن الحق

أعلم. تعالى والله الله، شاء إن نيته على ُيإبعث والمرمي
لىإ حداثأال بعد سارع العلماء من كثير: 19س
عن قال من فمنُهم المجاهديإن و الجهاد يف الطعن

ما وأ منُحرف فكر صحابأ وأ ونمجرم نهمأ المجاهديإن
في واحدةا بكلمة يإتكلموا لم نجدهم ثم من و ذلك شابه

جدأو بل قتلوا و طوردوا عنُدما المجاهديإن عن الدفاع
والسؤال: ،جبارإال وأ كراهال عذارأ لهم يإلتمس البعض
مثل في يإعتبر هل و ًاعذر جبارإوال كراهإال يإكون فمتى

ًا؟عذر الحالة هذه
ما على العالمين. الخلف رب لله  الحمد:19جـ

ًا استراح لمن وارد واستهجانه بل وارد، حدث لذلك، شرع
ليذما الذما في التوسع على ذلك يإحمله أن يإجوز ل ولكن

بمحظور يإقع ذلك يإفعل من .. فإن والمجاهديإن الجهاد
لذلك.   التنُبه لزما لذا كبير،

ـ دليل ول بينُة غير من ـ ُيإسارعون الذيإن وهؤلء
أنفسهم ندبوا الذيإن وعلمائهم بالمجاهديإن بالطعن
ًا .. فهم الديإن هذا قضايإا لنُصرةا فتوىَ يإعطون عملي

.. المجاهديإن ملحقة الطاغي للنُظاما تبرر مستعجلة
الذي .. وهذا وقتلهم .. وسجنُهم علمائهم وملحقة

حصل!   الذي .. وهذا الفاسدةا الطاغية النظمة تريإده
أن يإكفيه .. ل يإمدح أو يإذما أن يإريإد الذي العالم

عليه .. وإنما ذمه أو مدحه قد فيما الحق أصاب قد يإكون
.. والمدح الذما هذا وراء من المستفيد من يإنُظر أن كذلك
ُيستغل وهل باطل وإحقاقا حق إبطال في ومدحه ذمه س

ًا سيكون .. هل ل أما اعتقال أو حراما دما هدر في سبب
له!  ويإتنُبه يإراعيه أن للعالم بد ل .. هذا ل أما مظلوما
مقاله وكتب شهادته أعطى الذي ذلك فاجأني قد

" قولي عنُوان تحت  ـ عنُه أحد يإسأله أن دون من ـ ورأيإه
مجلته " في البيضاء والدار الريإاض تفجيراتا في

علم غير من حصل ما على زور شاهد ليكون المعروفة
إل ومقاله وبهتانه زوره من يإستفيد .. ل بينُة ول

بالله!  إل قوةا ول حول .. ول الطاغوتا وجنُد الطاغوتا
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،الرايإة حكم لنُا توضح فهلالسؤال: : 20س
ًا؟ الله جزاكو  خير

السلمية العالمين. الرايإة رب لله  الحمد:20جـ
أن للمسلم يإجوز ل أي الطلب؛ جهاد في شرط العامة

المشركين من جيش مع ديإارهم في المشركين يإغزو
معظم في الحال هو كما الدفع جهاد في بينُما مثلهم،

وجدتا فإن العامة، الرايإة ُتشترط ل المسلمين بلد
ًا، به، الخاصة رايإته مسلم فلكل توجد لم وإن فخير

ُيإعلن النُية يإعقد وصفتها: أن جهاده استطاع: أن إن .. و
ًا هو إنما الصائل للعدو والرض والِعرض، الديإن عن دفاع

.. فهذا وحده الله سبيل .. في الحرماتا من وغيرها
جهاد حال في المسلم رايإة هي والنُية العلن من القدر

ذلك، من أكثر لجهاده ُيإشترط .. ول الصائل العدو دفع
ُيإقاتل كان من ـ والجر الثواب حيث من ـ يإضره ل أنه كما

أعلم.  تعالى والله  النُية، هذه غير على بجواره
الكفار أموال على اءستيللا يإجوز هل: 21س

ًاعلم  ـ العرب جزيإرةا  ـ نالمسلمي بلد في المقيمين
النظمة من صادرةا تصاريإح أو برخص نومقيم بأنهم

يإتطلبه ما و لجهادوا العداد على تقويلل ذلك و الحاكمة
أو بالمسلمين الضرار عدما ةامراعا مع..  مستلزماتا من

 للمجاهديإن؟ نسبتها
من .. إل يإجوز ل العالمين. ل، رب لله : الحمد21جـ

ًا منُهم كان ًا غازيإ نسبة من تستحي .. وكونك محارب
يإعنُي هذا سمعتهم إلى ُيإساء ل حتى للمجاهديإن الفعل

مال إلى يإريإبك ما الحديإث:" دع .. وفي مريإب الفعل أن
".  يإريإبك

موّحدةا واحدةا، كانت السلما بلد أن معلوما: 22س
وخلفائه وسلم عليه الله صلى النُبي زمن من الّرقعة

المراء بين الفرقة دبت حتى عنُهم الله رضي الراشديإن
وهنُاك هنُا بالسلما تحكم إسلمية ممالك .. فنُشأتا

الشرعية الحكاما بعض في قاتفر ذلك على ترتب فهل
الفقهاء؟ عنُد

أهل اصطنُعها التي الحدود هذه على يإترتب وهل
التي المظلمة الحقبة هذه في السلما ديإار في الصليب

14



بارك .. أفيدونا الشرعية الحكاما في فروقا أي نعيشها
 ؟.. فيكم الله

الشرعية العالمين. الحكاما رب لله : الحمد22جـ
بالجغرافية ول المصطنُعة، بالحدود تتأثر ل الثابتة

في المسلمين بلد تفرقا أن نعترف .. ولكن وتضاريإسه
الحيان، من كثير في ومتنُاحرةا متفرقة وأقطار دويإلتا

المريإر، الواقع لهذا أصلوا مشوهين فقهاء أفرز
أقطارهم تخدما بصورةا ونصوصه الشرع وأخضعوا
النُص حساب على وحكامهم وأنظمتهم وبلدانهم،
.. ومشاهد ملموس أمر .. فهذا ودللته الشرعي

شرعي، وغير ومرفوض مستهجن .. ولكنُه منُه ونعاني
أعلم.   تعالى والله

الحكاما عن المجادلين على نرد كيفِ: 23س
رحمه أحمد الماما بقصة علينُا يإحتجون عنُدما المرتديإن

الحاكم على خروجه وعدما القرآن خلق فتنُة في الله
الملة من مخرج كفر وهو القرآن بخلق القول تبنُى الذي
بالتفصيل الجواب أرجو..  والجماعة السنُة أهل عنُد

 . ًاخير الله وجزاكم ،الشبهة هذه لخطورةا
أجبت قد سؤال العالمين. هذا رب لله : الحمد23جـ

كتبته قد كنُت ما بعض هنُا .. فأعيد مرةا من أكثر عليه
الله رحمه أحمد الماما عن ثبت فأقول: قد وذكرته،

بأن قالوا الذيإن بأعيانهم الجهمية بعض كفر أنه تعالى
الخر.   البعض تكفير عن وأمسك مخلوقا، القرآن

بأعيانهم، البعض تكفير على الماما حمل والذي
بنُفس اشتراكهما رغم الخر البعض تكفير عن وإمساكه

ما له ظهر قد يإكون بعينُه كفره الذي أن والجرما الذنب
بحقه العذار انعداما حيث من بعينُه تكفيره يإستوجب

تكفيره. من المانعة
الموانع لظهور فهو بعينُه تكفيره عن أمسك من أما

ووقوعه للكفر اقترافه رغم بعينُه تكفيره من تمنُع التي
من يإريإد مخلوقا القرآن بأن قال ممن كان .. حيث فيه

.. للصفاتا الجحود وليس للخالق والتعظيم التنُزيإه قوله
وغيره المعتصم هؤلء .. من الماما عنُد معتبر كان وهذا

رحمه أحمد الماما عاصروا الذيإن العباسيين الولةا من
الله. 
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من على المعاصريإن الحكم طواغيت قياس أما
.. مخلوقا القرآن بأن قالوا ممن أحمد الماما عذرهم

وجوه:  من يإصح ل باطل قياس فهو
كان أحمد الماما عذرهم الذيإن كفر منُها: أن

القرآن بأن وقولهم للصفاتا تأويإلهم جهة من كفرهم
يإأتي المعاصريإن الحكم طواغيت كفر .. بينُما مخلوقا

منُها الظاهرةا السلما نواقض لجميع ارتكابهم جهة من
..!  والباطنُة

فيه وقعوا فيما وقعوا الصفاتا جهمية ومنُها: أن
يإمنُع .. ولكن وتضليلهم تأثيمهم من يإمنُع ل تأويإل عن

بأعيانهم!  تكفيرهم من بعضهم
من فيه وقعوا فيما ُيإقال أن يإمكن ل الحكاما بينُما

ُيإقال أن يإمكن .. ل تأويإل عن ذلك في وقعوا أنهم كفر
الكفر شرائع محلها وأحلوا الشريإعة بدلوا أنهم

ً تأويإل عن والطغيان يإمنُع تأويإل عن ُيإقال أن .. فضل
!  تكفيرهم من

ًا أنفسهم من جعلوا أنهم ُيإقال أن يإمكن ل من أرباب
شرع ويإضاد يإضاهي الذي التشريإع .. يإشرعون الله دون
تأويإل! .. عن الله

ونصرةا موالةا في دخلوا أنهم ُيإقال أن يإمكن ل
أهل ملة على وغيرهم والنُصارىَ اليهود من المشركين

تأويإل!   .. عن التوحيد
بكل تعالى الله ديإن يإحاربون أنهم ُيإقال أن يإمكن ل

تأويإل!  .. عن ووسائل قوةا من أتوا ما
القرآن أن وقالوا الصفاتا تأولوا الذيإن ومنُها: أن

التنُزيإه .. أرادوا وغيرهما والمأمون كالمعتصم مخلوقا
صح ما رد .. أو والجحود التكذيإب يإريإدوا .. ولم والتعظيم

ًا كان .. وهذا تعالى الله ديإن من أنه عنُدهم ًا سبب رئيسي
عن العلم أهل من وغيره أحمد الماما إمساك في

بأعيانهم.  تكفيرهم
وبما بحقهم ُيإقال أن يإمكن ل الحكم طواغيت بينُما
.. أنهم شتى أبواب .. ومن بواح كفر من يإظهرونه

والتعظيم!!  التنُزيإه ذلك من أرادوا
القول خطأ في وقعوا الذيإن الولةا ومنُها: أن

قائم كله شأنهم .. كان كالمعتصم القرآن بمخلوقية
تتوقفِ لم .. وجيوشهم الله أنزل بما الحكم أساس على
الثغور عن .. والدفاع الله سبيل في والغزو الجهاد عن
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" إلى رسالة صاحب هو ذاته .. والمعتصم والحرماتا
أسيرةا مسلمة امرأةا أجل .. من .. " الشهيرةا الروما كلب
طاغية عنُد أوله الحق بجيش الروما ملك يإهدد الروما عنُد

سراح يإطلق لم إذا .. هذا المعتصم عنُد وآخره الروما
طواغيت .. فأيإن مكرمة معززةا إليه ويإرسلها المرأةا
.. المخنُثين العملء الخونة القزاما المعاصريإن الحكم

ذلك؟!! من
يإتسع ل مما الوجه من وغيرها ـ الوجه هذه لجل

الحكم طواغيت قياس نقول: أن ـ هنُا لذكرها المجال
.. هو القرآن بخلق قالوا الذيإن الولةا .. على المعاصريإن

عليه.  القداما يإجوز ل وباطل فاسد قياس

ويإحصل حصل ما مثلكم على يإخفى أظنُه ل: 24س
ـ .. ليتكم السعودي الحكم تحت العربية الجزيإرةا في

عليهم يإجب ما إلى الشباب ترشدون ـ الله يإحفظكم
اليإمان أهل تستهدف بدأتا الحكومة وأن خاصة فعله،

يإوسفِ الشيخ حادث وما القتل أو بالسجن إما والجهاد
الشباب من مجموعاتا بدأتا .. فقد ببعيد عنُا العييري
ستفعله أو تفعله مما بالنتقاما بينُهم فيما بالتعاهد
أسلحة، بشراء بعضهم فبدأ السعوديإة، الحكومة

في يإتكرر أن يإخشون الشباب من أخرىَ ومجموعاتا
في ولكنُهم الجزائر، في حصل قد ما العربية الجزيإرةا

خاصة ستحدث، كبيرةا فتنُة هنُاك أن يإرون الوقت نفس
العلم أهل مضايإقة في السعوديإة الحكومة استمرتا إذا

..!  والجهاد
على يإجيبهم من ـ الشباب لهؤلء كان

بهم يإثقون علماء ـ همومهم ويإشاركهم استفساراتهم،
ويإرونه الواقع ويإشهدون الجزيإرةا ويإسكنُون وبعلمهم

دهمت فيكم الله بارك تعلمون كما ولكن حولهم، من
وسيبقون السجون إلى واقتيدوا العلماء هؤلء منُازل
حكم أصدروا ما إذا هذا مسمى، غير أجل إلى هنُالك

حول الكاذيإب خلقت الحكومة أن .. حتى فيهم الحرابة
الخضير الشيخ على قبضهم عنُد فهم العلماء، هؤلء

بحوزةا كان أنه أذاعوا الخالدي، والشيخ الفهد والشيخ
اتهموهم ذلك ومتفجراتا! وقبل أسلحة المشايإخ هؤلء
لمحاربة بالموحديإن تسمى مجموعة أسسوا بأنهم

ًا لهم وأن السعوديإة، الحكومة الريإاض في حدث فيما يإد
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الله حفظهم المشايإخ نفى وقد تفجيراتا، من
التهمتين!

الوقت؛ نفس في وخائفِ حائر الشباب شيخ يإا
يإجب مما السؤال من حتى أنفسهم على يإخشون فهم

ًا، سألوا وإن فعله، عليهم العادةا في فالمسؤول أحد
سقطت وقد يإفصل، ول وسيجمل السؤال من سيتهرب
ًا كبير عدد عنُد العلماء كبار هيئة مصداقية من جد
العلماء كبار هيئة عن بيان أي مع فيتعاملون الشباب،

.. لذا الوزاراتا من غيره أو الداخلية وزارةا من بيان كأنه
 والنُصح؟ البيان نرجو

والسلما والصلةا العالمين، رب لله : الحمد24جـ
وبعد.   والمرسلين، النبياء خاتم على

أن السعودي النُظاما من أود .. كنُت كبير سؤال هذا
.. الـسـؤال ـهـذا مـثـل لرـسـال المسلم الشباب يإضطر ل

أود كنـُـت .. كـمـا السئلة من الكثير نحوه إلي ُأرسل وقد
الحرميــن لحرمــة مراعــاةا ـــ الســعودي النُظــاما مــن

ـه من يإجعل ل أن ـ المنُين الله .. ولعباد الشريإفين نفـس
ًا أن إل أـبـى .. ولكنـُـه اعتزلنـُـاه ـمـا يإعتزلنـُـا .. وأن طرـفـ
ًا يإـكـون .. وأن العـصـا ـلـه ُتقـّشـر ًا طرـفـ ًا شرـسـ .. وـعـدو
ًا ًا يإكون .. وأن ظاهر الـعـالم ـفـي الكـفـر لـطـواغيت عوـنـ

.. وخارجهــا الجزيإرةا أهل من الموحديإن المسلمين على
ـم ـة بزـع ـاب ملحـق ـم الرـه ـاب .. وـه ـاب ـفـي أرـب الرـه

والجراما.  
الحقائق ذكر من بد ل السؤال هذا عن وللجابة

التالية: 
فحقه وباطل؛ حق بين خلط السعودي - النُظاما1
لشعار الكلمي: كرفعهم الدعائي الطابع عليه يإغلب

إسلمية دولة أنهم .. وزعمهم علمهم على التوحيد
من ذلك .. وغير السلمية بالشريإعة .. تحكم سلفية

فيها صادقين يإكونوا أن نود كنُا التي الكبيرةا الطلقاتا
ًا تزال ول كانت .. والتي من كثير إضلل في سبب
النُاس!  
الواقعي العملي الطابع عليه فيغلب باطلهم أما

عن التعبير في دللة أصدقا .. وهو الملموس الجرائي
هذا ويإتمثل باللسان، يإزعمونه مما نظامهم حقيقة
أمور:  عدةا في الباطل
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جميع في الله أنزل بما يإحكم ل نظاما منُها: أنه
هو بل والعامة، منُها الخاصة والحياةا الحكم مجالتا

.. مجالتا دون مجالتا في الله أنزل بما يإحكم نظاما
ببعض ويإكفر الكتاب ببعض يإؤمن من مثل ذلك في مثله

ُنُوَنيإقول: تعالى .. والله ُتْؤِم َأَف َبْعِض   َتاِب ِب ِك ْل ا
ْكُفُروَن َت َبْعٍض َو ُء َفَما ِب ِلَك َيإْفَعُل َمْن َجَزا ُكْم َذ ْنُ ِخْزٌي ِإّل ِم

َياةِا ِفي ْلَح َيا ا ْن ّد َيإْومَا ال َياَمِة َو ْلِق ّدوَن ا َلى ُيإَر ّد ِإ َذاِب َأَش ْلَع ا
ّلُه َوَما ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ال ذلك . وملحظة85البقرةا: َتْعَم

القانوني النُظاما يإتتبع أن يإرغب من لكل ويإسيرةا سهلة
سياسته يإحدد الذي النُظاما منُه .. وبخاصة السعودي
من لعديإد منُاقض .. وهذا والقتصاديإة الخارجية،
الكتاب إلى بالتحاكم تلزما التي الشرعية النُصوصا

تعالى: قوله في كما الحياةا، مجالتا جميع في والسنُة
ِإْن ُتْم َف َنُاَزْع ُه َشْيٍء ِفي َت ّدو َلى َفُر ّلِه ِإ ِإْن َوالّرُسوِل ال
ُتْم ْنُ ُنُوَن ُك ّلِه ُتْؤِم ِما ِبال َيْو ْل ِلَك اْلِخِر َوا ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ ً َو ْأِويإل َت

 تعالى فقوله  َشْيٍء ِفي  تفيد التي العموما صيغ من
النُزاع.   فيه يإتم شيء وأي شيء كل

زمن منُذ ـ .. مقتنُع عميل طفيلي نظاما ومنُها: أنه
.. شعبه وعلى نفسه على يإعتمد أن يإستطيع ل بأنه ـ

بهم ليتقووا النكليز إلى أيإديإهم سعود آل مد قبل فمن
أتباع من الخوان .. ضد وسلطانهم ملكهم تثبيت على

.. إلى وغيرهم الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ
ًا يإتقاضى كان السعوديإة الدولة مؤسس أن درجة راتب

على ـ .. واليوما أحفاده أحد بذلك صرح كما النكليز من
في بكليته نفسه النُظاما يإرمي ـ العزيإز عبد أبنُاء يإد

ًا أمريإكا أحضان ًا سياستها في .. ماشي كل لها .. وملبي
تتخلى ل .. وأن عنُه وتدافع تحميه أن .. مقابل رغباتها

ًا تبديإله على تعمل .. أو عنُه السعودي النُظاما أن .. علم
ًا كان لو الحمى حامي .. وأنه للسلما زعمه في مخلص

.. وبحكم المتديإن شعبه بحكم ـ .. لستطاع والديإار
ًا يإعد أن ـ يإملكها التي الضخمة الماديإة الثروةا من جيش
يإملك .. جيش ذاتها أمريإكا .. ترهبه العالم جيوش أقوىَ
يإفعلوا لم وللسفِ .. ولكن له فمن والعقيدةا القوةا
ًا آخر عربي نظاما أي شأن ذلك في .. شأنه ذلك من شيئ

ّد لم نظاما .. فهو زجاج من .. بيته يإعد أن اهتماماته تتع
.. حاكمه .. وعرش الحاكم النُظاما يإحمي الذي الجيش
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.. على اعتراض أو تغيير عملية أي حصول عنُد شعبه من
نعامة!  الحروب وفي علي أسد مبدأ

ُيإعادي يإوالي وطنُي عنُصري نظاما ومنُها: أنه على و
والواجباتا الحقوقا .. ويإقسم للوطن النتماء أساس

السعودي للوطن النتماء أساس على العباد بين
.. والديإن للعقيدةا النتماء أساس على .. وليس وحدوده

.. وهذا آخر علماني عربي نظاما أي شأن ذلك في شأنه
الدائمة اللجنُة علماء يإقول كما البواح الكفر عين

( رقم لهم فتوىَ في قالوا حيث ذاتهم، السعوديإة
اليهود بين يإفرقا لم من :" أن1/145  )،6310

بالوطن، إل المسلمين وبين الكفرةا وسائر والنُصارىَ
في أصابوا ا- هـ. وقد كافر     فهو واحدةا أحكامهم وجعل
النُظاما السادةا: أليس لهؤلء سؤالنُا ولكن ذلك،

.. ذكرتم عما شيء في يإخرج .. هل هكذا السعودي
المواطنُة بحكم ـ السعودي الزنديإق الكافر أليس

الحقوقا من له ـ السعوديإة الدولة لحدود والنتماء
.. وأتقى السلما لشيخ ليس .. ما والمتيازاتا والكراما

السعوديإة؟!! خارج .. من الرض أهل
ـ وإقليميته النُظاما عنُصريإة بحكم ـ فالسعوديإة

ًا للمسلمين .. وليس للسعوديإين فيها لهم أن .. علم
ًا وهو أل أحد؛ عنُه يإمنُعهم أو فيه يإنُازعهم أن يإجوز ل حق

الشريإفين!  الحرمين
ومع ذروتها، بلغت السعوديإاتا النُساء بين العنُوسة

السعوديإة للمرأةا ُيإسمح ل ـ الجائر القانون بحكم ـ ذلك
لحدود يإنُتمي ل ممن وخلقه ديإنُه ترضى ممن تتزوج أن

له يإحق ل السعودي الرجل .. وكذلك السعودي الوطن
العمر من يإبلغ أن بعد إل السعوديإة خارج من يإتزوج أن

ًا خاصة ملكية موافقاتا وبعد تعجيزيإة، شروط ووفق عتي
:" إل الله رسول .. صدقا سلطان من بها الله أنزل ما

"!!  عريإض الرض في وفساد فتنُة تكن تفعلوا
الهش جيشه عن ول عنُه ُيإعرف ل نظاما ومنُها: أنه

قضايإا من قضية ليإة ـ فاعلة غير ول ـ فاعلة .. نصرةا
بحركة .. آتوني الهامة المعاصرةا والمسلمين السلما
السلمية حياتها تستأنفِ أن .. أرادتا إسلمية جهاديإة

الطواغيت ظلم .. وترفع فيها تعيش التي القطار في
وليس ـ وجيشه السعودي النُظاما من تلقت .. ثم عنُها

..!!  تأيإيد أو نصرةا أيإة ـ المسلم السعودي الشعب
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.. أقطارهم في للمسلمين المجازر مئاتا حصلت
موقفِ كان .. فماذا عباد حرماتا وانتهكت بلد اغتصبت
شيء! .. .. ل الحداث تلك من وجيشه السعودي النُظاما

المشايإخ على يإمنُوا أن يإفعلوه أن يإمكن شيء أكثر
لهم يإجمعوا أن .. أو للمسلمين بالدعاء لهم بالسماح

.. الشعوب حنُق من تنُفس التي النُقديإة التبرعاتا بعض
في المتمثل للطرف ـ أرسلت إذا هذا ـ ترسل والتي
أرسلوا عنُدما حصل كما المسلمين، تذبح التي الدولة

عن الشيشان في للمسلمين السعودي الشعب تبرعاتا
على المال بهذا لتتقوىَ الذابحة الروسية الدولة طريإق

للحرماتا وانتهاكاتا مجازر من المسلمين بحق تفعله ما
  !!..

السعودي النُظاما أن واحدةا مرةا ولو لي قولوا
.. واحدةا لمرةا .. ولو وللعقيدةا لله غضب قد وجيشه

منُذ وكشمير الهنُد في المسلمين يإذبحون الهنُدوس
الهنُد مع يإقيم السعودي النُظاما ذلك .. ومع سنُواتا

الدبلوماسية!!  وغير الدبلوماسية العلقاتا كامل
أيإدي على يإذبحون الشيشان في المسلمون

النُظاما ذلك .. ومع سنُواتا ومنُذ الروس الصليبيين
.. الدبلوماسية العلقاتا كامل روسيا مع يإقيم السعودي

والحياةا! القوةا من بحبل ويإمده
على سنُواتا منُذ ُيإذبحون الفلبين في المسلمون

ذلك .. ومع فيها الحاكم والنُظاما الفلبين صليبيي أيإدي
العلقاتا كامل الفلبين مع يإقيم السعودي النُظاما

.. ول وغيرها العاملة اليد منُها .. ويإستقدما الدبلوماسية
شيء!  يإوجد كأنه

ًا .. والعراقا أفغانستان غزتا الطاغية أمريإكا غزو
ًا أيإدي على ترتكب مجزرةا كل وراء .. وهي مباشر

النُظاما ذلك .. ومع فلسطين في اليهود الصهايإنُة
الدبلوماسية، العلقاتا كامل ُيإقيم السعودي

.. ويإضخ أمريإكا مع والخويإة والعسكريإة، والقتصاديإة،
الحتلل تدعم التي الدول من ولغيرها لها بتروله

العرب خونة يإقود اليوما .. وهاهو لفلسطين الصهيوني
والستسلما التطبيع عملية في ـ وجرأةا وقاحة بكل ـ

اليهود!!   الصهايإنُة دولة مع الكاملين

21



ُتحارب .. التي الملحدةا الشيوعية الصين حتى
ًا والمسلمين السلما ًا جهار السعودي .. للنُظاما نهار
معها!!  والصديإقة الدبلوماسية علقاته

السلما تحارب بدولة .. آتوني طويإلة القائمة
السعودي النُظاما ثم ـ الدول تلك أكثر وما ـ والمسلمين

ًا الدولة تلك مع علقته قطع للسلما حربها على اعتراض
يإمدها أنه العكس تجدوا .. بل تجدوا .. لن والمسلمين

والتأيإيد!!  والحياةا بالقوةا
في السد حافظ البعثي النُصيري الطاغية هلك لما

ًا هلكه من المسلمون .. استبشر الشاما .. ولكن خير
ًا السعودي النُظاما أرسل ما سرعان المستوىَ عالي وفد
الكافر للنُظاما " ليقدما الله " عبد عهدهم ولي بقيادةا
.. الطاغوتا هلك على وألمه حزنه بالغ السوري البعثي

للنُظاما وتأيإيدهم دعمهم كامل كذلك بالمقابل وليؤكدوا
أبيه وريإث إلى الحكم رئاسة وانتقال النُصيري، الفاشي

..!!  النُصيريإة والطائفة
.. البلد بملك طعنُت الدول تلك من دولة أن لو نعم

وما الدنيا .. لقاموا الحاكمة العائلة أمراء من بأمير أو
والقتصاديإة الدبلوماسية العلقاتا .. ولقطعوا أقعدوها

ُيإذبح أن .. بينُما الدولة تلك من سفيرهم .. واستدعوا
.. يإعنُيهم ل .. فالمر الوريإد إلى الوريإد من السلما

أو إجراء أي منُهم يإستدعي ل .. وهو نظر وفيه
اعتراض!! 
.. ول واحدةا لمرةا .. ولو قط لله يإغضب ل نظاما

ُيإسمى .. كيفِ واحدةا لمرةا .. ولو الله في ويإعادي يإوالي
ًا .. كيفِ؟!!  إسلمي

أنهم زعمهم وبين ذلك بين الجمع يإمكن كيفِ
..؟!   والسنُة بالكتاب يإحكمون

لعداء الصريإح ولءه يإخفي ل نظاما ومنُها: أنه
.. وضد المة ضد العدو يإخوضها معركة أي في المة

ًا تخوض أمريإكا .. فهاهي والمسلمين السلما حرب
ًا محاربة بزعم والمسلمين السلما ضد صريإحة ضروس
.. وتمارس وتحتلها المسلمين بلد .. وتغزو الرهاب

ذلك .. ومع الرهاب محاربة باسم الرهاب أنواع جميع
التسهيلتا كامل إل السعودي النُظاما من تلقى ل فهي

من المسلمين يإمنُع أنه .. حتى ونصرةا دعم .. وكل
.. وما مساجدهم في أمريإكا طغيان على الدعاء مجرد
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الجزيإرةا أرض في المريإكية العسكريإة القواعد أخبار
مطاردتهم أخبار .. وكذلك ببعيدةا مسامعنُا عن العربية
.. علمائهم .. واعتقال واعتقالهم المسلم للشباب
ًء أمريإكا لرغباتا استجابة محاربة بزعم لها .. وإرضا
ببعيدةا!!   مسامعنُا عن .. كذلك الرهاب

.. بل الله سبيل في الجهاد عطل نظاما ومنُها: أنه
المعاهداتا على .. ووقع وتفكيره قاموسه من وألغاه

.. وحارب وتحرمه منُه تمنُع التي والقليمية الدولية
ًا .. وأسس علماءهم .. وسجن وطاردهم أهله ل جيش

.. والنُظاما السعودي العرش حمايإة سوىَ له وظيفة
الحاكمة!  الفاسقة .. والعائلة السعودي

المعاهداتا في السعودي النُظاما ومنُها: دخول
المم عن الصادرةا والنظمة والقوانين والحلف
تعالى. الله شرع وتضاد تضاهي .. التي وغيرها المتحدةا

ًا ويإرعى يإمول نظاما ومنُها: أنه القنُواتا من كثير
يإمول فهو وكذلك والكفر، الباحية تنُشر التي الفضائية

ًا ويإرعى ًا عدد الدولية والمجلتا الجرائد من كبير
والعلمنُة واللحاد الكفر، تنُشر التي والمحلية والعالمية

فهو .. وبالتالي بأسمائها للنُاس معروفة .. وهي
ويإذاع ُيإنُشر ما كل ووزر وزرها ويإنُاله عنُها مسؤول

فيها!
ُتقص الملك فيه ُشتم إذا نظاما ومنُها: أنه   .. وان

ـ الحاكمة العائلة أمراء من أمير أي قدر أو ـ قدره من
من واستخرج والمنُتقص الشاتم .. ُعرف شيء في

والسجن التنُكيل أنواع لشد .. وتعرض مخابئه
تعالى الله يإشتم الذي .. بينُما القتل وربما والعقوباتا،

ًا ًا جهار " " الكراديإب الساقطة الروايإة في .. كما نهار
فيها:" يإقول " حيث الحمد " تركي السعودي للزنديإق

ًا والشيطان فالله ُيإترك واحدةا لعملة وجه غير من "!! .. 
.. بل يإشاء كيفما البلد في .. يإسيح محاسبة ول إنكار

ُيإسمح أن والزندقة بالكفر المليئة ولروايإاته لكتبه و
..!  الحريإة بكامل النُاس أيإدي بين تنُتشر

والمقرب الباحي العلماني كتاباتا في كما وكذلك
.. تعقبه وقد "، القصيبي " غازي الحاكمة العائلة من

كتاب في العلم أهل .. بعض وزندقته كفريإاته وتعقب
العلماني والمشروع "  القصيبي بعنُوان منُشور مطبوع

شاء!  من .. فليراجعه
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والشيطان عهده ولي أو قال:" فهد لو أترون
ًا ُيسمح " كان واحدةا لعملة وجه بيته في يإبيت أن له س
ُيسمح كان .. أو واحدةا ليلة ُيإنُشر؟!!  ُيإطبع أن لكتابه س و

الملك ـ يإزعمون كما ـ التوحيد دولة تكون أهكذا
ًا وأعظم أجل فيها الحاكم في جل تعالى الله من قدر

عله؟!! 
هذا بكل يإعلم ل عهده ولي أو الملك قيل: لعل فإن

..؟! 
على يإتكلم من بكل يإعلمون بالهم أقول: فما

في كلمه كان ولو أمرائهم من أمير أو وحاكمهم ملكهم
ُيإطبع ُيإكتب ما يإعلمون ل هم .. ثم الهاتفِ عبر الخفاء و
ُيإنُشر ..؟!!  النُاس بين و

ّنُاِس  َوِمَنفيهم: تعالى الله قول صدقا ُذ َمْن ال ّتِخ َيإ
ّلِه ُدوِن ِمْن ًا ال َداد ْن َنُهْم َأ ّبو ّلِه َكُحّب ُيإِح ّلِذيإَن ال ُنُوا َوا ّد آَم َأَش

ًا ّب ّلِه ُح َلْو ِل ّلِذيإَن َيإَرىَ َو َلُموا ا ْذ َظ َذاَب َيإَرْوَن ِإ ْلَع َةا َأّن ا ْلُقّو ا
ّلِه ًا ِل َأّن َجِميع ّلَه َو ُد ال َذاِب َشِديإ ْلَع . وقال165البقرةا: ا

ُكْم  َماتعالى: ّلِه َتْرُجوَن ل َل ًا ِل ْد َوَقار ُكْم . َوَق َلَق ًا َخ ْطَوار َأ

   .
ً ـ السعودي النُظاما ومنُها: أن وأمرائه بحكامه ممثل

منُها .. فجزء وخيراتها المة ثرواتا نهب في ضليع ـ
.. الحاكمين والمراء الحكاما وبطون جيوب في يإصب

ُينُفق .. شاءوا كيفما والهواء الشهواتا موائد على ل
درجة بلغت مهما والمحاسبة المساءلة فوقا فهم

ُيإقال أن .. وفوقا أحدهم عنُد والسراف النفاقا
في يإصب منُها الكبر .. والجزء هذا لك أيإن من لحدهم

المقهورةا الشعوب .. أما المة أعداء ومصالح جيوب
 الذي الفتاتا فينُالهم أمرها على المغلوب
الطواغيت من المبذريإن موائد على من يإتساقط

الظالمين!    
لم مما الوجه من وغيرها ـ مجتمعة الوجه فهذه

السعودي النُظاما بد: بأن ول بالقول تلزمنُا ـ نذكره
آل ونظاما واٍد في .. السلما إسلمي غير كافر نظاما
ويإحمي يإرعى من كل .. وكذلك آخر واٍد في سعود
من وغيرهم والمراء الملوك من النُظاما هذا عن ويإذود

يإشك أن يإنُبغي ل مرتدون، كفار فهم المتنُفذةا العنُاصر
هذا حقيقة وعرف تعالى الله ديإن عرف من ذلك في

عليه.  والقائمين النُظاما
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الجزيإرةا في لنُا إخواٍن من العجب أشد لعجب وإني
السعودي النُظاما يإكفرون ل ساعة إلى تراهم العربية

ما .. رغم عنُهم فيجادل يإتوسع .. وبعضهم حكامه ول
صريإح بواح كفر من العميل نظامهم وعن عنُهم ُيإعرف
بعضه؟!!  ذكر تقدما

في كذلك نقوله السعودي النُظاما في قلنُاه وما
العربية الجيوش من كغيره جيش فهو المهترئ؛ جيشه

وحسب ومصالحهم وعروشهم الطواغيت لنُصرةا المعدةا
دار: حيث الحاكم الطاغوتا هوىَ مع يإدور جيش .. فهو
ُيإسالم فيه ويإعادي فيه يإوالي وإن الطاغوتا سالم من .. 

ًا كان ًا كافر ُيإحارب والمسلمين، للسلما محارب ما و
وأتقاهم الرض أهل خيار من كان وإن الطاغوتا حارب

رغم الله سبيل في جولة خاض أنه مرةا له ُتعرف .. ل
ل وصفه هذا .. فجيش والجهاد القتال مياديإن سعة

كان .. وإن إسلمي جيش أنه على ُيإصنُفِ أن يإمكن
قد .. فهذا الصلةا إقامة وقادته أفراده أكثر على يإغلب

على ُيإضفي أن يإمكن ل .. ولكن كفرد لحدهم يإتشفع
الصفة وغايإاته أنظمته ومجموع بمجموعه الجيش

يإجاهد الذي الجيش أنه .. أو السلمي والحكم السلمية
العليا!  هي الله كلمة تكون لكي الله سبيل في

منُه يإلزما ل عاما حكم الذكر النفِ النُظاما - حكم2
أو بعينُه، النُظاما هذا عن جادل من كل كفر بالضرورةا

الضخمة الشبهاتا بحكم وذلك حزبه؛ في دخل
مشايإخ يإثيرها .. والتي النُظاما هذا حول المنُسوجة
على الحكم هذا لنزال .. وبالتالي وعملئه السلطان

التكفير شروط توفر مراعاةا من بد ل النُاس أعيان
موانعه.  وانتفاء

ما يإعرف ل النُظاما هذا عن ُيإجادلون ممن فكثير
ل فهو منُهم يإعرفها كان .. ومن حقائق من عنُه ذكرناه

.. ومن مكفرةا أنها يإعلم ل يإصدقها كان .. ومن يإصدقها
الكبار مشايإخنُا أقلد أنا لك يإقول مكفرةا أنها يإعلم كان
به أفتيت ما بخلف أفتوني .. وقد ومنُك منُي أعلم فهم

الحكم عنُد واعتباره مراعاته من بد ل .. وهذا وبينُته
النُظاما، هذا عن يإجادلون ممن النُاس أعيان على

النُظاما!   لهذا الحاكمين والطواغيت
على ُيإحمل أن يإجوز ل الذكر النفِ النُظاما - حكم3

فالمجتمع مؤسساته، جميع على ول السعودي المجتمع
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التديإن عليهم يإغلب وأهله مسلم، مجتمع السعودي
الحمد.  ولله الصلةا، وإقامة
النُظاما هذا في العلم أهل بعض خطأ - يإعود4

عدةا:  لسباب
النُظاما من يإرون ل والدعاةا المشايإخ من منُها: أن

منُه يإروا أن يإريإدون .. ول المشرقا الجانب إل السعودي
الجانب هذا ُيإخالفِ ما عنُه يإسمعوا أن ول الجانب، هذا إل

ـ أمر المر ولي قال: إن تكلم إذا أحدهم تجد .. لذا
.. المصاحفِ .. وطباعة المساجد ببنُاء  الله! ـ حفظه

كتاب بطباعة .. وأمر القرآن لتحفيظ المدارس وبنُاء
يإقول: نحن مرةا من أكثر .. وهو الخاصة نفقته على كذا

هذا مثل وهبنُا أن لله .. والحمد والسنُة بالكتاب نحكم
والملك!   الماما

غيرهم وأضلوا ضلوا الذيإن المغفلين هؤلء وفاتا
ّيم أن يإمكن ل النُظاما أن الذكر النفة المور هذه من ُيإق

النظمة من كثير نظامهم عن ذكروه ما .. وأن وحسب
هو ما وتفعل وتدعيه، تفعله الكافرةا العربية العلمانية

منُه!  أكثر
يإقيــس السعوديإين والدعاةا المشايإخ من ومنُها: أن

فيـه يإعاني وما الخرىَ العربية النظمة حال بين ويإوازن
.. السـعوديإة نـظـاما .. وبيـن الديإن في اضطهاد من أهله

تلـك مـن مـرةا بـألفِ خيـر دولتـه نظاما أن بنُتيجة فيخرج
به يإزداد .. وربما به الرضى على ذلك .. فيحمله النظمة

ًا ًا تعلق ُيإضل!  .. فيضل وتمسك و
علته على ـ السعودي النُظاما أن نعترف ونحن

ًا يإزال ل ـ الذكر النفة العربية النظمة من كثير من خير
نرضى أو نتعلق أن لنُا يإجيز ل هذا .. ولكن الخرىَ
ًا أقل كان وإن كافر بنُظاما .. الخرىَ النظمة من كفر

بين أو مغلظ وكفر كفر بين الحق ميزان في فالقضية
ميزان في ـ .. فالمسألة غلظة أشد وكفر مغلظ كفر

والتصور.  الطار هذا عن تخرج ل ـ الحق
خارج يإعيشون ممن والدعاةا المشايإخ من ومنُها: أن

.. الحج فريإضة أداء إلى .. لحاجتهم السعوديإة الدولة
.. تراهم الشريإفين الحرمين زيإارةا إلى ولحنُينُهم

.. وكفريإاته النُظاما هذا جرائم عن السكوتا يإؤثرون
ُيإجاملون ُيإداهنُون وربما ُيإضلون .. فيضلون و .. ول و
بالله.  إل قوةا ول حول
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عليه، الخروج يإستلزما النُظاما قيل: كفر - فإن5
عليه، الخروج يإجب الشرعية النُاحية من أقول: نعم

له الخروج فإن الواقعية العملية النُاحية من بينُما
قبل استعجاله أرىَ ل ومقدماته وترتيباته شروطه
والتي والمقدماتا، والترتيباتا الشروط تلك استيفاء

فكر هو الكفر أنظمة على الخروج فكر يإكون أن منُها
المسلمين.  من العظم التيار

ًا مانع ل ذلك يإتحقق أن حين وإلى وجدتا إن ـ شرع
استئصال على العمل من ـ الكبر الفتنُة وأمنُت المقدرةا

من والعباد البلد على فتنُته تشتد من ـ فرديإة بصورةا ـ
والبلد العباد وإراحة والجور، والكفر الحكم طواغيت

والكفر الحكم طواغيت من طاغوتا فاستئصال منُهم،
من وأسهل .. أيإسر العباد طريإق من وإزالته والجور
به الخاصة ومؤسساته النُـظاما جميع على الخروج عملية

أعلم.   تعالى .. والله
المن وعنُاصر المباحث بال فما قيل - فإن6

منُهم؟!  الموقفِ .. وما النُظاما جلدي والمخابراتا
كلب هم المخابراتا وعنُاصر أقول: المباحث

الطاغوتا حمايإة على تسهر التي المسعورةا الطاغوتا
من بغيرهم ول ـ بهم النشغال أرىَ .. ل وظلمه وحكمه

البلد على فتنُته منُهم اشتدتا من إل الحكم صعاليك
خشية ـ العربية كالجزيإرةا بلد في وبخاصة ـ والعباد
ـ المنُين وترويإع المحظور، ووقوع الصراع دائرةا توسع

بادروك .. فإن النُفس عن الدفاع وجه على كان ما إل
سجنُك أو قتلك وأرادوا بالعتداء المجاهد الخ أيإها

بنُفس .. فقاتلهم وإيإاهم .. فدونك ديإنُك عن ليفتنُوك
عن تدافع وأنت ـ قتلوك .. فإن مدبرةا غير مقبلة طيبة

.. وإن الجنُة أهل من فأنت ـ وعرضك وديإنُك نفسك
قتلك في الطاغوتا أمر يإنُفذون وهم ـ قتلتهم

ورد كما النُار في فهم ـ ديإنُك عن ليفتنُوك واعتقالك
عدةا.  صحيحة أحاديإث في ذلك

سأل من كل سؤال وعن سؤالك عن أجيب بهذا 
العالمين.  رب لله .. والحمد الخوان من سؤالك نحو

عن التلفزةا مشائخ يإقوله ما رأيإك في: 25س
في جهاديإة عملياتا أنها قيل لما وتحريإمهم ستهجانهما

 ؟ النُاس على وتدليس كذب ماأ جتهادا عن نابع الريإاض
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.. المجتهد العالمين. منُهم رب لله : الحمد25جـ
.. المنُافق المداهن .. ومنُهم النُاقم المفرط ومنُهم

منُهم واحد كل .. ويإجزي ذاك من هذا يإعلم تعالى والله
يإستحق!  وبما نيته على

نحمل هل فتنُة تعتبر التي الزمة هذه في :26س
وهل .. والحياد الصمت نلزما أو المجاهديإن مع السلح
المباحث رجال قتال مسألة في الحديإث هذا يإدخل

َتْرِجُعوا لَ :" َيإُقوُل وسلم عليه الله صلى قال والمن
ًا َبْعِدىَ ُكْم َيإْضِرُب ، ُكّفار صلى وقوله".  َبْعٍض ِرَقاَب َبْعُض

َذا:" وسلم عليه الله ِلَماِن َتَواَجَه ِإ ْلُمْس ْيِهَما ا ْيِف ِبَس
ِكلَُهَما ّنُاِر َأْهِل ِمْن َف َذا ِقيَل "، ال ِتُل َفَه ْلَقا َباُل َفَما ، ا
ُتوِل ْلَمْق ّنُه َقاَل ا ِإ َد «  ْتَل َأَرا ِبِه َق  » . َصاِح
المباحث العالمين. قتال رب لله الحمد: 26جـ

عليه ُيإحمل ل المسعورةا الطاغوتا كلب والمخابراتا
َذا:"  قوله ِلَماِن َتَواَجَه ِإ ْلُمْس ْيِهَما ا ْيِف .. ". وإنما ِبَس

ّلِذيإَن تعالى: قوله عليه ُيإحمل ُنُوا ا ُلوَن آَم ِت ِبيِل ِفي ُيإَقا َس
ّلِه ّلِذيإَن ال ُلوَن َكَفُروا َوا ِت ِبيِل ِفي ُيإَقا ّطاُغوتِا َس ُلوا ال ِت َفَقا

َء َيا ِل َطاِن َأْو ْي َد ِإّن الّش ْي َطاِن َك ْي ًا َكاَن الّش النُساء: َضِعيف
76 .

لبعض ومراعاةا الشرعية، السياسة قبيل من ولكن
الذي التجاه في ويإسير الصراع يإتوسع ل وحتى المصالح

.. البلدان بعض في حصل الذي المحظور ويإتكرر نريإد، ل
ما إل ابتداء المسعورةا الكلب بهؤلء النشغال نرىَ ل

إجاباتا في تقدما كما النُفس، عن الدفاع وجه على كان
أعلم.  تعالى والله سابقة،

فكاك عن عاجزون كارهون ونحن نأثم هل: 27س
يإمنُعنُا من قتال علينُا يإجب ماأ الصليب سجون في أسرانا

.. وإذللهم أسرهم في ًاأعوان لكونهم فكهم عن
  ًا؟خير الله وجزاكم
بذل مع ـ العالمين. العجز رب لله : الحمد27جـ
لو الحرج كل الحرج .. لكن التكليفِ يإرفع ـ لدفعه الجهد
في ُيإساعد عليه مقدور شيء في التقصير حصل

ُيإفعل!   ل ثم الخوان عن الفراج
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الحكاما تكفير مسألة في شبهة ترد: ت28س
بالتشريإعاتا الحاكم أن: وهي الوضعية بالتشريإعاتا

من كلها أو أحكامه غالب يإكون أن إل يإكفر ل الوضعية
أو بنُظاما فحكم وسيئاً اصالح خلط من أما ، الشرع غير

هذا يإكفر. وعلى ل فإنه الوضعية الحكاما من نظامين
على الجماع حكايإة في الله رحمه كثير ابن كلما يإحمل
عنُد الشبهة هذه ومبعث..  التتار فعل فعل من تكفير
وبنُي أمية بنُي من وقع الفعل هذا أن : هو قائلها

بهً امعمول ًاواقع وجعلوها المكوس أقروا حيث العباس
هذا تنُظيمهم كون ذلك في يإؤثر ول شرعي غير ونظاما
غير وضعي نظاما أنه فالمهم ، مكتوب غير شفهيا
لم لنه إل ذاك وما السلفِ يإكفرهم لم ذلك ومع شرعي

هذه كشفِ منُكم فنُأمل حكمهم على الغالب الوجه يإكن
 ًا؟خير وجزاكم بكم الله نفع الشبهة
غير القول العالمين. هذا رب لله  الحمد:28جـ
الله أنزل بما حكم الحاكم أن فلو إطلقه؛ على صحيح
واحدةا مسألة في لكنُه الحياةا، شؤون جميع في تعالى

ً كالخمر فيحكم الربا أو ومباح، حلل بأنه فيه يإحكم مثل
وهو ومباح حلل الزنى أن أو ومباح، حلل بأنه كذلك فيه
.. أو واجبة ليست الصلةا أن .. أو الشخصية الحقوقا من

يإكفر الحاكم .. فهذا واحد حكم في ولو بالشرك حكم
ًا وحده الحكم بهذا الله أنزل بما يإحكم كان .. وإن إجماع
الخرىَ.  والشياء المسائل جميع في

ًا فالعبرةا بالكيفية هي كما بالكم هي ليست إذ
ولم الله، أنزل بما الحكم الحاكم فيها رد التي والصفة

الله.  أنزل بما فيها يإحكم
التي القرائن جملة من قريإنُة والقلة الكثرةا نعم

.. السلما أو بالكفر الحاكم على الحكم على تعين
شؤون جميع في الله أنزل بما يإحكم ل فمثلً: الذي

أن يإمكن ول كافر .. فهذا والحياةا الحكم ومجالتا
الله، أنزل بما الحكم ويإحب مؤمن أنه زعم لو نصدقه

ًا كان لو إذ عليه؛ ويإحرصا وصدقا المحبة، زعم في صادق
قال كما متابعة، نوع عليه لظهر والنقياد، العبوديإة

ُتْم ِإْن ُقْل تعالى: ْنُ ّبوَن ُك ّلَه ُتِح ِني ال ِبُعو ّت ُكُم َفا ْب ِب ّلُه ُيإْح ال
َيإْغِفْر ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ّلُه ُذ . 31عمران: آل َرِحيٌم َغُفوٌر َوال

.. الله أنزل بما الحكم عليه يإغلب الذي الحاكم كذلك
.. الله أنزل بما الحكم على قائم حاله مجموع ويإكون

29



الكبواتا ببعض وقوعه حال في له يإتشفع ذلك فإن
الكفر درجة إلى ترقى ل التي المخالفاتا أو والزلتا
هذه مثل في تتشفع الحال وغلبة فالكثرةا البواح،

ومن والعباسيين، أمية بنُي حكاما حال هو كما المواضع،
أعلم. تعالى والله بعدهم، جاء

  
وما ، الدفع وجهاد الطلب جهاد ضابط ما: 29س
بهدفها أما المعركة بمكان العبرةا هل.. و بينُهما الفرقا

أما..  الطلب جهاد من أحد أو بدر غزوةا وهل..  وغايإتها
المتغلبين المرتديإن الحكاما جهاد هل.. و الدفع جهاد من

جهاد من أما الطلب جهاد من السلما بلد حكم على
  ًا؟؟خير الله وجزاكم ،الدفع
أن هو الطلب العالمين. جهاد رب لله : الحمد29ـج

يإغزو عنُدما يإكون الدفع جهاد بينُما داره، في العدو تغزو
دولتهم وحدود تخوما عنُد يإنُزل أو المسلمين بلد العدو
المرتدون عليه يإنُقلب إسلمي بلد .. وأيإما غزوهم يإريإد

جهاد إلى مباشرةا جهادهم .. يإنُقلب بالكفر فيحكمونه
قبل من أخذتا التي الديإار أو البلد تلك لسترداد دفع

المة.  حظيرةا إلى وإعادتها المرتديإن
ل ما الجهاد واجب يإتعين الدفع جهاد في أن كما

كتب في معروف تفصيل .. على الطلب جهاد في يإتعين
بالموضوع.     الصلة ذاتا الفقه

المرتديإن قتال بين يإفرقا فيمن قولكم ما: 30س
المرتديإن قتال في فيشترط الصليين الكفار وقتال
التربية وهذه الجهاديإة التربية ويإسميها اليإمانية التربية

السلما إلى الدعوةا من متواصلةً اجهود تعنُي عنُده
قتال في البدء قبل وكفرهم الطواغيت حقيقة وتوضيح

 المرتديإن؟
منُه الذي العالمين. العداد رب لله : الحمد30جـ
الصليين الكفار جهاد في نحتاجها اليإمانية التربية
في الوارد التفريإق وهذا سواء، المرتديإن الكفار وجهاد

ًا بل الشريإعة، في له أصل ل السؤال جهاد ُيإقدما أحيان
جهاد على ـ وأمنُها المة على لخطورتهم ـ المرتديإن

تقديإم في الصحابة سيرةا مضت كما الصليين، الكفار
وفارس! الروما مشركي جهاد على الردةا لهل جهادهم
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كيد من يإحفظك أن الكريإم الله أسأل :31س
الشباب هروب يإعارضون النُاس من كثير..  الطواغيت

بيوتهم يإداهمون حين بلدهم في المن قواتا من
زعزعة عدما بحجة والستسلما بالصبر ويإطالبونهم

علم يإعلمون الشباب  وهؤلء.. فتنُة حداثإو الستقرار
ممارسة وأولها الزنازيإن داخل يإنُتظرهم ما اليقين

.. السابق في اعتقلوا ممن المئاتا بشهادةا الفاحشة
يإرضى ل  أشياء منُهم رأيإت ًاشخصي أنا ًابعيد نذهب ولما
السجن في الشباب لي حكى .. وقد المجرما حتى بها

"ً امؤخر اكتشفِ قد أنه شيخ يإا تعلم  هل.. العجاب الشي
قواتا أيإدي على اختطفوا قد كانوا لشباب جثة" 3300
عداد في اللف ومازال ..؟94 سنُة الجزائريإة المن

ّكن أن للمسلم يإجوز فهل المفقوديإن.. لهؤلء نفسه يإم
ىلإ بهم يإتقربون قرابين يإكونوا حتى المرتديإن
لهؤلء يإبرهن أن الطاهر للشباب آن أما..  أسيادهم
أشرف المسلم وأن المدىَ تجاوزوا قد أنهم الزنادقة

 ؟؟ جماجمهم على الطواغيت أمجاد تبنُى أن من وأكرما
تقدما ما خلل العالمين. من رب لله : الحمد31جـ

نفسه ُيإسلم بأن الخ ننُصح ل أننُا ظهر قد إجاباتا من
هنُا أضيفِ أن أود .. ولكن المسعورةا الكلب لهؤلء

الطواغيت أمن دوائر من استدعاء كل فأقول: ليس
بإغلقها، له طاقة ل جبهة يإفتح أن الخ على منُه يإلزما
يإترتب قد الستدعاء هذا كان إن يإنُظر أن عليه وإنما
الديإن في وفتنُة واعتداء، وتعذيإب، لسنُواتا، سجن عليه

اعتقال ُيإقاوما أن حينُئٍذ فله الولى كانت .. فإن ل أما
إن .. أما وحيلة قوةا من أوتي بما له المجرمين الظالمين

.. السؤال لمجرد فقط له استدعاؤهم وكان الثانية كانت
ليس حينُئٍذ .. فهو ذكره تقدما ما عليه يإترتب ل أو

ًا يإترتب قد .. أو لها كفأ يإكون ل قد معركة لفتح مضطر
سويإعاتا عنُدهم المكث مجرد من بكثير أسوأ هو ما عليها

أعلم.  تعالى والله يإوما، بعض أو
للجهاد بالدعوةا كلهم المة علماء قاما لماذا :32س

، الولى الفغانية الحرب إبان الروس ضد الله سبيل في
َلم المريإكان بقتال القليلة القلة إل اليوما منُهم يإفت و

عنُه المريإكان ضد القتال كان إذا الحكم يإختلفِ  فهل..
  ؟؟ الروس ضد
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.. وجيه العالمين. سؤال رب لله : الحمد32جـ
الروس جهاد بين يإفرقون الذيإن أولئك إلى يإوجه ولكن
الخر، ويإمنُعون الول .. فيجيزون المريإكان جهاد وبين
المة على والعتداء المحاربة علة في اشتراكهما رغم

وحرماتها!  
الحرمين أئمة خلفِ الصلةا حكم ما شيخ يإا: 33س

وهل الخوةا بين عنُهم الكلما كثر لنه والمديإنُة مكة
من غيرها وبين خلفهم الجمعة صلةا بين فرقا هنُاك

 ..؟ الصلواتا
أئمة خلفِ العالمين. الصلةا رب لله : الحمد33جـ

والتقوىَ الفقه من .. فليس جائزةا الشريإفين الحرمين
بحجة الشريإفين الحرمين في والجماعاتا الجمعة هجر
يإقدما ل فعل .. فهذا الحرمين أئمة خلفِ الصلةا عدما
متنُطع.  غاٍل أو جاهل إل عليه

التي المساجد في الجمعة صلةا حكم وما :34س
لننُي المجاهديإن، من بالنُيل عادةا خطباؤها يإقوما

لن ؛الجمعة يإصلون ل الخوةا بعض يإقول زوجي سمعت
.. المرتديإن ويإمدحون المجاهديإن من يإنُالون ءالخطبا

  فضيلتكم؟ رأي فما
يإنُال الذي العالمين. هذا رب لله : الحمد34جـ
ُيإنُظر ويإمدح فإن ومدح، نيل من فيه وقع ما وإلى إليه .. 

والخروج بالكفر عليه وُحكم البواح، الكفر درجة به بلغ
.. فل وإل خلفه، الصلةا هجر يإتعين فحينُئٍذ الملة، من

كفره صح من خلفِ إل ُتترك ل والجماعاتا فالجمعة
بيقين.  

و أمريإكان فيها يإسكن بنُايإة تدمير يإجوز هل :35س
من  الغرض.. العربية الجزيإرةا في ًاأيإض ونمسلم افيه

لكن و المريإكان على للقضاء هو البنُايإة تدمير أو تفجير
يف يإسكنُون الذيإن المسلمين بعض الذىَ يإصيب قد

 البنُايإة؟ نفس
عن أجيب أن العالمين. قبل رب لله : الحمد35جـ
موقفه ويإحدد للخريإن، السلما يإنُظر أقول: ل السؤال

ًا منُهم ًا أو سلم ًء حرب أو يإحملونها التي الجنُسية على بنُا
كل فليس .. وبالتالي إليه  يإنُتمون الذي الموطن
ًا لكونه أمريإكي هو المريإكية الجنُسية يإحمل أو أمريإكي
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ًا يإكون أن يإجب عدو أو ـ .. فالمريإكي للمجاهديإن هدف
في يإدخل الذي ـ الخرىَ الجنُسياتا يإحملون ممن غيره
هو .. ثم وبلدانهم مجتمعاتهم في المسلمين وأمان عهد

.. أمانه يإنُقض ول يإغدر فل وعهده أمانه على ُيإحافظ
شيء.  في عليه العتداء يإجوز ل آمن فهو

.. للمسلمين المريإكية الدولة قبل من العاما العداء
يإجوز .. ل الطاغية الدولة لهذه كذلك المسلمين وعداوةا

الحقوقا هذه مثل عن نتغافل أن أو يإنُسينُا أن بحال
ًا يإجب التي الستثنُائية والعهود ويإجب بها، الوفاء شرع

احترامها. 
السؤال: لو ترشيد قبيل من أقول ذلك ُعلم فإن

ًا وأدقا أصوب " لكان محاربين أمريإكان " فيها قيل تعبير
السؤال.  في ورد مما

ل فأقول: ل، السؤال، عن أجيب تقدما الذي هذا بعد
..!    يإجوز

الوالي وعسكر جنُود قتل يإجوز : هل36س
ومطاردةا ملحقة في أمرهم ولي قبل من المكلفين

 الجهاد؟ شباب
ً بد العالمين. ل رب لله : الحمد36جـ من أول
المر " ولي بـ المراد كان فإن السؤال؛ وترشيد تصحيح

ل .. فهذا بالسلما يإحكم الذي المسلم " السلطان
ل المسلم المر ولي لن المسألة؛ واقع على يإنُطبق

.. ثم الله سبيل في المجاهديإن وملحقة بمطاردةا يإأمر
للمسلمين!  أمر ولي يإبقى

الحكم " طواغيت المر " ولي من قلت: أريإد وإن
..! المعاصريإن

ل .. كما للمسلمين أمور أولياء ليسوا أقول: هؤلء
كما المسلمين، على وليإتهم بشرعية العتراف يإجوز
َلْن تعالى: قال ّلُه َيإْجَعَل َو َكاِفِريإَن ال ْل َلى ِل ِنُيَن َع ْلُمْؤِم ا

ِبيلً .  َس
قال:" من أنه  النُبي عن صح فقد الحديإث، وفي

بمن فكيفِ "، الرب أغضب فقد سيد يإا للمنُافق قال
وسادةا ولةا والزندقة والكفر الحكم طواغيت من يإجعل

عليه؟!  وسلطين
جنُود سؤالي من وقلت: أريإد ذلك، ُعلم فإن
لعتقال يإرسلها التي المسعورةا وكلبه الطاغوتا
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تقدمت .. أقول: قد وقتلهم وتعذيإبهم، المجاهديإن،
العادةا. عن ُيإغنُي بما السؤال هذا عن الجابة

غير السلفيين مسألة إن : الكريإم شيخنُا: 37س
طائفة هم فهلً اعموم..  لقلتهم الشاما بلد في واضحة
يإسمون فلماذا كذلك كانوا وإذا الحق على قائمة

أهل أنهم أنفسهم عن يإقولون ل لماذا سلفيين أنفسهم
 ..؟  سملبا لو و التفرقا هذا لماذا..  جماعةوال سنُةال

من الشاما سوريإا نسيتم فِ: كي عليكم عتب لنُا ثم
الحاجة بأمس أهلها.. و كميإوفتاو آرائكم و مواضيعكم

 ًا؟خير الله وجزاك .. يإرشدهم و يإوقظهم لمن
اتباع تعنُي العالمين. السلفية رب لله : الحمد37جـ
ولكن الصالح، السلفِ وفهم منُهج على والسنُة، الكتاب

التجمعاتا بعض على ُيإطلق السم هذا أصبح لما
بعض ويإعكس المعاصرةا، الضيقة والحزبية المشيخية
السم هذا أصبح الشاذةا، الخاطئة وتصوراتهم أفكارهم

النفِ المعنُى ذلك ـ النُاس أفهاما لدىَ ـ يإعكس يإعد لم
لبعض التعصب ـ الحيان من كثير في ـ يإعنُي وإنما الذكر،

.. وطرقهم وآرائهم ولمذاهبهم المعاصريإن، المشايإخ
يإدعو أن يإكفي يإعد لم ـ خطأ المرء ُيإفهم ل حتى ـ لذا

الذي المعنُى يإوضح أن دون من السلفية إلى النُاس
السلفية!  كلمة ذكر كلما للسلفية، دعوته من يإريإده

ًا أن نرىَ والخطأ اللتباس هذا مثل لحصول ودرء
من الحق بأهل كتعريإفِ التسمية، هذه عن ُيإستعاض

المة سلفِ عليه كان الذي القديإم بالمصطلح غيرهم
 السنُة " أهل وهو وجمهورها،

أعلم.   تعالى " والله والجماعة
.. بالتحلي وإنما بالتسمي ليست أقول: العبرةا ثم
السنُة أهل من أو سلفي أنه بلسانه زعم من كل فليس

صدقا ُيإثبت ساطع برهان غير من كذلك يإكون والجماعة
وانتمائه!  ادعائه

..؟!  سوريإة نسيت أخي: أني يإا عنُي قولكم أما
والحبة، الهل نسينُا وما نسينُاها ما والله أقول: ل

والوجدان البال في ذكراها الشاما .. فسوريإة والخوان
البلد وبين بينُنُا ُيإباعدوا أن الظالمين الطغاةا حاول مهما

..!   والعباد
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الموقع في المنُشورةا المواد على اطلعتم ولو
في الراهن بالوضع العلقة ذاتا المواضيع بعض لوجدتم
ول حول ول بالتقصير، وشعورنا اعترافنُا .. مع سوريإة

بالله.  إل قوةا

ما عن السابق لسؤالي يإتبع السؤال هذا :38س
الحداث لتوظيفِ العربية، الجزيإرةا بنُاءأ به تنُصحون
هو: سؤاليوأفضل.  بشكل منُها ستفادةااوال الحاصلة

موقفِ لهم كان الذيإن ناءوعلما شيوخنُا ننُصر كيفِ
الحكومة من حوربوا وقد المجاهديإن، نصرةا في مشرف

 ؟؟وأسير قتيل بين فهم السعوديإة،
هذا أن يإبين ،الوضاع تهدئة المشايإخ أحد حاول ذاإ

عليهم تسلطت..  عدادإ وقت بل جهاد وقت ليس الوقت
على يإزيإد وبعضهم المخذلين،ب وصفهمب الشباب، ةألسنُ
عليكم يإخفى أظنُه  ول.. والعمالة بالنُفاقا  فيرميهم ذلك

الحوالي سفر الشيخ عن الشباب بعض يإقوله ما
بكلما العلماء أحد تكلم ذاإ و.. وغيرهم ةاالعود وسلمان

بهذا يإرحبون رأيإتهم المتحمس، الشباب هؤلء أعجب
الحكومة، غضب يإظهر نأ وما ،ويإقدرونه ويإجلونه العالم

هؤلء أن تكتشفِ حتى وبطشها، ظلمها في أوتبد
:هنُا  فسؤالي.. فقط صوتية ظاهرةا لإ هم ما الشباب

حقيقة لىإ الصوتية الظاهرةا هذه تحويإل كيفية عن هو
ونشجع العلماء، من لمُظ من بها فنُنُصر ،وفعالة ظاهرةا
 ؟للجهاد؟ مستعديإن أننُا ظهارإب العلم أهل من غيرهم
العلماء العالمين. نصرةا رب لله : الحمد38جـ

أن يإنُبغي الطواغيت، سجون في المبتلين العاملين
من ُتسرع التي والمتاحة الممكنُة الوسائل بجميع تكون

أن علم إذا فالطاغوتا حولهم؛ بالتكتل .. تكون خروجهم
في منُهجه وعن عنُه يإتخلون ل وشباب أتباع للعالم

على يإتجرأ أن قبل حساب مائة يإحسب الشدةا لحظاتا
وكلماتهم، علمهم بنُشر كذلك .. ويإكون منُه النُيل

في والنُظر أهاليهم .. وبمواساةا لهم .. والدعاء وكتبهم
ل.  أما الحاجة ذوي من كانوا إن حاجياتهم

ًا لمحزن إنه في العالم حول الشباب يإتجمع أن حق
عنُه، يإنُفرون الشدةا وفي والسمر، الرخاء ظروف
ّنا له يإقولون وكأنهم .. فهذا برآء عملك ومن منُك إ

يإؤثر كما العالم، معنُويإاتا على يإؤثر أنه شك ل المسلك

35



بعواقب يإفكر ويإجعله بالحق، صدعه وقوةا عطائه على
إلى المة فيه تحتاج الذي الوقت في مرةا ألفِ الكلمة

كلمته! 
والبغض، الحب في بالعتدال وإخواني نفسي أنصح

الحديإث:" أحبب في كما  تفريإط، ول إفراط غير من
ًا حبيبك ًا بغيضك يإكون أن عسى ما هون وأبغض ما، يإوم

ًا بغيضك ًا حبيبك يإكون أن عسى ما هون ".  ما يإوم
عنُد وبخاصة والنصاف بالعدل ونفسي أنصحهم كما

ّيإَها َيإا تعالى: قال كما والخصاما، الخلف حصول ّلِذيإَن َأ ا
ُنُوا ُنوا آَم ّلِه َقّواِميَن ُكو َء ِل َدا ْلِقْسِط ُشَه ُكْم َول ِبا ّنُ َيإْجِرَم
َنُآُن ٍما َش َلى َقْو ُلوا َأّل َع ُلوا َتْعِد ّتْقَوىَ َأْقَرُب ُهَو اْعِد ِلل

ّتُقوا ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ِبيٌر ال ُلوَن ِبَما َخ .8المائدةا: َتْعَم
 

  السلطين؟ علماء قتل يإجوز : هل39س
السلطين العالمين. علماء رب لله : الحمد39جـ

الفاسق، ومنُهم العاصي، الثم ومنُهم المجتهد، منُهم
من قربه وغايإة قربه نوع بحسب .. كل الكافر ومنُهم

حكم عن ُيإسأل أن يإجوز هؤلء كل .. فهل السلطان
..؟! قتلهم جواز

يإصنُفه غيرك السلطان علماء من أنه تصنُفه ما ثم
يإصدع وممن مجاهد بأنه يإصنُفه .. قد تصنُيفك خلف
كله: أن هذا من .. والشاهد السلطان وجه في بالحق
.. للمسائل وطرحهم حوارهم، طريإقة إلى الخوان يإتنُبه
الحق.  وبيان المسائل إنصاف على يإساعد مما فهذا

قبل من المجاهديإن أحد حوصر : إذا40س
أستطيع مكان في وأنا عليه، النُار وأطلقوا المباحث،

 قتلهم؟ لي يإجوز فهل أقتلهم، أن خلله من
يإجوز قلت: هل العالمين. لو رب لله  الحمد:40جـ

أحسن .. لكان المسلم أخي عن وأردهم أقاتلهم أن لي
سؤالك.  موضوع إلى وأقرب

ًا أقول ذلك، عرفت فإن سؤالك: قال عن جواب
ًا أخاك :" أنصر النُبي ًا أو ظالم رجل: يإا " فقال مظلوم

ًا أنصره الله رسول ًا؟ أنصره فكيفِ مظلوم قال:" ظالم
:" المسلم ". وقال إيإاه نصرك فذاك الظلم؛ من تمنُعه

ُيإسلمه ل .." أي ُيإسلمه ول يإظلمه ل المسلم أخو
والظالمين. الظلم عنُه يإمنُع وإنما والجلديإن، للظالمين
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ًا حمى :" من وقال ًا الله بعث منُافٍق من مؤمنُ ملك
يإكون أن ". أرجو جهنُم نار من القيامة يإوما لحمه يإحمي

وصلك.    قد الجواب
العلمية المواد الرجال تدريإس  عن:سؤالي:41س

المرأةا عمل في الشرع حكم ما.. و  للنُساء ديإنُية الغير
  ضوابطه؟ وما

كبير، موضوع العالمين. هذا رب لله  الحمد:41جـ
فأقول: أيإما المقاما به يإسمح بما عنُه الجابة أختصر

واحتمال للختلط .. يإضطرها المرأةا به تقوما عمل
ًا يإكون فيه الخلوةا حصول الفتنُة مظنُة .. وتكون وارد

ًا العمل هذا .. يإكون راجحة منُه إلى أقرب أو حرام
ًا يإكون عمل وأيإما الحراما، الختلط أجواء عن بعيد

منُه الفتنُة مظنُة .. وتكون الخلوةا حصول واحتمال
الحل إلى أقرب العمل هذا كان .. كلما قليلة أو معدومة

أعلم.  تعالى والله والباحة،

المسلمين نالخوا قادةا يف الشرع حكم ما: 42س
الصحفِ في مصر طاغوتا يإؤيإدون الذيإن مصر في

مكان أي في المجاهديإن وانتقاض العلما وسائل وبعض
وأقصد الفعال بهذه يإكفروا فهل قديإما ومصر حديإثا
 ؟ الفعال هذه يإفعلون الذيإن فقط الجماعة قادةا

في الخوان العالمين. قادةا رب لله : الحمد42جـ
واللتزاما الخلق من واحد مستوىَ على كلهم ليسوا مصر

الطالح .. ومنُهم درجاتا .. وهم الصالح فمنُهم والتديإن،
ًا .. فهؤلء درجاتا كذلك .. وهم ول الفقه من ليس جميع

.. ثم واحدةا سلة في كلهم يإوضعوا أن والنصاف العلم
السلة؟!!  هذه في من حكم ما ُيإقال

المسؤول العلمي والبحث والفقه العلم من ليس
المأكولتا من شتى أنواع واحدةا سلة في يإوضع أن

ُيإقال: ما .. ثم والمحرمة المباحة والصالحة، الفاسدةا
هذه في الموجودةا والمشروباتا المأكولتا هذه حكم

ل؟! أما تنُاولها يإجوز .. هل حراما أما حلل هي هل السلة،
.. المسائل طرح ترشيد أهمية على أؤكد ثانية مرةا

الخوان، بين يإحصل الذي والشطط الباطل من فكثير
.. المسائل طرح في الخاطئة الطريإقة بدايإته تكون

المسائل!!   هذه نقاش طريإقة في الخطأ وكذلك
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حكم هكذا: ما ـ الكريإم الخ أيإها ـ سؤالك جاء ولو
مصر في الحاكم الطاغوتا ونصرةا موالةا في يإدخل من

.. أسلم .. لكان جماعاتا أو لجهاتا تعيين غير .. من
.. والله ممكنُة عليه والجابة فائدةا، .. وأكثر إثارةا وأقل
أعلم.   تعالى

والمخابراتا المباحث عساكر حكم ما: 43س
بلد في المجاهديإن بمطاردةا يإقومون الذيإن والطوارئ

يإقومون العلماء من بعض هنُاك بأنً اعلم..  الحرمين
الخوارج يإطاردون وأنهم يإجوز عملهم بأن بإفتائهم

العسكر هؤلء ومعظم..  المر ولي على خرجوا الذيإن
الوحيد وهدفه الطاغوتا عن علم أي عنُده ليس ممن هم
الحكم كان لو بالجهل نيإعذرو فهل..  العيش لقمة هو
 ؟ الردةا هو

في العاما العالمين. الحكم رب لله : الحمد43جـ
في يإدخلون  ممن وغيرهم والمخابراتا المباحث عسكر
.. هو الموحديإن المجاهديإن ضد الحاكم الطاغوتا نصرةا
.. ومؤسساتا كتجمع حكمهم هو .. هذا والردةا الكفر
ل منُهم المعين الشخص على الحكم هذا إنزال عنُد ولكن

موانعه، وانتفاء التكفير شروط تحقق في النُظر من بد
الشبهاتا أن .. حيث السعوديإة كالدولة بلد في وبخاصة
ًا كثيرةا هنُاك الحاكم النُظاما حول المثارةا .. تشوش جد

ً الكبار الدعاةا على شك ل .. وهذا النُاس عامة عن فضل
تعالى والله المعينُين، على الحكاما إصدار عنُد ُيإراعى أنه

أعلم.  

، العسكريإة أو العلم خدمة في تتعلق مسألة: 44س
لكنُه الحاكم النُظاما بكفر و بوجوبها المسلم يإعتقد لم إذا

ًاا دخلها من فيها ما رغم ذلك في إثم عليه فهل ضطرار
نأ يإمكن سوريإا في كذلك ،بالديإن ستهزاءاال و الكفر
لخمس الخليج في عمله بعد دولر"  5000 " المرء يإدفع

لم و المسلم دخلها إذا فهل ،منُها هؤإعفا يإتمو سنُواتا
  ؟ ذلك في إثم عليه يإسافر
أن للمسلم يإجوز العالمين. ل رب لله : الحمد44جـ
الطواغيت جيوش في للخدمة نفسه تلقاء من يإتطوع
العوض لهم يإدفع أن له يإجوز ل كما الظالمين، الخونة
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إل للنُاس وظلمهم طغيانهم على به فيقوهم المالي
الخدمة بين خير .. ولو الكراه وجه على منُه كان ما على

دفع فليقدما أحدهما، من له بد ل وكان المالي والعوض
أعلم.  تعالى .. والله بالنُفس الخدمة على المبلغ

يف الموجوديإن المريإكان وعسكر جنُود هل :45س
؟ ذمةال أهل من هم أما محتلين الن الخليج بلد

هم الذمة العالمين. أهل رب لله : الحمد45جـ
وحمايإتهم وأمانهم المسلمين ذمة في يإدخلون الذيإن

وهم يإد عن كجزيإة يإدفعونه المال من مبلغ مقابل
باتفاقا ـ الخليج دول في المريإكان وعسكر صاغرون،

الذيإن هم .. بل كذلك ليسوا  ـ والمراقبين العقلء جميع
المسلمين من شتى .. وبصور مضاعفة الجزيإة يإأخذون

فهم..  الحكم طواغيت ويإحرسون يإحمون الذيإن وهم.. 
بصير!  عاقل ذلك في يإشك ل محتلون غزاةا

 
الخيرةا الريإاض عملياتا شرعية مدىَ ما :46س

يأمريإك  "80"  عن يإزيإد ما قتل نتيجتها كان يوالت
ولكنُهم – المدنيين من ليسوا أكرر – المدنيين من ليسوا
وكانت والمن لجيشا يف وخبراء وعسكريإين جنُود

؟ يالوطنُ الحرس تدريإب وهى للجميع معروفة مهمتهم
متبايإنُة العالمين. الراء رب لله  الحمد:46جـ

ليجد الحدث وراء النُظاما أن يإقول من .. هنُاك متضاربة
أن أحب ل .. لذا فعله قد ما يإفعل أن في المبرر لنُفسه
ذكره.   تقدما عما ـ الحدث هذا يإخص بما ـ أضيفِ

.. لحاكمل البيعة تبطل ـ شيخ يإا ـ  متى: 47س
 ؟حاكمهم على المحكومين يإخرج متىو

وقوع حالة العالمين. في رب لله : الحمد47جـ
.. العلم أهل جميع باتفاقا البواح الكفر في الحاكم
أهل بين معروف خلف البواح الكفر دون هو وفيما
المنُشور" فصل مقالنُا راجع التفصيل من ولمزيإد العلم،
".  الحكاما على الخروج مسألة في الكلما

، المرض من درجة ىعل ناالوالد كان ذا: إ48س
كرةاف نإ .. بل للجهاد الخروج لفكرةا معارضين وهم
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أن ىَوأر ، لمستقبلي لمايإرسمونه تماما مخالفة الجهاد
عنُيفة صدمة لهما سيسبب إذنهما دون للجهاد خروجي

زيإجو فهل الوفاةا إلي أو المرض تفاقم إلي تؤدي قد
في بأنهما العلم مع الحتمالتا، هذه ورود مع الخروج

تزيإد ل لهما ورعايإتي ،الماديإة النُاحية من وكفايإة ىغنُ
 ؟ً اخير الله وجزاكم ،العامة الرعايإة أمور عن

لو العالمين. أسأل: هل رب لله : الحمد48جـ
به خاصة قتالية عسكريإة مهمة في الطاغوتا أرسلك

خرجت لو عنُهما ذكرتا ما لوالديإك .. سيحصل وبنُظامه
عنُدهما أعز الطاغوتا .. أيإكون الله سبيل في للجهاد
..؟!  الله من وأكرما

ول أذن فل المرء على الجهاد تعين الجواب: إذا
في لمخلوقا طاعة ل إذ عنُه؛ التخلفِ في لمخلوقا طاعة

أعلم.   تعالى والله الخالق، معصية
يإتلفظ أو الكفر ُيإظهر أن للمجاهد يإجوز : هل49س

العدو أرض في عسكري عمٍل تنُفيذ لضرورةا به
 ..؟ وتجمعاته

الذي هذا كان العالمين. إن رب لله : الحمد49جـ
ًا العدو أرض من واستئصاله استهدافه ُيإراد ًا كفر مغلظ

ًا؛ للسلما وعداؤه أذاه اشتد كبير كطاغوتا ومركب
لجوء خلل من إل استئصاله يإمكن ل .. وكان والمسلمين

خلل من أو أتباعه، من أو منُهم أنه التظاهر إلى المسلم
بالقدر ذلك له جاز الكفريإة، العباراتا بعض استخداما

قبيل .. من توسع غير من هدفه تحقيق من يإمكنُه الذي
بضرٍر الكبر .. والضرر منُه أصغر بكفر الكبر الكفر دفع

راجع والتفصيل الفائدةا من ولمزيإد فل، .. وإل أصغر
والله "، الكفر إظهار فيها يإجوز " حالتا المنُشور مقالنُا
أعلم.  تعالى

حدث بكل رأي لي يإكون بأن ملزما أنا هل: 50س
 ؟ ل أما يإقع

كان ما كان ما إل العالمين. ل، رب لله : الحمد50ـج
من موضع في وكنُت المة، وديإن بعقيدةا مساس له

خيرهم فيه لما النُاس وإرشاد البيان، عليه يإتعين
وسلمتهم.  
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على يإغلظون الصحوةا علماء بعض: 51س
هو فما ،المرتديإن الطواغيت مع ويإلينُون المجاهديإن

 .. ؟ لهم التأويإل باب في هذا يإدخل أما منُهم الموقفِ
على العالمين. الغلظة رب لله : الحمد51جـ

الطواغيت مع واللين والرفق الموحديإن، المجاهديإن
هو وإنما العاملين، العلماء خلق من .. ليس الظالمين

المؤمنُين، من معه ومن  محمد هدي خالفِ من خلق من
ٌد تعالى: قال كما ّلِه َرُسوُل ُمَحّم ّلِذيإَن ال ُء َمَعُه َوا ّدا َأِش

َلى ُكّفاِر َع ْل ُء ا َنُُهْم ُرَحَما ْي ّيإَها َيإا تعالى: . وقال َب ّلِذيإَن َأ ا
ُنُوا ُلوا آَم ِت ّلِذيإَن َقا ُكْم ا َن ُلو ُكّفاِر ِمَن َيإ ْل ُدوا ا َيِج ْل ُكْم َو ِفي
َظًة ْل َلُموا ِغ ّلَه َأّن َواْع ّتِقيَن َمَع ال ْلُم . 123التوبة: ا

السؤال: في " الواردةا " اللين كلمة فسرتا إذا إل
والطعن التجريإح عباراتا عن البعيد اللين بالقول

الظالمين للطغاةا الشرعي الخطاب إيإصال لضرورةا
وجوههم في بالحق والصدع والمعايإنُة المواجهة لحظة

فعله بما أسوةا مستساغ تأويإل له يإكون قد .. فهذا
لهما: تعالى قال عنُدما السلما عليهما وهارون موسى

َبا ْذَه َلى ا ّنُه ِفْرَعْوَن ِإ ً َلُه َفُقول.  َطَغى ِإ ًا َقْول ّينُ ّلُه َل َلَع
ّكُر َذ َت الطعن بحال يإبرر ل هذا . لكن44طـه: َيإْخَشى َأْو َيإ

المجاهديإن. بالمؤمنُين والغمز
: تعالى قوله عن تعالى الله حفظكم أجبتم: 52س

 ّبَك َفل ُنُوَن ل َوَر ّتى ُيإْؤِم ّكُموَك َح َنُُهْم َشَجَر ِفيَما ُيإَح ْي ُثّم َب
ُدوا ل ْنُفِسِهْم ِفي َيإِج ًا َأ ْيَت ِمّما َحَرج ّلُموا َقَض ُيإَس ًا َو ِليم َتْس
. لليإمان اليإة في الوارد النُفي بأن :626 السؤال يف

ذاتا النُصوصا مجموع لن ؛ اليإمان مطلق نفي منُه ُيإراد
الرسول حكم يإرد من أن على تدل بالمسألة العلقة

غيره حكم ويإؤثر ، به يإرضى ول ، وسلم عليه الله صلى
كما ، الملة من خارج كافر وهو ، بمؤمن ليس حكمه على
ِإْن : تعالى قال ُتْم َف َنُاَزْع ُه َشْيٍء ِفي َت ّدو َلى َفُر ّلِه ِإ ال

ُتْم ِإْن َوالّرُسوِل ْنُ ُنُوَن ُك ّلِه ُتْؤِم ِما ِبال َيْو ْل ِلَك اْلِخِر َوا ْيٌر َذ َخ
َأْحَسُن ْأِويإل َو العصر مرجئة بعُض فكتب .59: النُساء  َت
ًا، اليإمان نفي على للتمثيل اليإة هذه إيإرادل: فقا تعليق

ًا تعم اليإة هذه لن فيه، منُازع تمثيل أصله نفي به مراد
ّد َمن وتشمل ًا الله حكم ر ًا عنُاد ّده وَمن واستكبار عن ر

: قال  عروةا2708 البخاري صحيح وفي ،وشهوةا هوىَ
صلى – النُبي فقال الحرةا شريإج في ًارجل الزبير خاصم
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إلى الماء أرسل ثم ، زبير يإا  اسِق" - : وسلم عليه الله
ابن كان ! أن الله رسول : يإا النصاري  . فقال" جارك
وسلم عليه الله صلى  الله رسول وجه ! فتلون عمتك

إلى يإرجع حتى الماء احبس ثم زبير، يإا  اسِق": قال ثم
 –النُبي . فاستوعى" جارك إلى الماء أرسل ثم ،الجدر
الحكم صريإح في حّقه للزبير – وسلم عليه الله صلى
الله صلى عليهما أشار وكان النصارّي، أحفظه حين
أحسب الزبير: فما . قال سعة فيه لهما بأمر وسلم عليه
حتى يإؤمنُون ل وربك فل  : ذلك في نزلت إل اليإة هذه

 . اليإة بينُهم شجر فيما يإحكموك
وسلم- عليه الله - صلى النُبي يإكفره َلم النصاري فهذا
َلم ،عنُه الماء بتأخير بتعزيإره اكتفى وإنما يإستتبه، و

..  وفسقة : كفرةا النُاس من صنُفين تشمل فاليإة
إن ـ عنُقه وضربه المتحاكم ذاك مع عمر قصة ومعلومة

يإشمل اليإة هذه في السلفِ ماوكل ـ الحديإث صح
لما القاضي أن ومعلوما..  والفاسق : الكافر الصنُفين

اليإة أن واحدةا قضية في ولو الشرع بغير ويإحكم يإظلم
ًا عليه تنُطبق ًا انطباق عدما على العلماء أجمع دوق..  تام
أو واستكبار عنُاد منُه يإظهر حتى القاضي هذا مثل تكفير

: ما والسؤال ،الله أنزل ما بغير للحكم استحلل
 ؟ توجيهكم

مرجئة ندري العالمين. ل رب لله : الحمد52جـ
الحكم طواغيت عن الجدال عن سيقفون متى العصر

والتشويإش الشبهاتا إثارةا من ـ حد أي وعنُد والكفر،
..؟!!  ويإنُتهون سيقفون ـ وديإنُهم النُاس عقائد على

يإلي: بما أفيد الساقطة الشبهة هذه على وللرد
على للتمثيل اليإة هذه إيإراد"  المرجئ - قول1

ًا اليإمان نفي "! فيه منُازع تمثيل أصله نفي به مراد
من النُزاع بهذا قال ومن النُزاع، أتى أيإن أقول: من

يإفيد ل به استدل .. وما المعتبريإن العلم وأهل السلفِ
أصل انتفاء على اليإة دللة في النُزاع حصول على

.. وهو الكريإمة اليإة له أشارتا فيما وقع عمن اليإمان
بيانه!  سيأتي كما له ل عليه شاهد
لهم المخالفِ أن معنُاه " هذا نزاع " فيها - قوله2

أن يإجوز ل .. وبالتالي معتبر وسلفِ شرعي مستنُد له
بشيء أتى وكأنه عليه ُيإنُكر أو الغلةا من بأنه ُيإرمى
كما النُزاع حصول افتراض على .. هذا الديإن في محدث
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المزعوما النُزاع هذا أن أجزما كنُت .. وإن المرجئ زعم
المرجئ هذا هو إلى مرده وأهله العلم على مفترىَ هو

والكفر!  الحكم طواغيت عن الجدال استهوىَ الذي
أنها لوجدنا الكريإمة اليإة نزول سبب تأملنُا - لو3
قوله فإن وبالتالي البواح، الكفر من هو سبب في نزلت

.. اليإمان أصل نفي يإفيد ، يإؤمنُون ل وربك فل تعالى:
ً رابع ل ثلثة النُزول سبب في والقوال أنها لها: أول

إلى ـ والمنُافق اليهودي ـ المحتكَمين في نزلت
جريإر ابن رجحه الذي .. وهذا الشرف بن كعب الطاغوتا

بل البواح الكفر يإفيد سبب .. وهذا تفسيره في الطبري
خلف. 

ًا: أنها ..  النُبي بحكم يإرض لم الذي في نزلت ثاني
 النُبي به حكم بما بكر أبو له فحكم بكر ابي إلى فاحتكم
أن عسى الخطاب بن عمر إلى .. فاحتكم يإرض .. فلم

بقطع عمر عليه .. فحكم يإرضيه الذي الحكم عنُده يإجد
باحتكامه كفر قد رآه لنه إل  عمر ذلك فعل وما العنُق،

.. وهذا اليإة الله .. فأنزل  النُبي بحكم رضاه وعدما إليه
البواح.  الكفر يإفيد كذلك سبب

ًا: أنها خلفهما في والنصاري الزبير في نزلت ثالث
في أعله المذكور الحديإث في وارد هو .. كما الماء على

ًا .. وهذا السؤال .. وهذا البواح الكفر يإفيد سبب أيإض
يإفهمه.  أن المرجئ عليه يإقدر لم الذي

ًا قال النصاري لن البواح؛ الكفر من أنه أما كلم
للنُبي فقوله بواح؛ كفر أنه إل ُيإفسر أن يإمكن ل  للنُبي

على عمتك ابن حابيت أنك " أي عمتك ابن كان :" أن
ابن لنه الحكم بهذا له حكمت .. فأنت الحق حساب
الكفر عين .. وهذا العدل الحكم هو لنه .. وليس عمتك
شك ل ذلك من بشيء  النُبي يإرمي .. فمن البواح
البواح.  بالكفر عليه الحكم من لنُا منُاصا .. ول بكفره

ًا  النُبي علما قيل فإن النصاري على يإحكم لم إذ
عن كمرتد يإستتبه ولم الردةا حد عليه يإقم .. ولم بالكفر
..؟!  الديإن

النُقاط في يإكمن السؤال هذا على أقول: الجواب
التالية:  

 كان .. حيث وباطنُه قصده بسلمة  أولً: لعلمه
بسلمة لعلمه أصحابه عثراتا بعض يإقيل أن سنُته من
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.. وهذه له الوحي إخبار طريإق عن وقصدهم باطنُهم
أحكاما كتابه في العربي ابن قال ، النُبي بعد لحد ليست

الحكم في  الله رسول اتهم من : كل1/456 القرآن
 النُبي عنُه فاعرض زلة زل النصاري لكن كافر، فهو

وليس فلتة، كانت وأنها يإقينُه بصحة لعلمه عثرته وأقال
ا- هـ.   النُبي بعد لحد ذلك

ًا يإقول:" إن  الخطاب ابن عمر وكان كانوا ناس
قد الوحي وإن ، الله رسول عهد في بالوحي يإؤخذون
فمن أعمالكم من لنُا ظهر بما الن نأخذكم وإنما انقطع،

ًا لنُا أظهر سريإرته من لنُا وليس وقربنُاه أّمنُاه خير
ًا لنُا أظهر ومن سريإرته، في ُيإحاسبه الله شيء، لم سوء
"ا- هـ.  حسنُة سريإرته إن قال وإن نصدقه ولم نأمنُه

ًا: النُبي يإعفو أن في الحق كامل له حياته في  ثاني
الذىَ، من بشيء  جنُابه على تطاول أو منُه نال عمن
بالنبياء الطعن .. وحد لحقه ويإنُتصفِ يإقتص، أن وله

مع  .. وسيرته النبياء بعد لحد ليس .. وهذا القتل
نال من بعض عن العفو الجانبان: جانب تثبت مخالفيه

والنتصاف.  القصاصا وجانب منُه،
المة من مخول من  وفاته بعد لكن حياته في هذا

أو للشاتم فيقول ، بالنُبي خاصا هو حق عن يإعفو أن
..؟!!  عنُك عفونا قد اذهب المنُتقص

أو الشاتم عن العفو خيار القول: أن خلصة
بعده وبقي ، النُبي وفاةا مع ذهب قد  للنُبي المنُتقص
بد.  ول القتل بالنُبي الطعن وحد والحد، القصاصا

ًا: في هذا أن وغيره النُسائي عنُد روايإة ثالث
.. بدر أهل من كان الزبير مع اختصم الذي النصاري

ليس ما والميزاتا الخصائص من بدر لهل كم ومعلوما
على اطلع الله بدر:" لعل أهل في  قال وقد لغيرهم،

". لكم غفرتا قد إني شئتم ما افعلوا فقال بدر أهل
وهي معتبرةا، أنها شك ل الله لديإن والنُصرةا بدر فحسنُة

لصاحبها الشفاعة على تعين التي السباب جملة من
تعالى والله والسقطاتا، الزلتا هذه مثل ورود عنُد

أعلم.  
على  النُبي يإحكم لم مجتمعة السباب هذه لجل
وتلفظه الكفر، في وقوعه رغم بالكفر بعينُه الصحابي

أعلم.  تعالى والله به،
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خلل ومن تقدما ما خلل من ـ الكريإمة - اليإة4
على المخلوقا حكم يإؤثر فيمن نزلت ـ ذاتها اليإة ألفاظ

نفسه في ويإجد الله، بحكم يإرضى .. فل الخالق حكم
ًا الله لحكم ُيإسلم فل الله، حكم من والشك الحرج تسليم

كفر أنه شك ل الله لغير التحاكم من الوصفِ .. وهذا
به أتى الذي والتدليس التوصيفِ بخلف .. وهو بواح

أن ومعلوما"  السؤال في ورد كما كقوله المرجئ
قضية في ولو الشرع بغير ويإحكم يإظلم لما القاضي

ًا عليه تنُطبق اليإة أن واحدةا ًا انطباق أجمع دوق..  تام
.."! فهذا القاضي هذا مثل تكفير عدما على العلماء

الله أنزل بما يإحكم ل الذي الحاكم بين يإفرقا لم المرجئ
ـ اليإة من مراد غير المعنُى وهذا ـ ذكر كما قضية في

التحاكم ويإؤثر ورسوله، الله بحكم يإرضى ل الذي وبين
وتعالى سبحانه الخالق إلى التحاكم على المخلوقا إلى
 !!..

يإفسرون أنهم المتعمدةا العصر مرجئة أخطاء من
في تعالى الله بتوحيد العلقة ذاتا القرآنية اليإاتا جميع
ُكْم َلْم َوَمْن تعالى: قوله يإفسرون .. كما الحكم ِبَما َيإْح
ْنَزَل ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأو َكاِفُروَن ُهُم َف ْل قوله . فيفسرون ا

ْكِمِه ِفي ُيإْشِرُك  َول تعالى: ًا ُح قوله يإفسرون كما  َأَحد
ُكْم َلْم َوَمْن تعالى: ْنَزَل ِبَما َيإْح ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأو ُهُم َف

َكاِفُروَن ْل الذي المتحاكم وبين الحاكم بين يإفرقون فل  ا
الحاكم بين .. ول الله حكم على الطاغوتا حكم يإؤثر
تلقاء من والحراما الحلل يإشرع الذي المشرع وبين

الله دون من التشريإع خاصية لنُفسه .. ويإجعل نفسه
الذي الحاكم وبين المجرد الحاكم بين .. ول تعالى

هذه جميع .. ويإجعلون ويإستعديإه الله حكم يإحارب
كعادتهم .. وهم وأصغر أكبر كفريإن إلى تنُقسم الحالتا

عباس ابن المة حبر مقولة إقحاما يإنُسوا لن مرةا كل في
.. وتأويإل جهالتهم من جهل كل " في كفر دون " كفر

الباطلة!     تأويإلتهم من
أهل أقول: تفسيراتا ذكره، تقدما الذي ُعلم - فإذا5
انتفاء وعلى البواح، الكفر على محمولة كلها لليإة العلم

أقوالهم:  بعض وإليك أصله، انتفاء بمعنُى اليإمان
ثنُاؤه جل تفسيره: يإعنُي في الطبري جريإر ابن قال

بما يإؤمنُون يإزعمون: أنهم كما المر فليس  فل  بقوله
عنُك ويإصدون الطاغوتا، إلى يإتحاكمون وهم إليك، أنزل
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فقال ذكره جل القسم محمد. واستأنفِ يإا إليك دعوا إذا
 وربك  محمد يإا  يإؤمنُون ل  وبك بي يإصدقون ل أي

، بينُهم شجر فيما يإحكموك حتى  إليك أنزل وبما
ًا يإجعلوك يإقول: حتى من بينُهم اختلط فيما بينُهم حكم

ا- هـ.  حكمه عليهم فالتبس أمورهم،
هذه في الوارد اليإمان انتفاء فسر كيفِ فانظر

الله أنزل وما وبرسوله بالله التصديإق انتفاء على اليإة
النتفاء هذا حمل يإجوز .. والسؤال: هل التنُزيإل من

.. كما كفر دون الكفر .. أو الصغر الكفر على للتصديإق
المرجئ؟!! زعم

سبحانه التبيان: أقسم كتابه في القيم ابن وقال
ًا المقدسة بنُفسه ًا قسم إيإمان عدما قبله بالنُفي مؤكد
من بينُهم شجر ما كل في رسوله يإحكموا حتى الخلق

وسائر المعاد وأحكاما الشرع وأحكاما والفروع، الصول
هذا بمجرد اليإمان لهم يإثبت ولم وغيرها، الصفاتا
الصدر، ضيق وهو الحرج عنُهم يإنُتفي حتى التحاكم
كل له وتنُفسح النشراح كل لحكمه صدورهم وتنُشرح

اليإمان لهم يإثبت ولم  القبول، كل وتقبله النفساح
ًا بذلك بالرضى حكمه مقابلة إليه يإنُضاف حتى أيإض

والعتراض المعارضة وانتفاء المنُازعة وعدما والتسليم
ا- هـ. فتأمل!   

 إن":الصارما في الله رحمه تيمية ابن قال :53 س
ًا كفر رسوله سب أو الله َسّب ًًا ظاهر كان سواء ، وباطنُ

ً كان أو محرما ذلك أن يإعتقد الساب كان أو له مستحل
الذهول، معنُى : ما والسؤال"ا- هـ.  اعتقاده عن ذاهلً

 ؟ به يإقصد وما
السلما شيخ العالمين. مراد رب لله : الحمد53جـ

ً قوله من الله رحمه ً " أي اعتقاده عن " ذاهل ذاهل
ُيإفسر أن .. ويإمكن السب استحلل اعتقاد عن وغافلً

ً بمعنُى كذلك ً ذاهل وما السب حرمة اعتقاد عن وغافل
يإؤثر ل الذهول من النُوع .. فهذا السب لحظة به يإتلفظ

لله والشاتم الساب على والردةا بالكفر الحكم على
بالله!   .. والعياذ ولرسوله

في المشاركة الله حفظكم ترون هل: 54س
دخلوا إذا نقاشهم ترون .. وهل والبدعة الكفر منُتديإاتا

  ؟ تنُاامنُتديإ
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المبتدع جاءكم العالمين. إذا رب لله : الحمد54جـ
تشدوا أن .. وأما ترحموه ل وإيإاه فدونكم منُتداكم إلى

الخ تقديإر إلى مرده فهذا منُتديإاتهم إلى الرحال
من بها يإخرج أن يإمكن التي والنُتائج والمفاسد، للمصالح

في معهم الدخول أو منُتداهم في مشاركته جراء
الراجحة هي المصلحة أن رأىَ .. فإن ونقاشاتا حواراتا

أعلم.   تعالى .. والله أمسك وإل الله، بركة فعلى

 ومخالفه؟ الجماع منُكر حكم ما: 55س
سؤالين العالمين. أقحمت رب لله : الحمد55جـ

حكمه له الجماع .. فمنُكر واحد سؤال في مختلفين
المختلفِ!  حكمه له ومخالفه

نصوصا من نص كمنُكر وحجيته الجماع فمنُكر
كفره.  في شك ل .. وهذا والسنُة الكتاب

ُينُظر أما ًا كان إن مخالفه: ف محكم لجماع مخالف
ُيإخالفِ كمن .. فهو الشريإعة نصوصا عليه دلت صادقا
ُيإعارضه ويإرده والثبوتا الدللة القطعي الشرعي النُص و

تعالى: قوله ُيإحمل وعليه كفره، في شك ل .. وهذا
ّيَن َما َبْعِد ِمْن الّرُسوَل ُيإَشاِقِق َوَمْن َب َدىَ َلُه َت ْلُه ِبْع ا ّت َيإ َو
ْيَر ِبيِل     َغ ِنُيَن     َس ْلُمْؤِم ّلِه ا ّلى َما ُنَو ِلِه َتَو ُنْص ّنَُم َو َءتْا َجَه َوَسا

ًا . 115النُساء: َمِصير
ًا يإرد كان إن أما  ًا إجماع ً مزعوم .. غير محتمل

وحجج ودوافع أسباب إلى ُيإنُظر .. فحينُئٍذ ٍ محقق
ًا يإكون .. فقد المخالفِ يإكون وقد أجريإن، وله مصيب

ًا ًا يإكون .. وقد واحد أجر وله مخطئ .. لكن وزر وله مخطئ
من النُوع هذا مثل مخالفة بمجرد التكفير يإجوز ل

أعلم.    تعالى والله المحتمل، المظنُون الجماع

مع معين ذنب من عبده توبة الله يإقبل هل: 56س
من العبد توبة الله يإقبل هل أي..   أخرىَ ذنوب وجود
ً الزنا جريإمة من يإتب لم حين في الخمر شرب أما ، مثل

العبد تاب إذا إل مقبولة تكون ل معين ذنب من التوبة أن
ًا الله وجزاكم ،ذنوبه جميع من   ؟ خير

لقبول ُيإشترط العالمين. ل رب لله : الحمد56جـ
إل الخرىَ الذنوب بقية عن القلع ذنب من التوبة

يإنُفع، ول صالح عمل معه ُيإقبل ل الشرك فإن الشرك،
ّلَه ِإّن تعالى: قال كما َيإْغِفُر ِبِه ُيإْشَرَك َأْن َيإْغِفُر ل ال َما َو
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ِلَك ُدوَن ُء ِلَمْن َذ ّلِه ُيإْشِرْك َوَمْن َيإَشا َتَرىَ َفَقِد ِبال ًا اْف ْثم ِإ
ًا ِظيم .  َع

ْد تعالى: وقال َلَق ْيَك ُأوِحَي َو َل َلى ِإ ِإ ّلِذيإَن َو ِمْن ا
ِلَك ْب ِئْن َق ْكَت َل َطّن َأْشَر َب َيْح ُلَك َل َنّن َعَم ُكو َت َل ِمَن َو

ْلَخاِسِريإَن .  ا

بموقعكم المتفرقة المسائل في  - يإوجد57س
البنُوك على الستيلء يإجوز هل:" 453 رقم سؤال

:فأجبتم ..؟ المجاهديإن .. لتجهيز أموالها ونهب الربويإة
على كان ما إل .. يإجوز ل العالمين. ل، رب لله الحمد

الجابة ههذ".  أعلم تعالى .. والله والجهاد الغزو وجه
سيقومون من هم .. فالمجاهدون يعل أشكلت

.. الجهاد تجهيز لأج من البنُوك أموال ىعل بالستيلء
 ؟التوضيح  رجاء.. والجهاد الغزو وجه ىعل فهذا

ـ المن حراس وقتال قتل حكم ما:  صغيرةا إضافة
تلُق وإذا..  البنُوك هذه في  ـ الغالب في المسلمين
العملية هذه في الخطأ بطريإق البنُك رواد من مسلمون

قتل عدما ونية قصد استصحاب مع..    شئ هذا في فهل
  ؟؟ بالطبع المسلمين من أي

الذي العالمين. السؤال رب لله : الحمد57جـ
النُهب عن السؤال معرض في جاء إجابته عليك أشكلت

قد مسألة .. وهذه ذكره تقدما بما .. فأجبنُا والسطو
للمسائل المخصصة الصفحاتا في مراتا عدةا عنُها أجبت

منُه المفصل أن .. حيث متفاوتا بتوسع المتفرقة،
أشكل الذي السؤال في كما المقتضب المجمل يإوضح
" حكم كتابنُا كذلك وراجعت راجعتها، .. فلو عليك

الشكال. هذا عنُك .. " لذهب المشركين أموال استحلل
العدو من عليه يإتحصل مال أيإما هنُا أؤكد ثانية مرةا
عن ـ غيره أو بنُك مال المال هذا كان سواء ـ المحارب

.. طيبة وغنُيمة زلل حلل .. فهو والجهاد الغزو طريإق
المصانة الموال على السطو ومسألة مسألة هذه ولكن
ًا والمحظور المباح فيها يإختلط التي الموال أو شرع
آخر.  وشيء أخرىَ مسألة

من الطواغيت وقصور الخنُا ودور البنُوك حّراس أما
بلد في الحاكمة الكافرةا الطاغية النظمة في الجنُود

كنُت .. وإن بمسلمين ليسوا عنُدي .. فهؤلء المسلمين
والحاكمة المتنُفذةا الكفر أئمة عن بهم النشغال أرىَ ل
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أو يإواجههم أن للمجاهد قدر لو .. ولكن البلد في
.. وإن كمسلمين وليس ككفار يإواجههم فهو يإواجهوه

.. بعينُه الكفر حكم به يإلحق ل قد منُهم المعين كان
قد يإعنُي .. وهذا قد .. أقول التكفير موانع من لمانع
عنُه وانتفت الشروط بحقه توفرتا إن بعينُه يإكّفر

أعلم.  تعالى والله الموانع،
في بينُت قد"  : قلتم السابقة، إجابتكم  في:58س 

العملياتا أجيز ل أننُي موضع من أكثر
النتحار إلى أقرب عنُدي فهي )؛ الفدائية( النتحاريإة

أؤثم أننُي يإعنُي ل وهذا .. الله حرمه الذي النُفس وقتل
ًا كان إذا بالفعل يإقوما الذي أو المخالفِ أدلة على معتمد

ًا العلم أهل من المجيزيإن أن إذ بشروطهم؛ وملتزم
وارد، فيها الجتهاد المستحدثة النُوازل من المسألة
 وارد، فيها والخلف

حق بين وليس ومرجوح، راجح بين عنُدي تدور والمسألة
  "... وباطل

تاالعمليا ضد أنكم الكلما هذا من يإفهم هل
بهاتين المختصة .. وليست عامة بصفة ستشهاديإةاال

أبحاثكم من أي وفي ،التوضيح رجاء..  فقط العمليتين
 ؟ الستشهاديإة العملياتا في رأيإكم ذكرتم

ىَوتر الستشهاديإة العملياتا ضد كنُتم إذا ثم
المسألة تكون .. فكيفِ منُتحرون فاعليها أن فضيلتك

 رجاء.. والباطل الحق بين وليس ومرجوح راجح بين
من قطب الن الستشهاديإة العملياتا لن التوضيح
  ؟أسسه من وأساس الجهاد أقطاب
" أني بكلمة العالمين. التعبير رب لله : الحمد58جـ

عن يإعبر ول دقيق غير " تعبير الفدائية العملياتا ضد
إيإاه؛ تقّولنُي أن يإنُبغي ل وصحيح، دقيق بشكل موقفي
الذيإن ضد أني ذلك يإعنُي ل العملياتا هذه أجيز ل فكوني

يإفعلون الذيإن ضد أو العلم، أهل من الفعل يإجيزون
عداد في .. وأعتبرهم وأجرمهم أؤثمهم أني أو الفعل

أن أعتقد ..  بل .. ل الوعيد يإستحقون الذيإن المنُتحريإن
ًا لهم من المجيزيإن بشروط التزما إن ـ الفاعل وأن ـ أجر
ًا، واعتقاده نيته على ُيإجزىَ  ـ العلم أهل يإكون وقد خير

ًا في مخطئون بأنهم اعتقادي مع ـ الله عنُد شهيد
عن ناتج خطأهم لن وذلك للنُصوصا؛ وفهمهم اجتهادهم

الشرعية النُصوصا بعض تدعمه ومستساغ معتبر اجتهاد
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جواز على دللتها في ـ راجحة ل ـ مرجوحة عنُدي هي
الفعل.  
ويإحصل حصل التي الشرعية المسائل من كثير

ًا فيها الحق كان .. وإن العلم أهل بين خلف فيها .. واحد
أجر: فالمجتهد لهما كلهما والمخطئ المصيب أن إل

.. وأجره أجر له المخطئ .. والمجتهد أجران له المصيب
فيه!  اجتهد فيما خطئه إلى نشير أن من يإمنُعنُا ل

والذي المخطئ المجتهد فأقول: هذا كذلك أضيفِ
ًا يإتبعه إن أجر لهما كلهما فيه اجتهد فيما صوابه معتقد

يإتبعه ثم المجتهد خطأ يإعتقد من .. بينُما النُية صدقت
مثل في الحكم لن آثم؛ وهو وزر .. فله فيه أخطأ فيما
تعالى والله والعتقاد، النُية إلى مرده المواضع هذه

أعلم. 
المثال أضرب ولغيرك لك المسألة تتضح ولكي

في الطعاما عن المساك وقت أن اعتقد التالي: فمن
التوقيت بحسب الفجر أذان بعد ما إلى يإمتد رمضان
ً دقيقة بعشريإن الفلكي الطعاما تنُاول لو .. فهو مثل

الفجر أن لعتقاده عليه حرج ل الوقت هذا في والشراب
.. ل والشراب الطعاما عن بالمساك ُيإلزما الذي الصادقا

حسب ُيإرفع الذي الذان من دقيقة عشريإن بعد إل يإظهر
الفجر أذان رفع أن يإعتقد من الفلكي. بينُما التوقيت

للمساك الصحيح التوقيت هو الفلكي التوقيت حسب
ـ هو .. ثم بالمساك ُيإلزما الذي الصادقا للفجر والمطابق

رفع بعد والشراب الطعاما يإتنُاول ـ هذا اعتقاده مع
.. العمد الفاطر وإثم وزر يإطاله هذا بفعله فهو الذان،
تأخير سنُة أحيا لنه أجر؛ له بل عليه حرج ل فالول

المفطر وزر عليه مجرما والخر اعتقاده، بحسب السحور
النُهار في وشرابه طعامه تنُاول أنه لعتقاده المتعمد

أشكل التي مسألتنُا .. وهكذا الصادقا الفجر ظهور وبعد
غيرك!  وعلى عليك فهمها

ًا عنُدك الفاعل يإكون قلت: متى فإن وزر يإطاله آثم
لنُفسه؟ القاتل المنُتحر ووعيد

حالتين: أقول: في
ًا يإكون أولهما: أن ًا الفعل، هذا حرمة معتقد ومقتنُع

عليه.  ُيإقدما ذلك مع هو .. ثم له المحرمين بأدلة
ًا: أن من الفعل لهذا المجيزيإن بشروط يإلتزما ل ثاني

الفعل هذا أجازوا الذيإن أن حيث المعاصريإن؛ العلم أهل
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انتفاء أو بانتفائها عنُدهم الفعل يإحرما بشروط أجازوه
منُها.    واحد شرط

القول على حملنُي الذي الدليل عن سألت إن أما
 ..؟ الجواز بعدما

موضع، من أكثر في قلته كنُت ما باختصار أعيد
التي النُوازل من الفدائية العملياتا هذه فأقول: أن

.. والخلف العلم أهل من واجتهاد قياس نوع إلى تحتاج
آخر، على طرف ُيإنُكر أن يإجوز .. ل ومستساغ وارد فيها

ًا طرف يإتهم أو والنُوايإا المقاصد سلمت .. ما آخر طرف
الخلف.  هذا وراء من

منُها تجيز التي المسألة أدلة مجموع تأملت وقد
المرء على تحرما التي التحريإم أدلة فوجدتا تحرما، والتي

ودللتها ثبوتها في محكمة بنُفسه نفسه قتل يإباشر أن
ـ كثرتها على ـ المجيزيإن أدلة وجدتا المقابل .. وفي

كان .. وما وتفسير رأي من أكثر تحتمل متشابهة ظنُية
تفيد التي المحكمة الدلة يإرد أو ُيإقاوما أن يإمكن ل كذلك

هو .. فالمحكم المحكم ُيإقاوما ل .. فالمتشابه التحريإم
.. لذا العكس وليس النُصوصا من المتشابه على الحكم
وتقديإري للمخالفين احترامي مع ـ أقول أزال ول قلت

كما ـ به ألزما ول قولي .. هذا الجواز ـ: بعدما لجتهادهم
أعلم. تعالى والله يإعتقده، أو به يإقتنُع لم من ـ أؤثم ل

طرفي بين ـ وللسفِ ـ النُاس تنُاولها كما المسألة
وجّرما بالتحريإم قال تفريإط: فريإق إفراط نقيض،

وجرما بالجواز قال وفريإق وأثمهم، المخالفين
ًا اعتقده الذي والحق وأثمهم، المخالفين بينُهما وسط

العالمين.  رب لله والحمد ذكره، تقدما ما وفق
جوابنُا معرض في إليها أشرنا التي المواضع عن أما

في المنُشورةا متفرقة مسائل صفحاتا في .. فالتمسها
شئت.      إن النترنت على موقعنُا

المسلمين بين الصفوف تمايإز مسألة :59س
يإوجد ل الغالب ففي التترس هنُا أعنُي ول ـ والمحاربين

المسلمين بين اختلط يإوجد وإنما الن تترس
من أبرز ومن العلماء تنُاولها المسألة هذه ـ والمحاربين

كتاب " في العزيإز عبد بن القادر " عبد الشيخ تنُاولها
شبهة علي ًا رد15 الفقرةا تحت الرابع الباب في العمدةا
َلْول  اليإة حول مثارةا ُنُوَن ِرَجاٌل َو ٌء ُمْؤِم ِنَسا َنُاتٌا َو َلْم ُمْؤِم

َلُموُهْم ُئوُهْم َأْن َتْع َط ُكْم َت َب ُتِصي ْنُُهْم َف ٌةا ِم ْيِر َمَعّر ٍم ِبَغ ْل ِع
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ْدِخَل ُي ّلُه ِل ِتِه يِف ال ُء َمْن َرْحَم ُلوا َلْو َيإَشا ّيإ َنُا َتَز ْب ّذ ّلِذيإَن َلَع ا
ْنُُهْم َكَفُروا ًبا ِم َذا ِليًما َع هذه علي تعليق لكم فهل.  َأ

عن الجابة في قلتم أنكم باعتبار - الكتاب من الفقرةا
ًا علم إذا كافر قتل أجيز ل كذلك :"سابق سؤال مسبق

ًا يإؤدي قتله أن من دما معصوما أو مسلم قتل إلى يإقينُ
بشروطه التترس وجه على كان ما إل المسلمين، غير

أظهر بين العيش يإؤثر الذي وكذلك المعروفة،
السلما، دار توفر مع وتجمعاتهم المحاربين المشركين

سهاما أصابته لو كذلك .. فهذا إليه الهجرةا على وقدرته
الرامي، على حرج فل الرامي، من قصد غير عن الحق

أعلم تعالى والله الله، شاء إن نيته على ُيإبعث والمرمي
 ."

.. كيفِ السؤال العالمين. أيإن رب لله : الحمد59جـ
للخوةا ول لنُا تنُقلها لم فقرةا على بتعليق تطالبنُي

والخوةا القراء حق .. فمن والقراء المشاركين
.. ونعلق نتكلم عما يإعلموا أن الحوار هذا في المشاركين

عليه؟!!  نعلق ما وبين قولنُا بين الخلف وجه يإكمن وأيإن
" فهو الن تترس يإوجد ل الغالب ففي"  قولك أما

اليهود الصهايإنُة يإفعله ما يإبلغك .. ألم صحيح غير قول
ًا أو قريإة يإقتحمون عنُدما فلسطين في كيفِ بيت

والنُساء والطفال المدنيين من بشري بحاجز يإتترسون
..؟!  المسلمين

من يإمكن التي والشروط السس هي ما: 60س
بلد في " الموجود الجنُبي " فلن اعتبار خللها

؟ المحاربين الكفار من المسلمين
للمسلمين محاربتها أعلنُت دولة أي أن ظنُي ففي
حكم نفس لهم ـ والمنُتخبين الضرائب دافعي ـ فرعايإاها

قصعة إلي تحولت الن المسلمين وبلد ة،الدول هذه
ًامثل فألمانيا أمنُها بمجلس المتحدةا المم عليها تكالبت
السائح أترك ذلك بعد  فهل.. لفغانستان قواتها أرسلت
مع القول ونفس به وأرحب أرضي إلي يإدخل الماني

من هؤلء وصل قد والنذار ،واليهود المريإكان
ل من الن يإوجد أنه أعتقد ول ، شتي وبصور المسلمين

بعد ثم ، به يإسمع لم من أو النذار هذا دراكإ يإستطيع
ونءيإشا كما فيها ويإتسيحون بلدنا يإدخلون هذا كل

لهم نخوةا ل البهائم من مجموعة وسط يإسيرون وكأنهم
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من التي والسس الشروط توضيح فرجاء..  ولحس
غير أو حربي كذا دولة من فلن أن القول يإمكن خللها
السلما وتقاتل تعادي دولته أن استحضار مع..  حربي
الله وجزاكم..  والنتخاب بالضرائب يإعين وهو وأهله

  ًا؟خير
بلد يإدخل كافر العالمين. أيإما رب لله : الحمد60جـ

معتبر أماٍن ول عهد غير من أو غاٍز أو كمقاتل المسلمين
ًا الكفار من .. فهو المسلمين من أحٍد من ول عرف

بعهد كافرةا دولة يإدخل مسلم أيإما .. وكذلك المحاربين
في الدولة هذه كانت وإن آمنُون منُه فهم منُهم أمان أو

والمسلمين.   السلما مع حرب
منُه يإلزما المسلمين تحارب التي الدولة أن وقولك

ًا بكامله الدولة هذه شعب يإكون أن للمسلمين محارب
.. وفي ويإنُتخبها لحكومته، الضرائب يإدفع أنه بحكم
غير ..  قول استثنُاءاتا أي دون ومن الحوال جميع

بخلفه.  الشرعية الدلة .. ومجموع صحيح ول شرعي
ًا أزيإدك بل ًا وضوح الضرائب دافع أقول .. ل وبيان

المريإكي الجنُدي هذا أقول .. بل لحكومته المنُتخب ول
.. أو أفغانستان في المسلمين ويإقتل ُيإقاتل الذي

ًا المسلمين وأتى سلحه وضع .. لو العراقا منُهم طالب
.. أنت أمنُاك له قال واحد مسلم .. ثم والجوار المان

ًا له قال .. أو وذمتي عهدي في أنت .. أو آمن بك مرحب
.. فهو المان تفيد التي العباراتا من ونحوها عليك ل

المة علماء جميع وأقوال والسنُة، الكتاب بنُص آمن
ًا ُيإعاد أن إلى وخلفها سلفها أعلم .. ل مواقعه إلى سالم

معتبر. مخالفِ المسألة في لهم
التي الحكومة وانتخاب الضرائب بدفع يإتعلق ما أما
تلك في بالمليإين وهم ـ .. فالمسلمون السلما تحارب
ذلك يإفعلون ـ والشيوخ الدعاةا بعض من وبفتاوىَ ـ البلد
ـ له الله غفر ـ الحوالي سفر الشيخ فتوىَ .. وما

يإنُتخبوا أن فيها ُيإطالبهم التي أمريإكا في للمسلمين
ـ وحكومته هو ـ يإفعل " الذي بوش " جورش الطاغية
.. ببعيدةا .. عنُا والمسلمين السلما بحق الفاعيل

له وقال إل أحد سأله ما العودةا سلمان الشيخ وكذلك
مسلم كل في ُيإفترض .. وكأنه منُهم الفضل انتخب
ًا يإكون أن الغرب بلد أو أمريإكا في يإعيش بالسياسة عالم
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معرفة من تمكنُه التي وأحزابها وأربابها ودهاليزها
..!! منُهم للمسلمين والحسن الفضل

هؤلء كل وحرماتا دماء تستبيح والسؤال:  فهل
.. ؟!!   الضرائب ويإدفعون يإنُتخبون لنهم

الشرح، من وبمزيإد والدلة، بالتفصيل طالبتنُي فإن
ننُصح لذا تقدما، مما بأكثر يإسمح ل المقاما لك أقول

لمن المشركين أموال استحلل " حكم كتابنُا بمراجعة
لو وكذلك "، المسلمين من وعهدهم أمانهم في دخل

فلن موقعنُا في إلينُا الواردةا السئلة مواضيع تصفحت
الله.    شاء إن الباب هذا في فائدةا ُتعدما

وأ المرتديإن يإوالى نأ للمسلم يإجوز هل: 61س
يإقتلوا لكي العسكريإة ماكنُهأ بعض لهم يإترك وأ يإعاونهم

نهمأ العلم .. مع صلح معهم له نأ بحجة..  المسلمين
المسلمين ويإقتلون ،وتعاليمه سلماإبال نئويإستهز

لأسأ ينإف واضحة الصورةا كونت وحتى..   ويإسجنُونهم
يالوطنُ ادالتح مع  واتفاقه"  بابير على"  عن

.. وبارك سلماإال نصارأ في خوةاأال ضد يالكوردستان
ًا؟ وجزاكم فيكم الله   خير

يإعين العالمين. الذي رب لله : الحمد61جـ
المسلمين على المجرمين الكفرةا من وغيرهم المرتديإن

علي فعله والذي مثلهم، مجرما كافر فهو الموحديإن
.. والكفر والغدر الخيانة من .. وهو به سمعنُا .. قد بابير

عنُدنا ـ عنُه والمعروفة المشينُة صنُائعه بسبب ـ والرجل
متهم. 
 

في الخوان قادةاسابق:"  جواب في : قلت62س
واللتزاما الخلق من واحد مستوىَ على كلهم ليسوا مصر

الطالح .. ومنُهم درجاتا .. وهم الصالح فمنُهم والتديإن،
ًا .. فهؤلء درجاتا كذلك .. وهم ول الفقه من ليس جميع

"... واحدةا سلة في كلهم يإوضعوا أن والنصاف العلم
وبل كلهم الخوان قادةا : أليس هو سؤاليو

الجهاد لمبدأ الرافض الخواني بالمنُهج يإؤمنُون استثنُاء
ً ،الله لشرع المبدلين الحكاما ضد إيإمانهم عن فضل

للنُاس تشرع التي التشريإعية البرلماناتا بشرعية العميق
بما يإرحبون الخوان قادةا كل أليس..  الله به يإأذن لم ما

أليسوا..  المريإكي بالمفهوما الرهاب محاربة يإسمى
الحكاما تكفير ويإرفضون الحكوماتا يإداهنُون كلهم
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 أليس..  كفرهم في شك هنُاك يإعد لم الذيإن المعاصريإن
.. والكفر اليإمان مسائل في مرجئة الخوان قادةا

وحوار الديإان تسامح يإسمى بما يإؤمنُون أليسوا
لقد..  والشيعة السنُة مذهب بين والتقريإب الحضاراتا

الخروج يإجوز : " ل ليقول فترةا قبل الهضيبي علينُا خرج
وهذا ،" الحكوماتا استئذان دون العراقا في للجهاد
أشد عرفنُا فإذا للجماعة، العاما المرشد ُيإعتبر الشيخ

ًا قادتهم ًا صلح تقدما الذي الحال هذا على وهم وإيإمان
؟؟الشرعي حكمهم هو فما ، ذكره

جماعة أن العالمين. نعتقد رب لله : الحمد62جـ
ًا وبدلت غيرتا قد المسلمين الخوان كانت مما كثير

.. جماعة مواقفِ من إليه آلت بما .. وهي قبل من عليه
وشعاراتها وأفكارها برامجها .. يإتخلل ومنُحرفة ضالة
كذلك الخوان .. وجماعة والشرك الكفر معاني بعض
السلفي فيها تجد .. فقد بينُها فيما منُسجمة غير

وغير .. والجهادي الصوفي فيها تجد كما التقليدي
.. بالديإمقراطية والكافر .. والديإمقراطي الجهادي

النظمة على .. والنُاقم العلماني وغير والعلماني
.. إليهم والركون مداهنُتهم إلى يإميل والذي المعاصرةا

.. والفاسق وأهله نفسه بشؤون المهتم التقي والصالح
مصلحة ولغير خاصة لمصلحة إليهم .. والمنُتمي الشقي

الكفر وتقترف الردةا، في وقعت عنُاصر يإتخللها .. كما
ًا البواح ًا جهار .. هذا هؤلء كل من خليط .. فهي نهار
.. الخوان " قادةا نقول أن .. أما قوله .. ويإمكن نقوله

الكفر في " سواء استثنُاء وبل .. كلهم وعنُاصرهم
ًا جميعهم فيهم نصدر .. ثم والضلل ًا حكم .. فهذا واحد

ًا نراه .. ول عليه نتجرأ ل قول ً صواب ل أننُا .. كما وعدل
أعلم. تعالى .. والله الخريإن به ننُصح

ل الله أنزل ما بغير يإحكم الذي الحاكم هل: 63س
له العذر والتماس التعيين على بالردةا وصفه يإجوز

ووالى لياءهوأ و الديإن عادىَ مهما ،سواه أو بالجهل
؟ الكافريإن

ل الذي العالمين. الحاكم رب لله : الحمد63جـ
على المجرمين الكافريإن ويإوالي الله، أنزل بما يإحكم

بأي ول بالجهل ُيإعذر ل بعينُه، كافر الموحديإن المؤمنُين
في التوقفِ يإجوز ل .. كما التكفير موانع من آخر مانع
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ّنى ،إبليس من أعلم العصر هذا فطواغيت تكفيره، فأ
بالجهل؟!  ُيإعذرون

 
الديإن أحكاما تعلم عن المرء إعراض حكم : ما64س

؟ بجهلي معذور أنا قوله ثم الملة من يإخرجه ما ارتكابه و
صاحبه يإعذر العالمين. الجهل رب لله : الحمد64جـ

أما العلم، من ضده وتحصيل دفعه عن العجز حصول عنُد
فل عنُه .. ويإتشاغل عنُه ُيإعرض هو ثم العلم له ُيإبذل من

وليس يإعذر جهل كل فليس جاهلً، كان وإن بالجهل ُيإعذر
ّتُقوا تعالى: لقوله معذور، جاهل كل ّلَه َفا َما ال

ُتْم َطْع َت لما بطلبه الله يإتقي أن يإستطيع وهذا ، اْس
فعل.  وما العلم من يإحتاجه

وهو المعديإة، المراض بأحد أصيب أخ لي: 65س
سيتقدما من يإخبر فهل الزواج على الله بإذن مقدما

عن انتقاله نسبة أن العلم مع ل أما المرض بهذا لخطبتها
 حتمية؟ تكون قد الجماع طريإق

ُيإعلمها أن يإجب العالمين. نعم رب لله  الحمد:65جـ
ُيإعلم آثم فهو يإفعل لم فإن منُها، يإعقد أن قبل وليها و
وشاءتا الزواج عقد بعد بمرضه علمت .. ولو لها وغاش

ذلك. فلها تفسخه أن
 

و الهيئاتا في الداريإة بالقوانين الحكم هل :66س
 الله؟ أنزل ما بغير حكمال من يإعتبر المؤسساتا

الداريإة العالمين. القوانين رب لله : الحمد66جـ
.. وشرائعه السلما تعاليم مع تتعارض ل التي التنُظيمية

شاء إن .. وهي منُها والستفادةا بها العمل من حرج ل
الله.    أنزل ما بغير الحكم من تليس الله

في النُصيريإون فرض : لقد الكريإم شيخنُا: 67س
ما الرابعة السنُة في الجامعاتا طلب على الشاما سوريإا
ًا الكلياتا لجميع وذلك ًإنتاجيا ًامعسكر يإسمى وكان تقريإب

للبعض ختياريإاا و الكلياتا لبعض ًإجباريإا المعسكر هذا
أن دون ومن إجباريإا جعلوه فقد السنُة هذه الخر, أما

مغلق معسكر وهو ،فتاةا أو ًاشاب كان سواءً اأحد يإستثنُوا
المعسكر في وايإنُام أن معليه الفتياتا أو اببالش أن أي

إلى يإخرجوا أن دون من الجامعية المديإنُة في أيإاما عشرةا
المعسكر بهذا يإلتحق ل ومن الفترةا هذه طوال وتهمبي
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الجامعة من التخرج وثيقة يإعطوه لن بأنهم يإهددونه
سنُواتا أن معنُاه وهذا الدراسة من يإنُتهي عنُدما

المعسكر هذا ويإتخلل..  قيمة لها عودت لن الدراسة
رحلتا و الجامعية المديإنُة في مختلطة شبابية حفلتا

ما هذا البنُاتا مع الشباب فيها يإخرج ترفيهية يإسمونها
..! البنُاتا و الشباب بين السهراتا عدا

هذه في الحنُيفِ الديإن حكم : ما هو سؤاليو
اللتحاقا عدما أن مع بها اللتحاقا زيإجو وهل المعسكراتا

الطالب على كبيرةا سلبية آثار له يإكون أن يإمكن بها
المعسكراتا هذه جعل من حكم وما..  عنُها المتخلفِ

ابنُته وأ المسلم ابنُه أرسل من حكم وما ،إجباريإة
التي العواقب خشية المعسكراتا تلك إلى المسلمة

 ..؟ ذهابهم عدما على تترتب
هذه مثل يإقيم العالمين. الذي رب لله : الحمد67جـ

.. ولو بمسلم ليس الشباب على ويإفرضها المعسكراتا
في الحاكم البعثي النُصيري النُظاما جرائم توقفت
وخفِ الخطب لهان المعسكراتا هذه على سوريإة

ل والمسلمين السلما بحق جرائمه .. ولكن المصاب
بعض يإعلو .. وبعضها بعض من أشد .. بعضها ُتحصى تكاد

..!  بد ول ليلهم، ظلما طال مهما نهايإة .. وللظالمين
فل به الله تكفل ومن بها الله تكفل قد فالشاما

إلى جديإد من بأهلها ـ الله بإذن ـ عائدةا وهي عليه، ضيعة
نصرةا في والريإادي القيادي دورها لتأخذ المة حظيرةا
.. الظالمين يإوما طال مهما وغايإاته الديإن هذا قضايإا
سحابة سوريإة في الحاكم البعثي النُصيري النُظاما فأيإاما

بعد ولو أفول إلى .. مآلها الشاما سماء تظلل سوداء
حين. 

شك ل السؤال في ذكرها الوارد المعسكراتا هذه
الطالب على يإجب .. وأنه بها اللتحاقا وحرمة بحرمتها،

.. فإن منُها للنُفاد والطرقا السبل جميع يإسلك أن
ً يإجد ولم الحيلة ُعدمت أن أرجو الحضور سوىَ سبيل
ًا ذلك في يإكون إلى ذلك أدىَ وإن الفتاةا دون للشاب عذر

العلمية. لشهادتها وخسارتها دراستها، من طردها
في الفتاةا وبين الشاب بين ميزتا قلت: علما فإن

ًا المر هذا سيصيب كما الشاب سيصيب المنُكر أن علم
 ؟ الفتاةا
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في ويإضرب يإخرج أن الشاب في الصل أقول: لن
 ويإنُفق ليعمل، يإحترف، وأن الرض،

في تقر أن فيها فالصل المرأةا بخلف ُيإعيل من على
من الرجل به ُيإلزما بما ملزمة غير .. وهي لترعاه بيتها

ُيإعيل.  من على النفاقا
طلب مقاعد باعتزال السلما شباب مطالبة أن كما

ًا والدراسة العلم .. ربما المنُكر هذا أجل من مطلق
في إليه المشار المنُكر من أشد منُكر عليه يإترتب

نقع أن منُا يإريإد الحاكم النُصيري النُظاما .. ولعل السؤال
له الدراسة ومقاعد العلم ساحة لتخلو ذلك من شيء في

وملتهم حزبهم في دخل ولمن المارقة طائفته ولبنُاء
تقدما بما أفتينُا .. لذا المسلمين من سواهم .. دون
أعلم.     تعالى والله ذكره،

ةالشبك على ومحاضراتا أشرطه عده هنُاك :68س
سوريإا من وهو آغاسي قول محمود القعقاع بيأ للشيخ
.. حلب في العلء مسجد من ومحاضراته خطبه ويإلقي

نأ تستطيعون هل تعرفونه كنُتم  وان.. تعرفونه فهل
مدىَ  وما.. وعقيدته منُهجه ومن منُه بموقفكم تفيدونا

فيكم الله بارك..   منُه موقفه وأ الحاكم بالنُظاما صلته
 ؟بعلمكم ونفع

ولكن أعرفه، العالمين. ل رب لله : الحمد68جـ
ًا قد .. وبعضهم منُه ويإحذرون يإخافونه الخوان من كثير

في المل على الجهاد إلى ويإدعو يإعمل .. وكونه منُه لدغ
كالنُظاما والمسلمين السلما يإحارب فاٍش نظاما ظل

كتهمة هذه .. تكفي سوريإة في الحاكم البعثي النُصيري
أعلم.  تعالى والله الرجل، حول ُتثار وشبهة

العدو مع تعاونه ثبت من كل قتل يإجوز هل: 69س
قتل يإجوز أنه أما المسلمين، ضد الصليبية حربه في

يإقتلهم َلم إن قتلهم يإتولى ومن آخريإن دون أناس
ّكم ل الذي الحاكم  الله؟ شرع ُيإح

للعدو بالمجاهديإن يإشي من حكم ما وكذلك
قتل قوةا عنُده لمن يإجوز وهل ؟ يإقتلهم أو ليأسرهم

منُصب أو سلطة صاحب يإكن َلم - وإن الوشاةا هؤلء
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على الوشاةا تعاقب لن الحكومة بأن العلم -  مع حكومي
 ؟! فعلتهم
مع يإتعاون العالمين. الذي رب لله : الحمد69جـ

نفسه من يإجعل أو المسلمين، محاربة على الكافر العدو
ًا كافر .. فهو المسلمين ضد العدو لصالح يإعمل جاسوس

الشوكة لذوي عليه الردةا حكم تنُفيذ .. ومرد مرتد
الجنُد أمراء من عنُهم يإنُوب من أو السلطين من والمنُعة

أعلم.  تعالى والله والجهاد،
يإسب ممن غيره أو النُصراني قتل يإجوز هل :70س

إبلغ َتّم إذا بأنه علما ، المسلمين بلد في  ورسوله الله
سوف , فإنهم البلد تلك في المحلية السلطاتا

ّلغ يإستجوبون  دون الُمب
  سجنُوه؟ أو عذبوه وربما النُصراني،

 النُبي شاتم العالمين. حكم رب لله : الحمد70جـ
ًا الشاتم كان سواء القتل ًا كافر ًا كان أو أصلي مسلم
حكم تنُفيذ ومرد وطعنُه، شتمه بسبب الكفر عليه فطرأ
يإنُوب من أو السلطين من والمنُعة الشوكة لذوي القتل
أعلم.  تعالى والله والجهاد، الجنُد أمراء من عنُهم

من بشيء المسألة هذه عن تتكلم رسالة ولنُا
الله شاتم حكم إلى الغافلين " تنُبيه بعنُوان التفصيل

فلك النترنت، على موقعنُا في منُشورةا " وهي والديإن
شئت.   إن تراجعها أن

ـ الجزيإرةا في يإحدث ما النسان يإعتزل هل :71س
هانإخو بنُصرةا شتغليإو ـ الحداث في العلم أهل ختلفل

وجوب من ـ بينُهم عليه متفق هو فيما الخارج في
المسلمين وقتل الفتنُة مفسدةا يإتجنُب حتى ـ النُصرةا

دخل ل من وإقحاما ،منُهم الجزيإرةا في شبر يإخلو ل حيث
لسجنل كتعرضهم ،رحمه من عليه يإقدما قد بما لهم

خير الله من وجزيإتم .. الحكومة قبل من والفتنُة
 ؟الجزاء

تعمل أن عليك العالمين. يإجب رب لله الحمد: 71جـ
ًا عليك يإتعين حيث حيث تقفِ .. وأن تعمل أن شرع

ًا عليك يإتعين عليك يإجب من تنُصر .. وأن تقفِ أن شرع
ًا يإريإبك مال إلى يإريإبك ما تدع أن .. ولك تنُصره أن شرع

وغايإتك يإدعونك والحكم الظلم طواغيت هل .. ولكن
 ..؟! ذكرتا التي
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- عنُه الله - رضي حاطب فعل نأ نعرف: 72س
وتصديإق التأويإل  عذره لكن ًا،كفر كان المشهور
عقوبته ومنُع ،له ـ وسلم عليه الله صلى ـ الرسول
ًا. بدر شهوده

على أقدما المسلمين أحد أن لو القول أولً: فما
حقيقته لكن المسلمين على للكفار عانةإال ظاهره فعل

تم لو فهل الكفار يإفيد ولن للمسلمين فائدةا ستكون
ـ والموالةا عانةإال ظاهره الذي ـ العمل هذا أن التأكد

يإريإد كان ومرتكبه  ،يإضرهم ولم للمسلمين فائدةا نتجأ
من مانع هذا يإعد فهل يإزعم كما المسلمين مصلحة
  أعله؟؟ ذكر مما والتثبت التأكد بعد ،تكفيره

ًا: ونفس بعسكر يإلتحق لمن بالنُسبة المر ثاني
والنخراط بهم النغماس يإهدف وهو الطواغيت، وحزب
معلوماتا على يإتحصل ًاوفعل المسلمين لمصلحة معهم
.. المجاهديإن لصالح أخرىَ وفوائد سلحةأ وعلى مهمة
ًا كان  فإن.. كفر عمله فهل ذلك من التأكد بعد فهل كفر

 ؟تكفيره من مانع هذا يإعتبر ،صريإحة بقرائن
في العالمين. النغماس رب لله الحمد: 72ـج

الجهاد على ترتد وكبيرةا راجحة لمصلحة العدو صفوف
يإجوز ل ذلك منُه يإعلم كان .. ومن .. جائز والمجاهديإن

فله ذلك عنُه يإعلم ل كان من .. أما بالكفر عليه يإحكم أن
ًا يإحكم أن ًا حكم الدال لظاهره بالكفر، ظاهره على عام

بد ل بالكفر بعينُه عليه يإحكم أن أراد إن .. أما كفره على
.. الموانع وانتفاء الشروط ثبوتا من يإتحقق أن من

.. المعين هذا حول المحفوفة القرائن لمجموع ويإنُظر
يإجوز " حالتا رسالتنُا راجعت .. ولو فيه حكمه يإصدر ثم

بعض التوسع من فيها " لوجدتا الكفر إظهار فيها
الشيء.

البرلماناتا في يإدخل لمن وبالنُسبة :73س
الوضعية بالقوانين يإكفر نهأ يإصرح وهو الكفريإة

عمل وأ كفري بقسم يإتلبس ول الوضعية وبالدساتير
ويإدفع ،الظلم ليدفع يإدخل نهأ يإقول نماإو ،خرآ كفري
شرع بتطبيق وليطالب ،الكفريإة القوانين هذه ويإمنُع

ًاشرك للبرلمان دخوله يإسمى فهل ،مخالفته وعدما الله
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،يإعذر فهل ًاكفر كان وإن الحالة هذه علىً اكفر وأ
 ؟ التفصيل مع والسبب
يإتلبس ل أنه العالمين. القول رب لله الحمد: 73جـ

يإثير من .. وهنُاك صحيح غير زعم .. هو كفري عمل بأي
المسوغ لنُفسه ليجد والتضليل للتشويإش الزعم هذا

أن من بد ل فعله أقول: أن .. لذا به يإقوما فيما الشرعي
وتبريإراتا تعليلتا من عنُه ُذكر .. وما بالكفر يإوصفِ
من تمنُع .. قد التشريإعية النُيابية المجالس لدخوله
ادعاه فيما صدقه درجة بحسب تمنُع ل وقد بعينُه تكفيره

تصدقا أو ُتنُاقض وأفعال مواقفِ من ُيإظهر ما .. وبحسب
أعلم.  تعالى والله ادعاه، ما

إرجاء بشبهة الواقعين للمسلمين بالنُسبة: 74س
يإحكم من بتكفير ليقوما للحالست يإشترط من منُهم

أن يإخفى ول المرتديإن المبدلين الحكاما من القوانين
الذيإن من الله ارحمهم باز بنا والشيخ لبانيأال الشيخ

ل نهمأ ومع المسألة هذه في الستحلل يإشترطون
ويإجاهرون ويإحرمونها الوضعية القوانين هذه يإجبزون
تكفير لىإ عنُدهم مرأال يإصل ل لكن  ،عليها بالنُكير

هذا كان من نأ نرىَ نحن..   بالستحلل لإ محكمها
من النُوع بهذا كفر قد عتبرُيإ صلحه رفُوع ،حاله

النُاس بعض لكن ذلك فيً امقصر كان نإو الطواغيت
هلن بالطاغوتا يإكفر لم هذا فيً اواقع كان من نأ يإرون

 ؟؟ عليهم الرد  فما.. الطواغيت واعأن من بنُوع يإكفر لم
من النُوع هذا تكفير عدما نأ كذلك ومعلوما

الطواغيت عيانأ تكفير عدما يإستلزما الطواغيت
 كل:ويإقول الخوةا بعض فيأتي بالستحلل لإ المبدلين

فهو يإكفره ولم المرتد المبدل الطاغوتا فعل عرف من
هذا كفر يإرىَ ل يإكفر لم الذي كان لو حتى ،كافر

لإ ًاكفر المكفر العمل هذا نأ يإرىَ ول الطاغوتا،
فرقا ل  أنهأخوةا: ال هؤلء ويإقول..  الرد فما بالستحلل

ونحن! .. رأيإكم  فما.. والمرتد الصلي الطاغوتا بين
لم الطاغوتا كفر في توقفِ الذي كان ذاإ :لهم نقول
لشبهة الستحلل اشتراط منُهجه كان وأ  كفره يإعلم

كفر دون ( كفر عباس ابن ثرأ فهم في غلط وأ ،رجاءلا
الديإن من معلوما كفره الطاغوتا هذا نأ نعتبر ل ) فهنُا

ول ،الكافر يإكفر لم من قاعدةا هنُا قطبتنُ ول  ،بالضرورةا
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يإمانإال يإحقق لم فهو بالطاغوتا يإكفر لم من نأ قاعدةا
نصيحة مع ،التفصيل من بشيء المسألة توضيح نرجو.. 

،وسبهم العلم هلأ بتكفير يإنُشغلوا ل أن للخوان
فتاويإهم ومن منُهم ضل الذي من بالتحذيإر ويإكتفوا
  ؟الضالة
الحكم العالمين. طواغيت رب لله  الحمد:74جـ
وأظهر بعض من أغلظ كفرهم .. بعضهم درجاتا كفرهم

ًا الطاغوتا كفر كان .. فكلما بعض من قلت كلما ظاهر
.. وكلما به ويإكفر يإكفره ل من حق في العذار وضعفت

ًا الطاغوتا كفر كان ً أو خفي ًا محتمل بعض من ومتشابه
عن يإتوقفِ فيمن العذار ساحة اتسعت كلما الوجه
به.  الكفر أو تكفيره

لم .. لماذا الطاغوتا يإكّفرون ل الذيإن هؤلء كذلك
.. إليه ذهبوا فيما أدلتهم أو شبهاتهم هي .. وما يإكفروه

عن الطاغوتا لهذا تكفيرهم عدما في انطلقوا فهل
ًا موقفهم كان .. أما دنيويإة ولمصالح وعصبية، هوىَ ناتج
المحتملة المرجوحة الدلة بعض إلى ورجوع اجتهاد عن

ًا ُيإكفرونه ل ثم يإكفره ما عنُه يإعلمون هم هل .. ثم عنُاد
قابل عنُه يإعلمون ما كل أن أما للطاغوتا وعصبية
.. وكذلك كفر دون الكفر دائرةا عن يإخرج ول للتأويإل،

نصرةا في سوابق ولهم والجتهاد العلم ذوي من هم هل
في سوابق لهم ممن ذلك غير أنهم .. أما الديإن هذا

وتقلباتهم أحوالهم كل على الظالمين الطواغيت نصرةا
على الحكاما إصدار عن معتبر كله .. فهذا وأوصافهم

ُيإعذر. ل ممن منُهم المعذور ومعرفة منُهم المعينُين
ًا الكافر الطاغوتا بين الفرقا عن أما ًا كفر أصلي

أحدهما يإكون ربما .. بل فرقا ل .. نعم المرتد والطاغوتا
أن يإمكن الذي .. ولكن الخر من أغلظ وعداؤه كفره
الطاغوتا عن يإختلفِ قد المرتد الطاغوتا هنُا: أن ُيإقال

ًا الكافر ًا كفر وردته كفره ظهور مدىَ حيث من  أصلي
ًا المرتد .. وكان خفية ردته كانت .. فإن للنُاس ل زنديإق
في يإنُاقضه وما اليإمان .. يإظهر كالزئبق ضبطه يإمكن

بخلف كفره على الخلف ذلك بسبب .. فيحصل واحٍد آٍن
ًا الكافر ًا كفر فإن لذا عليه، الخلف ُيإقبل فل أصلي

ًا أشد يإكونون قد ـ الوجه هذا من ـ الردةا طواغيت خطر
ًا الكفر طواغيت من ًا، كفر أعلم.  تعالى والله أصلي
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في يإخوضوا أن الخوان ننُصح ل فإننُا الختاما وفي
ًا كفره كان أو كفره عليهم أشكل من تكفير متشابه

من خلفه ويإحتمل أوجه من الكفر يإحتمل ومحتملً؛
ًا مكلفِ ذلك في الخطأ .. فإن أخرىَ أوجه كان .. وإن جد

.. فليسألوا ووصفه حاله هذا كان من معرفة من بد ول
للعلماء يإحفظوا بأن ننُصحهم كما والذكر، العلم أهل عنُه

لمن ُيإقال أن يإمنُع ل وهذا والحتراما، التوقير من حقهم
.. أصبت قد منُهم أصاب لمن ول أخطأتا، قد منُهم أخطأ
أعلم.  تعالى والله

نرىَ والوقائع النُوازل على للحكم بالنُسبة: 75س
بعض على حكموا الزمان هذا في العلم أهل من ًاكثير نأ

الحكوماتا به صرحت ما على اعتمادا المسائل
رغم ،والصليبية العلمانية علماإال وسائل وأ الطاغوتية

الكافرةا الحكومة كلما صحة على قطعي دليل وجود عدما
الشيء على الحكم نأ معرفة ومع إعلمها، ووسائل

النُبأ نقل ذاإ واجب التبين كان ذاإ و.. تصوره عن فرع
أن نجد وبذلك..  كافر الخبر نقل ذاإ فكيفِ ،مسلم

فما..  الطاغوتية الحكوماتا لصالح كلها جاءتا حكاماأال
تصورها بنُت التي حكاماأال هذه بمثل الشرع حكم

موثقة غير خبارأ على للواقعة
طلقأ نماإو الكلما صحة فرض على الحكم يإقيد ولم

بيان نرجو..  عدل ثبت مسلم الخبر ناقل وكأن الحكم
،حكاماأوال ىَبالفتاو المتسرعين هؤلء أمثال في رأيإكم

 !! فاسد تصور على المبنُية ىَالفتاو هذه حكم وما
أو للعالم يإجوز العالمين. ل رب لله الحمد: 75جـ
ًا يإصدر أو يإفتي أن المفتي العباد بأحوال تتعلق أحكام

والبلء الجهاد ذوي من كانوا إن وبخاصة ـ ومصائرهم
من والتثبت التبين بعد إل ـ الديإن هذا نصرةا سبيل في

ُيإراع لم فإن ثقاةا، عدول طريإق وعن موثقة، مصادر
ل والظلم الخطأ في واقع فهو ذلك المفتي أو العالم
أسدىَ قد يإكون هذا وظلمه خطئه في .. وربما محالة
يإدري! ل وهو الظالمين للطواغيت كبيرةا خدمة

يإكفي فأقول: ل قبل من قلته كنُت ما وأكرر أعود
بحسب النُوازل من نازلة في يإفتي أن العالم أو للمفتي

يإكفيه ل كما له، يإوصفِ مما التثبت دون من له يإوصفِ ما
مآل في النُظر عليه يإتعين ذلك مع فهو وحسب التثبت

ُتفهم فتواه: هل وبالتالي الُمستفتي من خطأ س
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ُتستخدما بها سينُتصر هذه فتوته .. وهل ل أما خطأ س
ستكون .. وهل ل أما وطغيانه ظلمه على ظالم طاغوتا

ًا .. وهل ل أما آخريإن عباد حقوقا وهضم ظلم في سبب
.. أو حّق إبطال أو باطل بها ُيإراد حق كلمة قبيل من هي

للمفتي بد ل هذا .. كل ل أما باطل لنُصرةا ُتجير أن يإمكن
تعالى والله فتواه، إصدار وقبل عنُد ويإراعيه له يإتنُبه أن

أعلم. 

عليها تقوما شائعاتا يإاماأال هذه في تنُتشر: 76س
العربي علماإال من تباعهاأو الصليبية علماإال وسائل

وتخذل نللمجاهديإ تسيءً اخبارأ فينُقلون المنُافق
حكم فما سلماإال شباب بين الهزيإمة روح خالإدل مةأبال

ما لإ عليها دليل ل التي السيئة خبارأال هذه يإصدقا من
يإسأل من حكم وما ،الكفريإة علماإال وسائل به نطقت

حيث من الخبر هذا يإنُشر نأ ذلك فيؤدي خبارأال هذه عن
المسلمين بين خبارأال هذه يإنُشر من حكم ما ثم يإدري ل

ًا؟ الله .. وجزاكم  خير
نشر يإجوز العالمين. ل رب لله  الحمد:76جـ
وبخاصة المسلمين، عن الكافر العدو يإشيعه ما وإشاعة

تعالى: قال كما والمجاهديإن، الجهاد بمسائل يإتعلق ما
َذا ِإ َءُهْم َو َْلْمِن ِمَن َأْمٌر َجا ْلَخْوِف َأِو ا َذاُعوا ا َلْو ِبِه َأ ُه َو ّدو َر
َلى َلى الّرُسوِل ِإ ِإ ِلي َو َْلْمِر ُأو ْنُُهْم ا ِلَمُه ِم ّلِذيإَن َلَع ا

َنُه ُطو ِب ْنُ َت ْنُُهْم َيإْس َلْول ِم ّلِه َفْضُل َو ُكْم ال ْي َل ُتُه َع ُتُم َوَرْحَم َبْع ّت َل
َطاَن ْي ً ِإّل الّش ِليل . 83النُساء: َق

ًا أقل أخبارهم يإصدقا والذي ـ عنُها يإسأل ممن سوء
المؤمنُين من الخبار استنُباط على يإقدرون الذيإن غير

ًا فيكون ـ الموحديإن ل حيث من وإذاعتها نشرها في سبب
حاجة غير من وإذاعتها نشرها على يإعمل والذي يإدري،

فليتنُبه سابقيه، من أسوأ هو حقيقتها عن سؤال ول
ًا.  الله جزاهم لذلك الخوان خير

صفِ في الدخول يإجيز فيمن الحكم : ما77س
ضد الكفار إعانة يإجيز أو المسلمين، ضد الكافر الجيش

مفسدةا دفع أو مصلحة على الحصول بحجة المسلمين
فتوىَ ذلك على وكمثال المسلمين من أخرىَ جماعة عن

المسلم للمريإكي الهويإدي والمفكر القرضاوي الشيخ
على الصليبية حربه في المريإكي للجيش بالنضماما
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يإجوز بأنه العصر مرجئة بعض وفتاوىَ أفغانستان،
وفتح المريإكان إعانة الحرمين بلد في الحاكم للنُظاما

بحجة العراقا في المسلمين على للعدوان لهم القواعد
هذه مثل .. أليس  الحرمين بلد عن المريإكان أذىَ دفع

من معلوما هو مما الله حرما لما استحلل فيها الفتاوىَ
ل لمن عذر فأي والبراء الولء وتنُقض بالضرورةا الديإن
!!  العلم لهل انتسابه ويإزعم بالجهل، ُيإعذر

والمفاسد العالمين. المصالح رب لله : الحمد77جـ
تعلو مصلحة فل وعليه بغيره، ل الشرع بميزان ُتقدر

وتوازي تعلو مفسدةا ول التوحيد، مصلحة وتوازي
المصلحة من ليس أنه .. كما والكفر الشرك مفسدةا

المسلم؛ بأخيه نفسه المسلم يإفدي أن الشرعية
ً والحرمة، الحقوقا في لستوائهما يإفدي أن عن فضل

.. بإخوانه ونحوه كالراتب الزهيدةا الماديإة مصالحه بعض
المسلمين!! 
الجيش مع القتال للمسلم أجازوا الذيإن وهؤلء

أفغانستان في المسلمين إخوانهم ضد الكافر المريإكي
المصالح لبعض مراعاةا المسلمين بلد من غيرها أو

ًا .. أو الزهيدةا الدنيويإة بعض رغباتا وراء انسياق
تقديإر في الله شرع يإحكموا لم .. هؤلء الطواغيت

.. وشهواتهم أهواءهم حكموا وإنما والمفاسد المصالح
أل التوحيد نواقض من ناقضة ـ هذا بفعلهم ـ وأحلوا

أنهم .. كما المسلمين على المشركين مظاهرةا وهي
للعقيدةا الولء على والجنُسية للوطن الولء قدموا

من يإتوبوا لم إن .. وهم الله في .. والولء والديإن
.. كبير وشر عظيم خطٍر على أنهم شك ل هذا صنُيعهم

الختاما.   وحسن السلمة، تعالى الله نسأل
.. قديإم حكم فيه لي كان الضال القرضاوي هذا

ًا منُه أسمع أن .. ووددتا عنُه أتراجع أن وددتا كلم
أود أزال .. ول فيه قلته كنُت عما التراجع على يإجرئنُي
الله ديإن على وكذبه دجله وإلى إليه سمعت كلما .. ولكن

في الله ديإن على وكذبه الرجل طغيان أن .. أدركت
قنُاةا عبر مذاعة حلقة في قاله ما آخرها كان ـ ازديإاد

ًا والنُصارىَ اليهود عن يإقول ل أنه الجزيإرةا وإنما كفار
أننُي كذلك وأيإقنُت  !!ـ مسلمين غير أنهم عنُهم يإقول

ًا أكن لم يإرقا لم الذي الحكم ذلك فيه أصدرتا يإوما مخطئ
بالله.  إل قوةا ول حول ول الخوان، لبعض
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ترون ل أنكم الفاضل شيخنُا : ذكرتم78س
أما بإطلقا هذا فهل )، ( الستشهاديإة الفدائية العملياتا

.. فكما والمفسدةا المصلحة باب من تجيزونها ممكن أنه
ممكن فهل منُه، أعظم كفر لدفع كفر ارتكاب أجزتم

شرك دفع أو أمة، إحياء باب من العملياتا هذه تجيزون
على مقدما والتوحيد الديإن حفظ أن .. ومعلوما المة عن
) القتل من أشد ( والفتنُة يإقول تعالى والله سواه، ما

وأن المسألة في شاهد الغلما قصة أن اعتبرنا وإذا
مع يإتطابق ل والمنُتحر للنتحار العلم أهل تعريإفِ

الحكم أن فيقتضي واحدةا بصفة إل الستشهادي
يإستعد العدو أن المجاهديإن علم فمثلً: لو يإختلفِ،
من يإكن ولم شامل دمار بسلح المسلمين مديإنُة لضرب
فيقدما استشهاديإة بعملية إل السلح هذا لوقفِ سبيل
اللف وحمايإة السلما دولة لحمايإة مسلم رجل

المسلمين
( العملياتا هذه تجيزون ممكن هل والخلصة

للمة كبيرةا مصلحة لجلب خاصة ) بشروط الستشهاديإة
 ؟ عامة مفسدةا دفع أو

التي الصورةا العالمين. هذه رب لله : الحمد78جـ
أمة ُيإحيي قد الستشهادي عمله في أنه وهي ذكرتها
.. بل ممكنُة ول واقعية غير .. أراها ذلك وغير ودولة

ًا نرىَ دون من نفسه فيها الخ يإقتل العملياتا من كثير
ًا يإكون .. وبعضها بالعدو نكايإة أي يإنُزل أن مقابل واحد

العدو قواتا من الفراد بعض جرح إلى يإؤدي .. أو واحد
أغلى المجاهديإن هؤلء من .. فالخ بشيء ليس .. وهذا

التهاون بعض حصل أنه أعتقد .. لذا بكثير ذلك من
ـ العمل لهذا المجيزيإن حتى بصورةا المر في والتوسع

ول يإرضونها ل ـ وقيودهم شروطهم إلى نظرنا لو
عليها!  يإوافقون
فأقول وواردةا، ممكنُة لي: ل، وقلت علي أبيت فإن

أمة ُيإحيي لنُفسه بقتله أنه ـ قلت كما ـ الخ تيقن لك: إن
ًا، ًا موتها .. وكان ودولة وشعب من له منُاصا .. ول محقق
في يإكون أن .. أرجو لنُفسه قتله طريإق عن إل إحيائها

أعلم.  تعالى .. والله سعة حينُئٍذ المر
، الكفار ودماء أموال في قولكم : نعرف79س
مقبول وسط قول وهو المان، وشبهة أمانهم، وأحوال
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الصل أن يإقول فيمن قولكم ما لكن ـ الله وفقكم ـ
وأن الكفار، دماء عصمة هو الشريإعة عليه استقرتا الذي
ً منُهم للمحاربين تكون وأموالهم دمائهم إباحة أي فعل

ًا، ل فعل يإعينُهم ومن كالعسكريإين أن لو ويإقول بل حكم
 ..؟ قتالها يإجوز ل قتالنُا اعتزلت الكفار من طائفة
الصل بأن العالمين. القول رب لله : الحمد79جـ

الحرابة هو أو الكفر هو الكافريإن دماء إباحة في
جدل مثار .. وهو به ُيإسلم ل .. قول القتال ومباشرتهم

قديإمين!   وخلف
ُيإعترض لكفرهم ُيإقاتلون أنهم قال فمن عليه .. 

وأطفالهم، نسائهم قتل ُتحرما التي الشرعية بالدلة
صوامعهم، في المعتكفين ورهبانهم وشيوخهم،

طاقة ل ممن ونحوهم والعمى المرضى، من والزمن
التي الدلة .. وكذلك ومباشرته للقتال لهم قدرةا ول

بالدعوةا يإسمع لم الذي الكافر قتال مبادءةا تحرما
الخياراتا وعرض للسلما، دعوته قبل قط السلمية
عليه.   المعروفة
القتال ومباشرتهم لقتالهم ُيإقاتلون أنهم قال ومن
ُيإعترض أن ُتثبت التي الكثيرةا الشرعية بالدلة عليه .. 

قاتلوا بعده من والصحابة وسلم، عليه الله صلى النُبي
ًا وغزوا المسلمين يإبدؤوا ولم القتال ُيإباشروا لم أقوام

بقتال! 
مجموع عليه دلت والذي ـ عنُدي فالصواب لذا
ُيإقال: جميع أن ـ بالمسألة العلقة ذاتا الشريإعة نصوصا

من قتالهم ويإجوز الدما، حلل الرض ومشركي كفار
أو ذمة في منُهم كان من .. إل ُيإقاتل لم ومن منُهم قاتل
ُيإستثنُى المسلمين مع أمان أو عهد نساؤهم كذلك .. و

شؤون في رأي لهم ليس ممن وشيوخهم وأطفالهم،
يإقوىَ ل ممن حكمهم في كان ومن والّزمن، الحرب،

قط.  بالدعوةا يإسمع لم من وكذلك القتال، على
إلى بالنُظر ليس ـ المسألة أدلة تتبع عنُد ـ فالضابط

من إلى بالنُظر .. وإنما ُيإقاتل ل أو منُهم ُيإقاتل من
ُيإقاتل أن منُهم يإستطيع ل ومن ُيإقاتل أن منُهم يإستطيع
ُيإباشر والله ُيإباشره، لم أو القتال باشر .. سواء القتال و
أعلم.  تعالى
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إذن دون من الجهاد يإجوز هل شيخ : يإا80س
 الوالديإن؟

فل الجهاد تعين العالمين. إذا رب لله : الحمد80جـ
يإجوز الفرض، جهاد دون ما .. أما فيه لمخلوقا أذن

ولديإهما، لجهاد ممانعة عنُهما علم إن الوالديإن استئذان
أعلم.    تعالى والله

على الشرع حكم يإنُزلون العلماء من كثير : 81س
ثم فيه، يإقيمون الذيإن البلد في وقعت النُوازل من نازلة

الخرىَ، السلمية البلدان سائر على الحكم هذا يإعّممون
  تعليقكم؟ هو فما

الفقه من العالمين. ليس رب لله : الحمد81جـ
وحدث عنُه، يإختلفِ واقع على واقع أحكاما حمل والعلم

أحكامه له واقع كل أن حيث عنُه، يإختلفِ حدث على
ً المحافظ فالمجتمع له؛ والمنُاسبة الخاصة ُيإمكن ل مثل

ُيإعلن التي الباحية المجتمعاتا في ُيإقال ما فيه ُيإقال أن
أحكاما من ُيإقال .. وما والمجون واللحاد الكفر فيها

يإمكن ل الملتزمة المحافظة المجتمعاتا تلك تخص
واللحاد الكفر تستعلن ومجتمعاتا أنظمة على تعميمها

..!  والمجون
ًا أن هنُا ُيإذكر ومما السعوديإة مشايإخ من كثير
بلدهم في إسلمية مظاهر من يإرون لما وعلمائها

.. بلدهم وحكاما نظاما على بالخروج القول من تمنُعهم
وحكاما وبلدان أنظمة على الحكم هذا ُيإعممون تراهم
ًا .. وأعلنُوا أبوابه كل من البواح الكفر ولجوا ًا جهار نهار

.. فيوقعون والمسلمين السلما على الصريإح حربهم
مع شديإد حرج في البلد تلك في المجاهديإن المسلمين

ًا؛ والنُاس النظمة على بفتاويإهم يإتقوىَ فالنُظاما مع
على المجاهديإن ُيإخطئون .. والنُاس عليه الخروج بطلن
المجاهديإن من الله بديإن أعلم السعوديإة علماء أن اعتبار
.. وهذا البلد تلك في الحكاما على الخروج يإرون الذيإن

ورد كما الخاطئ التعميم سببه فيه، ما الظلم من فيه
بالله! إل قوةا ول حول .. ول السؤال في

ّطاب : هل82س ًا يإعتبر الله رحمه خ وقد شهيد
ًا، ماتا أو الجهاد ساحاتا في سواء المسوما وهل مسموم
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ًا يإسمى غيرها في من الرسول عدهم وممن شهيد
؟ الشهداء

عليه الله صلى الله رسول بأصحاب ُفعل وماذا
عليهم أجريإت هل اليهوديإة سم بسبب ماتوا حينُما وسلم
ومن المسموما بين فرقا هنُاك .. وهل الشهداء أحكاما

الله .. نفع والجرثومية الكيماويإة السلحة بسبب ماتا
قدركم؟ الله ورفع بعلمكم
ثلثة العالمين. الشهداء رب لله : الحمد82جـ

الله سبيل في ُيإقتل الذي وهو وآخرةا؛ دنيا أنواع: شهيد
خطأ ُقتل أما العدو على ُقتل سواء المعركة، ساحة في

ُيإصلى ول ُيإكفن ول ُيإغسل ل الذي وهذا إخوانه، يإد على
عليه. 

طعنُاتا بسبب يإموتا الذي آخرةا: وهو وشهيد
ومن بزمن، المعركة انتهاء بعد المعركة في أصابته
عليه الله صلى النُبي عن صح ما كذلك الخرةا شهداء
الذي ـ خمسة: المطعون قال:" الشهداء أنه وسلم
بطنُه في بداء يإموتا الذي ـ والمبطون ـ بالطاعون يإموتا
الكيماويإة بالسلحة ُيإصاب ممن ونحوه المسموما ومنُه

عليه ُيإهدما الذي ـ الهدما وصاحب والغريإق، ـ ونحوها
وعنُدما الزلزل في عادةا يإحصل كما أخرىَ جدر أو منُزله

الله سبيل في والشهيد ـ الكبيرةا بالقنُابل المدن ُتقصفِ
ًا ُيإقتل الذي ". أي شهيد فهذا المعركة ساحة في شهيد
ذكرها المتقدما الربعة الصنُاف بينُما والخرةا، الدنيا
أحكاما عليها تجرىَ ل التي الخرةا شهداء من فهي

.. والصلةا والتكفين التغسيل كعدما الدنيا في الشهيد
على صلى قد وسلم عليه الله صلى النُبي أن نجد لذا

ُكفن ُغسل أن بعد معاذ بن سعد يإوما ماتا الذي وهو و
في أصابه سهم بسبب قريإظة لبنُي المسلمين غزو

الخنُدقا بعد قريإظة بنُي غزو وكان الخنُدقا، يإوما أكحله
الذي السم بسبب الصحابة من ماتا الذي وكذلك بأيإاما،
وكفن ُغسل .. فقد الشاةا لحم في اليهوديإة دسته

وأسوتنُا وقائدنا وحبيبنُا نبينُا .. وكذلك عليه وُصلي
ًا السم لهذا كان .. قد عليه وسلمه ربي صلواتا أثر
ًا ُكفن ُغسل ذلك .. ومع الله توفاه لما وفاته في وسبب و

عليه. وسلمه ربي صلواتا
في ُيإقتل الذي الخرةا: وهو دون الدنيا وشهيد

وإن .. فهذا الله سبيل في ليس .. لكن المعركة ساحة
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في له ليس أنه إل الدنيا في الشهيد أحكاما عليه أجريإت
الشهداء.  أجر الخرةا

رحمه خطاب المجاهد البطل بأخينُا يإتعلق ما أما
ول الخرةا شهداء من ـ الله شاء إن ـ نحسبه .. فإننُا الله

أن الخوان على يإنُبغي كان حيث الله، على نزكيه
ُيإكفنُوه ُيإغسلوه شاء ما الله قدر .. ولكن عليه ويإصلوا و
فعل.  

لجواز أنه الخوةا على الردود في : ذكرتا83س
.. فما الستطاعة توفر يإجب الكافر الحاكم على الخروج

بأنها جماعه على يإحكم .. متى الستطاعة ضابط هو
.. بذلك لها يإحكم ومن الحاكم على للخروج مستطيعة

بعدما يإتعلل أن مثبط أي يإستطيع واسع أمر فهذا
والمفسدةا المصلحة أن ذكرتا .. كذلك الستطاعة

تفقد وظيفته أن يإرىَ فمن ضابطهما فما معتبرتان
أعظم .. ول مفسدةا النُاس من عدد وموتا مفسدةا فهذه

لهم يإضيعه والذي النُاس ديإن ضياع مفسده من
 ..؟؟ الضابط .. فما وسائل من أوتي ما بكل الطاغوتا

يإحدد العالمين. الذي رب لله : الحمد83جـ
الحل وأهل الجهاد، قياداتا عدمها من الستطاعة

الدرىَ فهم لغيرهم، وليس لهم .. فالمر منُهم والعقد
المسألة.  هذه في

الله شرع إلى فمرده والمفسدةا المصلحة ضابط أما
أن روي فقد ونزواتهم، العباد أهواء إلى وليس تعالى،

زيإن مدحي وسلم: أنا عليه الله صلى للنُبي قال رجلً
عليه الله صلى الله رسول له شين! فقال وذمي

على زيإن مدحه يإكون ". فالذي الله وسلم:" ذاك
وحده، تعالى الله هو الطلقا على شين وذمه الطلقا

وإل زيإن فهو الخالق مدح مدحه وافق فما المخلوقا أما
فهو وتعالى سبحانه الخالق ذما ذمه وافق وما شين، فهو

زيإن.  فهو وإل شين،
مصلحة هي مصلحة أعظم أن قبل من ذكرنا وقد 

معها وتتنُافى تتعارض مصلحة وأيإما والتوحيد، الديإن
ُتقدما من سواها ما على والتوحيد الديإن مصلحة ف

هي مفسدةا أعظم فإن .. وكذلك عظمت مهما المصالح
سبيل في تهون مفسدةا فكل والشرك، الكفر مفسدةا

والشرك، الكفر مفسدةا وهي أل الكبرىَ المفسدةا دفع
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ُلوُهْمتعالى: قال كما ِت ّتى  َوَقا ُكوَن ل َح َنٌُة َت ْت ُكوَن ِف َيإ َو
ّديإُن ّلُه ال ّلِه ُك .  ِل

ً بنُايإة تفجير يإجوز ل أنه : ذكرتا84س كفار بها  مثل
 محاربون

ًا .. وأستميحك ومسلمون ذلك من أستشفِ أن في عذر
شك ول التجارةا ومركز الريإاض في وقع لما تأيإيدك عدما
ترىَ أل ولكن المسلم دما حرمة بذلك تقصد أنك
المر يإعد لم لنه ذلك الجهاد تعطيل إلى يإؤدي ذلك أن

ًا المسلمين ديإار في الكفار عن المسلمين لفصل متيسر
غير .. فمن الكافريإن بلد في السلمين .. وكذلك
ًا المجاهد يإرسل أن المعقول أن يإكفي أل .. ولكن  إنذار

محاربة كافرةا لفئة استهدافها المجاهدةا الجماعة تعلن
.. وجزاك مواضعهم تجنُب عنُدئذ المسلمين على فيجب

ًا الله   ؟؟ خير
العلم من العالمين. ليس رب لله : الحمد84جـ

للنُاس نقول أن الشرعية السياسة ول والفقه والتقوىَ
فيها بمن نسفها الكفار بعض أو كافر فيها عمارةا أيإما
قد فهذا بذلك قلنُا .. ولو زلل حلل الدما معصومي من

ًا ُيإعطي يإقوموا أن الغلةا وربما الجهلة لبعض مسوغ
في حصل كما ـ عليهم منُازلهم وتهديإم المسلمين بقتل

مرتد صعلوك .. أو كافر فيها أن بحجة ـ وغيرها الجزائر
..؟!  فلن أفتانا قد ذلك بعد يإقولون .. ثم

..؟!!  ذلك أفعل أن منُي أتريإدون
ًا يإصب لم ما بخير ديإنُه يإزال ل المرء أن أفاتكم دم

ًا ..؟! حرام
على الحفاظ مقصد الديإن مقصد بعد مقصد أعظم

كبيرةا .. وأعظم حق بغير إزهاقها الله حرما التي النفس
حرما التي النُفس قتل كبيرةا والشرك الكفر كبيرةا بعد
تبين التي الشرعية النُصوصا بمئاتا تذهبون .. أيإن الله
عليه؟!!  وتدل ذلك

من النفس على الحفاظ الجهاد مقاصد من
عن والدفاع الجهاد لمته النُبي شرع لذلك الهلك،
مظلمته .. دون نفسه دون قاتل فقال:" من النُفس،

".  شهيد فهو
فقه وبين الجبهاتا قتال فقه بين التفريإق يإجب

الكفر بلد في القتال فقه .. وبين الشوارع قتال
.. وبين المسلمين بلد في القتال فقه وبين والكافريإن
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ُيإقال الذي والفقه الطلب جهاد في ُيإقال الذي الفقه
فقه وبين المعتبر التترس فقه .. وبين الدفع جهاد في

.. أصل أكبر ضرر عليه يإترتب ل الذي الموهوما التترس
أنهم الخوان من كثير عنُد يإحصل الذي الشكال
كلها أحكامها ويإجعلون الجبهاتا هذه بين يإخلطون

القتال جبهاتا في ُيإقال أن ُيإمكن ما ويإحملون واحدةا،
قتال في ُيإقال أن ُيإمكن ما على العدو أرض في

..!!  المسلمين بلد في الشوارع
ًا المسلمون غزا لو .. أو الكافريإن بلد من بلد
ًا حصونهم أو قراهم  ُيإطالبهم أحد ل .. يإقينُ

قتله يإجوز ل ممن قتله يإجوز من تمييز ووجوب بضرورةا
من كانوا لو .. حتى المشركين أظهر بين يإقيم ممن

أو الفقه هذا ُيإحمل أن يإمكن هل .. ولكن المسلمين
.. ثم مسلم مجتمع أو بلٍد في يإعيش من على الحكم
العماراتا هذه أنسفِ الكفرةا بعض أو كافر لجل له ُيإقال

.. والمسلمون عليها دباباتك مدافع .. ووجه المباني أو
أو بذلك يإقول فقيه يإوجد .. هل نياتهم على ُيإبعثون فيها
بذلك؟!!  يإقول أن يإجوز

من مرحلة في المجاهديإن تصيب التي العجز حالة
ًا يإسلكوا أن لغيرهم ول لهم تبرر ل المراحل غير طرق
أجل من المحظور في الوقوع يإتعمدوا أو مشروعة

الواجب .. وإنما بهذا ُيإطالبهم أحد .. ل الجهاد مضي
هذه العجز حالة يإرفع الذي الشرعي العداد ُيإعد أن حينُئٍذ

.. العجز والمباحة المشروعة قنُواته وفق الجهاد ليمضي
.. ثم المحظور في الوقوع يإبرر ل لكن التكليفِ ُيإسقط

نستطيع!!  ل لننُا ذلك فعلنُا ُيإقال

سبيل في الجهاد أما الله ذكر أفضل : أيإهما85س
 ..؟ الله

هريإرةا أبي العالمين. عن رب لله : الحمد85جـ
ّنكم الجهاد؟ يإعدل ما الله رسول يإا قال: قيل ل قال:" إ

َنُه ًا أو مرتين عليه " فردوا تستطيعو يإقول:" ذلك كل ثلث
في المجاهد الثالثة:" مثل في فقال "، تستطيعونه ل

َثُل الله سبيل ول صلةا من يإفتُر ل الذي القائم الصائم م
ُد يإرجَع حتى صياما، " أخرجه الله سبيل في المجاه
وغيره.  مسلم
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رب لله .. والحمد الجواب وصلك قد يإكون أن أرجو
العالمين.  

ًا الله : جزاك86س الجنُود مع القتال .. هل خير
بعض أسمع .. لني جهاد الجنُوب نصارىَ ضد السودانيين

 السودان؟ في للمجاهديإن بالنُصر يإدعون المشايإخ
لله نيته خلصت العالمين. من رب لله : الحمد86جـ

ًا جهاده .. وكان وجل عز .. كلمته وإعلء الله لوجه خالص
الجهاد.  من هو نعم

ّد : كيف87ِس الذيإن والدعاةا العلماء على َتُر
مع الشعوب تتكاتفِ أن اليوما الواجب بأن يإقولون
الحكاما هؤلء أن .. رغم الجنُبي الخطر لمواجهة حكامها
أو العالم حكم .. وما النُخاع حتى العمالة في مولغون
 بذلك؟ يإقول الذي الداعية
من أنهم إما العالمين. هؤلء رب لله : الحمد87جـ

هم الذيإن الحكاما هؤلء بحقيقة المركب الجهل ذوي
بطانة من أنهم وإما "، الجنُبي " الخطر صنُيعة

 من .. وبوقا وخاصته الطاغوتا
ُيإسمع ل الفريإقين .. وكل عتباته على النُاعقة أبواقه
لهما!

لبلد يإأتون الذيإن للطباء : بالنُسبة88س
يإجوز هل ، السلما من وإخراجهم لتنُصيرهم المسلمين

المنُّصريإن منُطقة في ُوِجد أنه علمت إذا خاصة قتلهم،
المرحاض، في ملقية الشريإفِ المصحفِ من نسخة على

يإحملون ذلك على علوةا المنُّصريإن هؤلء بأن العلم مع
 عنُهم؟ الطرف تغض والحكومة المريإكية، الجنُسية
قد أنه عنُه ثبت العالمين. من رب لله : الحمد88جـ

بلد إلى أتى أنه أو المرحاض في المصحفِ ألقى
.. أمان ول له عهد .. فل تنُصيرهم لغرض المسلمين

ًا كان سواء الواحد خطأ أن .. كما طبيب غير أو طبيب
أن حينُئٍذ .. والواجب الجميع على تعميمه يإجوز ل منُهم

قد يإكن لم ما ـ وأمانه لعهده النُاقض منُهم المخطئ ُيإرد
فإن ومأمنُه، داره إلى ـ القصاصا تستوجب جنُايإة ارتكب

ُيإقتل ُيإقاتل .. حينُئٍذ قاتل أو وامتنُع أبى قتله .. وفي و
من أو السلطان إلى ذلك مرد بلده إلى إخراجه أو وقتاله
.. والجهاد الجنُد أمراء من الشوكة ذوي من عنُه يإنُوب
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استيعاب على .. ويإقدرون المور تقديإر ُيإحسنُون الذيإن
السياسة قبيل من ـ نرىَ .. ول الفتنُة ودفع الفعل، ردةا

أن المسلمين لحاد ـ الشرعي الحكم مجرد ل الشرعية
أعلم. تعالى والله الفعل، هذا على نفسه تلقاء من يإقدما

مع ليست الحقيقية المشكلة هنُا: أن أقول أن أود
ويإسهل ويإحميهم، يإستدعيهم الذي مع .. وإنما هؤلء

ُيإعطيهم أعمالهم، لهم على .. ويإعمل الشرعي الغطاء و
الحكم طواغيت من بأصنُافه والفجور الكفر ترويإج

في وجنُودهم الحكم طواغيت .. أليس بلدنا في والكفر
ًا ورسوله الله يإشتمون بلدنا من كثير ًا جهار .. نهار

لتفه والديإن والنبياء الله شتم على النُاس ويإجرئون
ويإنُكرون .. بل رقيب ول حسيب غير .. ومن السباب

الله؟!!  لديإن الشاتم الساب على ُيإنُكر من على
أن من المخلصة الجهود لذوي بد وأقول: ل أعيد لذا
بما النشغال قبل السبب المشكلة لستئصال تتكاتفِ
ُتحمد ل وخيمة نتائج من المشكلة هذه إهمال على يإترتب

عقباها.
ننُشغل .. أن والطاقاتا الجهود وضياع العبث من

ًا ً دهر ًا الشجرةا غصون بأطراف طويإل ًا قص .. وتهذيإب
الشجرةا هذه جذور عن ـ رغبة أو رهبة ـ نتغاضى بينُما

تلك تمد والتي الرض، أعماقا في الضاربة الخبيثة
والوجود!  بالحياةا والوراقا الغصون
التلفاز في يإظهر داعية على نرد : كيف89ِس
، وعلن فلن تكفير من نستفيد : ماذا للنُاس ويإقول
..؟ للهدايإة النُاس ندعو أن الولى
حكم العالمين. التكفير رب لله : الحمد89جـ
فمن حراما، أو حلل بأنها الشياء على كالحكم شرعي

الحكم .. وإنزال كفر فقد الشريإعة في وجوده جحد
أن من يإمنُع .. ل علن أو فلن يإستحقه الذي الشرعي

الله أحكاما تعطيل منُه يإلزما .. ول للهدايإة النُاس ندعو
تعالى. 

، المفروضة الخمس للصلواتا تارك : شخص90س
 ؟ صحيح بتكفيره القول فهل ، الجمع إل يإصلي ول

صحيح.  العالمين. نعم، رب لله : الحمد90جـ
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يإسمى ما دفع من التهرب يإجوز : هل91س
ـ والهاتفِ والكهرباء الماء وفواتير والجمارك الضرائب

توالي الحكومة هذه كانت إذا خاصة ـ ذلك على قدرتُا إن
ًا المريإكان ًا جهار  ؟ حياء بدون نهار

فهي الضرائب العالمين. أما رب لله : الحمد91جـ
ما .. أما استطعت إن دفعها من تتهرب أن .. ولك سحت
.. المسلمين جميع فيه يإشترك عاما مال فهو ذلك سوىَ

أعلم.  تعالى والله سداده، من لك بد ل

ًا شديإد أنك الفاضل شيخنُا الملحظ : من92س جد
هذا أن بعضهم قال التحريإر)) وقد ((حزب على ردك في

 الحزب؟ هذا أتباع من الماضي في كونك بسبب
إن ـ عليهم العالمين. شدتي رب لله : الحمد92جـ
ًا بأني .. والقول انحرافهم شدةا من جاءتا ـ وجدتا يإوم

منُهم كنُت أني يإزعم والذي صحيح، غير فهذا منُهم كنُت
ًا يإكذب! فهو اليإاما من يإوم

الدفع جهاد أن وهي شبهة يإثير من : هنُاك93س
تلك أهل عجز حالة في المحتل البلد أهل على المتعين

من الجهاد هذا يإصبح فيها العدو واستقر دفعه عن البلد
في أصبحوا البلد أهل أن بحجة منُدوب عين) إلى (فرض

يإرفع قادريإن) وبالتالي وغير (عاجزيإن السرىَ حكم
 التكليفِ؟ عنُهم

يإحيل ل العالمين. العجز رب لله : الحمد93جـ
التكليفِ ُيإسقط وإنما كفايإة فرض إلى عين الفرض
والعداد العمل حينُئٍذ ويإوجب فقط، العجز لحظة بالجهاد

أو أمة في العجز .. وافتراض فيه العجز تّم ما دفع على
.. وإيإمانية نفسية هزيإمة .. هو الشعوب من شعب
ًا وليس ًا عجز القعود!  يإبرر حقيقي

أن السلمية الحركاتا لمراء يإمكن : هل94س
أعمال من هذا أن أما وصلح هدنة اتفاقاتا بعقد يإقوموا
ملزمة حركة أي تعقدها التي الهدنة .. وهل العاما الماما

.. للمسلمين
حماس حركتي طرحتها التي الهدنة بخصوصا وماذا

ًا جائزةا هي هل والجهاد .. توقيتها عن .. وماذا شرع
صالح في تصب أنها تعتقد .. وهل شروطها عن وماذا
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مازن أبو الطاغوتا صالح في .. أو المجاهديإن
 وإسرائيل؟؟

دولة غياب ظل العالمين. في رب لله : الحمد94جـ
لها إسلمية جماعة أي فإن العاما الماما ووجود السلما

ًا تعقد أن ًا أو اتفاق ًا صلح الصلح .. وهذا العدو مع مؤقت
الهدنة .. وهذه نفسها الجماعة إل ُيإلزما ل التفاقا أو

المسلمين لصالح ليست هي السؤال في إليها المشار
الحقوقا حساب على .. وهي فلسطين في والمجاهديإن

هم الولى بالدرجة منُها .. والمستهدف المغتصبة
طرف من أنها .. كما المسلحة والمقاومة المجاهدون

يإمارسون يإزالون ل اليهود الصهايإنُة أن إذ وحسب واحد
المنُازل وهدما والغتيال القتل عملياتا سياسة

عليها، مكرهون هنُاك الخوان أن .. وأحسب والمساجد
عرفاتا ـ لهم القربى ذوي ظلم وإن منُها، لهم فكاك ل

الصهايإنُة ظلم من أشد وسيكون كان ـ الخائنُة وعصابته
ًا وإن وللسفِ، اليهود تعالى والله لقريإب، لنُاظره غد
أعلم. 

حماس أبنُاء إلى توجهها كلمة من : هل95س
المرحلة؟ هذه في السلمي والجهاد
في لهم العالمين. كلمتي رب لله : الحمد95جـ

وغدر ظلم من لنفسهم يإحتاطوا المرحلة:" أن هذه
العميلة الخائنُة وعصابته .. عرفاتا القربى ذوي وخيانة
أن .. وليعلموا سواه ما كل على لله الولء يإقدموا .. وأن
".  يإنُصره لمن وهو الله، عنُد من النُصر

حماس رايإة تحت البقاء الولى من : هل96س
وضوح وعدما جاهلية دعواتا من فيهم ما على والجهاد

جديإدةا إسلمية حركة تأسيس أما والهداف، المنُهج في
يإسعى لمن نصيحتك هي .. وما جهادي سلفي منُهج ذاتا
  التجاه؟ بهذا

قياما وجوب العالمين. نرىَ رب لله : الحمد96جـ
للكتاب أصلين:" المتابعة على منُهاجها يإقوما جماعة
في .. والجهاد الصالح السلفِ وفهم منُهج على والسنُة
الجماعة، هذه فيه توجد ل بلد أو قطر وأيإما "، الله سبيل
وإيإجادها. إقامتها القطر ذلك في المسلمين على يإتعين
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أن الجماعة هذه قياما في يإسعى لمن ونصيحتي
ًا يإقرأ  منُها القديإمة السلمية التجارب جيد

وما سلبياتها ويإرد إيإجابياتها، من فيستفيد والمعاصرةا،
فيه.    أخطأتا قد كانت

على المحسوبين العلماء أن تعتقد : هل97س
أفكارهم نشر في الجهادي) مقصريإن (السلفي التيار

فلسطين حاجة من الرغم على فلسطين في ودعوتهم
؟ الدعوةا هذه لمثل الرئيسية المواجهة ساحة تمثل وهي

.. موجود العالمين. التقصير رب لله : الحمد97جـ
لوجدتهم العاملين العلماء حال ـ أخي يإا ـ تأملت لو ولكن

.. بالله إل قوةا ول حول .. ول وطريإد وسجين شهيد بين
فلسطين لمسلمي يإكون أن من يإمنُع ل هذا ولكن

.. إليه والدعوةا الحق نشر في الدور وطليعتهم
له.   والتأسيس

والجماعة) ومن السنُة (أهل مفهوما هو : ما98س
يإقوما التي الصول هي وما التسمية هذه جاءتا أيإن

يإخالفها من والتي والجماعة السنُة أهل منُهج عليها
 والجماعة؟ السنُة أهل أصول خالفِ قد يإكون

السنُة أهل العالمين. مصطلح رب لله : الحمد98جـ
عليها تعارف التي المصطلحاتا جملة من والجماعة

وما السنُة غرس التزاما تعنُي وهي الصالح، السلفِ
والتابعين الصحابة من الوائل الجماعة عليه اجتمعت

بإحسان. لهم
كتب فهنُاك والجماعة السنُة أهل أصول عن أما

بعضها.    مراجعة يإمكنُك عنُها تكلمت كثيرةا
لهل المخالفون فيها يإقع التي : المخالفاتا99س

(الراجح دائرةا ضمن اعتبارها يإمكن هل والجماعة السنُة
 ذلك؟ يإحكم الذي الضابط والمرجوح) وما

مخالفة كل العالمين. ليس رب لله : الحمد99جـ
فمنُها "؛ والمرجوح " الراجح دائرةا في تدخل أن يإمكن

في يإدخل ما ومنُها والمرجوح الراجح دائرةا في يإدخل ما
ًا يإحتمل ل الذي الصريإح الباطل في .. والضابط آخر وجه

ومدىَ المخالفِ، عليه اعتمد الذي الشرعي النُص هو ذلك
والله ذاك، أو الختلف من النُوع هذا لمثل احتماله

أعلم.  تعالى
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(راجح حكمان فيها مسألة عرضت : إذا100س
(أميري) يإراه الذي الحكم بأخذ ملزما أنا ومرجوح) هل

ًا ًا؟ أراه الذي الحكم باتباع ملزما أني أما راجح  راجح
هذه كانت العالمين. إن رب لله : الحمد100جـ

أو بحياتك مساس .. ولها شخصك تتعدىَ ل المسألة
الحكم وفعل باتباع .. فعليك وحسب الخاصة عبادتك
ًا، تعتقده الذي الراجح عامة مسألة كانت إن أما راجح
هذا إمرةا تحت هم من .. وعامة المسلمين عامة تخص
ًا .. فحينُئٍذ المير تلتزما والصفِ الكلمة وحدةا على حفاظ

أعلم.   تعالى والله اعتمده، الذي المرجوح المير رأي
من العالم كان إذا نميز أن يإمكن : كيف101ِس

ببعض نأخذ أن يإمكنُنُا وهل ل، أما السلطين علماء
على محسوبين علماء عن الصادرةا الشرعية الحكاما

الولى .. أما الحق توافق فتاويإهم كانت إذا السلطين
 ؟ فتاويإهم وترك تركهم
السلطين العالمين. مشايإخ رب لله : الحمد101جـ

ل .. فمعرفتهم عليهم تدل أحوالهم وقرائن أفعالهم
عنُهم يإنُوب من يإوجد لم .. وإذا اجتهاد ول علم إلى يإحتاج

ُيإسألون ُيإستفتون .. نعم الحق أهل من منُهم .. ويإؤخذ و
ُيإسأل ُيإستفتى من وجد إن .. أما الحق العلم أهل من و

اللصوصا!  هؤلء واستفتاء بسؤال ننُصح .. فل العاملين

الحزاب في الدخول حكم هو : ما102س
بلد في يإعيش الذي للمسلم يإجوز .. هل العلمانية

(العلمانية) السياسية الحزاب في الدخول الغرب
؟؟ فيها الموجودةا

.. يإجوز ل العالمين. ل، رب لله : الحمد102جـ
ترويإج على والعمل الحزاب، هذه مثل في فالدخول
فيه!  الخلف يإجوز ل صريإح كفر وأفكارها، منُاهجها

تبين أن الفاضل شيخنُا يإا الشديإد : الرجاء103س
يإلي: ما وبالتفصيل بالدليل

في المحافظين أو العمال كحزب الحزاب هذه حكم
في الجمهوري أو الديإمقراطي الحزب أو بريإطانيا،

أو المحافظين أو الليبرالي حزب أو أمريإكا،
كافرةا أحزاب هي هل أي كنُدا؛ في الجدد الديإمقراطيين

هذه أحد في عضوا يإصبح الذي المسلم حكم .. وما
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شبهة تحت فيها، للدخول المسلمين ويإدعو الحزاب
تحقيق أو فيه المؤثر التفاعل و المجتمع في النخراط

ديإنُي، ليس و سياسي حزب هذا أن أو المسلمين مصالح
مصالحهم وراء جريإهم هو فقط المشاهد أن مع

 الشخصية
المنُتمي المسلم يإصبح هل المنُاصب، و الظهور حب و

أو آخر ديإنُا السلما ديإن مع أشرك قد الحزاب لهذه
إذا الشخص هذا خلفِ الصلةا يإجوز هل .. ثم مرتدا أصبح

بدعة إلى يإدعوا اعتباره على مرتدا ليس أنه افترضنُا
وهل له، زجرا خلفه الصلةا عدما الولى أليس مكفرةا،
نقصد ل أننُا ملحظة .. مع موقفه على أصر إذا نقاطعه

بعض يإجيزها والتي النتخاباتا في المشاركة مجرد هنُا
ًا المسلمين تصويإت يإكون أن حالة في فقط العلماء مؤثر

المعنُي إنما عنُهم، مفسدةا ودفع لهم مصلحة جلب في
الحزاب.  لهذه النتماء هو هنُا

الوارد العالمين. الحزاب رب لله : الحمد103جـ
 كافرةا أحزاب هي السؤال في ذكرها

يإكفر، كذلك فيها دخل ومن يإكفر، كفرها في شك من
خلفه.  ُيإصلى ول

أو شرطة في المسلم دخول حكم هو : ما104س
 يإجوز؟ ل كان إذا التحريإم .. ولماذا الكافرةا الدول جيش

اللتحاقا يإجوز العالمين. ل رب لله : الحمد104جـ
يإستطيع ل فيها الداخل لن الكفر؛ جيوش في والتطوع

الكافريإن بأيإدي طيعة أداةا يإكون أن من يإمتنُع أن
مشاهد هو كما يإشاءون وقت المسلمين به ُيإقاتلون

ُيإقاتل نصرتهم في يإدخل .. ومن وملموس ضد معهم و
كما السلما، دائرةا من وخروجه بكفره شك ل المسلمين

ّلُهْم  َوَمْنتعالى: قال َتَو ُكْم َيإ ْنُ ّنُه ِم ِإ ْنُُهْم َف .  ِم

ما إل السنُة من يإقبل ل رجل حكم ما: 105س
لمخالفته، الحديإث ويإرد بزعمه، العقل أو القرءان وافق

ًا ل  وسلم؟ عليه الله صلى للرسول تكذيإب
فيه السؤال العالمين. هذا رب لله : الحمد105جـ
أو القرآن يإوافق مال السنُة في .. فليس إشكال

البعض بعضهما يإصدقان والسنُة فالقرآن ُيإعارضه؛
أو بينُهما ُيإعارض .. والذي البعض بعضهما ويإفسران
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.. وفقهه فهمه لسوء فهو بينُهما تعارض يإوجد أنه ُيإظهر
وتخلفه.  عقله وضعفِ

وافق ما إل السنُة من يإقبل ل يإقول: أنه الذي لكن
الوقوع إلى بصاحبه يإؤدي قد خطير مزلق .. فهذا عقله

والكفر.  .. والزندقة بالجحود
السؤال نسأله مقولته وخطورةا القائل جهل ولبيان

.. وزنه ببعيد ليس .. وهذا عقلك أن التالي: لنُفترض
حسابية مسألة يإفهم أن يإستطيع .. ل غراما نصفِ

ًا يإكون .. كيفِ ابتدائية َكم رسوله وسنُة الله كتاب على ح
..؟!!   يإشاء ما منُه ويإرد يإشاء ما منُه يإأخذ

 
القرءانية النُصوصا تفسر شريإحة : هنُاك106س
.. حكمه : ما .. والسؤال بعقلها لها يإبدو فيما والنُبويإة

؟ معه التعامل وكيفِ
الكريإم العالمين. القرآن رب لله : الحمد106جـ
بالسنُة ُيإفسر يإوجد لم فإن الكريإم، بالقرآن ُيإفسر

لهم والتابعين الصحابة فبأقوال يإوجد لم فإن النُبويإة،
يإوجد لم فإن عنُه، ورضوا عنُهم الله رضي ممن بإحسان

بعقله القرآن يإفسر الذي .. أما وقواعدها العرب فبلغة
قوله فيه ويإصدقا الغيب، في يإرجم كمن فهو وهواه،
ْيإَتتعالى: َأ َأَر َذ َمِن   ّتَخ َلَهُه ا ُه ِإ ْنَت َهَوا َأ ُكوُن َأَف ْيِه َت َل َع
ِكيلً .  َو

سبيل في اليوما للعمل أولويإاتا هنُاك : هل107س
  موقعه؟ حسب وكل مقال، مقاما لكل أما الديإن، هذا

إسلمي عمل العالمين. أيإما رب لله : الحمد107جـ
.. وإحياء والعقيدةا للتوحيد الولويإة ُيإعطي أن يإجب جاد

مقاما لكل ذلك بعد ثم الله، سبيل في الجهاد فريإضة
مقال. 

يإسمى ما أن العلم أهل لبعض : وجدتا108س
أصليون كفار أنهم والرافضة والنُصيريإة بالدروز اليوما
 لكم؟ الله .. غفر توجيهكم هو .. فما

أنهم عنُدي العالمين. الراجح رب لله : الحمد108جـ
بشهادتي السلما ُيإظهرون لنهم مرتدون؛ زنادقة

من ـ الوقت بنُفس ـ ويإنُقضونه منُهم، ُطلب كلما التوحيد
أعلم.  تعالى والله عدةا، وجوانب جهاتا
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ً قتل : من109س أسر لمن هل سلبه فله قتيل
ًا  ؟ كذلك سلبه أسير

ً قتل العالمين. من رب لله : الحمد109جـ فله قتيل
وكانت شاء إن يإمنُعه أن عنُه يإنُوب ومن وللماما سلبه،

لخالد وسلم عليه الله صلى لقوله ذلك، تقتضي الحكمة
أحد سلبه قد كان ما بعض أخذ قد وكان الوليد، بن

كنُت ما " أي عليه ترد ل خالد قتله:" يإا ممن المسلمين
ًا يإأسر والذي منُه، أخذته قد كمن ليس العدو من أسير

ً يإقتل أعلم.   تعالى والله منُهم، قتيل

سوف ممن يإطلب شخص بفعل رأيإكم : ما110س
الذكار قرأ قد يإكون أن المنُية المور عن معه يإتكلم

وله الملك له شريإك ل وحده الله إل إله ( ل وبخاصة
عن صح حيث مرةا ) مائة قديإر شيء كل على وهو الحمد
ًا كانت مرةا مائة اليوما في قرأها من أن  النُبي له حرز

ًا الله .. وجزاكم يإمسي حتى الشيطان من  ؟ خير
حرج ول بأس العالمين. ل رب لله : الحمد110جـ

الله.   شاء إن

معنُاه بما رسائلكم إحدىَ في لكم : قرأتا111س 
هو " ليس الحاكم " كفر شرط أن بطريإقتي أنا وفهمته
جوره أن بل عليه، الخروج لحلية اللزما الوحيد الشرط
المة، واتفاقا القدرةا حالة في عليه للخروج كاف وظلمه

المهم القول هذا يإؤكد وتاريإخي شرعي دليل هنُاك فهل
؟! 

تقصدون العالمين. لعلكم رب لله : الحمد111جـ
الحكاما على الخروج مسألة في الكلما " فصل رسالة

الحاكم هنُا: أن وأقوله الرسالة هذه في قلته " .. والذي
والظلم الفسق الشديإد الظالم الفاسق المسلم

أقل عليه الخروج وكان عليه الخروج قدر إن والفجور
عليه الخروج جاز الحكم سدةا على بقائه من وضرر فتنُة
المنُكر تغيير توجب التي الشرعية الدلة بمجموع عملً

ً الظالم يإد على والخذ التي الشرعية بالقواعد .. وعمل
الكبر .. والشر الصغر بالضرر الكبر الضرر بدفع ُتلزما
منُه.  أصغر بشر

شّر قال:" إن أنه  النُبي عن صح فقد الحديإث وفي
بالرعية!  والظلم البطش شديإد " أي الُحطمة الرعاء
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ثم بالمعاصي، فيهم ُيإعمل قوما من :" ما وقال
يإعمهم أن يإوشك إل ُيإغيروا ل ثم ُيإغيروا أن على يإقدرون

".  بعقاب منُه الله
الحسين خروج يإخفاكم ل التاريإخية الدلة حيث ومن

خلعوا قد حيث يإزيإد على المديإنُة أهل وخروج يإزيإد، على
ومطيع حنُظلة، بن الله عبد بقيادةا بيعته من أنفسهم
وكذلك وعلمائها، المديإنُة أهل جل معهم وكان العدوي

معه وكان المويإين على الشعث بن الرحمن عبد خروج
وعامر الجبير، بن سعيد منُهم والفقهاء العلماء من كثير

الملقب الله عبد بن محمد خروج وكذلك الشعبي،
.. وخروج العباسيين دولة على الزكية بالنُفس

أنقاض على دولتهم وقياما المويإين على العباسيين
عبر حصلت الحركاتا من كثير .. وغيرها المويإين دولة

ما شرعية في بها نستأنس تجعلنُا السلمي التاريإخ
أعلم.  تعالى والله إليه، أشرنا

علماءنا أن بقوةا انتباهك يإلفت أل : شيخنُا112س
مفتين، ( محدثين، درجاتهم بجميع السنُة أهل نحن

( تصنُيفاتهم ) وبجميع علم طلبة دعاةا، خطباء، مؤلفين،
..) رغم الخ حكوميين مستقلين، إصلحيين، جهاديإين،

لمعظم وامتلكهم الصيل الشرعي العلم من تمكنُهم
الوعي في مدقع شح من يإعانون أنهم إل أدواته،

لبسط امتلكهم وعدما المتخصص والثقافي السياسي
الفرقا و ومشائخ زعماء به يإتمتع بما مقارنة مقوماتها

بيئتنُا في المتواجدةا المختلفة الكفريإة والتياراتا البدعية
؟! 

في يإتصدرون المبتدعة هؤلء أصبح كيفِ تشاهد أل
كاسح بشكل العلمية والقنُية والصحفِ البرامج

وحتى الرجعية المتخلفة وأفكارهم لخرافتهم ويإنُظرون
الثقافي ومحصولهم المعرفي تمكنُهم بسبب خياناتهم

ًا والمخاطبة التحدث على وقدراتهم كما " أو "سياسي
علماءنا كل أن حين في سياسة)، يإتكلم ( يإعرف نقول

ً لكون معظمهم أو للسفِ ومتحدثينُا , تحس متفائل
يإوصلوا أن يإستطيعون ل المجال هذا في بأميتهم
ونشاهد وقوي وإيإجابي مقنُع بشكل وأفكارنا مواقفنُا

واحد الحواراتا ومجري البرامج مقدمي يإلتهمهم كيفِ
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التلفزيإون وإغلقا للخجل تضطرنا درجة إلى الخر وراء
! الحيان أغلب في المذيإاع أو

هنُاك هل الشرعي العلم جانب إلى هو والسؤال
 وبين بينُنُا يإحول عقيدتنُا في شرعي مانع

الوعي ) ومواكبة الديإنُية (غير العامة الثقافة اكتساب
وليست الجذور ومن العمق في مواكبة السياسي

فقه أن هو عنُدنا المستقر .. لن  فقط سطحية اطلعية
عشرةا حتى أو كتابين أو كتاب بقراء يإكمن الواقع

فقط وهذا وأنتهى، دائم بشكل والنباء الصحفِ ومتابعة
بها يإوجد ل المحلية ثقافتنُا أن بمعنُى وفردي خاصا بجهد
ً والرشاد المحفز ذلك التي والبرامج الخطط عن فضل

هو كما العلوما هذه في والترقي الهتماما على تساعد
..  الشرعي العلم في الحال

في وتوجيهك رأيإك هو وما المر لهذا نظرتك هي فما
ًا الموضوع هذا يإحتاجها التي الجهادي للشباب .. خصوص

ًا ملح بشكل الحرب وأجواء ظروف ظل في جد
اللمتوازيإة؟!  

أن نوافقكم العالمين. ل رب لله : الحمد112جـ
وخفايإا القوما بسياساتا العارفين العلماء من تخلو المة

هذا في أمية تكون تكاد المة .. وأن ودهائهم مكرهم
.. القيامة يإوما إلى باقٍا المة هذه في .. فالخير المجال

ربما المعنُى .. فهذا الكفايإة وعدما القلة أردتم إن ولكن
للصواب.  أقرب يإكون

وقنُواتها العلما وسائل انفتاح أن اعتقادي وفي
.. ليس الحق أهل دون والباطل والهواء البدع لهل

العلما وسائل لن وإنما الخريإن، دون الوائل لكفاءةا
.. ويإسيسها الباطل ترعى ـ الله رحم ما إل ـ ذاتها

.. وبالتالي الباطل وترويإج نشر على .. وتعمل الباطل
تراها .. لذا وإظهارهم الحق أهل تقديإم يإنُاسبها ل فهي

والهواء.  البدع أهل من ذكرتا من إظهار في تسعى
سياساتا معرفة مجال في العلم طلب عن وأما

به، مرغوب فهذا المة ضد مؤامراتا من ُيإدار وما القوما،
هذا في المة يإكفون نفر منُها يإنُفر أن من للمة بد ول

على وحض المجرمين، سبيل بين تعالى فالله الجانب،
ُنحذر ونحذره لنُجتنُبه المجرمين سبيل معرفة كما منُه، و

ِلَكتعالى: قال َذ َك ِبيَن اْليإاتِا ُنَفّصُل  َو َت َتْس ِل ِبيُل َو َس
ْلُمْجِرِميَن . 55النعاما: ا
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الشيشان في الشغب يإثيرون الذيإن : (( إن113س
إستقرار زعزعة تحاول مرتزقة ميليشياتا سوىَ ليسوا

العسكريإة الجهود ندعم ونحن الروسية الراضي
))!  لستئصالها الرامية الروسية

نشرته المستوىَ عالي إيإراني حكومي لمصدر تصريإح
رويإترز وعنُها ونصفِ سنُة قبل اليإرانية النباء وكالة

. الدولية الوكالتا ومعظم
ًا تعلم (( وأمريإكا حربها في معها وقفنُا كيفِ جيد

في قدمنُاها التي الخدماتا هي وما أفغانستان على
الرئيس نائب مشهداني ))! محمد مهمتها إنجاز سبيل

الجزيإرةا، قنُاةا على جدو بن غسان مع لقاء في خاتمي
ًا الكلما هذا يإؤكد جدو بن وغسان بنُفس مستشهد
ًا الجمعة ليوما خطبته في لرفسنُجاني التصريإح مستغرب

!!  طهران في المتظاهريإن للطلبة أمريإكا دعم سبب
وغيرها الفلوجة في مقاومة تسمى التي (( هذه

النُظاما أنصار بقايإا بها يإقوما يإائسة تخريإبية عملياتا هي
!! الحكيم باقر ))! محمد ونرفضها نديإنُها ونحن المخلوع
كل على بها صرحوا متعددةا أخرىَ شيعية وقياداتا
ًا الفضائية الخباريإة البرامج !!  تقريإب

بهذا الروافض جراءةا سبب هو ما هو السؤال
هذا تصريإحاتهم لقت كيفِ ، والوقح السافر الشكل
ًا أن .. لو استنُكار أدنى غير من العلمي القبول أحد
التلفزيإونية القنُواتا على الله بحزب تعريإض مجرد عرض
؟!!  سيحدث كان فماذا

هو ما جعبتها في الشيعية الوقاحة أن أعرف أنا
العلما الخر الطرف عن سؤالي لكن بكثير هذا من أكثر

أما لغز هو .. هل يإحدث لذي .. ما بأسرها المة حتى أو
؟؟!! ماذا أما خيال أما سحر

عن ذكرته العالمين. الذي رب لله : الحمد113جـ
.. عنُهم بغريإب ليس وهو معروف الروافض الشيعة

والسلما المة على بالتآمر مليئين وحاضرهم وماضيهم
والمسلمين. 

.. وعدما إليه أشرتا الذي المطبق السكوتا عن أما
أو النُقد بصيغة جرائمهم تنُاول في العلما وسائل جرأةا

السياسي النُفوذ أهمها عدةا لسباب فهو التعريإة
إلى إيإران من الممتد الروافض للشيعة والعسكري
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..  لبنُان إلى العراقا، إلى باكستان، إلى أفغانستان
أنه شك ل لهم النُفوذ .. فهذا الخليج شيعة إلى إضافة
تتحدث أن تريإد عنُدما الجهاتا من كثير لدىَ الرهبة يإحدث

أن علمنُا إذا .. هذا النُقد بصيغة الروافض الشيعة عن
الغتيالتا سياسة ممارسة عن يإتورعون ل الروافض
باطلهم.  يإعري أو يإعارضهم من لكل والتصفية

((المحلى)) ( في حزما ابن : قال114س
يإتولهم  ومنتعالى: الله قول أّن ) : (( وصح11/138

من كافر بأنه ظاهره على هو إنما  منُهم فإنه منُكم
من اثنُان فيه يإختلفِ ل حٌق وهذا فقط، الكفار جملة

غزيإرةا .. والدلة ظاهرها على اليإة )) فهذه المسلمين
وظاهر أعان من وردةا كفر على والسنُة الكتاب من

وفي الدنيا الحياةا ابتغاء ،، المسلمين على الكفار
" ليس أيإضا " وروي منُهم فهو بقوما تشبه " من الحديإث

شهرةا؛ ثوب لبس " من " وروي بغيرنا تشبه من منُا
ومن النُار، فيه ألهب ثم القيامة، يإوما إيإاه الله ألبسه
". منُهم فهو بقوما تشبه

فإنه منُكم يإتولهم ومن  بين الفرقا والسؤال: فما
.. منُهم فهو بقوما تشبه " من وبين  .. اليإة منُهم

بينُما ظاهرها على أنها على اتفق اليإة " حيث الحديإث
ما ومنُه  كفر، هو ما التشبه ..  فمن كذلك ليس الحديإث

  ..؟ الكفر دون هو
من يإكون العالمين. قد رب لله : الحمد114جـ
النُاحية من ولكن الدللة، نفس لهما اللغويإة النُاحية

ومرد يإختلفان، لفظان فإنهما منُهما كل ودللة الشرعية
العلقة ذاتا الشرعية النُصوصا مجموع إلى الخلف هذا

المسلمين على المشركين ومظاهرةا موالةا بمسألة
ذاتا الشرعية الدلة ومجموع البواح، الكفر تفيد التي

يإكون ما منُه التشبه أن تفيد التي التشبه بمسألة العلقة
ًا ودللة التشبه نوع بحسب ذلك دون يإكون ما ومنُه كفر
أعلم.  تعالى والله التشبه، هذا حكم على النُص

ّتعالى: : يإقول115س ِإل ْا َأن    ّتُقو ْنُُهْم َت ًةا ِم  ُتَقا
العسكريإة القواعد فتح أن  السلطين، أتباع يإزعم

من تدخل المسلمين ضرب على وإعانتهم للصليبيين
.. معذورون فهم اليإة، هذه والدليل شرهم اتقاء باب
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للنُصوصا معارض متهالك التفسير هذا أن علمنُا ومع
مرضى القوما هؤلء شبهة على جوابكم .. نريإد الصريإحة
 بكم؟ الله .. بارك القلوب
لها العالمين. التقية رب لله : الحمد115جـ

أو أمة في تجتمع أن يإجوز ل .. فهي تقدما كما شروطها
ضعفه ُيإلجئه الذي العاجز الحاكم .. ثم عاما إماما أو شعب
عاجز بأنه نفسه على حكم قد .. يإكون بالتقية للعمل

تنُخلع .. وبذلك قراره ول نفسه يإملك ول حر، غير وأنه
الوليإة شروط من لن بالوليإة؛ أحقيته ويإفقد وليإته،
مخنُثون .. وهؤلء والذكورةا والقدرةا، الحريإة، العامة
برجال!   ليسوا
 

المسلمين أحد أّمن لو فيما الحكم : ما116س
ًا والعساكر المباحث من الطاغوتا جنُود جميع جميع

ذلك يإنُطبق .. وهل أمانه يإنُفذ هل محددةا غير ولمدةا
الدفع؟!  جهاد على

سعة في كان العالمين. إن رب لله : الحمد116جـ
الضرورةا ألجأته إن أما يإؤمنُهم، أن له يإجوز ل أمره من
أمنُوه هم إن وحده منُه أماٍن في فهم يإؤمنُهم لن

المسلمين من غيره أمانه يإلزما .. ول بأمان أمانه وقابلوا
من .. فالمان الظالمين هؤلء من آمنُين غير لنهم

ً يإكون أن به الوفاء شروط وهؤلء الطرفين، بين متبادل
محاربين يإزالون ل أنهم إل وأمنُتهم أمنُوك إذ الظالمين
فأمانك كذلك كان .. وما المسلمين لبقية ومقاتلين
يإجب لهم أمانك أن كما المسلمين، يإلزما ل لهم وتأمينُك

المان، من النُوع هذا لقبول ألجأتك لضرورةا يإكون أن
ًا كذلك يإكون وأن ًا مؤقت بارتفاع يإرتفع دائم غير ومحدد

السلما مع ودائم مستمر حرب في القوما لن الضرورةا؛
أن يإجوز .. فل الحرماتا ويإنُتهكون والمسلمين،

ّنُهم أو ُتسالمهم ًا تؤم ًا أمان الوصفِ هذا على وهم دائم
الدفع جهاد على كذلك ُيإحمل هنُا قلنُاه .. وما المذكور

والله خارجي، لغزو المسلمين بلد تعرضت حال في
 تعالى
أعلم. 

) ( مختصرةا.. جامعة نصيحة منُك : نريإد117س
المة بها تمر التي العصيبة المرحلة ظل في للشباب

  عونك؟ في الله .. وكان السلمية
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ونفسي العالمين. أوصيهم رب لله : الحمد117جـ
قضايإا مع يإتعاملوا .. وأن .. وبالعلم وجل عز الله بتقوىَ

ًا وقوةا بجد الديإن هذا أو اللمبالةا أو التهاون عن بعيد
هذا نحو بالمسؤولية .. وبشعور الهزل .. أو التواكل

.. سلفِ من غرس يإلتزموا .. وأن  الديإن هذا وأمة الديإن
العمل مياديإن أن .. ويإعلموا والهوىَ والبتداع وإيإاهم

.. وأن والكلما الحوار مياديإن من بكثير أوسع والعطاء
كثر امرأ الله .. فرحم الوقاتا من أكثر والمهاما العمال

رب لله الحمد أن دعوانا .. وآخر كلمه وقل عمله
العالمين. 

ـ .. يإنُتهي السؤال هذا عن الجواب من وبالنتهاء
والحوار اللقاء هذا  ـ ورحمته ومنُته تعالى الله بفضل

" اليإمان " بلسم منُتدىَ في الشقاء الخوةا مع المفتوح
جمادىَ من الرابع في الخميس يإوما مساء  ذلك .. وكان
صلى المصطفى النُبي هجرةا  من1424 لسنُة الولى،

ًا  ميلدي،3/7/2003 الموافق وسلم، عليه الله من راجي
.. إنه زلتنُا وعن عنُا يإعفو .. وأن القبول تعالى الله

مجيب.  قريإب سميع تعالى

آله وعلى محمد ونبينُا سيدنا على الله وصلى
وسلم. وصحبه

أنت، إل إله ل أن أشهد وبحمدك، اللهم سبحانك
إليك. أتوب و أستغفرك

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما
ورحمته ربه عفو إلى الفقير

حليمة مصطفى المنُعم عبد
 الطرطوسي بصير أبو

www.abubaseer.com 
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