
سريعة .. وردود متفرقة مسائل
السئلة العاشرة: أرقام الصفحة

. 250  إلى226 من
 الرحيم الرحمن الله بسم

أم خطأ التآي القائل قول : هل226س
كنيسة في مسلم أي صلة حرمة صواب:" نعلن

الدينية، طقوسها بممارسة يهودية، بيعة أو نصرانية،
ًا "، الكبائر أعظم من كبيرة ذلك وان بالله الشرك أن علم

 ؟ كبيرة أنه عليه ُيطلق ت الحديث بنص ـ
.. واضحة غير العالمين. العبارة رب لله الحمدالجواب: 

في السإلماية الصلة يصلي أنه أي المسلم؛ بصلة المراد كان فإن
جوازه على الجماع نقل العلم أهل .. وبعض جائز .. فهذا الكنيسة
والتماثيل.  الصلبان مان الكنيسة خلو اشترط مان .. ومانهم

ُيشُنناركهم صننلتاهم، يصننلي أنننه أي بالصلة؛ المراد كان وإن و
كفننر، .. فهننذا كنائسننهم فنني الشُننركية الدينية وطقوسإهم عباداتاهم
بالله. وشرك

* * *
ًا يكون التالي الكلم قائل : هل227س في واقع

المريكي الشعب أصاب لما تآأثرنا عن .. " نعبر الكفر
داعين ونيويورك، واشنطن على الهجمات وراء من

كراهية أسباب عن البحث إلى المريكية الحكومة
بما الدولية سياساتآها في النظر وإعادة لها، الشعوب

الرض شعوب لجميع الحقيقيين والسلم المن يحقق
  " ..؟

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

* * *
الطائفة هم .. ومن الحكم طائفة هم : من228س
النظمة في .. كما تآحديدهم يتم .. كيف الحاكمة

الذين حكم ما .. كذلك فيهم الشرع حكم وما المعاصرة،
 ..؟؟ الطاغوت إعلم في يعملون

طوائف أو الحكم، العالمين. طائفة رب لله الحمدالجواب: 
وماؤيد، نصير، هم: كل الحكم، نظاما بهم يقوما الذين الحكم
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ويدخل عليه، والحفاظ النظاما، هذا حماية أجل مان يعمل وحارس
سإلك في والعامالين والموظفين، الناس، مان عدة طوائف ذلك في

..!  الحكم وأجهزة
أو أيد، أو ناصر، مان كل : أنالعموم وجه على ونقول

 عن جادل أو دافع، أو رضي،
.. ول الكفر في وماثلهم مانهم .. وهو كافر فهو البواح الكفر أنظمة

ًا هؤلءا مان واحد كل يكون أن ذلك مان يلزما لحتمال بعينه؛ كافر
ًا قوة تاتفاوت .. وهي بعضهم بحق التكفير ماوانع وجود بين وضعف
ظهور .. بحسب وآخر .. وشخص وأخرى .. وشريحة وآخر نظاما
.. ومادى المناصرين عند والتأويلت الشُبه .. وحجم النظاما كفر

ًا اسإتساغتها وعقلً!  شرع
" بحثنا بمراجعة ننصح المسألة هذه في التفصيل مان ولمزيد

" كتاب وكذلك "، المة جيوش حال بيان في هامة مسائل
".  الملة من صاحبها تآخرج أعمال

.. وفيمن المتنفذة الحاكمة الطائفة هم من أما
 ..؟ تآتمثل

التي المتنفذة الطائفة هي الحاكمة؛ الطائفةأقول: 
في ن وهي بيدها، القرار ويكون الحكم، ماقاليد جميع على تاستحوذ

..!  لخر بلد ومان لخر، نظاما مان تاختلف ن زمااننا
تانقسم فيها الحاكمة الطائفة تاكون التي : النظمةفمنها

الملك أو الرئيس في مامثلة التنفيذية، أقساما: السلطة ثلثة إلى
إصدار ماهمة إليها ُيوكل التي التشُريعية ووزرائه. والسلطة

بتنفيذ تاقوما التي القضائية والتشُريعات. والسلطة القوانين
السلطة قبل مان وتاشُريعات قوانين مان عليها ُيملى ماا وتاطبيق

..!  التشُريعية
ً فيها الحاكم يكون : أنظمةومنها الحاكم شخص في مامثل

 قليلون عصابة وماعه الرئيس، أو
..يتحكمنون اليند أصنابع عندد يتعندون .. ل المقربين المتنفذين مان

هننو .. كمننا الماننة .. وخيننرات الشُننعوب .. وماصننائر الحكننم بمقاليد
!!   .. وللسإف العربية البلد أكثر في الحال

ً فيه الفعلي الحاكم يكون : أنظمةومنها الملك في مامثل
ًا ن الحقيقة في ن يكون الخرين .. ووجود وعائلته ول له أثر ل صوري

..!  العاما .. والرأي الناس أمااما واجهة عن عبارة هم .. وإنما قيمة
النتماءا أسإاس على فيها الحكم يقوما التي النظمةومنها: 

دون المتنفذة الطائفة هي فيها الفعلي الحاكم .. فيكون الطائفي
الحاكم يكون أن يجب الحالة هذه .. وفي الشُعب شرائح سإائر

2



غير ل الطائفة أبناءا مان الحاكمة والمؤثرة الفاعلة العناصر وجميع
..!!  وغيرها سإوريا في الحال هو .. كما

.. الساحة على ماوجودة .. كلها النظمة مان الصور فهذه
العباد!  عون في الله وكان

الطاغوت إعلما في يعملون الذين العلمايين عن السؤال أماا
الطاغوت عليهم يعتمد الذين السحرة الطاغوت: فهم .. ولصالح

يلعبون الذين السحرة .. هم الناس على وباطله  كفره تارويج في
وإضلل إغواءا .. في فرعون ماع كانوا أن يوما فرعون سإحرة دور

..!  حكمه .. فحكمهم المقربين بطانته مان .. فهم الناس
.. أو العلما سإلك في عمل مان كل كفر يستلزما ل هذا ولكن

يختلفون ذلك في .. فالناس المختلفة العلما وسإائل في شارك
 تاتفاوت .. كما به المتلبسين الباطل حجم .. وفي ماقاصدهم في

إنزال عند والنتباه التفصيل مان بد ل .. لذا وشبهاتاهم أعذارهم
..!  الناس أعيان على الحكاما

* * *
العلم .. مع الحاكم الحزب أعضاء حكم : ما229س

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

الديكتاتآورية النظمة من كثير في الحال هو .. كما عنه
 ؟؟ الظالمة

العلمانية العالمين. الحزاب رب لله الحمدالجواب: 
اختلفا على ن والحياة الدولة عن الدين تافصل التي الباحية

.. بها اللتحاق يجوز ل كفرية أحزاب ن وماسمياتاها وراياتاها ماشُاربها
المادية المصلحة نرى .. ول ماشُركون كفار العقائديون وأعضاؤها

ًا المعيشُة ماستوى تاحسين غرض .. أو ًا مابرر لللتحاق شرعي
مان فتات أجل مان مازالقها وارتاكاب الحزاب، هذه ماثل بصفوفا

ُيطلب وإنما بمعصيته، ُيطلب ل تاعالى الله عند .. فما المال
بطاعته. 

بأنه التظاهر على المحقق والرهاب الخوفا حمله مان ولكن
سإلطانهم مان الخروج يستطيع ل .. وكان حزبهم ومان مانهم

لل:تاعالى قوله وان شرعي، ماخرج له يكون أن .. أرجو ودولتهم إإ   
لتُقوا أأْن ْنُهْم أتآ ًة إم أقا ل الحالة هذه في حتى .. ولكن يشُمله  ُتآ

أذاهم يدفع به الذي القدر إل الموافقة مان لهم ُيظهر أن يجوز
تاعالى الله نجد .. لذلك إليه حاجة ل فيما تاوسإع غير ومان وشرهم،

ًا قوله ُيتبع ُكُم  ذلك مان ماحذر ّذُر أح ُي للُه أو أسُه ال ألى أنْف إإ إه أو لل ال
إصيُر أم ْل . 28عمران: آل ا
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.. قاموا بأعيانهم أشخاص حكم عن تآنبيه: السؤال ـ
ذلك ونحو حكمهم .. ما كفرية تآكون .. قد العمال ببعض

 ؟
مان كفره كان مان وبخاصة ن الحيان مان كثير فيأقول: 

النظر دون مان ماحدد بحكم عليه الجزما يمكن ل ن المتشُابهات جهة
.. الفعل ذلك فعل على حملته التي وأعذاره شبهاتاه ماجموع إلى
هذا على بناءا الحكم .. ويكون وكذا كذا فعل قد ُيقال: فلن فقد

ماعه .. والتباحث المعين بذلك اللقاءا عند .. ولكن كافر .. أنه النقل
العذار مان هائل كم عنده .. تاجد كفر مان فيه وقع قد فيما

.. وتارى بالكفر عليه الحكم على تاؤثر ن شك ل ن التي والتأويلت
شأنه.  في التوقف السلماة مان

ًا قضائي، ماوقف العيان على فالحكم ًا أقول ن وأحيان أحيان
ًا وليس ًا الحكم يكون حتى ن دائم ً صائب ماساءالة مان بد ل وعادل
قد فيما الوقوع على حملته التي السإباب عن المعين ذلك نفس
 مانه. يريده الذي .. وماا فيه وقع

ًا الفقه: فتأمالوا بهذا ويلزما يدل ماا السنة وفي تاثبت مالي
نفسه على أقر الذي المحصن الرجل ذلك مان  النبي وتاحقق
في .. هل الرجم حكمه .. وكان ذنبه مان يتطهر أن .. وأراد بالزنى

شارب هو .. هل وعقله وعيه بتماما وهو بذنبه ماقر هو .. هل جنة
؟!!  وكذا كذا .. لعله للخمر

الكفر في الوقوع حالة أقول: في ..؟ الزنى في هذا قيل فإن
قال وأوكد، أولى باب مان التثبت المعين على بالكفر .. والحكم

أيا:تاعالى أها   ّي أن أأ إذي لل ُنوا ا أم أذا آ ُتْم إإ ْب أر إل إفي أض إبي إه أس لل ال
ُنوا لي أب أت ُلوا أول أف أمْن أتآُقو أقى إل ْل ُكُم أأ ْي أل أم إإ لسل أت ال ًا ألْس إمن ُمْؤ
أن أتُغو ْب أض أتآ أر إة أع أيا أح ْل أيا ا ْن ّد أد ال ْن إع إه أف لل إنُم ال أغا ٌة أم أر إثي أك أك إل أذ أك

ُتْم ْن ْبُل إمْن ُك لن أق أم للُه أف ُكْم ال ْي أل ُنوا أع لي أب أت لن أف أه إإ لل أن ال أما أكا إب
أن ُلو أم ًا أتآْع إبير  .94النساءا: أخ

* * *
على ويوقع يفتي الذي المفتي حكم : ما230س

ّدقِّ الموحدين إخواننا إعدام ُيص حصل .. كما عليه .. و
..؟!  عدة أماكن في ذلك

أو .. بفتوى بريءا ماجاهد قتل في ُيشُارك الذيالجواب: 
ًا، خطير عمل .. هو الفعل بمباشرة .. أو المار بإصدار مان وهو جد

ل أما بذلك يكفر صاحبه هل .. ولكن  بالله الشُرك بعد الكبائر أكبر
 ..؟
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ماثل قتل على التوقيع على حملته التي للسإباب عائد فهذا
الكره ذلك على والدافع السبب أن ظهر .. فإن المسلم ذلك

الولءا ماجرد .. أو والمجاهدين .. والجهاد والمسلمين للسإلما
.. وسإواءا صيته عل ماهما يكفر .. فهذا الحاكم للطاغوت والنصرة

ًا كان ذلك!  غير أما مارجئ
لها خاطئة لقناعات أو .. لتأويل ذلك غير دافعه كان مان أماا

أماره يتولى .. الله ماخطئ .. فهذا الشُرع مان يبررها أو يسندها ماا
على كان ومان كفره، في الخوض عدما السلماة مان .. وأرى
أعلم.  تاعالى .. والله شاكلته

* * *
منتدى في .. قرأت الفاضل : شيخنا231س
الله فك الرحمن عبد عمر الشيخ عن النقل هذا حواري
.. للشيخ صحيح الكلم هذا نسبة .. فهل وعافاه أسره

 ؟ عليه تآعليقكم وما
حكامنا هجوم الشيخ:" لماذا عن المنقول النص

في الضراوة هذه .. هل إيران في السلمية الدولة على
الشيعة مذهب بين التاريخي الخلفا لمجرد الهجوم

 ..؟؟ السنة وأهل
الولى البذرة وضع في بنجاحهم العترافا يمنع ول
ُتآعيد البلد وتآفتح العالم تآسود إسلمية لخلفة العباد و

ً للسلم إيران في الخوة على الهجوم من .. وبدل
السلمية الدولة وأد ومحاولة فيهم ليس بما واتآهامهم

آثارهم، ونقتفي خطاهم، تآقتدي ل فلماذا مهدها في
 بين ونقرب
..؟؟!  السنة وأهل الشيعة

حقيقتها في شرفا هي التي التآهامات هذه ولماذا
هذا، يفعلون كانوا .. فإن السلمية الثورة كتصدير

..؟!  وبثورتآهم بهم فأهلً
يد من لها فيا العون يد لهم لخوة يمدون كانوا وإن

ً بالتقبيل أولى بيضاء، .." والبذاءة السباب من بدل
انتهى. 

ًا الله .. وجزاكم الكلم هذا على تآعليقكم فما  ؟ خير
عن ُنسب ماا صح العالمين. إن رب لله الحمدالجواب: 

ظاهر خطأ فهو ن أسإره وفك الله حفظه ن الرحمن عبد عمر الشُيخ
في كان ن نسبته صحت إن ن هذا الشُيخ خطأ .. ولعل عليه ُيتابع ل

وأهدافا غايات أن حيث اليرانية الثورة ظهور ماراحل أوائل
العلماءا مان لكثير وواضحة ظاهرة تاكن لم الروافض الشُيعة
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.. ليس والثناءا التأييد وبعبارات الظن بحسن .. فبادروها والدعاة
ًا ًا .. وإنما الروافض الشُيعة في حب رفعته .. وبما السإلما بظهور حب
في المسلمين بجوار سإتقف بأنها كاذبة شعارات مان الثورة تالك

..!!  بلدهم في إسإلماية دولة قياما أجل مان جهادهم
نوايننا انكشُننفت أن وبعنند ننن الينناما هننذه فنني الشُننيخ أظننن ول

أعلم.  تاعالى .. والله عنه النقل تام ماا يقول ن الروافض وأحقاد
* * *

بلدنا في الحال مجهولي مع نتعامل : كيف232س
حيث من ـ خلفه ول السلم عليهم يظهر ل الذين وهم ـ

أنهم الظن غلبة مع خاصة، الذبيحة وأكل السلم، إطلقِّ
المرتآدون كثر حيث بلدنا؛ في الحال هو كما يصلون ل

..؟!  والكبير الصغير بين الدين سب وفشا الصلة، بترك
بلد في الناس في العالمين. الصل رب لله الحمدالجواب: 

.. العكس ن القطعي بالدليل ن عنهم يثبت لم ماا السإلما المسلمين
يحملك ماا الظن مان أي الظن؛ غلبة على قائم المار أن داما وماا

مان .. أرى الكفر به ُيظن مان إسإلما .. أو إسإلماهم تارجيح على
الناس إسإلما يفيد الذي الضعيف الظن هذا تاقديم والشُرع السلماة

مان التكفير في للخطأ .. لما كفرهم يفيد الذي الراجح الظن على
الخرين على الحكم في الخطأ جراءا مان تاتحصل ل وتابعات مازالق

أعلم.  تاعالى .. والله بالسإلما
* * *

الطلبة ومصليات مساجد بعض : ندخل233س
الجينز نوع من الضيقة بالسراويل يصلي المام أن فنجد

عند خاصة بوضوح، وتآحددها العورة تآصف والتي وأمثاله؛
 السجود

علينا وهل به، الصلة يصح مما هذا فهل والركوع،
 ؟ معهم صلينا إذا العادة

جائز بالسروال العالمين. الصلة رب لله الحمدالجواب: 
نهىقال:"  بريدة عن داود، أبو أخرجه الذي الصحيح للحديث
أن والخر به، ُيتوشح ل لحافا في ُيصلي أن  الله رسول
 ". رداء عليك وليس سراويل في تآصلي

مافصل وصفت كما بالسروال صلى مان أن الحديث مافهوما
ماا ن القميص ن الرداءا مان يوجد .. ول المغلظة للعورة وواصف

جواز أرى .. ول بسروال ليس السروال .. فهذا عورتاه به يستر
سإتر لن وصفه؛ هذا كان مان خلف الصلة جواز .. ول فيه الصلة
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.. والله دونه مان الصلة تاصح .. ل الصلة صحة شروط مان العورة
أعلم.  تاعالى

.. وهو وصفه هذا كان مان وراءا .. أو سإروال بهكذا صلى ومان
.. الحاضرة الصلة إل الصلة، يعيد أن عليه أرى .. ل للحكم جاهل

 النبي فإن الصلة ماسيءا .. ولحديث التكليف يرفع الجهل لن
ًا يعيد بأن يأماره .. ولم الحاضرة صلتاه يعيد أن أماره مان شيئ

ًا الفائتة صلواتاه  النبي له قال التي كالصلة يصليها كان أنه علم
 أعلم. تاعالى .. والله"  تآصّل لم فإنك فصلي :" عدفيها

* * *
بين الفتاوى تآنوعت الخيرة الحداث : في234س

ـ الشعيبي حمود الشيخ فضيلة أن .. ومع ومعارض مؤيد
الشرعي الموقف بين قد ـ عنده مقامه الله أعلى

أفتوا قد بعد فيما العلماء بعض رأينا لكن بالتفصيل،
سفر وخاصة الله رحمه الشيخ إليه ذهب ما عكس

.. وسؤالي: ما كثير وغيرهما العودة وسلمان الحوالي
أن لنا يجوز .. وهل منهم نتخذه أن علينا الذي الموقف
..؟!  ماذا أم تآقية أجابوا أنهم أو عملء بأنهم نصفهم

الشُيخين وصف يجوز العالمين. ل رب لله الحمدالجواب: 
أنهما أو عميلين بأنهما العودة وسإلمان الحوالي، سإفر الكريمين

ن تاعالى الله حفظهما ن الكريمان .. فالشُيخان السلطان ماشُايخ مان
مان .. فليس الدعوة هذه سإبيل في وجهاد بلءا سإابقة لهما

ًا يكون قد ن خطأ لدنى والفقه النصافا ُيحكم ن اجتهاد عن صادر
..!  والعمالة بالخيانة صاحبه على

فيه أصابا ماا مانهما .. يؤخذ العلم أهل مان كغيرهما والشُيخان
ول تاعصب غير .. مان الحق فيه خالفا ماا عليهما .. ويرد الحق

 به. ننصح الذي .. وهذا قدرهما مان انتقاص
بد .. ل ماعين .. بحكم داعية أو شيخ على الحكم عندتآنبيه:  ـ

ًءا النظر مان مان عنده تاجد فقد ن وحسناتاه ماواقفه، ماجموع إلى ابتدا
ًا نفسك سإتجد وبعدها ن الخطاءا تالك له يجب ماا الحسنات في مالزما

مان الشُيخ هذا عند ماا .. بحسب آخر دون لشُيخ التأويل في التوسإع
فقه .. وهذا الخر عند تاوجد .. ل قرائن مان به ُيحيط .. وماا حسنات

ننصح الباب هذا في الفائدة مان .. ولمزيد له التفطن ينبغي دقيق
".  العلما الئمة عن الملما " رفع القيم السإلما شيخ كتاب بقراءاة

* * *
أنزل ما بغير الحاكم كفر اعتقدنا إذا : هل235س

.. وسيلة .. وبأي بالقوة عليه نخرج أن ذلك من لزم الله
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رحمه ـ اللباني الشيخ قاله الذي المنهج نتبع أن علينا أم
وجود ألحظ أنني .. وبخاصة والبناء التصفية في ـ الله

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

 ..؟؟ قلوبهم من
تاكفير مان يستلزما العالمين. ل رب لله الحمدالجواب: 

مان تامكن التي القوة أو القدرة اسإتيفاءا قبل عليه الخروج الحاكم
.. يتعين عليه الخروج عن العجز حصول حال .. وفي عليه الخروج
الولءا حيث مان ن ُيعامال أن يتعين .. كما عليه للخروج العداد
ل .. فالميسور مارتاد كافر كحاكم ن والواجبات والحقوق والبراءا،
بالمعسور.  يسقط

بها ُعرفا التي ن الله رحمه ن ناصر الشُيخ بقاعدة والعمل
ُعرفت ًا تاكون أن يجوز " ل والتربية به:" التصفية و للتقاعس مابرر

أن يجوز ل .. كما عليها المقدور الشُرعية بالواجبات القياما عن
ناسإخ شرعي كنص ن للشُيخ المتعصبة يفعل كما ن ماعها نتعامال

للجهاد .. وبالعداد بالجهاد تاأمار التي الشُرعية النصوص لعشُرات
 ..! والردة الكفر أئمة على .. والخروج

.. قال الله لهم: قال .. تاقول المتعصبة لهؤلءا وأعجب
والتربية ناصر: التصفية الشُيخ قال .. فيقولون: ولكن الله رسإول

 !..
.. والتربية التصفية مان .. وتاقصدون تاريدون مااذا سإألتهم ولو
.. وعدما الجهاد .. وتاأخير الجهاد تاعطيل نريد وضوح بكل لجابوك

" ماقاما .. وإنما جهاد ماقاما ليس .. فالمقاما بالجهاد النشُغال
القوما عند والتربية التصفية هذه تامتد قد " .. التي وتاربية تاصفية
..!! السنين مائات

يستهدفا عمل أي أمااما كأداءا .. عقبة المقولة هذه فأصبحت
الذي الواقع هذا .. وماستوى الدين هذا ماستوى إلى بالماة النهوض
..!  نعايشُه

بها ُيراد حق ككلمة ُتاطلق ن الغالب في ن المقولة هذه فإن لذا
 لذلك! النتباه .. فيرجى به .. والعمل الحق .. وتاعطيل باطل

* * *
محمد الشيخ إليه يدعو فيما قولك : ما236س
..  بكتاباتآه معجب أني وبخاصة سرور،
..؟!  شيء في أخطأ تآراه هل بمعنى

ماحمد للشُيخ العالمين. بالنسبة رب لله الحمدالجواب: 
مانها.  السإتفادة يمكن طيبة كتابات للشُيخ أن شك .. ل سإرور
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هو .. هل يريد مااذا تاعرفا ل أنك الشُيخ على ماآخذنا مان ولكن
..؟!!  ضده .. أما الديمقراطي والعمل الديمقراطية ماع

وضد الجهاد ضد أنه أما والمجاهدين الجهاد ماع هو هل
 ..؟!! المجاهدين

أنننه أما المعاصننرين الحكم طواغيت على الخروج يرى هو هل
ه أما التغيينر عملينة فني القنوة اعتماد يرى .. وهل ذلك يرى ل ل أن

..؟!! ذلك يرى
.. ذلك غير أنه أما الحكم طواغيت بشُرعية يعترفا هو وهل

..؟؟!  يكفرهم ل أنه أما يكفرهم هو وهل
..؟!!  عليك أما ماعك هو .. هل ذلك غير أما سإلفي هو هل

هو الشُيخ أن قلت ولو ذلك، مان بشُيءا تاجزما أن تاستطيع ل
القول على يحملك ماا وماواقفه كلماه مان .. لوجدت .. وكذا كذا

..؟!!  عنه ذكرت ماا وخلفا بعكس
بكثير أضخم الشُيخ عند النقد حس أن كذلك عليه يؤخذ وماما

ول تامران والسنتين السنة أن .. حتى عنده العملي الجانب مان
 .. ول فيها يقيم التي البلد في له ماحاضرة بوجود تاسمع تاكاد
بالله!!  إل قوة ول حول

* * *
ً كتاباتآك في ـ شيخ يا ـ نر : لم237س عن مقال

ًا أنه .. مع المدخلي ربيع التعرض مقالتآه تآتصدر دوم
.. لماذا؟!  بمبادئكم يعتقد بمن

.. المدخلي لربيع العالمين. بالنسبة رب لله الحمدالجواب: 
" ماقال في كما كتاباتانا بعض ثنايا في الرد مان بشُيءا عنيناه قد

ن أنه أرى .. ول ماتهم عندنا " .. فالرجل عليه وماا له ماا قطب سإيد
.. ماستقل بمقال ُيخص أن يستحق ن وظلمه واعتدائه تاطاوله رغم

نفس في .. ولغاية .. ماصطنعة حوله المصنوعة الهالة وهذه
..!  الطاغوت

* * *
حزب بمبادئ اعتقد من كفر تآرى : هل238س
..؟!  التحرير

كفره نرى .. ل العالمين. أقول: ل رب لله الحمدالجواب: 
لها التي المعاصرة السإلماية الحزاب جملة مان التحرير .. فحزب

لبعض التعصب مان يتحرر أن الحزب اسإتطاع .. ولو وعليها
بها ُعرفا .. التي الخاطئة والسلوكيات والمواقف، المسائل
ُعرفت ًا فيه .. لكان به و ًا خير ومابادئ أفكار بعض عنينا .. وقد كثير
حياة اسإتئنافا إلى " الطريق كتابنا في الرد مان بشُيءا الحزب
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" فليراجعه والسنة الكتاب ضوءا على راشدة خلفة وقياما إسإلماية
 شاءا. مان

* * *
رده في معناه ما المأربي الحسن أبو : قال239س

أن لو أحدهم بالتكفيريين:" سألت يسميهم من على
قال: يكفر؟ واحدة مرة الله أنزل ما بغير حكم لو الحاكم

لو وهكذا ..؟ مسألتين في حكم المأربي: لو .. فسأله ل
عندكم الحاكم يكفر المأربي: متى قال .. ثم ثلث كانت

ًا لنا .. ومتى وكافر ظالم بين نميز كيف وسؤالي "، إذ
معصيته من عليه نحكم لم إن الحاكم بكفر نحكم أن

الولى؟! 
الحسن أبي عن نقلته العالمين. ماا رب لله الحمدالجواب: 

هذا أثار مان أول .. فهو اللباني الشُيخ كلما مان .. هو المأربي
كل في .. ينثرونها وماقلدوه أتاباعه بها .. فطار الشُبهة أو التساؤل

أنهم أو شيءا، على أنهم ظانين المخالفين بها .. ويواجهون ماكان
..!  الظهر بقاصمة أتاوا قد

هنا: وأجيب ماوضع، مان أكثر في السؤال هذا على أجبنا وقد
بالطاعات، يزيد اليمان أن والجماعة السنة أهل عقيدة مان أن

أنزل بما الحكم تارك أثر فإن .. وعليه والمعاصي بالذنوب وينقص
تارك حال في اليمان على أثره عن يختلف مارات عشُر أو مارة الله

يزال ل .. فهو أكثر .. أو مارة ألفي أو مارة ألف الله أنزل بما الحكم
هذه أن يبدو عما .. لكن كالذرة ن اليمان أي ن ُيصبح أن إلى يضعف
للنقص قابلة غير .. فهي كالجبال تاتزحزح ل الرجاءا أهل عند الذرة

مارة ماليون حكم لو ن القوما عند ن الحاكم هذا .. لذلك الزوال أو
ل صامادة تاظل اليمان مان الذرة هذه .. فإن الله أنزل ماا بغير

..!!  تازول أن يمكن
وينقص يزيد يقولن: اليمان ذلك ماع أنهم المار في والعجيب

..؟!!  اليمان في السلف عقيدة على .. ونحن
قوة ول حول .. ول ذاتاه الذنب مان أثقل إثمها زور كلمة فهي

بالله.  إل
ُيعدما الذي اليجاز: أن سإبيل على هنا نقوله أن يمكن والذي

ًا الله أنزل بما يحكم .. فل الله أنزل ماا بغير الحكم عنده .. ماطلق
ماطلق .. لنتفاءا ذلك خلفا بلسانه زعم ماهما بمؤمان ليس فهذا

ًا كان لو .. إذ  للنبي المتابعة ًا ماؤمان وكان ورسإوله، لله وماحب
ًا قال كما حكمه، إلى وانقاد  النبي لتابع هذا زعمه في صادق
ُتْم إإْن  ُقْل:تاعالى ْن أن ُك ّبو إح أه ُتآ لل إني ال إبُعو لتآ ُكُم أفا ْب إب للُه ُيْح ال
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إفْر أيْغ ُكْم أو ُكْم أل أب ُنو للُه ُذ إحيٌم أغُفوٌر أوال . وقال31عمران: آل أر
أفل:تاعالى أك   ّب أر أن ل أو ُنو إم لتى ُيْؤ أك أح ّكُمو أح أما ُي أر إفي أج أش

أنُهْم ْي لم أب ُدوا ل ُث إج إهْم إفي أي إس ْنُف ًا أأ أرج لما أح أت إم ْي أض أق
ّلُموا أس ُي ًا أو إليم ُيحب حاكم افتراض . فيستحيل65النساءا: أتآْس

ُيحب الله ًا الله أنزل بما يحكم ل هو .. ثم رسإوله .. و .. ماطلق
..!!   للنبي الظاهر والنقياد التاباع ماطلق ويترك

بكفر القول على تاحملنا عديدة أوجه جملة مان وجه هذا
طواغيت أن إلى التنبيه .. ماع الله أنزل بما يحكم ل الذي الحاكم
كفرهم يأت لم !ن عنهم الجدال كثر الذين ن المعاصرين الحكم

كفرهم .. بل الله أنزل بما للحكم المجرد تاركهم جهة مان وحسب
.. لو العلم أهل عنها تاكلم التي السإلما نواقض جميع جهة مان يأتاي
يعلمون!  كانوا

ً الوقوفا ينبغي ل لذلك هؤلءا تارك ماجرد عند طويل
عندهم يوجد ل القوما .. وكأن الله أنزل بما للحكم الطواغيت

!!  البعض يصور .. كما غيرها
" كتابنا في التفصيل مان بشُيءا بحثناها قد المسألة هذه

هنا اليجاز .. فهذا بمراجعته " ننصح الملة مان صاحبها تاخرج أعمال
  هناك. ذكرناه الذي التفصيل عن ُيغني ل

* * *
للمعصية الزاني استسهال أن تآرى : أل240س

ًا يعتبرها حتى الحكم استسهال حتى أو حقوقه من حق
لو .. إذ بلسانه الحاكم إقرار إلى يحتاج الله أنزل ما بغير
ًا نفسي تآخيلت أني حتى بالردة أحد على أحكم لن قاضي

لم إذا بكفره الحكم عن وسأبتعد القول، هذا مثل يقول
ًا يقل في هذا أن علمت لو حتى القبيل، هذا من شيئ
..!  قلبه

مستسهل إلى الناس صنفنا لو أننا تآرى أل
 إلى .. سندخل الحق إلى وأواب ومستحسن

ونترك بحالها، أعلم الله التي القلوب في ما تآصنيف
..؟!  ل أم الملة عن خروجه لنا بين الذي الظاهر

ًا ُيشُترط ل العالمين. أقول رب لله الحمدالجواب:  دائم
بالسإتحلل لك يقر أن بالكفر ماعين على تاحكم لكي أو للتكفير
.. وماكذب بالله كافر صراحة: أنه لك يقول .. أو لسانه بعظمة
.. والمرتادين الزنادقة مان عليه يقدما مان قل .. فهذا الله لشُرع
.. وبنفس أبوابه أوسإع مان البواح الكفر يمارس أحدهم تارى حيث
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يقبله فل بالكفر تارمايه أن سإوى اتاهاما كل مانك يقبل تاراه الوقت
..!  مانك

مان المجرماين مان أن على يدل ماا السنة في ثبت وقد
ُيستتابوا، حتى أو بألسنتهم ُيقرروا أن دون مان بذنوبهم يؤخذون

أعرس الذي الرجل ُيقتل بأن  النبي فيه أمار الذي الحديث في كما
هل فعله عن يسأله أن دون .. مان مااله ُيخمس .. وان أبيه بزوجة

ً أصدق عمله أن .. وذلك ل أما السإتحلل وجه على فعله هو حال
ًا ..!  لسانه عظمة مان كفره عن وتاعبير

أن دون مان ُيقتل أنه فيه فالراجح الزنديق حكم وكذلك
وواقع عمله عليه دل ماا بلسانه وجحد لنكر سُإئل لو لنه ُيستتاب؛

ًا ُعد .. وبذلك البواح الكفر مان حاله أهل أكثر ذهب .. ولذلك زنديق
.. لن ُيسأل حتى أو ُيستتاب أن دون مان بقتله القول على العلم

أقمت .. ولو بشُيءا لك يعترفا ل .. وهذا شيءا مان تاكون السإتتابة
.. وأول ماسلم أنه على لجادلك القاطعة البينة كفره على

في هؤلءا أكثر .. وماا عليه ُيزاود أن لحد يسمح .. ول المسلمين
زمااننا!! 

* * *
مسائل في يتكلم من أن : لحظت241س

.. ذلك يرى ل أو الكفر بوقوع يعتقد كان سواء الحاكمية
.. فهل كثير ابن كلم أو تآيمية ابن كلم على إما يعتمد

 ؟ أقول فيما حق على أنا
مان الحاكمية العالمين. ماسائل رب لله الحمدالجواب: 

الكتاب مان الدلة عليها .. تاضافرت والتوحيد العقيدة ماسائل
ليست والمسألة فيها، تاكلموا العلم أهل .. وجميع والسنة

.. ويكفي كثير ابن أو تايمية ابن كلما على ن ذكرت كما ن ماحصورة
عبد صهيب أبي أخينا كتاب على تاطلع أن ذلك ماصداق تاعلم لكي

العلم لهل وفتوى قول ماائتي مان أكثر فيه جمع قد حيث العزيز،
تاعالى. الله شرع بدل مان كفر على الدالة والخرين الولين مان

* * *
المقدسي محمد أبي الشيخ على : لحظت242س

عن يتحرج الذي .. المر المعين تآكفير قضية من ُيكثر أنه
المقدسي خطأ في تآؤيدني .. فهل آخرون عنه الحديث

؟ ذلك في
على لحظته ماا نلحظ العالمين. لم رب لله الحمدالجواب: 

تاكفير في ويتوسإع ُيكثر أنه مان المقدسإي ماحمد أبي الشُيخ أخينا
أكثر مان .. فوجدناه كتاباتاه مان كثير على اطلعت .. وقد المعين

12



ًا ن المسائل هذه في تاكلموا مامن ن الناس ًا إنصاف إطلق عند واتازان
حق في وارد غير الخطأ أن يعني ل .. وهذا الخرين على الحكاما

الخأ. 
.. البنناب هذا في الجتهاد أهل مان فهو أصاب أما أخطأ وسإواءا

أعلم.  تاعالى والله
* * *

.. تآرجمة لك نقرأ أن الشيخ فضيلة يا : نود243س
 بذلك؟ علينا تآتفضل أن لك فهل

هو بما يقنع لم العالمين. أقول: مان رب لله الحمدالجواب: 
عن أكتبهما صفحتين أو بصفحة يقنع أظنه ل ماوقعي في ماوجود
الله .. نسأل نفسي عن أكتبه أن يمكن ماا وجد إذا .. هذا نفسي
خاتامتنا.  ُيحسن وأن والعافية، والعفو تاعالى

يعرفنا: كلما ل لكونه عندنا الذي الحق يرد لمن أقول أنني ثم
ن القوما مان .. انبرى الناس مان طائفة .. أو للماة نصيحة وجهنا
.. هذا يكون .. مان نعرفه يقول: ل مان ن نصيحتنا له تاروق ل مامن
له!  أما .. ل بصير أبو هذا يكون .. مان وكذا كذا وفعلنا ضحينا نحن

ليس الشُيءا هذا أن يعني ل بالشُيءا نقول: الجهل ولهؤلءا
..!  بشُيءا

الناس ومان .. إل صغر أو وشأنه كعبه عل ماهما إنسان مان ماا
فيما يتفاوتاون يعرفونه .. والذين يعرفه ل مان ومانهم يعرفه مان

الذي على حجة يعلم .. والذي النسان ذاك عن يعرفونه بما بينهم
يعلم!  ل

ًا أتاصفح سإاحة في المنتشُرة الحوار أندية بعض أحيان
ًا: مان غريبة عناوين فأجد النترنت، .. مان قطب سإيد هذا يكون جد

.. .. مان الرحمن عبد بن عمر هذا يكون .. مان تايمية ابن هذا يكون
..؟!!  مان

..؟!  بهم القوما جهل العلما هؤلءا يضر ماا
يعرفا .. تاراه .. وفلن فلن يكون يسأل: مان الذي هذا ثم
ًا يعرفا ل .. بينما بلده في الكرة لعبي عن والواردة الشُاردة شيئ

 ..! العلم أئمة كبار عن
مارة مان .. كم فأبوا للمجالسة القوما دعونا مارة مان كم
ًا أهديناهم ًا ن فألقوه به لينتفعوا كتاب ًا حقد دعوتانا وعلى علينا وغيظ

.. فلن يكون مان ليقولوا ذلك بعد يأتاون .. ثم المهملت سإلة في ن
..؟!  نعرفه ل

ًا ن الردن في كنت عندماا ن أذكر ًا حزب ًا إسإلماي .. كان وماعروف
ً علينا السلما ماجرد مان التحذير أشد أفراده ُيحذر زيارتانا عن فضل

ول ن القوما ماساجد إلى ذهبنا إذا .. كنا لهم الشُديد تاوددنا .. رغم
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.. سإلما ول كلما ل .. حيث اللئاما ماوائد على كاليتاما نظل ن نزال
..؟!! نعرفه .. ل فلن يكون يقولون: مان ذلك بعد ثم

..! يعرفنا ن الحمد ولله ن العشُرات فغيرك تاعرفنا ل كنت إذا
فينا!  .. ل فيك .. العلة تاعرفنا ل كنت إذا
تاتعرفا أن تاجرؤ .. ول تاعرفنا أن تاريد .. ول تاعرفنا ل كنت إذا

يأذنوا .. ولن وزعماؤك وأسإيادك، شيوخك، يأذن أن بعد .. إل علينا
؟!!  لك نفعل .. فماذا
أدبرت لزيارتانا دعوناك .. وإن طردتانا بزيارتاك قمنا إن
ًا أهديناك .. وإن وتاكبرت المهملت سإلة في ألقيته كتاب

..؟!!  تاعرفنا لكي لك نفعل .. فماذا والمحروقات
أن يعني ..فهذا ونجالس نعرفا مامن إل ُيقبل ل الحق كان إذا

علماءا عن الثابت والحق والخير العلم مان كثير مان أنفسنا نحرما
..!  أسإماءاهم إل سإيرتاهم مان نعرفا ل أفاضل

الحق نقبل أن وإخواننا أنفسنا به ننصح القول: الذي خلصة
نرد .. وأن نعرفا ل ومامن نعرفا مامن والسنة للكتاب الموافق
ل ومامن نعرفا .. مامن والسنة الكتاب خالف ماا كل .. وهو الباطل
..!  نعرفا

ُيشُننترط ل .. كمننا صنناحبه نعننرفا أن الحق لقبول ُيشُترط ول
هننذه فنني الطالننة لهننذه .. وماعننذرة صنناحبه نعننرفا أن الباطل لرد

ولنفسننهم لنننا القوما ظلم لول لها التعرض أود ل كنت التي الجزئية
ًا بالله. إل قوة ول حول .. ول ماع

* * *
ـ الله رحمه ـ باز ابن الشيخ في قولك : ما244س

مفتي أنه من العلماء بعض أمره في اختلف وقد
 ..؟ الحق قول عن يبتعد مفتي أنه وبين سلطان،

ن باز ابن للشُيخ العالمين. بالنسبة رب لله الحمدالجواب: 
.. وقد الرحمة إل عليه تاجوز .. ول ربه إلى أفضى فقد ن الله رحمه
ماساوئهم.  عن ننقب ل .. وأن ماوتاانا ماحاسإن نذكر أن أمارنا

يطلعون .. والناس باقية الثار تازال ل : ولكنقيل فإن
عليها؟! 

مان وغيره ن الشُيخ تارك مااوبساطة:  وضوح بكل أقول
وسإنة الله كتاب على .. نعرضه وعلوما وأقوال آثار مان ن العلم أهل

ًا وجدناه .. فما رسإوله الله .. وحمدنا وأخذناه قبلناه للحق ماوافق
ًا وجدناه .. وماا عليه دون .. مان مانه .. وحذرنا رددناه للحق ماخالف

أي ومان أنفسنا، مان إلينا أحب .. فالحق تاردد أدنى أو تاعصب
شيءا! 
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ُيرد مانه يؤخذ فكل الكبر وماعلمنا وقائدنا حبيبنا .. عدا عليه و
به .. ونلزما إليه وندعو نعتقده الذي الحق هو .. هذا  ماحمد نبينا

.. ماهما العلم أهل مان وغيره الشُيخ آثار ماع التعامال عند أنفسنا
..! المتعصبون المشُاغبون علينا شغب

* * *
ًا بصير أبو الشيخ يزال ل : هل245س برأيه متمسك

..؟!  الخمر مدمن حديث حول
:" الله رسإول العالمين. قال رب لله الحمدالجواب: 

". وثن كعابد خمر مادمان
.. الكبائر إلى بريد الصغائر أقوله: أن أزال .. ول قلته الذي

يعني ل .. وهذا بالله والعياذ الكفر في الوقوع إلى بريد الكبائر وأن
كفر!  ذاتاها الكبائر أن

.. والدماان بالكبائر السإتهانة أقوله: أن أزال .. ول قلته الذي
على الدماان لن .. ل البواح الكفر في صاحبها تاوقع .. قد عليها

الدماان لن .. ولكن نقوله .. ولن هذا نقل .. لم .. ل كفر الكبيرة
الذنب واسإتحسان اسإتحلل على صاحبه يحمل قد الغالب في

الحال به يصل ل قد كذلك أنه .. يعني قد .. وقولنا عليه أدمان الذي
وماشُفقين. ماحذرين ذلك .. ونقول والتحسين السإتحلل درجة إلى

العز أبي ابن .. قال العلم أهل جميع يقوله قلناه الذي وهذا
ماظنتهما والردة الطحاوية: النفاق للعقيدة شرحه في الحنفي
ماحمد إلى بسنده السنة كتابه في الخلل ذكر كما والفجور، البدعة

..ا- هن.   الهواءا أهل ردة الناس أسإرع قال: إن أنه سإيرين بن
إنكار على تاعليقه : في5/14 السلسلة في ناصر الشُيخ وقال

.. بالحصى يذكرون كانوا الذين الحلقات أصحاب على ماسعود ابن
قتال إلى المار بهم آل الحلقات هذه أصحاب أن فيهم جاءا وماما
ًا الشُيخ .. فقال النهروان في الخوارج ماع طالب أبي بن علي ماعلق
البدعة أن والقصة الحديث مان تاؤخذ التي الفوائد ذلك:" مان على

الحلقات تالك أصحاب أن تارى أل الكبيرة؛ البدعة إلى بريد الصغيرة
مان .. فهل الراشد الخليفة قتلهم الذين الخوارج مان بعد صاروا
ا- هن.   ماعتبر

أهل قول هو قلناه الذي أن السائل الخأ ليعلم ذلك ذكرنا
ماآخذ عليه سإجلنا .. الذي الله رحمه اللباني الشُيخ فيهم بما العلم

..".  التوحيد لهل " النتصار كتابنا في كما اليمان في
ننن علينننا يأخننذونه ماننا الحاقنندون المشُاغبون يجد لم لما ولكن

المنناءا فنني يغوصننون أخذوا ن وحده تاعالى لله كله ذلك في والفضل
ماننال ليحملوهننا المتشُننابهات العبننارات بعننض .. ويسننتخرجوا العكر

مانه!! الله إلى .. ونبرأ نقل لم ماا ويقولوننا تاحتمل،
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* * *
دولة أي مع أمان عقد إبرام لي يجوز : هل246س
من العهد بهذا لهم الوفاء عدم لهم أضمر وأنا كافرة،
أموالهم استحل كأن الحرب، في الخداع منطلق

أقوم أو والمجاهدين، الشهداء أسر على وأصرفها
التفجيرية العمال طريق عن بلدهم في بمهاجمتهم

..؟!   مثلً
  !! …يجوز .. ل العالمين. ل رب لله الحمدالجواب: 

* * *
حول حوار يدور المسلم أنا منتدى : في247س

ًا أحدهم وضع وقد الحكام، تآكفير أعرضه أن أحببت كلم
ًا صاحبنا وضع .. وقد فيه لتفتينا عليك لموضوعه عنوان
لم إذا تآكفير ول الستتابة، قبل تآكفير قاعدة:" ل وكأنه

أل " فقال: أرجو السلم شيخ .. كلم الستتابة تآتحقق
كلم بمتشابه أتآمسك ويقولون: إنني العباقرة يأتآي

العمدة شرح في الشيخ .. يقول محكمه وأتآرك الشيخ
عليه يجري ل فهذا يمتنع ولم يدع لم إذا : فأما4/71
ولهذا الشياء من شيء في المرتآدين أحكام من شيء

ًا أن يعلم لم والصلة غسله تآرك الصلة تآاركي من أحد
إهدار ول ميراثه ورثته منع ول المسلمين مع ودفنه عليه
عصر كل في الصلة تآاركي كثرة مع ذلك بسبب دمه

أصحابنا بعض حمل وقد ضللة على تآجتمع ل والمة
الضرب.  هذا على الرجاء أحاديث

ًا عامة التكفير على الدالة فالدلة قيل فإن عموم
ًا  الصورة هذه على حملتموها وإن مقصود

وليس العظم مقصودها وإدراك فائدتآها قلت قيل كما
القيود.  هذه منها شيء في

أحكام عليه تآنبني قسم قسمين على الكفر قلنا
العقل و التوارث ومنع والذبائح المناكح تآحريم من الدنيا
لنا ظهر إذا يثبت إنما فهذا ذلك وغير والمال الدم وحل
التكفير يوجب وشبه الصلة عن المتناع بقول إما كفره

ل النوع فهذا ذلك القبلة للصنم السجود مثل عمل أو
هو الذي امتناعه يتحقق حتى الصلة تآارك على نرتآبه
عذر له أو بعد، فيما القضاء نوى قد يكون أن لجواز الترك
تآكفير هو الشيخ مذهب أن مع " ا- هـ. هذا ذلك وشبه
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ً الصلة تآارك ابن عن ونقله كلمه .." انتهى تآكاسل
تآيمية. 

الكلما على اطلعت العالمين.قد رب لله الحمدالجواب: 
.. إليه أشرت الذي للرابط ذهبت .. وقد السإلما شيخ عن المنقول

يلي: بما أفيد وعليه
.. لن الن بحوزتاي ليس المذكور الكتاب - وللسإف1
يوضح .. حيث ماهم بعده والذي قبله الذي الكلما على الوقوفا

أكثر.  المراد
للمتشُابه.. بدليل ناقل هو الشُيخ عن النص هذا - ناقل2

ًا ذلك يعلم .. وناقله النص حول للخوان المتباينة التفسيرات ماسبق
ًا الطريق قطع نراه .. لذا نقلت قد لي تاقولوا فقال: ل ماسبق

ًا بأن يشُعر .. وكأنه به تامسكت أو المتشُابه بذلك!  سإيرمايه أحد
في الشُيخ ماذهب عن يتكلم أن يريد النقل صاحب كان - إن3

يمكن .. ل صريح واضح ماحكم كلما .. فللشُيخ الصلة تاارك
كلماه مان المتشُابه يرد .. إليه وجه مان أكثر على حمله أو تافسيره
.. حمال المتشُابه النص هذا إلى الناقل والتجأ ُتارك، .. فعلما

الوجه..؟!
.. وأحكاماها السإتتابة عن يتكلم أن يريد صاحبه كان وإن

يلجأ أن يستحسن كان المسألة حول ماحكم كلما للشُيخ فكذلك
..!  إليه

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

آخر!  واد في المنقول
.. لكنه الصلة يترك مان .. أن المنقول النص مان - يستفاد5

ًا يدعها لم ل .. فهذا بها يؤمار حين أدائها عن يمتنع .. ولم ماطلق
مان المحكم ماع المتوافق .. وهو الردة أحكاما عليه ُتاجرى ول يكفر
الكلي الترك بين يفرق الشُيخ أن .. حيث المسألة في الشُيخ كلما

الصلة تاارك كتابنا"حكم في أثبتناه .. وقد الجزئي والترك للصلة
 ."

إل تاكفير ل .. وأنه السإتتابة بعد يكون التكفير أن - القول6
أوجه:  مان ماردود .. وهو باطل قول .. هو السإتتابة تاحق بعد

والردة الكفر في وقع لمن ُتاعطى فرصة السإتتابة مانها: أن
 حكم تانفيذ قبل نفسه، ليراجع
التكفير .. بينما أياما بثلثة العلم أهل أكثر مادتاها وقدر عليه، القتل

شرعي ماانع غير مان بموجبه وقع مان على يحمل شرعي حكم هو
ًا ليست .. والسإتتابة ماعتبر بذلك يقل .. ولم التكفير ماوانع مان ماانع

العلم.  أهل مان أحد

17



عليه يحكم لم شيءا.. فإذا مان تاكون السإتتابة ومانها: أن
يستتاب؟!! يستتاب.. ولما .. فمما والردة بالكفر

وماحدث باطل شرط هو للتكفير السإتتابة اشتراط ومانها: أن
المرتاد بكفر قضت التي الشُرعية النصوص عليه دلت ماا .. بخلفا

الكتاب مان الشُرعية النصوص جميع تاأمالت .. وقد يستتاب أن قبل
على الكفر بحكم قاضية فوجدتاها بالمسألة العلقة ذات والسنة

يأتاي أن المخالف .. وعلى ُيستتابوا أن قبل المرتادين الكافرين
بالدليل. 

أذا:تاعالى قال إإ أف أخ   أل أس ْن أْلْشُهُر ا ْلُحُرُم ا ُلوا ا ُت أفاْق
أن إكي إر ْلُمْش إإْنتآعالى: قوله إلى  ا أف ُبوا   أقاُموا أتآا أأ أة أو لصل ال

أتآُوا أة أوآ أكا لز ّلوا ال أخ ألُهم أف إبي ماشُركين تاعالى الله فسماهم   أس
..! يستتابوا أو يتوبوا أن قبل بقتالهم وأمار

قاتالوا قد الصحابة مان ماعه ومان  الصديق بكر أبا أن ومانها
..!  يستتابوا أن .. قبل بالردة عليهم وحكموا المرتادين،

أن قبل ماغلظة ردة المرتاد بقتل السنة ماضت ومانها: قد
الذين العرنيين ماع  النبي فعل كما يستتاب، أن دون ومان ُيستتاب،

أيديهم فقطعت بهم  النبي .. فأمار وسإرقوا وقتلوا، ارتادوا،
.. ولم مااتاوا حتى الشُمس في نبذوا ثم أعينهم وسإمرت وأرجلهم،
يستتبهم. 

ماتعلق خطل ابن إن  للرسإول قيل الفتح عاما في وكذلك
اسإتتيبوه..!  يقل " ولم الكعبة! فقال:" اقتلوه بأسإتار

ُيفرق20/103الفتاوى في تايميه ابن قال بين المرتاد في : و
بل فيقتل المغلظة الردة وبين يتوب، أن إل فيقتل المجردة الردة

هن.  ن ا اسإتتابة
ًا ماجردة ردة المرتاد سإمى تايميه ابن أن كيف فتأمال مارتاد

ًا ماغلظة ردة المرتاد .. وسإمى يستتاب أن قبل أن دون ومان مارتاد
ماعرفة أردنا إن السإلما شيخ كلما مان المحكم هو .. هذا ُيستتاب

بحق!  قوله
مان يقتل الزنديق أن العلم أهل أقوال مان الراجح ومانها: أن

بالكفر عليه يحكموا أن لوازماه مان ُيستتاب.. وهذا أن دون
..!  الحد عليه ويقاما يقتل أن قبل بعينه والزندقة

فيه ماجردة ردة المرتاد اسإتتابة بوجوب القول ومانها: أن
ل الندب على حمله مان مانهم أن .. حيث العلم أهل بين خلفا

أن العلماءا هؤلءا عند يصح فكيف كذلك المار كان .. وإذا الوجوب
بعينه عليه يحكموا أن .. قبل يستتيبوه أن دون مان المرتاد يقتلوا
والردة..؟!!  بالكفر
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أئمة جهاد تاعطيل لوازماه ومان مافاده القول هذا ومانها: أن
ً إليهم الوصول .. لسإتحالة والزندقة والردة الكفر عن فضل

..!  اسإتتابتهم
.. الناقل إليه ذهب ماا بطلن على الدالة الوجه بعض هذه

.. بذكرها يسمح ل المقاما أخرى أوجه .. وهناك ماسألته به وعنون
 ". المسلم " أنا مانتدى في والحبة للخوان وسإلمانا

* * *
.. غلتآهم .. وحكم الرجاء أهل حكم : ما248س

نتعامل .. وكيف خلفهم الصلة .. تآجوز مسلمون هم هل
..؟!  معهم

ًا اعرفا العالمين. ل رب لله : الحمدالجواب أهل مان أحد
والتحذير تاضليلهم، على اتافاقهم .. ماع المرجئة بكفر قال العلم
غلة ُيعدون " وهؤلءا " الجهمية .. وباسإتثناءا بدعتهم ومان مانهم

كانوا بينما كطائفة، كفرهم على السلف اتافق .. فقد المرجئة
مانهم. المعين تاكفير وماوانعه التكفير شروط ُيراعون

ذلك أن .. إل كفر طائفة ُتاعد ل كطائفة كانوا .. وإن والمرجئة
على الرجاءا حمله إن أحدهم يطال ل الكفر حكم أن يعني ل

على المجرماين الطواغيت ُيظاهر كأن البواح؛ الكفر في الوقوع
..! الموحدين المؤمانين
..؟!  ماعهم نتعامال كيف أماا

.. أو الموالة تاستدعي حسنات مان يظهر ماا أقول: بحسب
:30/45 السير في الذهبي .. قال والبراءا الجفاءا تاستدعي سإيئات

الشاعرة، وغلة الحنابلة، وغلة الشُيعة، وغلة المعتزلة، غلة
بهم مااجت قد الكراماية وغلة الجهمية، وغلة المرجئة، وغلة
العفو الله .. نسأل وعلماءا وعباد، أذكياءا، وفيهم وكثروا، الدنيا،

ونحب والبدع، الهوى مان الله إلى ونبرأ التوحيد، لهل والمغفرة
والصفات التاباع مان فيه ماا على العالم ونحب وأهلها، السنة

بكثرة العبرة وإنما سإائغ، بتأويل فيه اتابع ماا نحب ول الحميدة،
أعلم.  تاعالى ا- هن. والله الحسنات

* * *
يتطوعون الذين المسلمين حكم : ما249س
بمحاربته ُعرفا الذي المريكي الجيش في للقتال

  ..؟ وأهله للسلم
بالجيش اللتحاق يجوز العالمين. ل رب لله : الحمدالجواب

السإلما تاحارب التي الكافرة الجيوش مان بغيره ول الماريكي،
 الجيوش، بهذه المسلمين مان يلتحق .. ومان والمسلمين
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ُيظاهرهم :تاعالى قال ماثلهم، .. وكافر مانهم فهو المسلمين على و
أمْن للُهْم أو أو أت ُكْم أي ْن لنُه إم إإ ْنُهْم أف   إم

* * *
البنوك من المال على الحصول حكم : ما250س
وما الدولر تآزييف يجوز .. وهل حرب كغنيمة الربوية
يجوز كان .. وإن المعادية الكفر دول عملت من شابهه

؟!  العربية العملت تآزييف يجوز فهل
مان يتحصل ماال العالمين. أيما رب لله الحمدالجواب: 

ماشُروع ماال .. فهو والجهاد الغزو طريق عن المحارب العدو
المسألة في التفصيل مان .. ولمزيد فل ذلك سإوى .. وماا وحلل
..".  المشركين أموال استحلل حكم"  كتابنا بمراجعة ننصح

 ..؟ العملة لتزييف بالنسبة أما
في الضرر حصر لسإتحالة يجوز؛ ل أنه عندي الراجحأقول: 

.. وماظلوما ماسلم كل يطال العملة تازوير ضرر إذ المحارب، العدو
عملية خلل مان مازورة عملة يديه في يقع بريءا مان .. فكم بريءا

ُيبتلى التداول ًا ن .. ونحن بمفرده ضررها ويتحمل بها، .. ف ن شرع
أعلم.  تاعالى .. والله والعدوان الظلم عن ُنهينا

* * *
الحادية الصفحة في ـ الله شاء إن ـ : أنظره251س

متفرقة.  مسائل من عشر
تآصفح سؤالك تآرسل أن : قبلهام     تآنبيه
والصفحات الصفحة هذه في الواردة السئلة
تآجد أن .. عسى متفرقة مسائل من السابقة
أسل .. حيث عليه والجواب سؤالك إلّي ُتآر
في عليها أجبت قد مكررة عديدة أسئلة

الله .. وجزاكم السلسلة هذه من عدة مواضع
ًا.   خير

www.abubaseer.com
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