
مسائل من الرأبعون الصفحة
متفرقة

1000  إلى976 من السأئلة أرأقام
   الرحيم الرحمن الله بسم

بارأك ،بركاته و الله رأحمة و عليكم السلم :976س
الشباب من مجموعة نحن..  بعلمكم و شيخ يا بكم الله

في الجهادية التجربة عنً اكثير ناأقر سأورأيا من المسلم
 المرحلة تلك نعايش لم أننا ورأغم  الثمانينات في سأورأيا

المرحلة لتلك الحقيقية الحداث لمعرفة ًادائم نتطلع فأننا
إخواننا. أخطاء من نتعلم و الماضي درأوس من نتعلم لعلنا

المحسوبين الكتاب لبعض ًامؤخر ناأقر قد شيخ يا 
مثالأ من معارأضته يدعون ممن وأ السورأي النظام على

عقلة عدنان الشيخ حول كلمهم نيوف نزارأ النصيري
هؤلء قام وقد المرحلة تلك في  المجاهدين من وإخوانه

كان نهأ افادعو   عقلة عدنان الشيخ بشخصية بالتشكيك
المزدوج العميل نوع من كان نهأو السلطة  مع ًمتعامل
نإ يعرف فل معروف غير الشيخ مصير نأ ولئكأ واحتج

بعضنا هذا أوقع وقد  السأر في هو أم اسأتشهد قد كان
من كنت باعتبارأك شيخ يا منك نطلب ونحن..   حيرة في

ما حولً اتوضيح خوانهإو  عدنان الشيخ من المقربين
 ًا؟ًخير المسلمين عن و عنا الله وجزاكم  ..  جرى

الله ورحمة السلما العالمين. وعليكم رب لله الحمد: الجواب
ً وبعد وبركاته، بالَغيبة أخيه ِعرض عن ذّب " من  بقوله .. عمل

ًا كان من  ما:" وقوله".  النارأ من ُيعتقه أن الله على حق
ئئ ًا يخذُل امر ًا امرء ئن في مسلم من فيه ُينتقُص موط

ُينتهُك ِعرضِه، َله إل حرمته، من فيه و في تعالى الله خذ
ئن ئد من وما نصَرته، فيه ُيحّب موط ًا ينصُر أح في مسلم
ئن ُينتهك ِعرضه، من فيه ُينتقُص موط إل ُحرمته من فيه و
ئن في الله نصَرهَ َته فيه ُيحب موط غاب الخأ أن وبخاصة ." نصر

ظالميه!  من إنصافه على يجرؤ من حوله من
أعرفه كما ـ عقلة عدنان المجاهد الشيخ الخأفأقول:  وعليه

المة، هذه هموما حملت التي العصر هذا في القليلة القلة من ـ
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حياة واستئناف الدين، لنصرة ونفيس نفس من تملك ما بكل ونهضت
العقيدة ونقاء صفاء بين .. جمع الشاما بلدا ربوع على راشدة إسلمية
ّعُر .. فالشيخ الله سبيل في الجهادا ومنهج والتوحيد كان لو حرٍب مس

رجال! معه
طرف من أكثر عليه تآمر قد هذه العالية لهمته المجاهد والشيخ

 غير ومنها المباشر منها وجهة
ًا .. ووقع به ُغدر أن .. إلى المباشر وجلداي طواغيت أيدي في أسير
.. أراح ما1982 عاما ذلك .. وكان الشاما في البعثي النصيري النظاما

ٍد ذلك وما منهم، والعبادا البلدا الله إلى .. والشيخ الله شاء إن ببعي
ًا يزال ل الساعة  الظالمين! الطواغيت وزنازين سجون في قابع
ً نلتفت بأن الحق ُيلزمنا ـ إخواني يا ـ متى ثم نعتمد أن عن فضل

سميتموه الذي النصيري هذا أمثال الملحدين الزناداقة وتعديل تجريح
.. عقلة عدنان المجاهد الشيخ أمثال كالجبال؛ " لرجاٍل نيوف " نزار

إخوانه؟!  وجميع أسره الله فك
ًا المشبوه الملحد الزنديق هذا يقوله الذي هذا كان لو ثم صحيح

من أكثر .. ومنذ الساعة إلى وأبناءه عدنان الخأ عائلة ترون .. هل
ًا عشرين يستطيعون .. ل المهجر بلدا في المحن .. تتقاذفهم عام
عنهم ُتعرف التي الرسمية الوثائق يملكون .. ول سورية إلى النزول

..؟؟!  حين كل في والغدر الخطف من الخوف .. يعيشون
الكذب هذا مثل ُيشيعون معه ومن نيوف نزارأ لماذا أما

..؟ً! الشيخ على
الهتماما يزعمون ممن معه ومن هو يتملص : لكيالجواب

أسر ومكان مصير عن السؤال مجردا من سورية في النسان بحقوق
ً السير الشيخ عنه الدفاع .. أو عنه بالفراج المطالبة عن .. فضل

من المريضة أنفسهم تحمله لما .. إضافة كإنسان معه والتعامل
الشيخ! وجهادا عقيدة على ضغينة

 * * *
الجماعات تعدد في الشرعي الحكم : ما977س
..؟ً الزمان هذا في للسألم العاملة

أينما المسلمين في العالمين. الصل رب لله الحمد: الجواب
الدين هذا أهداف أجل من واحدة ويد واحدة، كجماعة يعملوا أن كانوا

َتِصُموا :تعالى لقوله سبيلً، ذلك إلى استطاعوا ما ْبِل َواْع ّلِه ِبَح ال
ًا على الله " يد: . ولقوله103عمران: آل َتَفّرُقوا َول َجِميع

". عذاب الفرقةو رأحمة الجماعة" : ولقوله".  الجماعة
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إل يبرره ل للسلما العاملة والحزاب الجماعات وتعددا
لنحراف أو قاهرة، أمنية لظروف أو الشقة، كبعد الماسة؛ الضرورة
في الفائدة من .. ولمزيد والجماعة السنة أهل منهج عن الجماعة

المنصورأة الطائفة  صفة" كتابنا بمراجعة ننصح المسألة هذه
".  سأوادها ُتكثر أن يجب التي

 * * *
والعاملين السائقين في الشرع حكم : ما978س

الغازية المريكية القوات يمدون الذين الجانب أو العرب
 ..؟ً والمؤن بالبضائع العراق في

المحاربين، حكم العالمين. حكمهم رب لله الحمد: الجواب
ُيعاملون الحرب، أهل أحكاما عليهم ُتجرى الحرب.  أهل معاملة و

* * *
العراق في المسلمون الخوان : هل979س

والمشارأكون العراقي، السألمي الحزب في والممثلون
تسميتهم .. يصح بوزارأتين الحالية العراقية الحكومة في

 ورأدة؟ً كفر بطائفة
عن ومنحرفة ضالة فئة العالمين. هم رب لله الحمد: الجواب

أن أرى ل كما سواداهم، تكثير أرى ل والجماعة السنة أهل منهج
يقع من تكفير عن نمسك أن يعني ل وهذا ورداة، كفر بطائفة ُيسموا
 أعلم. تعالى والله معتبر، شرعي مانع غير من البواح الكفر في منهم

* * *
بالمهاجر المتعلقة الفقهية الحكام هي : ما980س

المسافر أحكام عليه تنطبق هل الجهاد، لغرض العراق إلى
 ..؟ً والصيام الصلة في

القامة نوى فإن ونيته؛ العالمين. هو رب لله الحمد: الجواب
ٍذ فعليه المقيم وأحوال ظروف وعاش البلدا، في يصلي أن حينئ

ظروف يعش ولم القامة، ينوي لم وإن المقيم، وصوما صلة ويصوما
والله المسافر، وصوما صلة ويصوما يصلي أن فله المقيم وحياة
 أعلم. تعالى

* * *
وجهها عن تكشف أن للمرأة يجوز : هل981س

مفسدة لوجهها غطائها على ترتب إن .. وبخاصة للضرورأة
 ..؟ً للرجال أمني وضررأ عظيمة
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المرأة وجه كشف العالمين. مسألة رب لله الحمد: الجواب
وجدت .. فإن الكشف جواز عندي منهما الراجح قولين بين المسلمة
كما ـ ظاهر ضرر الوجه غطاء على يترتب أن وتوقع لذلك، الضرورة

ٍذ الكشف يكون ـ السؤال في وردا  أعلم. تعالى والله الولى، هو حينئ
* * *

موقع في منشورأ مقال شيخ يا : اسأتوقفني982س
اعتزال " انتقد عنوان تحت النترنت على العربية القناة
التائبات الفنانات غضب يثير خالد للرقابة: عمرو ول الفن

في عارأض قد خالد عمرو أن بالذكر فيه:" يجدرأ ورَأد "،
الرقابة، مبدأ ـ الفن عن محاضرته أي ـ نفسها المحاضرة

وأمنية، سأياسأية لسأباب مستحدث أمر الرقابة بأن وقال
ًا دون آرأائهم عن التعبير وسأائل كل للجميع يترك بأن طالب

ًا المصادرأة، أو الرقابة من نوع أي القوى الحجة أن ومؤكد
الحق لهم يصبح الناس على الحجة بيان وبعد سأتفوز،

َء َفَمْن   مسؤوليتهم على يريدون ما باتخاذ ُيْؤِمْن َشا ْل َف
َء َوَمْن ْكُفْر َشا َي ْل هذا رأأيه على خالد عمرو واسأتدل ، َف
َأّما  الكريمة بالية ُد َف َب ْذَهُب الّز َي ًء َف َأّما ُجَفا ْنَفُع َما َو َي

ّناَس ُكُث ال َيْم َْلرْأِض ِفي َف ذلك في قولكم . ا- هـ. .. فما ا
ًا؟ً الله وجزاكم  خير

طغى قد الرجل هذا أن العالمين. أرى رب لله الحمد: الجواب
العصا له ُتقشر أن إل .. ويأبى والثم بالنفس العزة .. وأخذته وتماداى

الكفر خانة في إل ُيصنف أن يمكن ل أعله عنه المنقول .. فكلمه
 أوجه: من ذلك وبيان والباحية، والزندقة

والفسوق واللحادا الكفر حرية معناه أعله كلمه أنمنها: 
ل .. إذ المسلمين بلدا في الداعرة والمسلسلت .. والفلما والفجور

قال!  كما والمصادارة للرقابة ذلك من شيء يخضع أن يجوز
حد إلى واللحادا والفجور بالكفر الرضى حد تجاوز أعله فكلمه

وعدما حمايته .. وضرورة وحقه بشرعيته والعتراف إليه الدعوة
النصوص عشرات عليها دالت والتي عليها، المتفق .. والقاعدة إلغائه

".  كفر بالكفر :" الرضىتقول الشرعية
يصبح الناس على الحجة بيان " وبعد قوله أنومنها: 

موجه هو"  مسؤوليتهم على يريدون ما باتخاذ الحق     لهم
دايارهم في المسلمين ذلك في بما استثناء داون من الناس لجميع

ـ والسلما الهداية بنعمة عليه الله مّن أن بعد ـ للمسلم إذ وبلداهم؛
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أدايان من يشاء بما ويتدين يشاء، ما يعتقد أن في والحرية الحق كامل
عشرات ُيصاداما .. وهذا ويريد يشاء التي بالخلق ويتخلق باطلة،

داينه عن يرتد أن في للمسلم حرية ل أن تبين التي الشرعية النصوص
ًا ُيمارس أن في له حرية ول .. بل سواه داين أي إلى السلما منكر

 منكر! بأنه الشارع عليه نص مما
ّق جعل ـ أعله بكلمه ـ خالد فعمرو ًا! والباطَل باطلً، الح حق

والنهي بالمعروف المر مبدأ إلغاء يعني أعله كلمه أنومنها: 
الشرعية، النصوص مئات عليه ودالت السلما به جاء الذي المنكر عن

بالمعروف تأمر لكونها للناس أخرجت أمة خير ُجعلت السلما فأمة
والنهي بالمعروف المر خاصية المة تفقد ومتى المنكر، عن وتنهى

المم، بقية على والفضلية الخيرية خاصية مباشرة تفقد المنكر عن
ُتْم :تعالى قال كما ْن ْيَر ُك ئة َخ ّناِس ُأْخِرَجْت ُأّم ْأُمُروَن ِلل َت

ْلَمْعُروِف ْنَهْوَن ِبا َت َكِر َعِن َو ْن ْلُم ُنوَن ا ُتْؤِم ّلِه َو عمران: آل ِبال
ُكْن :تعالى . وقال110 َت ْل ُكْم َو ْن ْدُعوَن ُأّمٌة ِم َلى َي ْيِر ِإ ْلَخ ا

ْأُمُروَن َي ْلَمْعُروِف َو ْنَهْوَن ِبا َي َكِر َعِن َو ْن ْلُم ِئَك ا َل ُأو ُهُم َو
ِلُحوَن ْلُمْف رأأى " فمنالصحيح: الحديث . وفي104عمران: آل ا

ًا منكم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيدهَ، فليغيرهَ منكر
 وذلك فبقلبه، يستطع لم

". اليمان أضعف
فيها والواقع الله حدود على القائم  مثل:" وقال

ئم كمثل فأصاب البحر، في سأفينة على اسأتهموا قو
في الذين فكان أسأفلها، بعضهم وأصاب أعلها، بعضهم
َذوا فوقهم من على فمروا الماء من اسأتقوا إذا أسأفلها فتأ

فتؤذوننا، تصعدون ندعكم أعلها: ل في الذين فقال به،
ًا نصيبنا في خرقنا أنا فقالوا: لو ولم منه فاسأتقينا خرق

ًا ـ أحدهم ـ فأخذ فوقنا، َمن نؤذ أسأفل ينقر فجعل فأسأ
لي بد ول بي، قال: تأذيتم مالك؟ً فقالوا فأتوهَ السفينة،

ًا، هلكوا أرأادوا وما تركوهم فإن الماء، من أخذوا وإن جميع
ًا وأنجوا نجوا أيديهم على ".  جميع

ما يفعلون يقولون: اتركوهم بقوله قال ومن خالد فعمرو
على والخذ .. فمراقبتهم أيديهم على تأخذوا أن يجوز .. ل يريدون
.. حقهم .. فهذا السفينة يخرقون .. داعوهم مستحدث أمر أيديهم
.. ولو ُيصادارها أو منها يمنعهم أن لحد يجوز ل التي الحرية هي وهذه
فيها!!  من جميع .. وهلكا السفينة إغراق إلى ذلك أداى
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واللحادا والعهر والفجور الكفر الناس على نعرض بأننا فالقول
للناس ُيقال .. ثم أخرى جهة من والحق جهة من وضروبه أنواعه بكل

عنها .. وتتنزه السلما عنها يتنزه ومغامرة .. مقامرة شئتم ما اختاروا
". الذرأائع " سأد وقاعدة مبدأ منها والتي وأصوله، وقواعده نصوصه

النظمة جميع في به المعمول هو أعله كلمه أنومنها: 
.. فكل الوربية النظمة ذلك في .. بما الرض في والباحية الكفرية

.. للعباداة مسجد إنشاء مبدأ المبدأ؛ هذا على تقوما النظمة هذه
ما تختار أن الناس .. وعلى الخمور ومقارعة للدعارة داار وبجواره

يدخل أن شاء ومن ذلك، فله المسجد إلى يدخل أن شاء فمن تشاء
ٍد يصح .. ول ذلك فله والفجور الدعارة داار إلى على ُينكر أن منهما لح

بشكل ولو ـ وباركا أيد وإنما جديد، بشيء يأت لم خالد .. فعمرو الخر
المبدأ؛ هذا على تقوما التي الكافرة الفاسدة النظمة ـ مباشر غير
الرجل هذا كلما فإن .. لذا واحد آٍن في وضده الشيء حرية مبدأ
ًا يلقى ً رواج النظمة وعند والمجون، الفجور قنوات في وقبول

المسلمين.  بلدا في الحاكمة الفاسدة الطاغية
الكفر لحرية المباركة هذه خالد: أبمثل لعمرو الخير وسؤالنا

ُتصنع الماجنة .. والدعوة والفجور والفسادا ُتنّشأ الحياة، ..  الجيال و
والشباب؟!! 

 * * *
يجوز .. هل ألمانيا في ونعمل نعيش : نحن983س

 الجمعة، صلة أثناء مفتوحة المحلت إبقاء
ًا مسلمين غير عمال عندنا لكن الصلة، إلى نذهب بأننا علم
محرمة التجارأة أن أم الصلة، أثناء يبقون الذين هم

ّيَها َيا تعالى: لقوله بالكلية، ّلِذيَن َأ ُنوا ا َذا آَم ِللّصلِة ُنوِدَي ِإ
ِم ِمْن ْلُجُمَعِة َيْو َلى َفاسَأَعْوا ا  ِإ
ْكِر ّلِه ِذ َذرُأوا ال ْيَع َو َب ْل ُكْم ا ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتْم ِإْن َل ْن َلُموَن ُك  ؟ً  َتْع

بلدا غير في العمل العالمين. مادااما رب لله الحمدالجواب: 
ل المسلمين، غير من الصلة وقت العمل يدير والذي المسلمين،

المعني لن الصلة؛ أوقات مفتوحة المحلت تبقى أن حرج
كما المؤمنين هم السؤال في الوارداة الكريمة الية من والمخاطب

ّيَها َيا الية: أول في ّلِذيَن َأ ُنوا ا َذا آَم والله.  ِللّصلِة ُنوِدَي ِإ
أعلم.  تعالى

* * *
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الفضائية القنوات هذهَ وكالة أخذ يجوز : هل984س
لمن الشركة وكيل تكون أن أي الرأابسك؛ كباقة العربية

ًا القنوات؛ هذهَ فتح أرأاد هو ما فيها القنوات هذهَ أن علم
كقنوات فساد هو ما وفيها وغيرها، اقرأ قناة مثل خير

 الدعاء؟ً وافر منا .. ولكم وغيرها الغاني
التعاون من لنه يجوز؛ ل العالمين. ل، رب لله الحمد: الجواب

ُنوا يقول: تعالى والله والعدوان، والثم المنكر على َتَعاَو َلى َو َع
ِبّر ْل ّتْقَوى ا ُنوا َول َوال َلى َتَعاَو ْل َع ِمإا ْدَواِن ْث ْلُع ّتُقوا َوا ّلَه َوا ال

 .

 * * *
والصورأ الخبارأ الخيرة الونة في كثرت :985س
فيها نرى والتي العراق من تأتينا التي الفيديو وأفلم

المسلمين غير ومن المسلمين من لرهائن ذبح عمليات
العلمانيين من كثير خرج وقد  بالسكين العنق حز بطريقة
المسلمين من نهمأ يدعون ومن السلطين وعلماء

دون من الوصاف بشعأب الفعال هذهَ ليدينوا  المعتدلين
والسؤال..   ذلك حرمة على الشرعي الدليل ايقدمو نأ

خطف أصل يجوز هل هو , الشيخ على طرحه نود الذي
هل وثانيا..   اليوم العراق في يجري الذي بالشكل الرهائن

والتي  نشاهدها التي هذهَ الذبح طريقة صحة الثر في ورأد
وعن عنا الله وجزاكم..  للضحية تعذيبا ذاتها بحد تعتبر

 ر؟ًالخي كل المسلمين
السؤال هذا نحو ورداني العالمين. فقد رب لله الحمد: الجواب

فإن .. وبالتالي أجيب أن إل مناص .. ول وجهة طرف من أكثر من
كذلك.   أسئلتهم عن جواب هو السؤال هذا عن جوابي

ًا العراق داخل : منفأقول وعليه ً محارب ًا أو مقاتل معين
ًا والمظاهرة، العانة أنواع من نوع بأي المحاربين للغزاة ومظاهر

الحرب، أهل أحكاما عليه .. وأجريت الحرب أهل معاملة بد ول ُعومل
ًا أحكاما، من به يتعلق وما والحجز السر منها والتي جنسيته، كانت أي

الكافرين من المعتدين الغزاة ظاهر .. فمن داينه وكان لغته، وكانت
:تعالى قال كما حكمهم، وحكمه منهم، فهو والمسلمين السلما على

 ّلُهْم  َوَمْن َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف أعلم ل أمر . وهذا51المائدة: ِم
ًا فيه المعتبرين. العلم أهل بين خلف
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ًا ـ المسلمين غير من العراق يدخل من أما ـ جنسيته كانت أي
للغزاة إعانة عنه ُتعرف ولم المحارب، وصفة وجه غير على

أو العراق مسلمي بعض من أمان شبهة أو أمان له وكان المعتدين،
.. فمن ذلك ونحو الخاصة وشركاتهم مؤسساتهم، بعض أو علمائهم،

آمن هو بل ترويعه، ول شيء، في عليه العتداء يجوز ل كذلك كان
أو وأسره، خطفه أو صفته هذه كانت من وترويع له، المسلمين بأمان

والمان، بالعهد غدر فهو حرماته، من شيء على أو عليه العتداء
ًا، مذموما وُخلق الذين المخلصين المجاهدين عنه ننزه ما وهو شرع

به.  يقومون ما كل في الشرع أحكاما يتحرون
ً أّمن " منقال: أنه  النبي عن صح فقد دمه على رأجل

ًا المقتول كان وإن القاتل، من بريء فأنا فقتله ". كافر
ً أّمن  من:" وقال ئرأ لواء يحمل فإنه فقتله دمه على رأجل غد
ًا قتل :" من وقال".  القيامة يوم حلها، بغير معاهدة نفس
من كثير وغيرها".  رأيحها يشم أن الجنة عليه الله حرم

قد بالعهد، بالوفاء وتلزما الغدر، تحرما التي الشرعية النصوص
 أبحاثنا. من موضع من أكثر في تناولناها
للقتل كوسيلة العناق وحز المشاهدة الذبح بعملية يتعلق ما أما

ًا القتل يستحق فيمن القتل حكم لتنفيذ أو الحدودا ذوي من شرع
الجهادا مصلحة كانت إن الكافر، السير منهم والذي والقصاص،

هذهَ إلى اللجوء أسأتحسن ل فإني القتل، بخيار الخذ تقتضي
الله رضي الكراما أصحابه عن ول  النبي عن ثبوتها لعدما الوسأيلة

ًا بهما ُأمرنا الذي والرفق للحسان ولمنافاتها عنهم، في حتى شرع
 والقصاص. الحدودا تنفيذ عملية

ـ فرض أي ـ كتب الله :" إنقال أنه  النبي عن صح فقد
وإذا القتلة، فأحسنوا قتلتم فإذا شيء، كل على الحسان

ذبيحته فليرح شفرته، أحدكم وليحد الذبح، فأحسنوا ذبحتم
 مسلم." 

القتل وسائل وأكثر أحسن تختار أن القتل في الحسان ومن
" الذبح فأحسنوا ذبحتم :" وإذا قوله .. أما للمقتول إراحة
أن أمرنا .. وإذا للكل ُتذبح التي والنعاما المواشي ذبح به المرادا
أولى باب فمن والدواب، المواشي ذبح في حتى الحسان نراعي
 النسان! مع التعامل عند الحسان مراعاة

قتلتم فإذا الحسان، ُيحب محسٌن الله :" إن وقال
..".  القتلة فأحسنوا
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ُيعطي الرفق، ُيحب رأفيق الله  إن:" وقال على و
 ُيعطي ومال العنف، على ُيعطي ل ما الرفق

 مسلم."  سأواهَ ما على
بما".  كله المر في الرفق ُيحب رأفيق الله  إن:" وقال

 وقال القصاص، وتنفيذ القتل ذلك في
:ُيعين ويرضاهَ، الرفق ُيحب رأفيق الله " إن مال عليه و

".   العنف على ُيعين
:"قريش ومشركي لكفار قال أنه  النبي عن صح فقد قيل فإن

إل إليكم أرأسألت ما بيدهَ نفسي والذي أما قريش معشر يا
محمد جهل: يا أبو له فقال حلقه، إلى بيدهَ " وأشارأ بالذبح

".  منهم :" أنت الله رأسأول فقال جهولً، كنت ما
أنه به يرادا "، بالذبح إل إليكم أرأسألت " ما  قولهأقول: 

لله والمحاداة والحرب، العراض، إل أبيتم إن عندي لكم ليس
في ُقتل جهل أبا الطاغية أن .. بدليل والقتال القتل .. إل ولرسوله
ًا ُيذبح ولم بذلك،  النبي بشره كما بدر موقعة في القتال ساحات ذبح
العراق!  أرض على للسرى تحصل نشاهدها التي والطريقة بالمعنى

تطاير عن تتكلم التي الكثيرة والثار الخبار بال فماقيل:  فإن
.. أل بالسيوف .. وشفها والقتال المواجهة ساحات في الرؤوس

ً ذلك ُيعتبر  العراق؟ في نشاهدها التي الذبح عمليات جواز على داليل
أن يمكن وما والقتال، المواجهة ساحات في ُيقال ماأقول: 

آخر، شيء والقصاص الحدودا تنفيذ عند ُيقال وما شيء فيها يحصل
 الخر. على أحدهما وقياس حمل يجوز فل وبالتالي

جرائم من يفعلونه وما العداء جرائم إلى أنظرقيل:  فإن
على يدمرون .. حيث المسلمين من المنين بحق جماعية وإباداات
مقبرة إلى المنزل ليتحول منازلهم، والنساء الطفال من المنين
وسيلة إلى اللجوء ذلك لنا يبرر .. أل السرة أفرادا لجميع جماعية

 السؤال؟ في وردا كما الذبح
تجاوز على يحملنا أن ينبغي .. ل الخرين وإجراما ظلمأقول: 

.. وهذا العتدال وعدما والتعدي، الظلم في والوقوع الشرع، حدودا
إذ فالمسلم المجاهدين، منهم وبخاصة السلما، أمة يميز ما أبرز من

.. بخلف ذلك غير له وليس وبتعاليمه  النبي بأخلق ُيقاتل فهو ُيقاتل
أي فعل من يرداعهم خلق ول وازع، ول لهم ضابط ل فإنهم الخرين
شيء! 
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مراعاة ضرورة : وهوإليه نشير أن من بد ل جانب بقي
داون وسيلة استخداما جراء من تتحقق التي والمفاسد المصالح

ـ إباحتها افتراض على ـ القتل وسائل من وسيلة أن ثبت فإذا أخرى؛
وسيلة في كما ـ المصالح على ترجح كبيرة مفاسد عليها يترتب قد

أخرى بوسائل عنها ُيستعاض ل فعلما ـ السؤال في إليها المشار الذبح
ّوت الوقت .. وبنفس الغرض نفس وتؤداي ممكنة، هذا العدو على تف
منهم والمجاهدين بعامة، المسلمين على يثيرونه الذي الشغب
مزيد لرتكاب لهم ذريعة الحيان من كثير في يكون .. والذي بخاصة

والتي المسلمين من المستضعفين بحق والمجازر الجرائم من
 احتواؤها؟! أو رداها يصعب

مـطـالب المجاـهـد أن : كـمـاأقول تقدم الذي هذا ُعلم فإن
على والمعتدي للديار، الغازي العدو في المستطاع قدر النكاية بإنزال

بالـجـانب يهـتـم ـبـأن ـ المستطاع قدر ـ مطالب كذلك .. فإنه الحرمات
.. والرجولة والمروءة الخلق موقف يقف .. وأن جهاداه من الخلقي

ـهـذا عظمة عن تعبر أخلقية رسائل ـ والخرى الفينة بين ـ ُيرسل وأن
هذا وأهداف .. وغايات الدين هذا .. وسماحة الدين هذا وأخلق الدين،
ُيـسـتهان .. أو عنـهـا ُيغفل أن ينبغي ل الرسائل من النوع .. فهذا الدين

طريق عن يتحصل أن يمكن مما أبلغ إيجابية نتائج لها تكون .. فقد بها
أن كما مقاتلً، يكون أن قبل تعالى الله إلى دااعية .. فالمجاهد السيف

ـة ـ .. وأطرهم العبادا هداية والجهادا القتال غايات أسمى من ـــ طواعـي
أخلقيـة مواقـف إلـى يحتـاج أنـه شـك ل .. وهذا العبادا رب عباداة إلى

الدين. هذا وتعاليم أخلق عظمة مستوى إلى ترقى صاداقة
 * * *

الحكومة من اسأتدانت التي المرأة حكم ما :986س
الزمان نم مدة وبعد كافرة كانت أن وقت المريكية

ديارأ من الهجرة الخت هذهَ نآال وتريد لله وجهها أسألمت
وعدم الفتن لتفشي السألمية المجتمعات أحد إلى الكفر

هجرتها حكم .. فما ينبغي كما رأبها عبادة من اسأتطاعتها
 ..؟ً الديون لهذهَ دفعها وعدم

أنها تعتقد حيث إلى العالمين. هجرتها رب لله الحمد: الجواب
حسن، أمر والحسن الكمل الوجه على لربها وعباداتها داينها تعيش
الله. شاء إن عليه وتؤجر

أن عليها فيجب المريكية للدولة المستحقة بديونها يتعلق ما أما
الكافر من يؤخذ فما منها؛ هاجرت أو أمريكيا في بقيت سواء ترداها
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منه يؤخذ ما على ُيقاس أن يجوز ل والمان، والعهد السلم حالة في
 أعلم. تعالى والله والمان، العهد وانتفاء الحرب، حالة في

  * * *
ُيعتبر هل الجندية، المجند ترك حال : في987س
ًا الجيش من خروجه أنه أم الكفري، العمل هذا من خروج
.. وجزاكم العمل هذا من للتوبة أخرى شروط إلى يحتاج

ًا؟ً الله  خير
الخدمة من العالمين. خروجه رب لله الحمد: الجواب

معه يتعاملوا لكي للمسلمين يكفي الكفر جيوش في العسكرية
ما أما السلمي، الظاهر إلى وعوداته الكفري الظاهر لنتفاء كمسلم؛

إلى يضم أن من بد فل القيامة يوما العذاب من النجاة بجانب يتعلق
فرط ما على والندما والتوبة الستغفار صدق الذنب عن القلع جانب
 ثانية.  مثله إلى يعودا ل أن على يعزما وأن وأمته، وعقيدته، داينه بحق

 * * *
وللسأف سأورأيا في عندنا  الشيخ فضيلة: 988س
منهم الكثرية ولكن والرب الدين سأب الناس بين منتشر

تعلمون كما الصيغة  وهذهَ)     ينعنبلفظ( الدين يشتمون
شاتما يعتبر الكلمة بهذهَ المتلفظ فهل معنى, لها ليس

وعن عنا الله .. وجزاكم ًامرتد يكون وبذلك للدين
 الجزاء؟ً خير المسلمين

ًا يكون العالمين. نعم رب لله الحمد: الجواب ًا؛ كافر ومرتد
ًا تعني ل كانت " وإن " ينعن الكلمة هذه لن ُتطلق أنها إل شيئ

ُتستخدما والستخفاف واللعن، والتهكم، والشتم، الطعن، موضع في و
عبارة أي حكم حكمه كفري لفظ عندي فهي .. لذا والدين بالله

والطعن.  السب تفيد صريحة
* * *

عن والنهى بالمعروف المر وسأائل فهل: 989س
 توقيفية؟ً المنكر

يجب ولكن توقيفية؛ العالمين. ليست رب لله الحمد: الجواب
المنكر ُيزال أن المنكر إنكار عند المهم أن كما مشروعة، تكون أن
إن المزال المنكر من أقل وضرر بمنكر أو مقابل، منكر داون من

فل وتحققه الضابط هذا تراعي مشروعة وسيلة .. فأي الول تعذر
 أعلم. تعالى والله استخدامها، من حرج
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 * * *
من بلغ شاب كل على يجب إيران في : عندنا990س

في الوظيفة خدمة إلى يذهب أن  " سأنة18"  العمر
عن تختلف وهي ـ ذلك ونحو كمدرأس المدنية المجالت

تلزم أمر .. وهو سأنتين لمدة ـ المعروفة العسكرية الخدمة
أحدنا امتنع حال .. وفي به القيام على الشباب الحكومة

التي المدنية حقوقه من كثير من ُيحرم الخدمة هذهَ عن
.. به والتنكيل اعتقاله إلى .. إضافة إنسان كل يحتاجها

إيران! من الخروج من ومنعه
أن للشباب اليراني الدسأتورأ أجاز فقد أخرى وقضية

الحكومة، معسكرات في السلح اسأتخدام على يتدرأبوا
يقومون الذين هم الجيش .. وضباط أشهر ثلثة لمدة

سأنتي من ُتحذف الثلثة الشهر .. وهذهَ التدرأيب بعملية
بعد ـ هل .. والسؤال أعلهَ إليها المشارأ الوظيفية الخدمة

أم الخدمة هذهَ في اللتحاق للشباب يجوز ـ التفصيل هذا
 ل؟ً

في الواردا الوصف على العالمين. بناء رب لله الحمد: الجواب
ًا الخدمة هذه في اللتحاق في يكون ل أن أرجو السؤال شاء إن حرج

كما .. الناس عامة على نفعها يرتد مدنية مجالتها أن وبخاصة الله،
أشهر ثلثة لمدة العسكرية بالدورة اللتحاق في يكون ل أن أرجوو

ًا السلح على التدريب أجل من السؤال في إليها والمشار إن حرج
ًا يشترطوا لم .. ما الله شاء ُيلزموا شروط مع تتنافى بإلزامات و

على يتدرب لكي المسلم للشاب فرصة هي .. بل التوحيد عقيدة
ًا ـ القتال فنون العدادا نية على ـ والملحقة الخوف أجواء عن بعيد

  أعلم. تعالى والله الله، سبيل في والجهادا
 * * *

خطيئة قضية في النصارأى بعضُ ناقشت: 991س
عليها ونحاسأب الخطيئة هذهَ بنا تلحق كيف له وقلت  آدم

َنا :يقول القرآن أليس يل فقال نقترفها لم ونحن ْل ُق
ُطوا ِب ْنَها اْه ًا ِم نإ يقول ـ الية هذهَ بنص ـ فكتابكم    َجِميع

 آدم نأ رأغمً جميعا الجنة من نزلواأ نأب عوقبوا وبنيه آدم
    ً؟ًخيرا وجزيتم..  الخطيئة ارأتكب من فقط هو
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النصراني صاحبك دااما العالمين.ما رب لله الحمد: الجواب
تعالى: قوله يقرأ .. ألم إليها ويحتكم الكريم القرآن من بآيات يستدل

 ٌة َتِزرُأ َول َلّقى :تعالى . وقوله16النعاما: ُأْخَرى ِوْزرَأ َواِزرَأ َت َف
َدُم ّبِه ِمْن آ ئت رَأ ِلَما َتاَب َك ْيِه َف َل ّنُه َع ّتّواُب ُهَو ِإ الّرِحيُم ال

:الرب يتوب . فكيف37البقرة  ُيعاقب ُيعاقبه ثم عليه على ذريته و
..؟!  عليه تاب ما

ًا علماقيل:  فإن  ..؟! الرض إلى بالهبوط أمره إذ
العباداة معاني من كثير .. ولظهار والتمحيص للبلءأقول: 

الرض في الستخلف منها .. والتي الهبوط بهذا إل تتحقق ل التي
الباطل، مع الحق تدافع .. ومنها الناس ينفع وبما بالخير وإعمارها

َنا تعالى: قل كما ْل ُطوا َوُق ِب ُكْم اْه ئض َبْعُض َبْع ُدّو ِل ُكْم َع َل ِفي َو
َْلرْأِض َتَقّر ا َتاٌع ُمْس َلى َوَم ئن ِإ ُكْم  . فقوله36البقرة: ِحي َبْعُض
ئض َبْع ُدّو ِل في داخل ومن وذريته والشيطان وذريته،  آداما أي  َع

َكم .. وهناكا النس شياطين من حزبه ومبسوطة معلومة أخرى ِح
تعالى الله إل يعلمها ل مما أخرى .. وحكم وغيرها التفسير كتب في

الله بأن واليمان والتسليم، الرضى وعلينا الُحكم تعالى الله .. فمن
والحكمة المطلق، والخير المطلق، العدل إل عنه يصدر ل تعالى

المطلقة. 
  * * *

من تخرجت تركي شاب .. أنا أسأتاذنا : يا992س
سأؤال .. عندي القيمة كتبك كل .. قرأت الزهر جامعة

تدرأيس حكم وهو: ما التراك، ولخواني لي بالنسبة هام
سأيطرة تحت هي التي البتدائية المدارأس في أولدنا

قد التدرأيس عند أبناءنا أن العلم .. مع العلمانيين وإشراف
.. ويقعون والشركية الكفرية العبارأات ببعض يتلفظون

الدرأاسأة من المرحلة .. وهذهَ الكفرية الفعال بعض في
من أبناءهم يمنعون الذين الباء الحكومة تعاقب إجبارأية

الحالة هذهَ .. وفي ذلك ونحو بالسجن بالمدرأسأة اللتحاق
ًا؟ً بذلك آباؤهم أو البناء يكفر هل  .. وشكر

عنه أجبت قد سؤال العالمين. هذا رب لله الحمد: الجواب
في الذكر النفة الخطيرة المشكلة هنا: هذه .. وأقول مرة من أكثر

لتشمل تعم هي بل وحسب تركيا في المسلمين تخص ل السؤال
أنظمة تحكمهم عدة أمصار في منتشرين مسلم مليار من أكثر

طاقات استنفار تستدعي كبيرة مشكلة فهي لذا..   كافرة علمانية
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أن عسى المسلمين من والعقد الحل وأهل المر أولي جميع وعقول
ً يجدوا ًا حل من كثير من والمهملة الكبيرة المشكلة لهذه مناسب
وللسف!   الناس

ً فيها ُيقال أن من أكبر ـ نظري وجهة من ـ فالمشكلة ًا قول واحد
يرقى بديل عن بحث ول متابعة غير من ُتهمل .. ثم يجوز ل أو يجوز
وحجمها! المشكلة مستوى إلى

المنظور على المتعسر الحل هذا وجودا حين إلى قيل فإن
لنا يمكن الضرر من يقلل يسير قريب حل أو اقتراح يوجد أل القريب

نسلكه؟ أن
التي:  أقول: أقترح

بديل عن يبحثا أن ـ استطاعا إن ـ الوالدين على - يجب1
من المنة الخاصة المدارس إلى كاللجوء ضرر، أقل أو مناسب
ًا. ذلك وكان وجدت إن الذكر النفة المزالق ممكن
تفاداي من يمكنهم الذي الصحيح بالعلم البناء - تحصين2
ذلك ومن السؤال، في الوارداة المخالفات هذه مثل في الوقوع
ولعنه الطاغوت بسب شفافهم يحركوا .. كأن المواراة على تدريبهم

ً له التحية تقديم على الولدا يجبر عندما باسمه والتغني مدحه من بدل
الكافرون أو الخلص سورة خفي وبصوت نفسه في يقرأ أن .. أو

َلم تحية تقديم على ُيجبرون عندما يملكوا أن ذلك .. ومن الع
السلما، عقيدة مع ويتعارض يخالف ما لكل ل يقولوا أن في الشجاعة

وولده أبوه ُيسجن فأن السجن، أو الستدعاء إلى والده اضطر ولو
أن من خير الكفر شعارات ممارسة عن امتنع قد المدرسة في

من بد ل كان إذا .. هذا المدرسة من ولده إخراج بسبب ُيسجن
السؤال.  في وردا كما السجن
السباب بتلك الخذ بعد المخالفات من شيء حصل - فإن3

ُيرفع الذي الكراه وعذر عنوان تحت ُيدرج أن .. أرجو والحتياطات
الله.  شاء إن الحرج معه

.. منها الهروب لنا يمكن ل ـ وللسف ـ مجتمعاتنا هي هذه
ًا رأت إن المة من فالمطلوب أوتيت ما بكل وتجاهده تغيره أن منكر

الذي وهذا أقترحه، الذي .. هذا ومنه أمامه تهرب أن .. ل قوة من
أعلم.  تعالى والله سؤالك، عن كجواب الن يحضرني

 * * *
ًا خرج من أن لدينا معلوم هو : مما993س مظاهر

ل .. ولكن يكفر ل مكرهَ وهو المسلمين على للمشركين
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.. والسؤال: ما المسلمين ضد القتال مباشرة له يجوز
ًا قتل ولكنه مكرهَ وهو ظاهرهم من حكم معصومة نفس
المسلمين على المشركين ظاهر من حكم .. وما يكفر هل

.. للقتال مباشرة ول إكراهَ غير من طواعية سأوادهم وكثر
 ..؟ً؟ً سأوادهم كثر قد أنه لمجرد بكفرهَ يحكم فهل

ًا خرج الذي العالمين. هذا رب لله الحمد: الجواب مع مكره
قتل على كذلك مكره هو هل المسلمين، ضد قتالهم في المشركين

..؟ بعينه المسلم هذا
القودا عليه .. ولكن يكفر أقول: ل مكره، غير ل؛قلت:  فإن
ً والقصاص ًا. قول  واحد
 ..؟ المعين المسلم هذا قتل على كذلك مكره هوقلت:  وإن

حزما وابن وأحمد، كمالك، ـ العلم أهل وأكثر يكفر، لأقول: 
نفسه يفدي أن له يجوز ل لنه والقصاص؛ القودا عليه يرون ـ وغيرهم

الكراه، شبهة لورودا الدية عليه يرون العلم أهل .. وبعض أخيه بقتل
أعلم.  تعالى والله بالشبهات، الحدودا دارء بقاعدة العمل قبيل من

منهم، .. فهو إكراه غير من طواعية سواداهم يكثر الذي هذا أما
كثر " من: لقوله القتال، عملية ُيباشر لم .. وإن حكمهم وحكمه
".  منهم فهو قوم سأواد

 * * *
الله .. مّن إيران أكراد من لكم أخوة : نحن994س

أهل .. ومنهج الصحيح العتقاد إلى بالهداية علينا تعالى
والبدع الجهل عليهم يغلب أناس بين .. نعيش السنة

بالموات .. والسأتغاثة القبورأ .. وعبادة والشرك والهواء
عددنا وقلة ـ  سأنة26 يتعدى ل أكبرنا حيث ـ سأننا .. ولصغر

الخطاء بعض إلى ننبههم عندما النصح منا يقبلون ل فهم
الحيان من كثير .. وفي بها يقومون التي والشركيات

يا وسأؤالنا المسلمين، وتكفير والتشدد، بالغلو يرموننا
يجوز .. وهل به نقوم أن تنصحنا الذي الدورأ هو شيخ: ما

ممن بالكفر بأعيانهم الشخاص بعض على نحكم أن لنا
الكفر دعاة من الوقت نفس في .. وهم للسألم ينتسبون
الله .. وغفر وضللهم كفرهم لهم نبين أن بعد والضللة

ولكم؟ً لنا
على الصبر به نوصي العالمين. الذي رب لله الحمد: الجواب

أذاهم على ويصبر الناس يخالط الذي فالمسلم الناس؛ وأذى الدعوة
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.. كما أذاهم على يصبر ول الناس يخالط ل الذي المسلم من خير
وشغلكم همكم يكون .. وأن عليه والحرص العلم بطلب ونصي

والبدع، والشركا، الكفر جوانب وبيان التوحيد، إلى الدعوة الشاغل
..!  والهواء
من وتجعلوا ـ الناس أعيان تكفير في تنشغلوا أن أرى ول
ووجدت الضرورة، إليه داعت ما إل ـ العبادا رقاب على قضاة أنفسكم
خطرهم يشتد الذين العيان بعض في الله حكم لبيان الماسة الحاجة
ًا كفرهم .. وكان الله عبادا على وأذاهم ً يحتمل ل بواح ًا ول تأويل صرف
الناس ليحذره بتكفيره الصدع من بد فل كذلك كان من وجد .. فإن

ًا كفره كان من .. أما ويجتنبوه ً متشابه غير ويحتمل وجه من محتمل
ٍذ والسلم .. فالولى آخر وجه من ذلك الخوض عن المساكا حينئ

منه التحذير من يمنع ل وهذا شاكلته، على كان وبمن به والشتغال
تعالى والله والضلل، والهواء البدع ذوي من كان إن منهجه ومن

أعلم. 
 * * *

المسلمين وسأائر بعلمك الله .. نفعنا :شيخنا995س
على المرأة وخافت المسلمين، أرأاضي العدو داهم .. إذا

نفسها، تقتل أن لها يجوز هل الغتصاب، من نفسها
ًا؟ً الله وجزاك  خير

وتقاتل تدافع أن عليها العالمين. يجب رب لله الحمد: الجواب
العدو، يد على ُتقتل أن إلى استطاعت ما ونفسها وعرضها داينها عن
في المذكور البلء لدفع بنفسها نفسها قتل إلى تلتجئ أن لها أرى ول

.. حق بغير لغيره أو لنفسه المرء قتل جرما لن نفسها؛ عن السؤال
أعلم. تعالى والله تعالى، بالله الشراكا بعد كبيرة وأغلظ أعظم

 * * *
الله وجزاكم للهمية، الرد أرأجو سأؤال : لدي996س

العمل يجوز والسؤال: هل خير، كل المسلمين وعن عنا
والتدرأيب العسكري العداد بنية الطواغيت جيوش في

..؟ً وغيرهَ السلح على
ًا نرى العالمين. ل رب لله : الحمدالجواب النخراط من مانع

السلح، على والتدريب العدادا لغرض الطاغوت معسكرات في
التالية: الشروط وفق ولكن
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معسكرات في متيسر غير والتدريب العدادا هذا يكون - أن1
ًا كان فإن المسلمين؛ يجوز فل المسلمين معسكرات في متيسر

ٍذ اللجوء الطواغيت.  معسكرات إلى حينئ
على الطواغيت معسكرات في النخراط زمن يكون - أن2

إذا أي زياداة؛ غير من والتدريب العدادا غرض منه يتحقق الذي القدر
في تمكث أن لك يجوز فل أشهر، بثلثة حقه العدادا تستوفي كنت

..!  سنة الطاغوت معسكر
في النخراط من النوع هذا على يترتب ل أن تضمن - أن3

صفوف في للقتال ُتضطر كأن عقدية؛ مزالق الطواغيت معسكرات
والمسلمين. السلما ضد الطاغوت جند

لغرض الطاغوت معسكر في النخراط يجوز الشروط بهذه
أعلم.  تعالى .. والله فل وإل والتدريب، العدادا

 * * *
ـ به أفتيتم ما شيخ يا عليكم أنكر من : هناك997س

أسأرى نحر جواز بعدم  ـ985 رأقم السؤال في كما
   الوليد بن خالد بأن عليكم .. واسأتدلوا المشركين   
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 * * *
الله. شاء إن : ... يتبع999س 

السأئلة تصفح سأؤالك ترسأل أن : قبلهام     تنبيه
الـصـفحات ـمـن وغيرـهـا الـصـفحة ـهـذهَ ـفـي الوارأدة

سأؤالك تجد أن .. عسى متفرقة مسائل من السابقة
مكررأة عديدة أسأئلة إلّي ُترسَأل .. حيث عنه والجواب

.. السلـسـلة ـهـذهَ من عدة مواضع في عنها أجبت قد
عنه.  أجيب ل الغالب في كذلك كان وما

أـشـكل لـعـالم ـقـول أو ـنـص ـعـن الـسـؤال ـكـذلك
ورأـقـم المـصـدرأ ذـكـر مـعـه ُيرـفـق أن .. يـجـب فهـمـه
مصـدرأهَ، مـن مراجعتـه من لنتمكن والصفحة المجلد

عنه.  نجيب ل قد وإل

www.altartousi.com
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