
يتعلق فيما الدين صقر أسئلة
 الدين أصول مسائل ببعض

 الرحيم الرحمن الله بسم
خاتم على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد

وبعد.  والمرسلين، النأبياء
بعض الدين صقر الفاضل الخأ إلي وجه فقد

.. كنت الدين أصول مسائل ببعض يتعلق فيما السئلة
" . السنة " شبكة موقع في عليها أجبته قد

نأشرها نأعيد الفائدةا تعميم في الخأ رغبة عند ونأزولً
.. البسيطة التنقيحات بعض إجراء بعد موقعنا في

ًا، بها ينفعنا وأن القبول، تعالى الله راجين إنأه جميع
قريب.  سميع تعالى

في ـ الله حفظه ـ بصير أبو الشيخ سؤال: يقول
": المة جيوش حال بيان في هامة " مسائل رسالته

جهادها يجب لها، شرعية ل مرتدةا كافرةا الجيوش هذه
هذه في واحد كل يكون أن ذلك من يستلزما .. ل وقتالها

ًا الجيوش ًا، كافر ذلك وغير المرتد الكافر فيها بل مرتد
.. .. الكراه .. الجهل الذكر النأفة الموانأع وجود لحتمال

ًا يكون أن . للمسلمين عين
فيقول:" والنقاش، الخلفا مثار للنقطة نأأتي ثم

ـ الذكر النأفة الثلثة ـ التكفير موانأع انأتفاء لنا ثبت من
يكفر ل ـ الله حفظه ـ " .. فهو بعينه مرتد كافر فهو عنه

ًا الجنود .. الموانأع وانأتفاء الشروط استيفاء بعد إل عين
 ..؟ نأفهم هكذا

قلوبنا يشرح أن  الله بالسؤال: نأسأل فنتوجه
والغير عليه المقدور المرتد بين الفارق .. ما للحق

عليه الحجة إقامة عدما أو بوجوب وعلقته عليه، مقدور
 ..؟

المقدور المرتد العالمين. مادام رب لله الحمدالجواب: 
ً سميت قد عليه مقدور الغير أو عليه " بالمرتد"  منهما كل

ًا يعد .. لم بعينه بالردة عليه وحكمت قيام مسألة لذكر مبرر
ُتشُترط ُتطُلب الحجة قيام إذ الحجة؛ الحكام تأخذ أن قبل و

المعين على نحكم أن بعد .. وأما المعين إلى طريقها الشُرعية
ٍذ فالحديث بعينه بالردة أو العبث من عليه الحجة قيام عن حينئ
.. وهو ُتقحم أن أو ُتذكر أن ينبغي .. ل منه طائل ل الجدلي الترف
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.. عليه وقامت بلغته قد الحجة لن إل ابتداء بالردة عليه ُحكم ما
ُيقحم .. فعلم بالردة عليه الحكم قبل موجود الحجة قيام فشُرط

..؟!  الردة في وقوعه بعد ثانية
الستتابة: مسألة هو الموضع هذا في ذكره ُيمكن الذي وإنما

وبين بينه فرق يوجد .. وهل ل أم عليه المقدور المرتد ُيستتاب هل
بينه فرق يوجد .. .. وهل ل أم عليه مقدور الغير المحارب المرتد

بين .. والفرق ل أم عليه مقدور الغير المحارب المرتد وبين
ّين؛ شاسع فرق الحجة وقيام الستتابة قبل تكون الحجة فقيام وب

ـ الستتابة أي ـ .. وتكون مرتد أو كافر بأنه المعين على نحكم أن
إليه.  طريقه الشُرعي القصاص يأخذ أن قبل الخيرة فرصته

ماالتالية:  بالصيغة السؤال جاء أقول: لو تقدم الذي هذا بعد
يقع من وبين عليه، المقدور بالردةا يقع من بين الفرق
الحجة قياما وجوب حيث .. من عليه مقدور الغير بالردةا

ً السؤال .. لكان عليه ًا مقبول بين بالفارق لعلمكم أكثر ووجيه
أعلم.  تعالى .. والله الردة في يقع من وبين المرتد

الذي بالواجب وقيامكم ردكم بسرعة سؤال: سعدنأا
.. وقد النزاع محل القضية في للفصل بجنابكم يليق

ًا قبل من سردنأا ًا تمهيد يبين عليكم يخفى ل مبسط
.. ثم المطروحة القضية وخطورةا أهمية مدى للقراء
ًء تم الذي التعديل بعد لفضيلتكم نأتوجه طلبكم على بنا

ًا المقدور بالردةا يقع من بين الفرق بصوابه: ما وإيمانأ
حيث .. من عليه مقدور الغير بالردةا يقع من وبين عليه،

 ..؟ عليه الحجة قياما وجوب
على الحجة قيام العالمين. تجب رب لله الحمدالجواب: 

ًا كانت ولو ـ الشُرعية المخالفة في يقع من العجز وجه على ـ كفر
له يمكن ل عجز عن المخالفة في وقع فمن دفعه، يمكن ل الذي
قبل فيه خالف قد فيما العجز عنه تدفع التي الحجة عليه ُتقام دفعه

الشُرعية المخالفة في يقع من .. أما بعينه الحكام عليه ُتحمل أن
ـ يعمل ل ـ آخر أو لسبب .. لكنه دفعه له يمكن معجز غير جهل عن
ُيعذر ل ـ المخالفة في وقع لو ـ هذا .. فمثل دفعه على يحرص ول

تنزل تعالى الله .. وأحكام عليه الحجة إقامة تجب .. ول بالجهل
.  بعينه وتطُاله عليه

.. ينبغي الحق معرفة في العاجز غير من العاجز ولمعرفة
.. ومنها: المسألة فيها يعيش التي منها: البيئة أمور عدة إلى النظر
من .. أم المشُكلة الخفية المور من هي .. هل فيها جهل التي

..!  العلم فيها استفاض التي الجلية المور
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ُتبنى قاعدة هذه وقيام بالجهل العذر مسائل جميع عليها .. 
ًا الحجة ..!  تقريب

من بين فرق فأقول: ل المطُروحة المسألة إلى نأتي والن
من عليه مقدور الغير بالردة يقع من وبين عليه المقدور بالردة يقع

وجود الحجة قيام وجوب مناط .. لن الحجة قيام وجوب حيث
المخالف هذا عن النظر .. بغض دفعه يمكن ل الذي المعجز الجهل

.  ل أم عليه ُيقدر ممن هو هل
ممن كان إذا عليه مقدور الغير هذا أن القول يمكننا أنه إل

ـ بالردة وقوعه إلى إضافة ـ المشُركين ومظاهرة بالقتال يمتنع
ٍذ فإنه تعالى .. والله بعينه مرتد كافر أنه على قتاله من بد ل حينئ

لنا سبيل ل لنه معذورون .. ونحن ذلك غير كانت إن سريرته يتولى
وتكفيره.  بكفره يلزمنا الذي ظاهره على إل

ًا الله سؤال: جزاك .. وإنأي الكريم شيخي خير
ُيرفع الشكال، ليزول الوقت من مزيٍد في لطمع ما و
حل في إن هو إل إله ل الذي فبالله اللبس، من عندي

اتباع إل منه نأبغي وما الله بإذن الكثير الخير الشكال هذا
لما تفسيركم لفضيلتكم: ما بالسؤال .. فنتوجه الحق
عليه أجرى حين وذلك العباس عمه مع  الله رسول فعله

ًا واعتباره السرى من الفداء أخذ في الكفار أحكاما كافر
ًا في لخروجه إل ذلك كان وما الظاهر، الحكم في عين

بدعوى يأخذ ولم المسلمين، لقتال الكفار مع بدر غزوةا
 ..؟ حقه في كمانأع الكراه

كنت الله رسول قال: يا العباس أن روي ولهذا
ًا، سريرتك وأما علينا، فكان ظاهرك قال:" أما مكره

]. 225_19/224الفتاوى: "[ مجموع الله فإلى
كفر على الصحابة إجماع على فضيلتكم تفسير وما

وما السدي، وطليحة مسيلمة، كأنأصار الردةا أئمة أنأصار
وشهودهم نأسائهم وسبي أموالهم غنم من عليه ترتب
على لهم منهم تكفير وهذا النار، في بأنأهم قتلهم على

 ..؟ المضلل والجاهل المكره فيهم أن .. رغم التعيين
ًا يكن لم العالمين. العباس رب لله الحمدالجواب:  مكره

أن قبل كان لنه به الوعيد لحوق من يمنع الذي الشُرعي الكراه
الذين من .. وهو الهجرة على يقدر للقتال الخروج على ُيكره

ً ويهتدون حيلة، يستطُيعون ًا .. فظل يفعل لم .. لكنه سبيل مقيم
معهم الخروج على أكره أن إلى بإرادته المشُركين أظهر بين

فرق فهناك..  بالكراه عذره  النبي يقبل لم .. لذلك للقتال
ينزل أن .. وبين إرادتك دون من بك الكراه ينزل أن بين
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يعذر، فالول منك واستشرافا بإرادتك الكراه بك
يعذر.  ل والخر

أنصار أعيان تكفير على أجمعوا قد الصحابة أن قولك أما
والجاهل المكره ذلك في .. بما السدي وطليحة الكذاب، مسيلمة
..؟!  الجماع هذا مصدر لنا ذكرتم لو .. وحبذا أعرفه ل .. فهذا

ًا يكون كيف ثم من  إل:تعالى لقوله مخالف وهو إجماع
يكون ل فهذا بعينه السلف قبل من تكفيره ثبت .. فمن  أكره

ًا ً .. ول المعتبر الكراه مكره ..؟!  المعتبر الجهل جاهل
استتابتهم عند المرتدين استنطُقوا الصحابة أن والمعروف

.. وقتلى النار في قتلهم بأنيقروا:"  بأن قتالهم ووقف
تفيد ل عامة .. وصيغة عام حكم " وهذا الجنة في المسلمين

.. أم المسلمين عسكر سواء بأعيانهم المعسكرين أفراد تعيين
أعلم.  تعالى .. والله المرتدين عسكر

لموافقة ووفقنا بالتقوى، الله سؤال: عصمنا
العلم أوتوا والذين منكم آمنوا الذين الله يرفع  الهدى
 درجات  .. ًا زدنأي ربي  وقل سعدنأا وبعد: لقد ، علم

ًا يوما منه  النبي وموقف العباس لقصة بتفسيركم كثير
توفاهم الذين  إنالية: لتفسير الموافق وهو بدر،

كنا قالوا كنتم فيم قالوا أنأفسهم ظالمي الملئكة
واسعة الله أرض تكن ألم قالوا الرض في مستضعفين

ًا الله فجزاكم  فيها فتهاجروا النقطة لتلك لتنبيهنا خير
شيخ لمقولة فهمنا في إشكال هناك يزال ل كان .. وإن

-19/224الفتاوى: مجموع في الله رحمه السلما
يشهد إيمانأه يكتم مؤمن وفيهم ُيقاتلون :وقد225

القتال على مكره وهو الهجرةا، يمكنه ول معهم القتال
ُيبعث قال:" أنأه  النبي عن الصحيح في كما نأيته على و

إذ الرض من ببيداء هم فبينما البيت هذا جيش يغزو
قال: ؟ المكره وفيهم الله رسول يا فقيل بهم، خسف
قتل وإن المر، ظاهر في " وهذا نأياتهم على ُيبعثون
نأيته على يبعثه فالله الكفار، على ُيحكم بما عليه وحكم

بحكم الظاهر في لهم يحكم منا المنافقين أن كما
ُيبعثون السلما على القيامة يوما والجزاء نأياتهم على و

......  الظواهر مجرد على ل القلوب في ما
كنت الله رسول يا قال العباس أن روي ولهذا

ًا فإلى سريرتك وأما علينا فكان ظاهرك قال: أما مكره
.. ا- هـ.  الله
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حد على ـ الله رحمه السلما شيخ من إقرار فهذا
ًا بالكفر ـ علمي من كل على الحقيقة على وليس حكم

ًا كان ولو الكفار، مع القتال إلى خرج ًا مؤمن في مكره
 ؟؟ الحقيقة
ًا وزادكم الله حفظكم لفضيلتكم سؤالنا ثم .. علم

العباس بحديث الله رحمه السلما شيخ استدلل وجه ما
" الهجرةا يمكنه " ول قوله .. وحقيقة الحكم هذا على

  ..؟؟ الهجرةا يستطيع كان أنأه لدينا تقرر ما مع
لجماع بالنسبة أما العباس لحديث بالنسبة هذا
قد ـ علمي حد على فهو ـ عليهم الله رضوان الصحابة

قول القول: فهو أما وبالقرار، وبالفعل بالقول ثبت
وتتابع عمر " ووافقه النار في قتلكم " وتكون بكر أبي

شهاب، بن طارق حديث في كما ر عم قول على القوما
ًا قاتلوهم الصحابة أن الفعل: فهو وأما صفة على جميع

تابع بين ُيفرقوا ولم الردةا أهل قتال صفة وهي واحدةا؛
منكر أو مخالف ُيعرفا ل أنأه القرار: فهو وأما ومتبوع،

.  لهذا الصحابة من
" النار في قتلكم " وتكون  بكر أبي قول وكون

ًا تكفيرهم على كدليل ذكرنأاه عندما ذلك كان فإنأما عين
كل خلف الصلةا " ونأرى الطحاوي قول على باستدللنا

ُنأنزل ول منهم، مات من وعلى القبلة، أهل من وفاجر بر
ًا تجوز بالنار الشهادةا كانأت " إنأما نأارا ول جنة منهم أحد
كقوله الكفر على مات من كل على عليكم يخفى ل كما

فبشره كافٍر بقبر مررت والسلما:" حيثما الصلةا عليه
".  بالنار

ًا فضيلتكم من نأريد عليكم نأطيل ل حتى وأخير
ًا قبل من تكفيره ثبت " فمن لمقولتكم أكثر توضيح
ًا يكون ل فهذا بعينه السلف .. ول المعتبر الكراه مكره
لم وهم هذا يعلموا أن لهم " فأنأى المعتبر الجهل جاهلً
لما الموانأع وانأتفاء الشروط توفر حقهم في يتبينوا
ًا، كانأوا وقد بالشوكة، ممتنعين كانأوا ابن ذكر فقد ألوف
..؟!  أكثر أو ألف مائة نأحو كانأوا مسيلمة أتباع أن تيمية

من م تقد ما على أجيب العالمين. رب لله الحمدالجواب: 
التالية:  النقاط في واعتراضات أسئلة

ُيستفاد1 بما ُيقاتل الكفر عسكر أن السلم شيخ كلم من - 
عن تمييزهم .. لصعوبة المؤمنين مع القتال على المكرهين فيهم
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.. وأن الكافرين مع القتال صفوف في .. ولوجودهم الكافرين
.  القيامة يوم نياتهم على ُيبعثون المؤمنين من المكرهين
يكثر الذي المكره المؤمن هذا أن إلى التنبيه ضرورة مع

.. ولو المسلمين قتال مهمة ُيباشر أن له يجوز ل الكافرين سواد
ًا كان مباشرة له يبرر .. ول الخروج له يبرر .. فالكراه مكره

عصيانه أدى .. وإن النفس عن الدفاع وجه على كان .. ولو القتال
إخوانه دم من أعز ليس .. فدمه المشُركين قبل من قتله إلى

..!  المسلمين
يضعف فإنه المسلمين ضد المشُركين مع القتال باشر فإن

.. إن بالمعين الوعيد لحوق موانع من كمانع الكراه عذر حقه في
ًا يزل لم !  كلي

ُيستفاد2 يأخذون المؤمنين من المكرهين هؤلء أن كذلك - و
معرفتهم .. وصعوبة ظاهرهم اعتبار على الدنيا في الكافرين حكم

هم الذي العسكر وحكم وصف ذلك لجل .. فيأخذون تمييزهم أو
أمكن .. ولو القيامة يوم سرائرهم يتولى تعالى .. والله فيه

أو بالكفر عليهم الحكم جاز لم بأعيانهم تمييزهم أو معرفتهم
.. والله المشُركين قتلى بين صرعى كانوا .. ولو النار في الخلود
أعلم.  تعالى

لعيان الصحابة تكفير قبل من نفيت قد علم قيل فإن
..؟!  المرتدين صفوف في القتال على المكرهين

بالكفر المعين على الحكم جواز .. وننفيه نفيناه أقول: الذي
حمله إنما المعين هذا أن المسبق العلم .. مع النار في الخلود أو

ًا.  المعتبر الكراه الكفر في الوقوع على شرع
المعين على الحكم وهو ذكره؛ تقدم ما ونثبته أثبتناه والذي

وافته الذي المكفر ظاهره لعتبار النار في والخلود بالكفر المكره
المكرهين المؤمنين من بأنأه ولجهلنا..  عليه المنية

أعلم.  تعالى .. والله المعذورين
بحديث السلم شيخ استدلل وجه عن سؤالكم - أما3
ما " مع الهجرة يمكنه " ول قوله وحقيقة الحكم، هذا على العباس

..؟!  الهجرة يستطُيع كان أنه لدينا تقرر
أن على العباس بحديث استدل قد السلم شيخ أقول: إن

.. الظواهر مجرد على ل القلوب في ما على القيامة يوم الجزاء
" كما الحكم هذا " على أو المتقدمة مسألتنا على به يستدل ولم

!  قلت
يوما والجزاءكلمه:"  .. وإليك جديد من كلمه قراءة أعد
الظواهر؛ مجرد على ل القلوب في ما على القيامة

.. " الخ.  قال العباس أن روي ولهذا
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ً فهو .. قبلها التي الفقرة عن جديدة كفقرة كلمه ابتدأ أول
جاء لما تفسيرية كجملة عباس ابن عن روي بما استدلله جاء ثم

" التي المنقوطة التفسيرية " الفاصلة إلى .. فانتبه كلم من قبلها
ً ووضعت حذفتها .. والتي قبلها ما تفسر التي نقاط عدة عنها بدل
تجاوزته قد المسألة في له دخل ل السلم لشُيخ كلم بوجود توحي

السلم!  شيخ يريده الذي بالمعنى يخل أنه شك ل وهذا للختصار،
للعباس:"  قوله معنى أن كذلك ُيقال أن يمكن - ومما4
ظاهرك أن أي "؛ الله فإلى سريرتك وأما علينا، فكان ظاهرك

ًا كنت أنك على يدل ل علينا كان الذي الذي الشُرعي الكراه مكره
ًا كنت هل بك العلم وهو سريرتك، يتولى تعالى .. فالله يعذر صادق
جواب أن الفهم هذا على يعيننا .. والذي ل أم الكراه دعواك في

ًا كان  النبي ًا كان أنه فيه زعم الذي العباس كلم على رد مكره
 !..

باشر قد أنه كذلك بالكراه العباس اعتذار من أضعف ومما
في كما قبل، من أفدنا كما المكره شأن من ليس .. وهذا القتال
:" النبي قال ونوفل وعقيل، العباس، أسر قال: لما السدي رواية

قبلتك، نصّل الله: ألم رسول يا قال "، أخيك وابن نفسك افد
فُخصمتم، خاصمتم إنأكم عباس :" ياقال ..؟ شهادتك ونشُهد

واسعة الله أرض تكن  ألمالية: هذه عليه تل ثم
.  فيها فتهاجروا

في قتلهم أنيقولوا:"  بأن للمرتدين الصحابة - إلزام5
للمعين تكفيرهم وهو الخلف؛ موطن على دليل فيه " ليس النار

.. وعبارتهم النار أهل ومن كافر بأنه المؤمنين من المكره
ذلك.  إلى الشارة تقدمت كما العموم صيغ من صيغة المتقدمة

.. المعين تكفير على الطُحاوي بكلم لستدللك وجه - ل6
ـ بعينه لحد نشُهد أن يجوز ل أنه يفيد المنقول الطُحاوي فكلم
بواد .. فكلمه نار ول بجنة القبلة أهل من ـ نص فيهم يرد لم ممن

ٍد في ومسألتنا نشُهد أن لنا يجوز أنه التنبيه ضرورة .. مع آخر وا
المسلمين نقول: قتلى كأن بالجنة، العموم وجه على القبلة لهل

في المشُركين .. وقتلى الجنة في .. قتلنا الجنة في وهم شهداء
الله.  شاء إن فيه حرج ل فهذا العامة، العبارات من .. ونحوها النار

لم وهم هذا يعلموا أن ـ السلف أي ـ لهم " فأنى - قولك7
ممتنعين كانوا لما الموانع وانتفاء الشُروط توفر حقهم في يتبينوا

ًا كانوا وقد بالشُوكة، . .. " الخ ألوف
ًا؛ ليس هذا أقول: كلمك كانوا الصحابة أن ثبت فقد دقيق

ُيحاجون .. ويحققون يتثبتون مسيلمة سلطُان في يجدونه من .. و
بن خالد مع حصل كما موقفه، حقيقة عليهم أشكل ممن الكذاب
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مائتي فأرسل ارتدوا، لما اليمامة أهل إلى مسيره في وهو الوليد
الناس من أصبتم من لهم وقال لجيشُه، كطُليعة وقدمهم فارس

ً وعشُرين ثلثة " في " ُمجاعة فأخذوا فخذوه، فلما قومه، من رجل
على قدمت أني علمت لقد خالد، له: يا قال خالد، إلى وصل

ما على اليوم وأنا السلم، على فبايعته حياته في  الله رسول
ًا يُك فإن أمس، عليه كنت  ول:يقول الله فإن فينا خرج قد كذاب
" !  أخرى وزر وازرةا تزر

وكان أمس، عليه كنت ما اليوم تركت مجاعة خالد: يا قال
وقد اليمامة، أهل أعز وأنت عنه، وسكوتك الكذاب هذا بأمر رضاك
!  به جاء بما ورضاء له إقرار مسيري، بلغك

ًا، أبيت ل فهل فرد ثمامة تكلم فقد تكلم؛ فيمن وتكلمت عذر
إلي عمدت فهل قومي، أخاف قلت .. فإن أليشُكري وتلكم وأنكر،

ً إلي بعثت أو ..؟!!  رسول
كله هذا عن تعفوا أن المغيرة ابن يا رأيت ُمجاعة: إن فقال

..؟!
حرج نأفسي في ولكن دمك، عن عفوت قدخالد:  قال

 ]. 199التوحيد: ..!! [ مجموعة تركك من
ما منها: إثبات يخصنا وعظيمة عدة فوائد فيها أقول: القصة

توفر حقهم في يتبينوا يكونوا لم الصحابة بأن نفيته قد كنت
أعلم.  تعالى .. والله الموانع وانتفاء الشُروط
.. الله في أحبك أني صقر يا أخبرك أن أود الختام - وفي8

ًا خفافيش يقتل .. وأن الصقور المة في يكثر أن تعالى الله راجي
..  والرجاف والنفاق الدجى

كان .. من فيه أحببتني الذي الله سؤال: أحبك
مع تواصل .. ومن صوابه وقل خطأه كثر كتابه شيخه

علمكم الله .. أداما عثراته وقلت وأصاب فقه العلماء
.  ورعاكم

ووضوح الكلمة للتقاء هامة .. نأقطة الحبيب شيخي
ـ الجهاد علماء ـ العلماء معشر أنأكم لنا تبين الذي المعنى

ً عباراتكم تختلف قد يكاد والمعنى الرؤية ولكن قليل
ًا يكون ًا بينكم التكفير تفاوت باستثناء واحد صعود

ًا نأزكي ول بالخلصا لكم شهدنأا وقد ل .. ولما وهبوط
ًا منكم الله على بالتباع أنأفسكم على وشهدتم أحد

ًا السلف بطريقة ورضيتم ..  منهج
ُيستفاد من المكرهين هؤلء أن كذلك فقولكم:" و

اعتبار على الدنأيا في الكافرين حكم يأخذون المؤمنين
.. فيأخذون تمييزهم أو معرفتهم .. وصعوبة ظاهرهم
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.. والله فيه هم الذي العسكر وحكم وصف ذلك لجل
أمكن .. ولو القيامة يوما سرائرهم يتولى تعالى

أو بالكفر عليهم الحكم جاز لما تمييزهم أو معرفتهم
قتلى بين صرعى كانأوا .. ولو النار في الخلود

".  أعلم تعالى .. والله المشركين
.. ففقه توضيحه الله بفضل منكم نأريد كنا ما هذا

لما الفقه أبواب كباقي ليس عليكم يخفى ل كما الجهاد
من ألفاظه تفسير في الخوةا قبل من الغلط في

ما الجهادية المسيرةا وإحباط والدماء الموال استحلل
!  والتفريط الفراط بين

ًا عنا الله فجزاكم ًا، خير فضيلتكم من ونأرجو كثير
بعد موقعكم على صغيرةا رسالة في المسألة تلك نأشر

.  الفائدةا لعموما والتنقيح الترتيب
تلك في رأيكم لفضيلتكم: ما الخير وسؤالي

 لم مانأع حقه في قاما إن الممتنع " أن العبارةا
معاملته في معذورون فنحن لنا، يظهر لم أو عليه، نأطلع

غير .. ونأحن ونأحوه مال وغنم قتل من الكفار معاملة
ّبس ماداما الموانأع وتبين الشروط باستيفاء مطالبين تل

تنقيحها " فأرجو القدرةا عن وامتنع الشرك بنصرةا
ًا وتهذيبها  ؟ .. وشكر

يظاهر الذي العالمين. الممتنع رب لله الحمدالجواب: 
ُيقاتل المسلمين على المشُركين ُيعامل منهم، أنه على ..  و
.. ممكن وغير متعسر لنه الموانع؛ تتبع هنا ُيشُترط .. ول معاملتهم

البلد حرمات وتعريض الجهاد، تعطُيل منه يستلزم واشتراطه
جيش أن السنة مضت .. وقد العداء قبل من النتهاك إلى والعباد
.. فإن المعذورين العناصر عن التحري دون ومن ُيقاتل الكفار
ُقتلوا وجدوا سرائرهم.  على الله .. وجزاهم نياتهم على ُبعثوا و

.. ينبغي ودقيقة حساسة المسألة هذه أن إلى التنبيه مع
المة زمان في نعيش أننا .. وبخاصة وتقوى بفقه معها التعامل

.. لن الله رحم من .. إل السلم لسلطُان الطُاعة عن ممتنعة كلها
ُيقاتل عنه يذود الذي السلطُان له ليس السلم .. والذي دونه و
كافة!  والطُاعة السلم في الدخول العباد على يفرض

السياسة قبيل ومن ـ ملزمين أنأفسنا نأجد لذا
بأن الرض أصقاع في المجاهدين نأطالب أن ـ الشرعية
ًا بالشد .. والبتداء أولوياتهم ترتيب ُيحسنوا ًا كفر وشر

ًء أنأهم .. بحجة المة في السيف ُيعملوا ل .. وأن وعدا
بالذراري يبدأوا ل .. وأن الحجة أو الطاعة عن ممتنعون
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ًا نأراه ل ما وهو والشيوخأ! ـ والنساء له زبر ل ومن ـ جائز
والطغيان الكفر وصناديد طواغيت .. ويتركوا يزبره
.. والله تشاء .. كيفما العباد وتفتن البلد في تعربد
أعلم.  تعالى

.. أنأت إل إله ل أن .. نأشهد وبحمدك اللهم سبحانأك
. إليك ونأتوب نأستغفرك

وصحبه أله وعلى المي، النبي محمد على الله وصلى
.  وسلم

 هـ.                               عبد24/3/1422
حليمة مصطفى المنعم

 ما.15/6/2001
بصير أبو

www.abubaseer.com 
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