اجمللد األول  -العقيدة

بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
ُ
من يهده هللا فال ُم َّ
ضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن
ضل له ،ومن ي ِ
ً
محمدا عبده ورسوله.
َ
َ ُ َّ َ ْ ُ
َُ
ين َآم ُنوا َّات ُقوا َّ َ
َ يا َأ ُّي َها َّالذ َ
اَّلل َح َّق تق ِات ِه َوال ت ُموت َّن ِإال َوأنت ْم ُم ْس ِل ُمون آل عمران.102 :
ِ
ََ
ُ َّ
َََ ُ
َّ
ً
َْ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ
َ
اا اتقوا َرََِّّ ُم ال َ ِذي ِلقِ ْم ِم ْن نف و َوا ِح َ َد وْ َوِل َق ِم ْ َه َا ِ ْو َُ َه َا َو ََّ َ ِم ْ ُه َم َا ِر َُ َاال
 ي َا أيه َا الن َ
ً
َ ً َ َ ً َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ
اَّلل كان َعل ْيِ ْم َر ِقيبا  النساء.1 :
ك ِثيرا و ِنساء واتقوا اَّلل ال ِذي تساءلون ِب ِه والرحام ِإن
ْ َ ُ ُُ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ً َ ً ُ ْ َ ُ َ َ ُ
ص ِل ْح لِ ْم أ ْع َمالِ ْم َو َيغ ِف ْرلِ ْم ذنو ََِّ ْم َو َم ْن
 يا أيها ال ِذين آمنوا اتقوا اَّلل وقولوا قوال س ِديدا  .ي
ً
َ ََ َ َ َ ً
ُيطع َّ َ
اَّلل َو َر ُسول ُه فق ْد فاِف ْوِا َع ِظيما الحزاب.71-70 :
ِِ
أما بعد:

َ
َ َ
ُ
وِيرالهدي ُ
كتاب هللاَ ،
محمد  ،وشَ ََّرالمور محدتااهاَّ ،
هدي
و
وكل محدت و
فإن أصََد الحدي ِ
ِ
بدع ُ ،وك َّل بدع و ضالل َّ ،
وكل ضالل و في النار.
ّ
ّ
منا في تسهيل ّ
مهم وقوف القارئ واملتصفح ،على ما يعنيه ويهمه من الفتاوى ،قمنا بجمع
رغب
ّ
َامع
الفتَاوى املتفرقَ  ،وال ق قيلَي في أِمنَ ومنَاس َ َ َ َبَات ومواض َ َ َ ََع متبَاينَ ومتعَددْ ،في كتَاب واح وَد ُ و
ملجموع الفتاوى ،أسََميناه م مجموع الفتاوىم ،رقمنا فيه املسََا،ل ،ورتاناها بحسََو املواضََيع ،وأدرُنا
السَ ََئل في مواضَ ََيعها املناسَ ََب لها ،ووضَ ََعنا ل ل موضَ ََوع العنوان املناسَ ََو له ،والذي ّ
يعرف عليه ..
ً
اُيا من هللا تعالى ّ
السداد والقبول  ..وأن ينفع به اإلسالم واملسلمين  ..إنه تعالى سميع قريو مجيو.
ر

ّ
وصلى هللا على محمد النبق المي ،وعلى آله وصحبه وسلم.
وآِردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين
عبد املنعم مصطفى حليم
م أبو بصير الطرطوس ق م
 1439/7/3ه َ  2018/3/21 .م.
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ا:1

مفهوم اإلميان

كيف أربي نفس ق على العقيدْ ال ق أفرِت ُيل الصحاب رض ق هللا ع هم  ..وما هي

العمال ال ق تعيننق على ِيادْ إيماني  ..وتمِننق من القيام بذروْ سنام اإلسالم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .عليك بالتزام الطاعات  ..واُتناب الذنوب واملعاص ق ..
َ
يصدقه َ و َم ْن َي َّتق َّ َ
وكثرْ الدعاء  ..والصد في اإلقبال على هللا  ..ومن يصد ُ هللا ُ
اَّلل َي ْج َع ْل ل ُه
ِ
ْ ً
َمخ َرُا.

ا:2

هل يجوِ التقليد في العقيدْ أم يلزم املسلم معرفتها بالدليل ولو ملرْ واحدْ في حياته

 ..وهل يلزم أن يعرف أمور العقيدْ كلها  ..وإذا لم يجزالتقليد فهذا يلزم منه املشق على الم كما يقول
ذلك أحد املشايخ ..؟؟
الجواب :الحمد هلل ب العاملين .املسأل مرتبط باالستطاع واملقد ْ ،لقوله تعالىَ  :ف َّات ُقوا َّ َ
اَّلل
ر
ر
ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ ً َّ
َ ْ َ َ ُ
اَّلل نفسا ِإال ُو ْس َع َهاالبقرْ .186 :فمن توفرت لديه
استط ْعت ْمالتغابن .16 :وقوله تعالى :ال ي ِلف
ما
ً
املقدرْ على أن يطلو العلم ويتعرف على التوحيد بأدلته ال ُيعذر لو اكتفى بالتقليد  ..أما إن كان عاُزا
ً
أو ال يقدر على طلو العقيدْ بأدلتها  ..فيعذرلو قلد أعلم وأتقى من في بلدته أو قريته  ..ولِن عليه دا،ما
أن يسأله هل هذا الذي كان عليه النبق صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يستوتق لدينه  ..فإن أُابه نعم
قلده وإن أُابه ال  ..اعتزله وسأل غيره ،وهللا تعالى أعلم.


ً
ً
ا :3م ى يِون الرُل مبتدعا في العقيدْ ،فهل من ال يِفرتارك الصالْ يِون مبتدعا ،مع
ً
أن هذا من العقيدْ  ..وُزاكم هللا ِيرا؟؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يِون الرُل مبتدعا في العقيدْ عندما ُيحدث أمرا لي في دين
هللا  ..له مساا وعالق بالعقيدْ والتوحيد !..
ً
والذي ال يِفرتارك الصالْ ال يلزم بالضرورْ أن يِون مبتدعا  ..أو أن تِون بدعته عقدي ؛ وذلك
إذا كاني أصوله صحيح  ..تم هو ال يِفر تارك الصالْ لن الدل عنده ال تفيد كفر تارك الصالْ  ..أو
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لوُود أدل عنده تصرف الِفرعن تارك الصالْ  ..فمثل هذا ال يجوِ أن نرميه باالبتداع  ..وال انه وقع في
ً
ِل أو مخالف عقدي  ..وإن كان من ذوي االُتهاد فله أُرواحد على ما اِطأ فيه اُتهادا.
أما إذا كان ال ُيِفر تارك الصالْ؛ لن الصالْ عمل  ..وتارك العمل عنده لي ب افر  ..فمثل هذا
نرميه باالبتداع في الدين  ..وَّفساد أصوله في مسأل اإليمان  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :4ما هو املعنى الشرعي ملصطلح م أهل القبل م في عرف الفقهاء وعلماء الصول ،وهل
لها أح ام وحقو وواُبات ِاص بها  ..وما هي؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املراد بمصطلح م أهل القبل م هم املصلون من املسلمين الذين
نفر أو طا،ف تترك الصالْ أو تأتي ببدع مِفرْ أو عمل مِفر وإن كاني من
لم يأتوا ببدع مِفرْ ،وأيما و
ً
أهل الصالْ فإنها تخرج من دا،رْ ومن مسمى م أهل القبل م؛ فالذي يجحد فريض الزكاْ َ مثال َ فإنه يخرج
من دا،رْ اإلسالم ومن مسمى ووصف م أهل القبل م وإن كان ممن يقيمون الصالْ ويأتون بجميع أركان
اإلسالم الِرى ،وكذلك الذي يترك الصالْ َ وإن أتى ببقي الركان الِرى َ فإنه يخرج من اإلسالم ومن
مسمى ووصف م أهل القبل م.
وحقو من كان من أهل القبل هي نف حقو املسلم على إِوانه املسلمين من حي عصم
دمه وماله وعرضه وغيرذلك من الحقو الشرعي املعروف  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :5وقع في مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم رحمه هللا في املجلد السابع ص  394ما نصه:
مفأبو تور احتج بما اُتمع عليه الفقهاء املرُئ من أنه تصديق وعمل ..م أي اإليمان  ..وهذا الِالم
أش ل علي ،وأشك أن قوله م تصديق وعمل م تصحيف من م تصديق وقول م فما رأي شيخنا ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .يحمل كالم أبي تور على أنه قال ذلك فيهم ولم يِن يعلم بعد بما
أحدتوه من قول في مسمى اإليمان  ..وهذا املعنى يوضحه كالم شيخ اإلسالم ابن تيمي الذي ُاء بعد
النص املنقول مباشرْ ،حي قال :مولم يِن بلغه قول مت لميهم وُهميتهمم
أي قال فيهم ذلك القول قبل أن يعرف ما أحدتوه في مسمى اإليمان  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :6قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-مال يجتمع اإليمان والِفرفي قلو امر وئ“ ،وقال
ْ ُ َ
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َّ
اَّلل ِإال َو ُه ْم ُمش ِركون .فِيف التوفيق ..؟
تعالى  :وما يؤ ِمن أكث ُرهم ِب ِ
أمرآِرأن اللباني صحح بعض الحادي وهي ضعيف  ،والعِ  ..وهذا الحدي قد يِون م ها
 ..نرُو التوضيح ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال تعارض بين الحدي واآلي  ،فاملنفي في الحدي هو اُتماع
اإليمان النافع مع الِفر الكبر .واملثاي في اآلي الِريم هو اُتماع اإليمان بالرَّوَّي مع الِفروالشرك
باللوهي والعبودي  ..حي كانوا يؤمنون بأن هللا تعالى هو الخالق ،والراِ  ،والضار والنافع  ..وَّنف
الوقي ُيشركون به سبحانه وتعالى في اإللهي وتوحيد العبودي  ..وهذا مما ال شك فيه أنه إيمان ال ينفع
صاحبه في ش قء  ..وهو يوم القيام حج عليه ولي له.
وقد أتر عن ابن عباا أن اآلي الِريم اآلنف الذكر نزلي في تلبي املشركين من العرب حي
كانوا يقولون في تلبيتهم :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك تملِه وما ملك!
أما ما يخص قولك عن الشيخ ناصر الدين اللباني َ رحمه هللا َ فهو من شأن ُميع أهل العلم:
ً
أن ُيخطئوا ُويصيبوا  ..وأن يتراُعوا عما أِطأوا فيه إن بان لهم ِطأهم  ..وأن ال يتمادوا بالخطأ انتصارا
َ
محمدْ للشيخ ناصرَ أن يتراُع عن تصحيح حدي بان له ِطؤه فيه أو العِ
للنف والهوى  ..فهذه
ُ
َ تذكرله ولي عليه!..
ُ
أما ما يخص الحدي اآلنف الذكر ال يِفي لرده أن ُيقال فيه ” قد يِون  ”..فالحادي ال ترد أو
ُ
تضعف بالظن أو عبارْ ” قد يِون ! ”..
تم أن قاعدْ عدم اُتماع اإليمان النافع مع الِفر أو الشرك الكبر في قلو امرئ واحد  ..تدل
عليها أدل عديدْ من الِتاب والسن  ..وهي غير مقصورْ على الحدي اآلنف الذكر ،فهو على افتراض
ضعفه فإنه ال يؤترعلى صح القاعدْ اآلنف الذكر ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :7ما رأيِم في القول :بأن العمل بالجوارح شرط كمال لإليمان ولي
ً
وُزاكم هللا ِيرا ؟

ً
شرطا لصحته ..

الجواب :القول بأن العمل بالجوارح شرط لصح اإليمان ِطأ ،كما أن القول بأن العمل
بالجوارح شرط كمال  ..هو ِطأ كذلك.
فالول قول الخوارج الغالْ ،واآلِرقول املرُئ الضالل !..
والصواب الذي عليه أهل السن والجماع  :هو وسط بي هما؛ حي أن من أعمال الجوارح ما
يدِل كشرط لصح اإليمان ،كالصالْ ،واُتناب الشرك وغيرذلك ..
ومنه ما يِون شرط كمال؛ كالصيام والحج والزكاْ على الراجح من أقوال السلف  ..وكاُتناب
كبا،ر الذنوب كالزنى والسرق  ،وشرب الخمر ،وغير ذلك  ..فهذه أعمال الوقوع فيها َ على غير وُه
االستحالل أو الجحود لحرمتها َ ينقص اإليمان ويضعفه ،لِنه ال ينفيه كالشرك الكبر  ..وتفصيل ذلك
تجده في كتابنا مأعمال تخرج صاحبها من املل م يسرهللا إتمامه ونشره.

ا :8شيخنا وُدنا أحد املشايخ املحسوَّين على منهج االرُاء ونصرْ الطاغوت انه بترفقرْ
في احد كتبه لإلمام البيهقي ولِن في الحقيق هذه الفقرْ اش لي على بعض االِوْ لذلك نرُوا
منِم توضيحها وُزاكم هللا ِيرا
الفقرْ كامل  :ذكرالبيهقي في كتاب االعتقاد ص175,176
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ
ص َح ْ َ
َذ َه َو َأ ْك َث ُر َأ ْ
اإليم ِان يجمع الطاع ِ
ات ف ْر ِض َها ونف ِل َها وأنها على تالت ِ
اب الح ِدي ِ ِإلى أن اسم ِ
ِ
َ
ْ
َ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُُ َ ْ ْ َ ُ َ ََْ
َأ ْق َ
اعتق َد ُهَ - 2 .و ِق ْسم َيف ُس ُق ِبت ْر ِك ِه
اإلقرار ِبما
و
ه
اد
ق
ت
اع
و
ج
ي
ا
م
اد
ق
ت
اع
و
ه
و
،
ه
ك
ر
ت
ب
ر
ف
ِ
ي
م
س
ق
ف
1
:
ام
س
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
و
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ّ َ َ ْ َ ّ َ ْ َ
َأ ْو َي ْعص ق َوَال َي ِْ ُف ُ
اب
ن
ت
اُ
و
ج
ح
ال
و
ام
ي
الص
و
اْ
ك
الز
و
ْ
ال
الص
ك
ات
اع
الط
وض
ر
ف
م
و
ه
و
ه
د
ح
ج
ي
م
ل
ا
ذ
إ
ه
ب
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ َْ ُ ْ ً َْْ َ ََْ َ
َ ُ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ َ َ
ََ َ
َْ َ
ن
ات تط ُّو ًعا -
اد
ب
ع
ال
ن
م
و
ِ
ي
ا
م
و
ه
و
،
ر
اف
ك
ال
و
ق
اس
ف
ِ
ِ
ِ
ِو
املحا ِر ِم - 3 .و ِقسم يِون ِبتر ِك ِه مخ ِطئا ِلْلفض ِل غير ِ و
انتهى-
بتر فضيل الشيخ املناصر للطاغوت رقم واحد في كتابه ونقل  2و  3ورقم  1هي ال ق اِتلف فيها
اإلِوْ ونحتاج شرحها يا شيخنا وُزاكم هللا ِيرا
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َ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُُ َ ْ ْ
اإلق َر ُار
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قوله :مف ِقسم يِفر ِبتر ِك ِه ،وهو اع ِتقاد ما ي ِجو اع ِتقاده و ِ
َ ََْ
اعتق َد ُهم ،مش ل ومتشابه؛ إذ يوحي بحصرالِفرفي االعتقاد ،بينما الِفرعند أهل السن والجماع
ِبما
يِون ياالعتقاد ،والقول ،والعمل  ..كذلك اإليمان يِون باالعتقاد والقول ،والعمل  ..ال يجزئ إحداها
عن اآلِر ،وهللا تعالى أعلم.

ا :9يقول الشيخ اللباني في كتاب تارك الصالْ َ ص  78طبع  1422الصادرْ عن املِتب
اإلسالمي بالردن َ :مفلو قال قا،ل بأن الصالْ شرط لصح اإليمان وأن تاركها مخلد في النار فقد
التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا “!
وقد دافع الحلبق عن كالم اللباني السابق بنقل كالم لشيخ اإلسالم من الفتاوى ج،203-202/7
ً
ِاعما أن كالم ابن تيمي املنقول مثل كالم اللباني اآلنف.
ً
ً
قال الحلبق :مع أن لشيخ اإلسالم كالما مثله في الفتاوى َ ردا على بعض شبهات الجهمي َ :مإنِم
إن قلتم :بأن من انتفي عنه هذه المور أي العمال فهو كافر ِال من اإليمان أي في قلبه كان قولِم
قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فِيف توافقونهم ومن هذه العمال إقام الصالْ وإيتاء
الزكاْ وصوم رمضان والحج والجهاد واإلُاب إلى حِم هللا ورسوله مما ال تِفرون تاركه ،وإن كفرتموه
كان قولِم قول الخوارجم.
قلي (أي الحلبق) :فهذا مثل قول شيخنا بل أصرح في ذلك وأوضح ..ا -هَ.
والسؤال :هل كالم اللباني اآلنف صحيح وموافق لِالم شيخ اإلسالم  ..ومعذرْ لإلطال  ،ولِن
قول الشيخ أش ل علي ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كالم الشيخ ناصر الدين اللباني رحمه هللا الوارد أعاله ِطأ؛
لن معناه أن الصحاب الذين كفروا تارك الصالْ قد التقوا مع الخوارج في بعض قولهم هذا  ..وِطأه
هذا قد رددت عليه في كتابي حِم تارك الصالْ لو راُعته.
ً
وعلي الحلبق السلفي! بدال من أن ينتصر للصحاب وللسلف الصالح الذين كفروا تارك الصالْ
 ..انتصروتحزب للشيخ ناصرفي الباطل  ..وَِّالم باطل ّ ..
فقول شيخ اإلسالم ما لم يقل ّ
وحمل كالمه من

10

مفهوم اإلميان

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

املعاني ما ال يحتمل  ..فوقع في التحريفين :تحريف النص عن لفظه الصحيح ،وتحريف معناه عن املراد
ّ
ويقول أهل العلم ما لم يقولوا
الذي يريده شيخ اإلسالم  ..فالرُل تأبى عليه أمانته العلمي إال أن يِذب ِ
 ..صد املثل من َّ
شو على ش قء شاب عليه  ..يظهرذلك في النقطتين التاليتين:
 -1أما تحريف النص عن لفظه الصحيح كما في الفتاوى :203-202/7
فشيخ اإلسالم لم يقل :مبأن من انتفي عنه هذه المور أي العمال  ”..كما نقل عنه علي الحلبق،
وإنما قال :مبأن من انتفى عنه هذه المور  ”..من دون قوله ” أي العمال “!
كذلك لم يقل شيخ اإلسالم :مفهو كافرِال من اإليمان أي في قلبه  ” ..كما نقل عنه علي الحلبق،
ِال من كل إيمان  ”..ومن دون عبارْ ” أي في قلبه “!
وإنما قال :مفهو كافر و
كذلك لم يقل شيخ اإلسالم :مومن هذه العمال إقام الصالْ و …” كما نقل عنه علي الحلبق،
وإنما قال :مومن هذه المور إقام الصالْ و …”!
كذلك لم يقل شيخ اإلسالم :ممما ال تِفرون تاركه  ”..كما نقل عنه علي الحلبق ،وإنما أضاف
وقال :موغير ذلك مما ال تِفرون تاركه  ” ..والفر بين العبارتين واضح و َّّين … فالرُل في نقله لفقرْ
ً
واحدْ ال تتعدى الخمس أسطر يِذب هذا القدر من الِذب على أهل العلم  ..لينصر هوى وَّاطال في
نفسه  ..فتأمل!!
 -2فإن عرفي ذلك  ..فإن مراد شيخ اإلسالم أن يقول للجهمي الذين يقولون :من لم يعمل هذه
ً
العمال لم يِن مؤمنا؛ لن انتفاءها دليل عندهم على انتفاء العلم بها من قلبه  ..فهم يِفرون تارك
العمل لي ملجرد ترك العمل؛ وإنما لن ترك العمل دليل على انتفاء العلم والتصديق بهذا العمل !..
وهذا يلزمهم أن يِفروا تارك أي ركن أو واُو من أركان وواُبات الدين املعلوم من الدين
بالضرورْ ،كالصالْ ،وإيتاء الزكاْ ،وصوم رمضان ،والحج ،واإلُاب إلى حِم هللا ورسوله ،وغيرذلك من
العمال  ..لن ترك أي عمل من هذه العمال الواُب َ كما في تصور واعتقاد الجهمي َ يعنق عندهم
انتفاء العلم واإليمان به من القلو  ..وَّالتالي يلزمهم تِفيرصاحبه  ..وهم بهذا التصور واالعتقاد الخاطئ
يلتقون مع الخوارج َ الطرف النقيض لهم َ الذين يِفرون بترك أي عمل من هذه العمال الواُب  ،لِن
الفر بين الجهمي والخوار الجواب :أن الجهمي يِفرون تارك العمل أي عمل واُو لِونه دليل على
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انتفاء العلم والتصديق به في القلو  ..بينما الخوارج يِفرون تارك العمل الواُو أي عمل واُو ..
ملجرد الترك  ..فاِتلفوا في العل والتقوا في النتيج !..
وشيخ اإلسالم يقول ذلك عن الجهمي من قبيل املحاُ  ..وَّيان فساد اعتقادهم  ..ولي
لِونهم حقيق يِفرون بترك أي عمل من أركان وواُبات الدين.
هذا هو املعنى الذي يريده شيخ اإلسالم من كالمه أعاله  ..وهو وُه من ِمس أوُه رد فيها على
شبه ومقول الجهمي  ..ذكرها في الصفحتين الواردتين في السؤال.
فإذا عرفي ذلك يا أخي  ..عرفي الفار الِبير بين املعنى الذي يريده الشيخ ناصر من مقولته
املنقول أعاله في السؤال  ..ومن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمي  ..فِالم الشيخ ناصرومراده في واد  ..وكالم
واد آِر  ..وهللا تعالى أعلم.
شيخ اإلسالم ومراده في و

ا :10ما هو الفر بين اإليمان املطلق ،ومطلق اإليمان ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اإليمان املطلق :هو كمال اإليمان .أما مطلق اإليمان :فهو أصل
اإليمان  ..أو عامته وكله؛ كأن ُيقال :فالن انتفى عنه مطلق اإليمان؛ أي انتفى عنه كل اإليمان وأصله ..
فلم يبق عنده ش قء منه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :11ما معنى ُن العمل ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املراد بجن العمل أصل العمل  ..فمن لم يعمل بش قء من أركان
وواُبات الدين ،أو من لم يعمل بالتوحيد ومن ذلك إقام الصالْ  ..فهو كافر مرتدُ ،ويقال عنه تارك
لجن العمل  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :12من معتقد أهل السن أن ترك ُن العمل كفرأكبرمخرج من املل  ،فما املقصود
بجن العمل ؟ وما حده ؟ وهل يتصور وقوعه من شخص أن يترك كل ش قء في الشريع ؟ وهل هذا
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شامل لعمل القلو والجوارح أم ِاص بأحدهما  ..كل ذلك شبهات يرددها بعض الدعياء  ..أُيبونا
بارك هللا فيِم ،ويسرأمركم ،وفتح عليِم ،وتقبل طاعتِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املقصود بجن العمل الطاعات الظاهرْ  ..فمن ترك الطاعات
الظاهرْ على الجوارح يِون قد وقع في ترك ُن العمل ،ووقع في الِفرالبواح.
ومن لواِم ترك الطاعات الظاهرْ ترك الطاعات الباطن وال بد  ..فهوالِم مللزوم ،وكل م هما يؤتر
ً
ويتأتر باآلِر قوْ وضعفا  ..فمن فسد باطنه فسد ظاهره َ بقدر فساد باطنه َ وال بد ،ومن فسد ظاهره
فسد باطنه َ بقدر فساد ظاهره َ وال بد ،كما في الحدي الصحيح :مأال إن في الجسد مضغ إذا صلحي
صلح الجسد كله ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ،أال وهي القلوم.
ّ
حده  ..هو العمل بالتوحيد ،وإقام الصالْ  ..فمن ترك العمل بالتوحيد ،وترك الصالْ يِون
أما
قد تجاوِ الحد الذي يوقعه في كفر ترك ُن العمل مهما أتى من الطاعات الِرى ،ومن أتى بالعمل
بالتوحيد ،وأقام الصالْ  ..ال يجوِ أن يوصف بأنه تارك لجن العمل مهما ترك من الطاعات الِرى ..
وهللا تعالى أعلم .
أحد ينتسو للمل يترك مطلق الطاع الظاهرْ لح ام
أما قولك هل يمِن أن يتصور من و
الشريع ..؟!
أقول :ما أكثر هؤالء  ..وَّخاص بعد استفحال مذهو اإلرُاء الخبي في الم وَّثَوب سلفي
ً
ً
أحيانا ولْلسف  ..مدعوما من املؤسسات الحِومي الطاغوتي  ..الذي يقول للناا :أنتم مؤمنون
ً
مسلمون  ..وإن لم تفعلوا شيئا من أركان وواُبات هذا الدين  ..أنتم مؤمنون وإن لم تحِموا بما أنزل
هللا ،ووضعتم شرع هللا تعالى وراء ظهوركم  ..أنتم مؤمنون مهما كفرتم في الظاهر وحارَّتم اإلسالم
ً
واملسلمين؛ لن الِفر كفران :كفر عملي ظاهر ال ُيِفر مهما كان بواحا ،وكفر باطنق قلبق هو فقط الذي
يِفرصاحبه !! ..
وإال فقل لي ما الذي حملهم على القول بإيمان وإسالم طواغيي يعملون ليل نهار ،في السروالعلن
على محارَّ اإلسالم واملسلمين  ..ما الذي حملهم على الجدال ع هم في مؤلفااهم وندوااهم  ..سوى هذا
التقعيد الباطل ملذهو اإلرُاء من ُديد ؟!
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أي دعوْ للسن َ ال ق يتسترون بها َ وهم يقولون للناا أنتم مؤمنون وإن تركتم كل السنن
ً
الظاهرْ ،ولم تفعلوا شيئا من العمال ال ق أمركم بها النبق صلى هللا عليه وسلم  ..أيستقيم قولهم هذا
مع ِعمهم أنهم يحبون السن  ،وأنهم من الدعاْ إلى السن  ،وإلى إحياء السن ..؟؟!!
ً
استرضاء للطواغيي الظاملين
فقتلوا في الم َ قاتلهم هللا َ حو العمل ،وروح التضحي والفداء ..
ً
ً
ً
 ..مقابل فتات يسير ُيرمى إليهم أحيانا من هنا وهناك  ..تم يقولون بعد ذلك عن أنفسهم كذبا وِورا ومن
دون أدنى حياء أنهم سلفيون  ..وأنهم من الدعاْ إلى الِتاب والسن !!..
وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :ممن تشبع بما لم ُيعط فهو كالب
ِورم .
توبي و

ا :13تعرف بارك هللا فيِم وفي علمِم ما يدور في هذه اليام من أِذ ورد حول مسأل
اإليمان  ..وقد أش ل علي في هذه املسأل ضبط معنى ُن العمل ،وما هواملقداراملطلوب من العمل
ً
لينجو اإلنسان من الِفرويِون مؤمنا..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .معنى ُن العمل ُ ..يراد منه الطاعات الظاهرْ على الجوارح
 ..فمن انتفي عنه مطلق الطاعات الظاهرْ ُيقال عنه أنه فاقد لجن

العمل  ..وهذا ال شك في كفره

وِروُه من املل  ،مهما ِعم بلسانه ِالف ذلك وأنه من املؤمنين !..
ً
أما عن املقدار املطلوب من العمل لينجو صاحبه ويِون مؤمنا  ..يِون في إقام الصالْ،
ً
ً
وتحقيق التوحيد ظاهرا وَّاطنا  ..فمن أقام الصالْ وأتى بالتوحيد املنافي لجميع أنواع وضروب الشرك
الكبرفقد أتى بالحد الذي يدِله ساح اإليمان واإلسالم ،ويخرُه من دا،رْ الِفر ..مهما حصل له من
ً
ً
تقصيرفي بقي العمال الِرى  ..ومن لم يقم الصالْ ،ولم يحقق التوحيد في نفسه ظاهرا وَّاطنا ال يِون
َ
ً
مؤمنا وال مسلما ًً ،وهو من ال افرين مهما أتى من الطاعات والعمال الِرى  ..وهللا تعالى أعلم .
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سؤالي :ما هو الضابط الذي من ِالله نعرف أن هذا العمل يدِل كشرط لصح

اإليمان من سواه  ..وهل يدِل في تلك العمال أركان اإلسالم الخمس  :الشهادتين والصالْ والزكاْ
والصوم والحج ؟
ً
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .العمال ال ق تعتبر شرطا لصح اإليمان هي :العمل بالتوحيد
املنافي ل ل أنواع الشرك ،وإقام الصالْ  ..وما سوى ذلك من العمال فهق تدِل إما في واُبات اإليمان
وإما في مِمالته ومستحباته.
وفي بقي أركان اإلسالم َ سوى التوحيد والصالْ َ ِالف بين أهل العلم على اعتبار شرطيتها
لصح اإليمان من عدمه ،والصواب الذي نعتقده أنه ال يدِل من العمال كشرط لصح اإليمان سوى
ً
ً
العمل بالتوحيد ظاهرا وَّاطنا ،والصالْ ،وملزيد من الفا،دْ ومعرف العمال ال ق تخرج صاحبها من املل ،
يمِنك مراُع كتابنا مأعمال تخرج صاحبها من املل م.

ُ
َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َن َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ
يما ش َج َر َب ْي َ ُه ْم ت َّم ال َي ِج ُدوا ِفي
ا :15قوله تعالى :فال ور َِّك ال يؤ ِمنو ح ى يح ِِموك ِف
ً
ّ َ
َ ْ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ َ
ض ْيي َو ُي َس ِل ُموا ت ْس ِليما هل النفي الوارد في اآلي يدل على انتفاء اإليمان ع هم
أنف ِس ِهم حرُا ِمما ق
مع بقاء اإلسالم أم ماذا ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نفي اإليمان منه ما يِون نفي ملطلق اإليمان ،ومنه ما يِون نفي
لِماله ،والقرا،ن والنصوص الشرعي هي ال ق تدل على هذا وذاك وتفر بي هما.
والنفي الوارد في اآلي لإليمان ُيراد منه نفي مطلق اإليمان؛ لن مجموع النصوص ذات العالق
باملسأل تدل على أن من يرد حِم الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وال يرض ى به ،ويؤتر حِم غيره على
وه إ َلى َّ
حِمه لي بمؤمن ،وهو كافر ِارج من املل  ،كما قال تعالىَ  :فإ ْن َت َنا َِ ْع ُت ْم في َش ْقء َف ُر ُّد ُ
اَّلل
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
ْ َ
َْ ً
َو َّ ُ
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِِ ِر ذ ِل َك ِ ْير َوأ ْح َس ُن تأ ِويالالنساء .59 :فمن عالمات اإليمان
الرسو ِل ِإن كنتم تؤ ِمنون ِب ِ
ً
باهلل واليوم اآلِررد التناِع إلى هللا والرسول ،فإن انتفى هذا الرد كان دليال على عدم اإليمان باهلل واليوم
اآلِر.
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اَّلل َو َي ْغف ْر َل ُِ ْم ُذ ُنو ََّ ُِ ْم َو َّ ُ
اَّلل َف َّاتب ُعوني ُي ْحب ْب ُِ ُم َّ ُ
وكذلك قوله تعالىُ  :ق ْل إ ْن ُك ْن ُت ْم ُتح ُّبو َن َّ َ
اَّلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َُ
غفور َر ِحيمآل عمران .31 :فمن عالمات محب العبد لرَّه سبحانه وتعالى اتباع النبق صلى هللا عليه
ً
وسلم والتحاكم إليه ،فإن انتفى التحاكم للنبق صلى هللا عليه وسلم وانتفي متابعته كان ذلك دليال على
انتفاء محب العبد لخالقه ،وال تنتفي املحب إال عن كل كافر مبغض لدين هللا.


ً
ا :16كتو بعضهم مقاال  ،ملخصه  :ينِر قاعدْ  :متِفير تارك ُن العمل بال لي م،
ً
فهق قاعدْ مبتدع  ،وهي مسأل غيرعملي بمعنى أنه ال يمِن أن يقال  :إن هناك ِيدا َ من الناا َ
َ
ً
ً
قد شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا  ،ولم يعمل بعدها ِيرا قط  ،فإن هذا النفي املطلق
ال يمِن لحد إال هللا أن يحيط بهم ،فهق نظري غيرواقعي وال عملي إذ ال يتصور وقوعها من مسلم،
َ
والشرائع لم تبن على الصور النادرْ.
ً
ُ
والسؤال :ما هو توُيهِم  ..دمتم على الحق ،وِتم عملِم بالصالحات ،وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أقول :بل صاحو املقال هذا  ..هو الذي ال يعيش واقع الناا ..
وواقع أمته  ..وال يرض ى لنفسه بأن ينظرللواقع إال بعين واحدْ ،وعوراء  ..وكأنه يعيش في غيركوكبه؛ كم
عدد هؤالء الذين نعرفهم ونعيش معهم يقولون :ال إله إال هللا ،محمد رسول هللا باللسان  ..ومع ذلك فهم
ً
ال يصلون وال يصومون وال يحجون ،وال يزكون  ..وال يتطهرون  ..ويفعلون كثيرا من املوَّقات واملحرمات ..
ال يعرفون من هذه الحياْ الدنيا سوى كيف ُيشبعون نزوااهم وشهوااهم  ..تم بعد ذلك يحسبون أنفسهم
مؤمنين مسلمين وأنهم على ِير  ..بفعل عقيدْ اإلرُاء الرا،ج بين الناا!
كم عدد هؤالء الذين يقولون ال إله إال هللا ،محمد رسول هللا باللسان  ..تم هم يشتمون هللا
والدين لدنى ِالف بي هم وَّين اآلِرين ..؟!
كم عدد هؤالء الذين يقولون ال إله إال هللا ،محمد رسول هللا باللسان  ..الذين ال يعرفون املساُد
إال محملين على الكفان ُليصلي عليهم الناا!
كم عدد هؤالء الذين يقولون ال إله إال هللا ،محمد رسول هللا باللسان  ..تم هم يوالون الطاغوت
وحزَّه على اإلسالم واملسلمين ..........؟!!
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ُ
أناا يأتون يوم القيام وفي قلوبهم مثقال ذرْ من إيمان
ويقال كذلك :أن السن قد حدتتنا عن و
ً
 ..وم هم من لم يعمل ِيرا قط  ..تم تدركه الرحم  ..وهؤالء وإن كانوا لم ينتف ع هم ُن العمل الذي
يدِل كشرط للنجاْ؛ وإنما هم مثال ودليل على أن من املمِن وُود من ُيشابههم في الوصف فيأتون
ً
ً
بشهادْ التوحيد لفظا  ..تم ال يفعلون شيئا من مقتضيااها وشروطها!
فصاحبك في مقاله يرد مجموع هذه النصوص والدل ُ ..ويشِك باحتمال وُود مقتضيااها!
ً
ُويقال كذلك :لعل مراد صاحبك أن املرء مهما كان معرضا عن العمل ال بد من أن يفعل بعض
الخير؛ كأن ُيحسن على أبنا،ه أو ينفق على ِوُه ،أو ُيميط الذى عن الطريق ،أو يرد السالم على من سلم
عليه  ..أو يتصد على فقير  ..ونحو ذلك من الحسنات ال ق ال تخلو من أم من المم وال شعو من
الشعوب!
فإن كان هذا مراده  ..وهو محتمل  ..أقول :فهو لم يفقه املراد من حدي أهل العلم عن ُن
العمل  ..وما يدِل منه كشرط لصح اإليمان ،وما ال يدِل  ..وعلى كالمه هذا يِون أكفر أهل الرض
ُ َ
فليعلم!
وأفجرهم  ..ال ينتفي عنه ُن العمل بالخير  ..ولِن لي هذا هو موطن الخالف والنزاع،

ا :17قد وقع ِالف بين الِوْ هنا عن قضي ُن العمل؛ املخالفون يقولون أن هذا
الِالم محدث واصطالحه وتعريفه بدع  ،وقد رمى بعضهم فضيلتك باإلحداث  ..وقد بينا بطالن
قولهم  ..إال أننا نريد من فضيلتك بيان بأن التعريف واصطالحه موُود في الِتو ،وقد نسيي في أي
الِتو قد تطرقي لهذه املسأل  ..نرُو الرد بما يشفي صدور املستضعفين ،وَّاهلل التوفيق؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .ن الش قء؛ أي أصله ونوعه ،وترك ُن
ً
أصله ونوعه ،وتارك ُن العمل هو تارك أصل العمل ونوعه فلم يأت منه شيئا.
فاستخدام كلم م ُن

العمل م أو ُن

العمل؛ هو ترك

الطاعات م أو م ُن املأمور به م أو م ُن

املنهق

عنهم ،ونحوها من االطالقات لي من اإلحداث في الدين في ش قء  ..وإنما هي كلمات عرَّي فصيح موُزْ
ً
معان عدُْ ،يستعان بها لتوصيل أو شرح معنى شرعيا دلي عليه نصوص الشريع !
تختصر و
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تم أننق لسي أول وال آِر من استخدم مثل هذه املصطلحات أو ال لمات؛ فأهل العلم كانوا وال
يزالون يستخدمونها  ..ويستحسنون استخدامها  ..وال أعرف من استهجن أو أنِراستخدامها سوى أفراخ
التجهم واإلرُاء املعاصرين لغاي ِبيث في نفوسهم!
فعلى سايل املثال ال الحصر ،فانظر ماذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمي كما في الفتاوى :85/20
أن ُن فعل املأمور به أعظم من ُن ترك املنهق عنه ،وأن ُن ترك املأمور به أعظم من ُن فعل
املنهق عنه ..م.
ً
وقال  :16/7وأيضا فالجهاد ُن تحته أنواع متعددْ ،وال بد أن يجو على املؤمن نوع من أنواعه
..م ا -هَ .ولو أردنا أن نتتبع هذه االطالقات ونحوها في كتبه فهق تجمع في مجلد مستقل  ..والسؤال الذي
يطرح نفسه :هل شيخ اإلسالم في استخدامه لهذه املصطلحات واالطالقات يِون ممن أحدث في الدين
ما لي فيه ..؟!!
فإن قلي :ما الذي عنيته من قولك أن تارك ُن العمل كافر ..؟
أقول :عنيي به ما يلي:
ً
 -1أن تارك العمل بالطاعات الظاهرْ فال يأتي م ها شيئا فهو كافرمشرك  ..بنص الِتاب والسن ،
وأقوال سلف الم .
 -2أن تارك العمل بالتوحيد ،فال يعمل بالتوحيد  ..فهو كذلك كافر مشرك  ..بنص الِتاب
والسن  ،وأقوال سلف الم  ..وإن عمل أو أتى بالطاعات الِرى!
 -3أن تارك الصالْ؛ فال يصلي قط  ..فهوكذلك كافرمشرك  ..بنص الِتاب والسن  ،وأقوال سلف
الم  ..مهما عمل أو أتى من الطاعات الِرى!
فترك ُن العمل ُيطلق ُويراد به ترك مطلق العمل  ..كما ُويطلق ُويراد به ترك نوع من العمل أو
آحاد العمال ،والقرا،ن اللفظي هي ال ق تميزهذا عن ذاك ،وتعرفنا أن املراد هذا املعنى أو ذاك.
هذا الذي نريده ،وهذا الذي عنيناه من استخدامنا ملصطلح م ترك ُن العملم ،وأهل التجهم
واإلرُاء ملا عجزوا عن ُدالنا ،ورد هذا املعنى الذي قصدناه وعنيناه  ..لدالل النص عليه  ..ذهبوا
ليغوصوا في املاء العِر  ..ليخرُوا لنا بمقولتهم الغريب الفاسدْ ال ق تنم عن ُهلهم وإفالسهم ،وِب
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طويتهم ،وال ق تقول :أن القول بأن تارك ُن العمل كافر  ..هو بدع وإحداث في الدين  ..وما أرادوا من
ذلك سوى ترهيو طالب العلم من القول بما تفض ق إليه هذه العبارْ من معان ودالالت دلي عليها
َّ
نصوص الشريع  ..وأنى!
ونحن نقول لهؤالء املخالفين :ال مشاح في االصطالح  ..إن وافقتم على املعنى الذي أردناه،
واملذكور في النقاط الثالت أعاله  ..نمتنع عن استخدام هذا املصطلح  ..فنحن ما أردنا سوى أطرالعباد َ
وَّخاص م هم املخالفين َ إلى ذلك  ..ولِن هل تلتزمون لنا بما ذكرناه في النقاط الثالت املذكورْ أعاله؟!
فإن قلي :هال ذكرت لنا بعض أقوال أهل العلم الدال على أن تارك العمل بالطاعات الظاهرْ
ً
يِون كافرا؟
ُ
أقول :هي أكثر من أن تحصرفي هذا املوضع ،وإليك بعضها:
روى الالل ائي بسنده كما في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السن والجماع  ،957/5عن حنبل
ً
ابن إسحا قال أِبرنا الحميدي أن أناسا يقولون :من أقربالصالْ والزكاْ والصوم والحج ولم يفعل من
ً
ً
ذلك شيئا ح ى يموت ،أو يصلي مستدبر القبل ح ى يموت فهو مؤمن ما لم يِن ُاحدا إذا علم أن تركه
ذلك فيه إيمانه إذا كان يقربالفرا،ض واستقبال القبل !
فقلي َ أي الحميدي َ :هذا الِفر الصراح ،وِالف كتاب هللا وسن رسوله صلى هللا عليه وسلم،
َّ َ
اَّلل ُم ْخلص َين َل ُه ّ
وفعل املسلمين ،قال هللا عز وُلَ  :و َما ُأم ُروا إ َّال ل َي ْع ُب ُدوا َّ َ
الد َ
ين ُح َن َف َاء َو ُيق ُ
الصالْ
يموا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُْ
َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ين الق ِّي َم ِ البين .5 :
َو ُيؤتوا الزكاْ وذ ِلك ِد
قال حنبل :سمعي أبا عبد هللا َ يعنق أحمد بن حنبل َ يقول :من قال هذا فقد كفرباهلل ورد على
هللا أمره ،وعلى الرسول ما ُاء به ا -هَ.
وقد ذكره الخالل في كتاب السن رقم م 1027م ،وكذلك شيخ اإلسالم في الفتاوى .209/7
ً
ً
قلي :هذا فيمن يقول ،فِيف فيمن يفعل ،أو يقول ويفعل ال شك أنه أشد وأغلظ كفرا ونفاقا؟!
ً
ُ
وقال ابن تيمي في الفتاوى  :287/7لو قدر أن قوما قالوا للنبق صلى هللا عليه وسلم :نحن نؤمن
بما ُئتنا به بقلوَّنا من غيرشك ،ونقربالشهادتين ،إال أنا ال نطيعك في ش وقء مما أمرت به ونهيي عنه؛ فال
ُ
نصلي ،وال نصوم ،وال نحج ،وال نصد الحدي  ،وال نؤدي المان  ،وال نفي بالعهد ،وال نصل الرحم ،ونقتل
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ً
من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ،ونأِذ أموالهم بل نقتلك أيضا ،ونقاتلك مع أعدا،ك ،هل كان ُيتوهم
عاقل أن النبق صلى هللا عليه وسلم يقول لهم :أنتم مؤمنون كاملو اإليمان ،وأنتم من أهل شفاع ق يوم
القيام ُ ،ويرجى لِم أن ال يدِل أحد منِم النار ،بل كل مسلم يعلم باالضطرار أنه يقول لهم :أنتم أكفر
الناا بما ُئي به ،ويضرب رقابهم إن لم يتوَّوا من ذلك ا -هَ.
وفي شرح أصول اعتقاد أهل السن والجماع لالل ائي :عن الوليد بن مسلم قال :سمعي
الوِاعي ،ومالك بن أن  ،وسعيد بن عبد العزيز ينِرون قول من يقول :إن اإليمان قول بال عمل،
ويقولون :ال إيمان إال بعمل ،وال عمل إال بإيمان.
قال أبو تور :فأما الطا،ف ال ق ِعمي أن العمل لي من اإليمان فيقال لهم :ما أراد هللا عز وُل
َّ َ َ
َّ َ ُ
من العباد إذ قال لهمَ  :و َأق ُ
الزكاْ؟اإلقراربذلك أو اإلقراروالعمل؟
الصالْ َوآتوا
يموا
ِ
فإن قالي :إن هللا أراد اإلقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال :إن هللا لم يرد
من العباد أن يصلوا وال يؤتوا الزكاْ.
فإن قالي :أراد م هم اإلقراروالعمل.
ً
ً
قيل :فإذا أراد م هم المرين ُميعا لم ِعمتم أن يِون مؤمنا بأحدهما دون اآلِر ،وقد أرادهما
ً
ُميعا؟!
ً
ً
أرأيتم لو أن رُال قال :أعمل ُميع ما أمرهللا وال أقربه أيِون مؤمنا؟
فإن قالوا :ال.
ً
ً
قيل لهم :فإن قال :أقربجميع ما أمرهللا به وال أعمل منه شيئا أيِون مؤمنا؟
فإن قالوا :نعم.
ً
قيل لهم :ما الفر  ،وقد ِعمتم :أن هللا عز وُل أراد المرين ُميعا ،فإن ُاِ أن يِون بأحدهما
ً
ً
مؤمنا إذا ترك اآلِر ُاِأن يِون باآلِر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ،ال فر بين ذلك؟! ا -هَ.
وغيرها كثيرمن النقوالت لوأردنا ذكرها ونقلها  ..وكذلك لوأردنا أن نجمع أقوال أهل العلم الدال
ً
ً
ً
على كفر من ال يعمل بالتوحيد  ..لجمعنا مصنفا كامال ومستقال  ..وكذلك أقوالهم في تارك الصالْ!
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أما الجواب عن املوضع الذي بحثنا فيه كفرتارك ُن العمل  ..وهو ما سألي عنه ،نقول :انظر
كتاب م أعمال تخرج صاحبها من املل م ،ص.201

ً
ا :18هل ال يزال الشيخ أبو بصير متمس ا برأيه حول حدي مدمن الخمر ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ممدمن ِمر كعابد وتنم.
الذي قلته  ..وال أِال أقوله :أن الصغا،ر بريد إلى الِبا،ر  ..وأن الِبا،ر بريد إلى الوقوع في الِفر
والعياذ باهلل  ..وهذا ال يعنق أن الِبا،رذااها كفر!
الذي قلته  ..وال أِال أقوله :أن االستهان بالِبا،ر  ..واإلدمان عليها  ..قد توقع صاحبها في الِفر
البواح  ..ال لن اإلدمان على الِبيرْ كفر ..ال  ..لم نقل هذا  ..ولن نقوله  ..ولِن لن اإلدمان في الغالو قد
يحمل صاحبه على استحالل واستحسان الذنو الذي أدمن عليه  ..وقولنا قد  ..يعنق أنه كذلك قد ال
يصل به الحال إلى درُ االستحالل والتحسين  ..ونقول ذلك محذرين ومشفقين.
وهذا الذي قلناه يقوله ُميع أهل العلم  ..قال ابن أبي العزالحنفي في شرحه للعقيدْ الطحاوي :
النفا والردْ مظنتهما البدع والفجور ،كما ذكرالخالل في كتابه السن بسنده إلى محمد بن سيرين أنه
قال :إن أسرع الناا ردْ أهل الهواء ..ا -هَ.
وقال الشيخ ناصر في السلسل  :14/5في تعليقه على إن ار ابن مسعود على أصحاب الحلقات
الذين كانوا يذكرون بالحص ى  ..ومما ُاء فيهم أن أصحاب هذه الحلقات آل بهم المر إلى قتال علي بن
ً
أبي طالو مع الخوارج في ال هروان  ..فقال الشيخ معلقا على ذلك :ممن الفوا،د ال ق تؤِذ من الحدي
والقص أن البدع الصغيرْ بريد إلى البدع الِبيرْ؛ أال ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من
الخوارج الذين قتلهم الخليف الراشد  ..فهل من معتبرا -هَ.
ذكرنا ذلك ليعلم الخ السا،ل أن الذي قلناه هو قول أهل العلم بما فيهم الشيخ اللباني رحمه
هللا  ..الذي سجلنا عليه مآِذ في اإليمان كما في كتابنا م االنتصارلهل التوحيد ..م.
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ولِن ملا لم يجد املشاغبون الحاقدون ما يأِذونه علينا َ والفضل في ذلك كله هلل تعالى وحده َ
أِذوا يغوصون في املاء العِر  ..ويستخرُوا بعض العبارات املتشابهات ليحملوها ماال تحتمل،
ويقولوننا ما لم نقل  ..ونبرأ إلى هللا منه!!

ا :19كيف نرد على من يقول أنه يجوِ التناِل عن أصول الدين كما فعل رسول هللا
بتسليم الصحابي الجليل أبو بصير ،وترك كتاب رسول هللا في الصحيف  ،فمثل هذه السئل شيخنا
تحتاج لتأصيل ،لو شرحي لنا هذه الشبهات شيخنا الِريم ل ان ِيرا؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يوُد ش قء مما فعله الحبيو صلى هللا عليه وسلم يعد تناِال
عن أصول الدين ،بل وال عن ش قء من فروعه ودقا،قه  ..حاشاه.
الذي فعله الحبيو صلى هللا عليه وسلم في صلح الحدياي صد وحق  ..فهوكما أنه محمد رسول
ً
هللا فهو أيضا محمد بن عبد هللا  ..فأيهما كتو في الِتاب  ..فهو صاد ومحق ولم يخرج عن الحق قيد
أنمل .
ُ
ً
نعم؛ لو كتو في الِتاب م محمد لي رسول هللام ،لعد ذلك تناِال عن الصول  ..لِن لم يحصل
ش قء من ذلك ،وحاش ى سيدنا ونبينا املعصوم صلوات ربي وسالمه عليه أن يقع في ش قء من ذلك.
ً
فأني َ مثال َ اسمك أبو مظفر  ..وعملك معلم  ..فتارْ تعرف عن نفسك بأبي مظفر  ..وتارْ تعرف
ً
عن نفسك بأبي مظفر املعلم  ..وفي كال الحالتين أني صاد ومحق  ..ولم تقع في الخطأ  ..فضال أن ُيقال
لك :قد تناِلي عن الحق!
ً
نعم؛ يمِن أن ُيقال أن مما ُيستفاد من الحدي اللجوء إلى اطالقات محق وصادق أقل وضوحا
ً
ً
وتعبيرا ودالل  ..من أُل تمرير مصالح مشروع ومعتبرْ  ..فمثال :لو عرفي عن نفسك بأنك املسلم
ً ً
املجاهد املقاتل  ..لرَّما منعي عن نفسك ،وعن إِوانك ِيرا كثيرا  ..فتستعيض عن ذلك َ من أُل تمرير
ً
ً
الخيرواملصالح َ بقولك :أنا املسلم وحسو  ..وهذا الذي قلناه لْلِوْ في ُبه النصرْ  ..أنهم َ شرعا وعقال
َ كانوا بغن ى عن أن يعرفوا عن أنفسهم بأنهم قاعدْ ومرتبطين بالقاعدْ  ..وكان يِفيهم َ من أُل أن
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يخذلوا عن أنفسهم وعن أهل الشام ومجاهديهم َ أن يقولوا نحن مسلمين وحسو  ..ما ضرهم لو فعلوا
ً
شيئا ذلك؟!
أما فيما يخص تسليم الصحابي أبي بصير إلى طرف املشركين بعد مض ق العقد والصلح  ..فهو
من قبيل الوفاء بالعهد  ..ولي فيه أدنى تناِل عن ش قء من الصول  ..فالحدي فيه دالل على أن
ً
اإلسالم يشدد في مسأل العهد كثيرا ،ويعتبرشبه العهد والمان عهد وأمان ،وشبه الغدر ،غدر ...وهذا
بخالف الخوارج الغالْ الذين عرفوا بالغدر ،واالستخفاف بالعهود والعقود.

ا :20السالم عليِم ورحم هللا وَّركاته  ...وهللا يا شيخ انا نحبك في هللا نسأل هللا ان
يحفظك ويرعاك ويثاتك  ..سؤالنا يا شيخ بخصوص صلح الحدياي يستدل به املرُئ كثيرا في اتبات
مواقفهم فعلى سايل املثال يستدلون على مواالاهم للطاغوت في مصريقولون ان رسول هللا لم يِتو
رسول هللا وقبل بشرط رد املسلمين للِفار ..فهال يا شيخ بيني لنا وشرحي لنا الحدي شرحا وافيا
إلِال الشبهات ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته ،وأحبك هللا الذي أحباتنق
لُله  ...حدي صلح الحدياي عظيم  ..شرحه يطول  ..وفوا،ده عظيم  ..قد أعقبه نصر وفتح  ..وِير
كثير ..واالستدالل بالحدي على مواالْ الطاغوت ،والدِول في طاعته  ..والركون إليه  ..فيه إساءْ أدب
مع النبق صلى هللا عليه وسلم  ..قبل أن يِون فيه إساءْ لفقه ودالالت الحدي !

ا :21سالم علیکم ورحم هللا وَّرکاته ،یا شیخنا ما الفر بين العزم علی الکفر والعزم
علی فعل املکفر؟
ً
أشکل علي هذا :قال الجمل في حاشيته على منهج الطالب :مفإذا عزم على الِفر كفر حاال،
ً
بخالف ما لو عزم على فعل املِفرفال يِفرإال بفعله ما َ هَ .وُزاکم هللا ِيرا.
الجواب :وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته ،وبعد  ..أراد من العزم الول؛ العزم على اعتقاد
ً
الِفر ،فهذا يِفر حاال  ..وَّينما العزم اآلِر هو عزم على فعل الِفر ،فهذا ال يِفرإال بعد فعله  ..ولعله
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أراد من قوله هذا ما ورد في صحيح مسلم وغيره ،عن النبق صلى هللا عليه وسلم قوله :م َمن َّ َ
هم بحسن و
هم َ
يعم ْلهاُ ،كت َاي َل ُه َ
بحسن فعم َلهاُ ،كت َاي َل ُه َعشرًا إلى َسبعما ،ضعفَ ،
حسن ً َ ،
فلم َ
ومن َّ
ومن َّ
هم
ِ ِ ِ و
ِ
ِ
و ِ
َ َْ
َ ُ
ُْ
ّ
عملها ك ِت َاي م مسلم .أي كتاي له سيئ واحدْ.
بسيئ و فلم يعملها ،لم تِتو ،وإن ِ
ِ
ّ
والهم به ش قء آِر مختلف  ..العزم على الش قء ال
لِن ُي َرد عليه بأن العزم على الش قء ،ش قء،
يِون إال بعد اعتقاده وانعقاده في القلو ،ال يحيل بينه وَّين صاحبه إال العجز أو حاُز قاهر  ..وَّالتالي
من عزم على الِفر أو على فعل الِفر يِفر ،سواء فعله أم لم يفعله؛ النعقاده في القلو  ..وتحوله إلى
ني ُاِم  ..بخالف ّ
الهم بالش قء؛ فإنه ال يفيد االعتقاد واالنعقاد في القلو  ..بل يفيد فعل الش قء َ إن
كان سيئ َ عن رغب وِوف وتردد ،وضعف ونزوْ ،كما يفيد التراخي في الفعل  ..لذا فهو بين الخيارين
بين الفعل والترك  ..وهمته تتردد بين الخيارين.
ً
لذا لو قال :من ّ
هم بفعل الِفر ،ال يِفر ح ى يفعله  ..ل ان صوابا ،وأد  ،وأحسن ،وأقرب إلى
التعبيرالنبوي ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :22هل من أسماء هللا تعالى الطبيو ،حي قرأت في السلسل الصحيح م3402م قول
النبق صلى هللا عليه وسلم :مهللا الطبيو ،بل أني رُل رفيق ،طبيبها الذي ِلقها م ..؟
ً
أحدا من أهل العلم من ّ
عد اسم م الطبيو م من أسماء
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أعرف
هللا تعالى الحسنى  ..وإنما عدوا م الشافي م من أسما،ه تعالى الحسنى  ..وهو شامل ملعنى مالطبيو م وهللا
تعالى أعلم.


ا :23هل م الجميل م من أسماء هللا تعالى  ..هناك قاعدْ تقول :السماء ُيشتق م ها
صفات ،أما الصفات فال ُيشتق م ها أسماء  ..لِن بعض املؤلفين أتاي اسم م الجميل م هلل عز وُل
ً
مستدلين بالحدي  :مإن هللا ُميل ُيحو الجمال م علما أنه ورد كصف ولم يرد كاسم  ..وُزاكم هللا
ً
ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم اسم م الجميلم هو من أسماء هللا تعالى الحسنى  ..وهو اسم
ووصف ،فالسماء الحسنى هي أسماء دال على ذات هللا تعالى ،وأوصاف تضمنتها تلك السماء  ..فاهلل
تعالى هو العليم ،السميع ،البصير ،الغفور ،الرحيم  ..فهذه السماء تدل على ذات واحدْ وهي ذات العزيز
الجبار  ..لِن ل ل اسم من تلك السماء معنى ووصف يختلف عن اآلِر  ..ف ل اسم هو اسم وصف ..
ً
ولي كل صف يلزم أن تِون اسما  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :24ما حِم التسمي بَ عبد الحسين أو عبد الزهراء ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ التسمق بعبد الحسين أو عبد الزهراء ونحو ذلك من
السماء ملظن الشرك فيها ،ولقوله صلى هللا عليه وسلم :مال يقولن أحدكم :عبدي ف لِم عبيد هللا ولِن
ليقل :فتاي وال يقل العبد :ربي ولِن ليقل سيديم .وفي رواي  :م ال يقولن أحدكم  :عبدي ،وأم ق ،كلِم
عبيد هللا ،وكل نساِ،م إماء هللا ،ولِن ليقل :غالمي ،و ُاري ق ،وفتاي ،وفتاتيم.
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ا :25بالنسب لقرب هللا من عباده ،بعض أهل العلم قالوا بقرَّه على الحقيق  ..فهل قرَّه
من عباده بمعنى أنه يزداد محب لهم ووالي  ،أم أن املساف بينه وَّين بعض عباده تقل ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .القرب كاملعي ُيراد بها نوعان :قرب دراي وعلم ،وإرادْ ،وقدرْ،
ََ َ ْ ََ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ْ
ا ِب ِه نف ُس ُه
اإلنسان ونعلم ما توس ِو
وإحاط  ،وهذه شامل لجميع الخلق ،كما في قوله تعالى :ولقد ِلقنا ِ
َ ُ َ
َو َن ْح ُن َأ ْق َر ُب إ َل ْيه م ْن َح ْبل ْال َوريد .16 : ّ وقوله تعالىَ  :و ُه َو َم َع ُِ ْم َأ ْي َن َما ُك ْن ُت ْم َو َّ ُ
اَّلل ِب َما ت ْع َملون
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َب ِصير الحديد.4 :
ْ ُ
وحي
وقرب ومعي نصرْ ،وتوفيق وتأييد ،وإُاب  ،وهذه ِاص باملؤمنين كما في قوله تعالىِ  :إذ ي ِ
َُ
َُ
ين َآم ُنوا .وقوله تعالىُ  :
َرَُّّ َك إ َلى ْاملَالَ َِ ،أ ّني َم َع ُِ ْم َف َث ّا ُتوا َّالذ َ
يترك ْم أعمالِ ْم .وقوله
وهللا معِم ولن
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ََ
ّ َ ّ َ
ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ
الد ِاع ِإذا َد َع ِان.
تعالىَ  :وِإذا َسأل َك ِع َب ِادي َع ِنق ف ِإ ِني ق ِريو أ ُِيو دعوْ

ا :26ما حِم الصالْ ِلف إمام ُينِر صف العلو للخالق سبحانه وتعالى  ..هل تجوِ
الصالْ ِلفه؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من ينِر علو الخالق على ِلقه فهو منِر وُاحد لعشرات
النصوص الشرعي ال ق تدل دالل قطعي على صف العلو للخالق سبحانه وتعالى  ..ومن ينِر ويجحد
َ َّ ْ َ
ال ْس َم ُاء ْال ُح ْس َنى َف ْاد ُع ُ
وه
َّلل
نصوص الشرع ودالالاها فهو كافر ،ال تجوِ الصالْ ِلفه ،كما قال تعالى :وِ ِ
َ َ
َ َ َ ُ َّ َ ْ
ُ َ
َ َ ُ
ين ُيل ِح ُدون ِفي أ ْس َم ِاِ ،ه َس ُي ْج َز ْون َما كانوا َي ْع َملونالعراف.180 :
ِبها وذروا ال ِذ
مطيع البلخي ،أنه
روى شيخ اإلسالم أبو إسماعيل النصاري في كتابه م الفارو م بسنده إلى أبي
و
ُ
َ
َ
سأل أبا حنيف َّ
عمن قال :ال أعرف ربي في السماء أم في الرض؟ فقل :كف َر؛ لن هللا يقول :ا َّلر ْح َم ُن َعلى
ُ
وعرش ُ
اس َت َ
ْال َع ْرش ْ
ُ
ى
سماوات .قلي :فإن قال إنه على العرش ،ولِن يقول :ال أدري
العرش
سبع
فو
ه
،

و
و
ِ
ِ
في السماء أم في الرض؟ قال :هو كافر؛ لنه أنِرأنه في السماء ،فمن أنِرأنه في السماء فقد كفر.
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ا :27هل يجوِ أن نقول عن هللا أنه موُود؛ حي إن كلم موُود هي اسم مفعول ،وال
ً
بد لها من فاعل  ..فإن قلتم يجوِ اصطالحا إن عنق بها أنه ذو وُود ،فهل تِون كذلك لغ  ..أم أن
الليق أن نقول إنه ذو وُود من دون واُد  ..وُزاكم هللا كل ِير؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هللا تعالى واُو الوُود وِالقه ،وال يوُد نص من
الِتاب والسن يصف الخالق سبحانه وتعالى بأنه موُود؛ والصفات الصل فيها الوقف ال يجوِ أن
نصف الخالق سبحانه وتعالى بأي صف إال بدليل من الِتاب والسن  ..ولِن درج على ألسن بعض العوام
والدعاْ استخدام كلم م موُود م من قبيل التدليل على معنى أن هللا تعالى ال يغيو عنه ش قء؛ وهو رقيو
على عباده وشاهد على أعمالهم ،وأنه تعالى معهم بعلمه وإرادته ،وقدرته محيط بهم ال يخفى عليه ش قء،
َ ُ َ
كما قال تعالىَ  :و ُه َو َم َع ُِ ْم َأ ْي َن َما ُك ْن ُت ْم َو َّ ُ
اَّلل ِب َما ت ْع َملون َب ِصيرالحديد .4 :فهذا املعنى صحيح  ..لِن
ُدلل عليه باصطالح ِاطئ ،وهللا تعالى أعلم.

ا :28أنا معجو بِتو الشيخ محمد قطو ،ورأيته يِثرإطال أن اإلنسان هو ِليف هللا،
ً
ورأيي كالما البن تيمي ينِرهذا الوصف ،ماهو الصحيح في هذه املسأل ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ إطال عبارْ ” اإلنسان ِليف هللا في الرضم؛ فالخليف
مستخلفه  ..ويقوم مقامه بعده  ..وهذا املعنى ال يليق باهلل تعالى وال بأسما،ه
هوالذي يقوم باملهام نياب عن
ِ
وصفاته العليا  ..وإنما يجوِ أن ُيقال :مأن اإلنسان ُمستخلف في الرض” بمعنى أنه مأمور في أن يعمرها
َْ
ال َرَُّّ َك ل ْل َم َ ّ َ
ويعمل فيها وفق أمرهللا وشرعه ،وهذا هواملراد من قوله تعالىَ  :وإ ْذ َق َ
ال ْ
ض
اعل ِفي
ر
الِ ِ ِ،إ ِني ُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ً
ِ ِليف .
وقيل :أن اإلنسان ِليف عمن كان قبله من الجن الذين أفسدوا في الرض وسفِوا الدماء ..
ليعمرها ويسِ ها بالعدل وفق أمرهللا وشرعه  ..بخالف الجن الذين أفسدوا فيها ،وهللا تعالى أعلم.
ومما يدل على هذا املعنى أن من سنن هللا تعالى في ِلقه َ الجاري على اإلنسان كذلك َ أنه تعالى ال
ُيهلك المم والشعوب والدول إال بعد الظلم  ..والطغيان والفساد  ..والفسو  ..ليستبدلهم بقوم آِرين
َ ً َ ُ ُ
َ
ْ َ َ َّ
ُ ُ َ َ َُ
ال يِونوا أمثالهم كما قال تعالىَ  :وِإن تت َول ْوا َي ْست ْب ِد ْل ق ْوما غ ْي َرك ْم ت َّم ال َيِونوا أ ْمثالِ ْم .وقال تعالىَ  :يا
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َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ
َ
َ ُْ
َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ
َ ُّ َ َّ َ ُ
اَّلل ِبق ْو وم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبون ُه أ ِذل و َعلى املؤ ِم ِنين أ ِع َّز وْ َعلى
ين َآمنوا َم ْن َي ْرت َّد ِمنِ ْم َع ْن ِد ِين ِه فسوف يأ ِتي
أيها ال ِذ
َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ ُ َ ُ َ
َْ
َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ
َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ
َ
اسع
ال ،وم ذ ِلك فضل ِ
اَّلل وال يخافون لوم ِ
يل ِ
اَّلل يؤ ِت ِيه من يشاء واَّلل و ِ
ال ا ِف ِرين يج ِ
اهدون ِفي س ِا ِ
َع ِليماملا،دْ.54 :

ا :29كثيرمن الناا يقول ال لم التالي  :مهللا ال يتحملك ” فهل هي كلم كفر ،وهل أكفر
قا،لها مباشرْ ،أم أنبهه على ِطئه قبل ذلك ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ظاهرالعبارْ أنها عبارْ كفري ؛ لِونها تنسو العجزوالضعف هلل
ً
سبحانه وتعالى  ..ولِن ال أرى تِفيراملعين بها؛ لنها ليسي من الشتم أو االنتقاص الصريح ،حي أن كثيرا
من عام الناا يستخدمونها على معنى وقصد :مأن هللا تعالى ال يقبل وال يرض ى منك حالك الذي أني
عليهم .ونحوها العبارْ الشائع على ألسن كثير من الناا :مهللا يظلمك كما ظلمتنق ” فينسبون بجهلهم
الظلم هلل تعالى ،وهذا كفر  ..وهم ال يريدون هذا املعنى ،وإنما يريدون أن يقولوا :مهللا ينتقم منك كما
ظلمتنقم ،فمثل هذه العبارات حمال الوُه واملعاني ال نرى التِفير بها ،ونرى أن ُيسدل النصح والتعليم
لصحابها  ..وَّرفق  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :30يوُد في أمري ا فريق من دعاْ تحريراملرأْ؛ وهم نصارى يزعمون أن هللا يوصف بأنه
ُ ْ ُ َ َّ ُ َ
اَّلل أ َحد.. 
أنثى ،فأحد الخطباء ر ّد عليهم في ِطب الجمع  ،وقال :هللا ذكر؛ لنه قال :قل هو
والسؤال :هل يصح وصف هللا بأنه ذكر ..وهل قال به أحد من السلف  ..وما رأيك باستدالل الخ ..؟!
ّ
َ َ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من وصف هللا تعالى بأنه أنثى أو ذكر فقد كف َر  ..وكذب بقوله
ْ
تعالىَ  :ل ْي َ َكم ْثله َش ْقء َو ُه َو َّ
الس ِم ُيع ال َب ِص ُيرالشورى :من اآلي .11
ِ ِِ
إال إذا كان ُيريد بأن لفظ واسم الجالل م هللا م سبحانه وتعالى من الناحي اللغوي  ..هو لفظ
فحينئذ ال يِفر  ..ولِن ال نستحسن الخوض في مثل هذه املسا،ل؛ إلمساك السلف ع ها  ..وهللا
مذكر ..
و
تعالى أعلم.
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ً
ا :31أحد اإلِوان ناظرملحدا ،فقال له امللحد :مهل يستطيع هللا أن يخلق صخرْ ال يقدر
على حملها؟!م ،فهل لهذا السؤال من ُواب ،وكيف يِون؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا كمن يسأل هل يستطيع هللا أن يِون ضعيفا ..؟! وللجواب
ً
على هذا السؤال أقول :السؤال ذاته ِطأ؛ يحمل في طياته التناقض ،فال يصح عقال أن ُيقال عن ش قء
ً
موُود وغير موُود ،أو ُميل وغيرُميل ،أو قوي وغير قوي ،أو قادروغير قادرفي وآن معا.
وفي مسألتنا فإن النقل والعقل قد سلما بأن هللا تعالى قادر على كل ش قء ال ُيعجزه ش قء ،وَّالتالي
ً
ً
ال يصح َ نقال وعقال َ مع هذا التسليم أن ُيقال أو ُيفترض بأنه سبحانه وتعالى غيرقادرأو ُيعجزه ش قء  ..فاهلل
تعالى له السماء الحسنى والصفات العليا ال ق تنفي ضدها من صفات النقص والضعف والعجز
َ َ َ
ُ َ
ُ ..س ْب َحان ُه َوت َعالى َع َّما َي ِصفون.
ونحن نرد على هذا السؤال الساقط بسؤال آِر :هل يصح القول بأن هللا تعالى قادرعلى كل ش قء،
وأن قدرته لها الِمال املطلق ال يعتريها النقص بأي وُه من الوُه ،تم مع ذلك ُيقال هل ال يقدر هللا على
حمل صخرْ ..؟!!
فإن أنصف امللحد السؤال واحترم نفسه وقال :ال  ..ال يمِن أن نفترض في ش قء واحد الش قء وضده
ً
في وآن معا  ..قلنا له :عرفي الجواب عن سؤالك بنفسك  ..فالزمه!
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
ال ْب َ
وب َّال ق في ُّ
ص ُار َو َلِ ْن َت ْع َمى ْال ُق ُل ُ
الص ُدو ِر.
صد هللا العظيم :ف ِإنها ال تعمى
ِ
ِ ِ

ا :32حفظ هللا الشيخ  ..أود السؤال عن حِم من يتحدث عن علماء أُالء من علماء
السلف أِطأ بعضهم في باب السماء والصفات فرماهم البعض باالبتداع والضالل على إطالقه ..
مثل هؤالء الطالب بم ُينصحون؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .رمي بعض العلماء الِبار من علماء الم املشهود لهم بالخير
والعلم والفضل  ..بالضالل واالبتداع لدنى ِطأ في مسأل السماء والصفات  ..ال يجوِ  ..وهو مدعاْ
مجال من املجاالت  ..يخطئ
لتضليل وتبديع ُل علماء الم  ..إذ ما من عالم إال وله ِطأ أو كبوْ في
و
ُويصيو ُ ..يؤِذ منه ويرد عليه  ..عدا الحبيو املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه  ..ولي لدنى ِطأ
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ويبدع  ..وإنما يِفي أن ُيشارإلى ِطئه ُ ..
ُيجرم ُ
فيقال هذا ِطأ أو هذه بدع  ..مع االعتراف بفضله وما له
من حق علينا وعلى املسلمين.
ً
ُ َ
ُ
ُ
العالم فيه  ..إال أن صاحبه قد يِون له أُرا إن كان
ويقال كذلك :كما أن الخطأ ي َرد  ..ال يتابع ِ
ً
اُتهاد كما في الحدي  :مإذا اُتهد الحاكم فأِطأ فله أُر ،وإن أصاب فله أُرانم.
ِطؤه ناتجا عن
و

ا :33أنا شاب أعيش في أحدى البلدان الخليجي ال ق تضعف فيها الدعوْ الصحيح
ُ
ً
للتوحيد ،إذا لم تعدم أصال  ..وينتشرعندنا بقوْ الفِراإلرُائي  ..والسؤال :ما املنهج الذي تنصحوننق
به ح ى أتمِن من تعلم العلم الشرعي الصحيح الذي أستطيع أن أطبقه في واقع الحياْ والذي ُيعيننق
على مواُه املنِرالكبر ؟
ً
ً
تم أننق أالحظ اهتمام طلب العلم كثيرا بمسا،ل السماء والصفات وال ق ال نجد مخالفا لها في
بيئتنا  ..فهل هي مطلوَّ إلى هذه الدرُ  ..أسأل هللا عزوُل أن يبارك لِم في عمركم ،وأن يجنبِم الشرور
واآلفات ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املنهج الذي ننصحِم به وغيركم من طالب العلم  ..نوُزه في
النقاط التالي :
 -1اعتماد الِتاب والسن  ،على فهم سلف الم من القرون الثالت الولى املشهود لها بالخيري
والفضل  ..في ُميع مراحل الطلو ،وتحري كتو أهل العلم ال ق تحقق هذا املطلو الهام.
ً
 -2إيثار الحق على الخلق  ..فال ُيقدم بين يدي قول الحق قول مهما كان صاحو هذا القول كبيرا
أو مشهورا !
ً
نشير إلى ذلك لننا نرى كثيرا مما يزعمون َ بالقول َ إيثار الحق على الخلق  ..يقدمون قول الخلق
على قول الحق  ..ويردون النصوص الشرعي بأقوال بعض الشيوخ والعلماء  ..ويتعصبون لقول العالم
وإن كان مؤداه إبطال العمل بالنصوص الشرعي  ..وهذا مزلق كبير  ..نسأل هللا تعالى أن يعيذنا وإياكم
منه.
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 -3ترويض النف وحملها على إنصاف الحق من الخلق  ..ومرضاْ الحق وإن سخط الخلق ..
ُ
ُ
فمرضاْ الخلق غاي صعب ال تدرك  ..ومرضاْ الحق غاي سهل تدرك ملن سهلها هللا له.
 -4ننصح طالو العلم أن يوُه عنايته َ ومنذ املراحل الولى للطلو َ للتفقه بالتوحيد الخالص
بمعناه الشامل ُ ..ويعطيه الولوي في الطلو  ..فهوالذي يعينه َ بإذن هللا َ على مواُه املنِرالكبر ..وعدم
الوقوع في شراكه وم ا،ده وطرقه.
وهذا الذي ننصح به قد دلي عليه نصوص السن  ..وعمل السلف ،كما في التر عن ُندب بن
عبد هللا قال :مكنا مع النبق -صلى هللا عليه وسلم -ونحن فتيان ،فتعلمنا اإليمان قبل أن نتعلم القرآن ،تم
ً
تعلمنا القرآن فاِددنا به إيمانام.
 -5أن يِون طلو العلم للعمل به  ..ولي ملجرد توسيع الثقاف النظري ال ق ال يواكبها عمل  ..أو
من أُل ِوض الجدال واملناظرات مع الخصوم واملخالفين!
 -6اعتزال أهل البدع والهواء َ من أهل اإلرُاء وغيرهم َ وكتبهم وكل ما يصدر ع هم  ..وَّخاص في
ً
املراحل الولى من الطلو  ..وعدم االقتراب م هم إال على وُه النصح والتوُيه  ..إن كان ذلك نافعا معهم
 ..وال ننصح باإلكثار من ذلك!
هذا ما يحضرني اآلن كجواب على سؤالِم عن املنهج في طلو العلم  ..أما ما يخص سؤالِم عن
ً
اهتمام بعض طلب العلم كثيرا بمسا،ل السماء والصفات  ..فأقول :إن كان مرادك أنهم يتوسعون
ويِثرون من الخوض في املسا،ل الِالمي  ..وعلى طريق أهل الِالم  ..للرد على املخالفين ،وملجرد الوقوف
عند اإلتبات أو النفي ،وغير ذلك  ..فاملسأل ال تحتاج إلى هذا اإلكثار والتوسع  ..وإن كان مرادك أنهم
يِثرون من االهتمام بمسا،ل السماء والصفات َ وفق املنهج النبوي َ ال ق تعرفهم على ِصا،ص وصفات
ً
الرب سبحانه وتعالى وال ق تزيدهم حبا وعبودي لخالقهم سبحانه وتعالى  ..فهذا النوع من اإلكثار هام
ومطلوب  ..ومهما أكثر منه طالو العلم  ..فهو يحتاج إلى املزيد  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :34هناك أمر استش ل علي فهمه وهو في الشرط الثال من شروط ال اله إال هللا
(العلم بالتوحيد) ،فما هو مقدار ونوع العلم املطلوب ح ى يسمى املسلم عاملا بالتوحيد ويِون به
ً
قد حقق هذا الشرط  ..ولو أن شخصا ُاء بشروط ال إله إال هللا عدا شرط العلم ،وفي نف الوقي
يعمل بالتوحيد َ لم يقع في الشرك َ ويقيم الصالْ  ..ونحن نعلم أن الشرط هو (ما يتوقف على وُوده
وُود الش قء ،وال يلزم من وُوده وُود الش قء ،لِن يلزم من عدمه عدم ذلك الش قء)فهل من كان هذا
ً
حاله (يعمل بالتوحيد لِنه فاقد لشرط العلم) يِون موحدا رغم إِالله بالشرط  ..أرُو إفادتي
وَّارك هللا فيِم وفي ُهودكم؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال ُيعتبر املرء عاملا بالتوحيد وأنه قد حقق شرط العلم بالتوحيد
إال بالعلم بال إله إال هللا؛ أي ال معبود بحق في الوُود إال هللا ،وَّالعلم بركنق شهادْ التوحيد :النفي الذي
ُ
يلزم البراءْ من الشرك واملشركين ،والِفر بالطواغيي ال ق تعبد من دون هللا ،واإلتبات الذي يقتض ق
اإليمان بأن املعبود املألوه املطاع وحده هو هللا تعالى وحده ،فمن علم هذا القدر فقد حقق العلم
بالتوحيد ،وأتى بشرط العلم بالتوحيد.
ً
وافتراضك وُود شخص يأتي بالتوحيد كامال لِنه يفتقد م شرط العلم بالتوحيد م أي ال يعلم
التوحيد  ..هو افتراض ِاطئ ومتناقض  ..وغيرممِن الحدوث؛ ففاقد الش قء ال يمِن أن ُيعطيه ،وكذلك
الجاهل ال يمِن أن يأتي بما يجهله ،وافتراضك هذا كمن يفترض وُود شخص يصلي الصلوات املِتوَّ
وفق َ وعلى َ مراد الشارع  ..تم هو بنف الوقي يجهل أركان ،وشروط ،وواُبات الصالْ  ..فهذا ال يمِن
أن يحدث  ..لذا فإن ُميع الفرا،ض بما في ذلك التوحيد ُيشترط لها العلم قبل العمل الستحال إتيان
العمل قبل العلم.


ً
ا :35أوُو هللا سبحانه وتعالى علينا دعوْ الناا ُميعا على اِتالف أصنافهم ومللهم ..
غيرأن املفاصل بين حزب هللا وحزب الشيطان ضرورْ ملح فرضتها طبيع العمل لهذا الدين  ..ولهذا
ً
ً
ً
هل تِفيرأعداء هللا من املنافقين وال افرين َ الذين ينتمون لدين هللا اسما املتبر،ين منه فعالِ ،صوصا
ً
إذا صدر م هم إعراض كلي وُهل بما يقوم به أصل دين هللا عز وُل ويثاي به عقد اإلسالم  ..وفعال
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ينتفي به أصل التوحيد ويثاي به أصل الِفر؛ كتعظيم حِم الطواغيي ومواالْ أعداء هللا َ هل تِفير
هذا الصنف من أصل التوحيد أو من لواِمه ،وهل هو مما أوُبه هللا تعالى  ..وهل يترتو على ترك
البراءْ من هذا الصنف وعدم تِفيرهم إتم  ..وما حِم من يعادي املوحد لُل أنه يتبرأ من أعداء هللا
ً
متأسيا بالخليل إبراهيم عليه الصالْ والسالم  ..وَّماذا تنصح من ينِرعلى املوحدين تبرؤهم من أهل
الشرك  ..ويِون الشِر منا ومنِم هلل رب العاملين ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .دعوْ اآلِرين إلى الدين الحق ال تمنع من وصفهم بما هم فيه من
الِفروالشرك ،وحمل الح ام الشرعي عليهم ال ق يستحقونها.
نحن مطالبون بالرفق  ..وَّالدعوْ بالحِم واملوعظ الحسن  ..ولِن ال يعنق ذلك وال يستلزم
عدم بيان أح ام هللا تعالى فيمن ندعوهم إلى هللا  ..وتسمي الشياء بالسماء ال ق سماها هللا تعالى بها.
وتِفير من ذكرت في سؤالك أصل من أصول التوحيد والِم من لواِمه؛ إذ ال يصح التوحيد ممن
ال ُيِفر ذوي الِفر البواح من أهل الشرك والِفر البواح  ..فتِفير هذا الصنف من الناا َ وإن تسموا
ً
بأسماء املسلمين َ إضاف إلى كونه نزوال عند حِم هللا تعالى ال بد من القول به  ..فهو ُزء من التعبيرعن
َ َ َ ْ َُ
البراء الذي يجو أن يِون بين املؤمنين املوحدين وَّين املشركين املجرمين ،كما قال تعالى :ق ْد كاني لِ ْم

َّ َ َ َ ُ
ين َم َع ُه إ ْذ َق ُالوا ل َق ْومه ْم إ َّنا ُب َر ُآء م ْن ُِ ْم َوم َّما َت ْع ُب ُدو َن م ْن ُ
يم َو َّالذ َ
ُأ ْس َوْ َح َس َن في إ ْب َراه َ
ن
اَّلل كف ْرنا ِبِ ْم
و
د
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ُ ْ َ ُّ ََ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ً َ َّ ُ ْ ُ
َّ
اَّلل َو ْح َد ُهاملمتحن  .4 :وقال تعالى :قل يا أيها
وَّدا بيننا وَّينِم العداوْ والبغضاء أبدا ح ى تؤ ِمنوا ِب ِ
َ َْ
َْ
َ
َ
ال ا ِف ُرونفال بد من أن ُيخاطبوا باالسم الذي أمرهللا تعالى أن ُيخاطبوا به َ يا أ ُّي َها ال ا ِف ُرون.
فال يستقيم إيمان وال يصح من غير براء من الشرك واملشركين  ..أما من يوالي املشركين  ..وينِر
على املوحدين براءاهم من املشركين ُ ..ويعاديهم لُل ذلك فهو مشرك مثلهم وإن تسمى بأسماء املسلمين
ْ َ ْ َ َّ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ْ َّ َّ َ َ
امليناملا،دْ .51 :وقال
وِعم أنه م هم ،قال تعالى :ومن يتول ُهم ِمنِم ف ِإنه ِم ُهم ِإن اَّلل ال ي ْه ِدي القوم الظ ِ ِ
َ
ُْ ْ ُ َ ْ َ
َ َّ
َ َّ
ُْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ َْ َ َ ْ ُ
اَّلل ِفي ش ْق وءآل
تعالى :ال يت ِخ ِذ املؤ ِمنون ال ا ِف ِرين أو ِلياء ِمن دو ِن املؤ ِم ِنين ومن يفع ْل ذ ِلك فلي َ ِمن ِ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ ُ
َّ َ َ َ
َّ
ين كف ُروا أن َيت ِخذوا ِع َب ِادي ِم ْن ُدو ِني أ ْو ِل َي َاء ِإنا أ ْعت ْدنا َُ َهن َم
عمران .28 :وقال تعالى :أفح ِسو ال ِذ
َْ
َ ُ ً
ين ن ُزالالِهف .102 :فهذا ال يمِن أن يِون فإن كان وتحققي واليتهم لل افرين ِرُوا من كونهم
ِلل ا ِف ِر
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ
َ ُ ً
ين ن ُزال.
اف ِر
من عباد هللا ليصبحوا هم واملشركين ال افرين سواء ِ إنا أعتدنا ُهنم ِلل ِ
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ا :36بارك هللا فيِم شيخنا وِاد في عمركم وحفظِم ورعاكم وتاتِم وأحسن ِاتمتنا
وِاتمتِم وابقاكم شوك في حلو الخوارج واملرُئ على حد سواء شيخنا هل ان قال املسلم كلم
قبل وفاته غيركلم التوحيد ولِ ها كلمات طيب مثل الحمد هلل أو هذا نصرهللا او استسلمنا لقدرهللا
وغيرها من العبارات الطيب فهل هي مثل كلم التوحيد فتدل على حسن الخاتم ام هي دونها.
وَّارك هللا فيِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .شِرهللا لِينا الفاضل أبي املظفراملصري كلماته ،وحسن دعا،ه
 ..فله مثل ما دعا لِيه وِيادْ ،وُزاكم هللا ِيرا.
وفيما سألي عنه أقول :أن يختم للمرء ب لمات على النحو الوارد في السؤال ش قء ُميل  ..لِن
هذه ال لمات ال ترقى إلى مستوى أهمي شهادْ التوحيد  ..وأترالتلفظ بشهادْ التوحيد على ِاتم املرء.
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ا :37كيف نتعامل مع مجهولي الحال في بالدنا َ وهم الذين ال يظهرعليهم اإلسالم وال ِالفه
َ من حي إطال السالم ،وأكل الذبيح ِاص  ،مع غلب الظن أنهم ال يصلون كما هو الحال في بالدنا؛
حي كثراملرتدون بترك الصالْ ،وفشا سو الدين بين الصغيروالِبير ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصل في الناا في بالد املسلمين اإلسالم ما لم يثاي ع هم َ
بالدليل القطعي َ العِ

 ..وما دام أن المر قا،م على غلب الظن؛ أي من الظن ما يحملك على ترُيح

إسالمهم  ..أو إسالم من ُيظن به الِفر  ..أرى من السالم والشرع تقديم هذا الظن الضعيف الذي يفيد
إسالم الناا على الظن الراجح الذي يفيد كفرهم  ..ملا للخطأ في التِفيرمن مزالق وتبعات ال تتحصل من
ُراء الخطأ في الحِم على اآلِرين باإلسالم  ..وهللا تعالى أعلم.


ا :38شخص ُيعرف بأنه من أهل الصالْ ،لِن ال نعلم عقيدته  ..يجوِ أكل ذبيحته أم
يجو علينا أن نفتش عقيدته؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .فمن ُعرف أنه من أهل الصالْ فهو مسلم له ذم هللا ،وذم
ُ
رسوله ،وذم املسلمين ،تؤكل ذبيحتهُ ،ويعامل معامل املسلمين ،وتجرى عليه أح امهم  ..وال ُيشترط ،وال
يجو ،بل وال ُيسن أن ُيفتش عن عقيدته ،وهو بخالف ما كان عليه النبق صلى هللا عليه وسلم وأصحابه،
فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :م من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا فذاك
املسلم له ذم هللا وذم رسوله م البخاري


ً
ا :39شيخنا الِريم قد ِرج من بين املجاهدين في العرا فئ غالي تدعي وصال بالعلم
تتبنى نهج الخوارج؛ حي يقولون :الصل في املجتمع العراقي الِفر ح ى يثاي العِ  ،وهم يِفرون
الناا في العرا بالنسب ؛ حي يقولون :ستين باملا ،من الشعو العراقي رافض  ،وعشرين باملا،
ُ َّ
بعثيين ِلص ،وعشرين باملا ،طوا،ف كافرْ كالنصارى واليزيدي  ،وِمس باملا ،صوفي قبوري ،
واملسلمين املوحدين ال يتجاوِون الخمس باملا .. ،ولذلك فهم يحِمون بِفر الشعو العراقي ..
ويقولون أن الصل فيه الِفر ..و ً
َّناء على هذا الفهم السقيم يستحلون دماء وأموال الناا !..
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ويقولون كذلك :أن أي موظف اآلن في العرا فهو كافر؛ كموظفي التربي والتعليم ،والصح
وغيرهم !..
وإننا يا شيخنا إذ نوُه لِم هذه السئل نضع هذا المر ..وترشيد الجهاد  ..أمان بين أيديِم وفي
ً
أعناقِم  ..وِصوصا أننا اآلن في بداي الطريق  ..وإننا لنخش ى أن يتِرر الوضع الجزا،ري ،وأن تعود
التجرَّ التِفيري الزوابري  ..ولِن هذه املرْ في ساح العرا ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصل في الحِم على املجتمع العراقي اإلسالم ولي الِفر كما
فحينئذ يِون الحِم بناء على ما يظهر لنا من كل فرد بعينه أو
يقول هؤالء الغالْ؛ ما لم يظهر لنا العِ
و
فئ بعي ها من دون أن نعمم هذا الحِم على مجموع املجتمع أو الناا الذين يعيشون في هذا املجتمع.
ُ
والذي يجعلنا نحِم بهذا الحِم القواعد الشرعي ال ق تثاي ضرورْ التعامل مع اآلِرين والحِم
عليهم بناء على ما ُيظهرون ال ما ُيبطنون أو ُيضمرون!
والعمل في مجاالت التربي والتعليم ،والصح وغيرها من املجاالت املدني الخدمي  ..فهق ُا،زْ
ً
ً
 ..ال نراها سابا موُبا للتِفيرأو التضليل والتفسيق!
كما أن القول بِفر طا،ف معين ال يلزم بالضرورْ كفر كل فرد ينتمق لهذه الطا،ف ؛ إذ لتِفير
املعين شروط ال بد من تحققها ،وموانع ال بد من انتفائها.
تم قولهم عن تقسيم شرا،ح املجتمع العراقي  ،%60و ،%20و %5إلى آِر تقسيمااهم املذكورْ في
السؤال  ..هل هي تقسيمات ناتج عن علم ودراس دقيق أم عن ظن وُهل ،والظن ال يغنق من الحق
ً
شيئا؟!
ُ
ُ
لي بمثل هذا الظن والجهل ُت َّ
قسم شرا،ح الناا  ..وتنتهك الحرمات  ..وتسفك الدماء!
ُ
إذا كاني الحدود تدرأ بالشبهات  ..فِيف بالقتل وسفك الدماء  ..فمن باب أولى أن ُيدرأ بالظن
والشبهات  ..وأن ال ُيقتحم حماه إال بنص صريح وعلم يقينق!
ً
ال ُيمِن أن نبارك ُهادا يقوم على مثل هذا الغلو  ..وهذا الظن والجهل  ..أو يقوده الغالْ الذين
ال يتقون هللا في حرمات العباد!
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ً
املعرك في العرا َ في هذه املرحل َ يجو أن تنحصر تحديدا مع الغزاْ املعتدين ،ومع العمالء
ً
الصريحي العمال واملواالْ للغزاْ املعتدين ،أيا كاني أسماؤهم وانتماآاهم!
وأيما معرك تخرج عن هذا اإلطار َ في هذه الرحل َ فهق في غير م انها املناسو والصحيح  ..إال ما
كان على سايل رد العدوان والدفاع عن النف

من غير توسع وال إسراف  ..هذا الذي نراه ،وهذا الذي

نوص ق به ،وهللا املستعان.
والذي أراه كذلك أن الشعو العراقي قد ِرج من حقب قد ِيم عليها الجهل ،والِبي ،واإلرهاب،
والتعتيم ،والفقر ..وهو اآلن يعيش مرحل فرِ ومخاض  ..وهذا يعنق أنه يحتاج إلى فترْ من الزمن للوقوف
ّ
َّ
مع النف ُ ..يعلم فيها الحق ُ ..ويفقه في الدين ُ ..ويبين له دوره الصحيح الذي ُمنع منه لفترْ طويل ..
والذي ينبغي أن يقوم به  ..قبل أن نصدربحقه الح ام  ..ونصنف الناا إلى اليمين أو الشمال ،وإلى نصير
أو ضد  ..وإلى فر وُماعات واتجاهات  ..وهللا تعالى أعلم.
إننا نعيش في الزمان الذي أشارإليه النبق صلى هللا عليه وسلم؛ فمن نحِم عليه مساء بالِفرقد
ً
ً
ً ً
يِون في الصباح مؤمنا تا،با ،ومن نحِم عليه صباحا باإليمان ،قد يِون في املساء كافرا  ..وال حول وال قوْ
إال باهلل!

ا :40ظهرت عندنا مجموع من الشباب تِفر بالطاغوت وتدعو إلى ذلك على أنه ركن
التوحيد ،تم تتبع ذلك القول أن الصل في املجتمعات اإلسالمي اليوم الِفر ،وَّأن الناا فيها كفار
أصليون إال من أظهر لهم إسالمه وذلك بأن يِفر بالطاغوت ويقول بقولهم إن الصل في الناا الِفر
ً
ّ
ويحتجون على ذلك بأن الناياء عليهم
وإال يِون كافرا ولو كفر بالطاغوت ما لم يقل بالقول السابق،
السالم ُاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى الِفر بالطاغوت واإليمان باهلل ،فمن أُاب حِم له باإلسالم،
ومن امتنع بقي على كفره ،وكذلك في عهد مسيلم الِذاب من كان تحي حِمه فهو في دار الِفر وكل
شخص هناك حِمه الِفرح ى ُيظهرإسالمه بِفره بالطاغوت مسيلم واإليمان باهلل.
ويستدلون بقص ِالد بن الوليد رض ق هللا عنه مع ُمجاع في ذلك الوقي،حي لم يعترف ِالد
ّ
بإسالمه ملا أمسِه لنه لم ينِر على الطاغوت ،وكذلك اليوم الصل في الناا كلهم الِفر ح ى يدِلوا في
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اإلسالم وذلك بالِفر بالطاغوت (الح ام اليوم) واإليمان باهلل ،وتِفير كل من لم يفعل ذلك وهذا شرط
ّ
ً
عندهم ؛ لن الناا عندهم ما حققوا التوحيد أصال فلم يدِلوا اإلسالم وهم كفار وإن صلوا وصاموا
ّ
ً
ُ ّ
وِ ّكوا ّ
وحجوا ،وكذلك لو كفرت أنا مثال بالطاغوت وُاهدته فأنا كافر عندهم ح ى أكفر املجتمع كله،
ّ
وعندهم الدِول في اإلسالم ال يِون بقول ال إله إال هللا فقطّ ،
ويردون على قص أسام رض ق هللا عنه ملا
ً
قتل الرُل  ،بأن ّ
ذم النبق صلى هللا عليه وسلم له ما كان لن أسام قتل مسلما بعد أن قال كلم التوحيد،
ّ
ولو كان المر كذلك لقيم على أسام الحد  ،وملا لم يحدث ذلك  ،فهمنا أن الرُل املقتول لم يدِل في
ً
اإلسالم بنطقه كلم التوحيد ،وأن ّ
ّ
التسرع في القتل مثال ،هِذا
الذم لسام كان على ش قء آِر وهو
يقولون.
ً
وأيضا يقولون إن اليهود كانوا يقولون ال إله إال هللا فلم تنفعهم ولم يدِلوا بها اإلسالم ح ى
ّ
يخرُوا من كفرهم الذي وقعوا فيه ،فهم إذن يركزوا على طرح سؤال :كيف يدِل الشخص في اإلسالم؟
ويقولون إن شيخهم هو :ضياء الدين القدس ق وينشرون له بعض الِتو ،وال ق رأيي م ها كتاب
ّ
ُي ّ
سمى  :مالِفر بالطاغوت ركن التوحيد م ووضع على غالفه اسمه املذكور ،والعجيو أننق ملا بدأت
ّ
املسمى بَ (الطاغوت) مع تغييرطفيف بتقديم وتأِيربعض العبارات
باالطالع عليه وُدته هو نف كتابك
!...
والسؤال هو :من هم هؤالء؟ ومن شيخهم املذكور؟ وكيف نثاي أن الِتاب لي له؟ وكيف يِون
الرد على أقوالهم السابق الذكر ..مع ذكرالدليل بالتفصيل  ..وَّارك هللا فيِم وُعله في ميزان حسناتِم؟
َّ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الِفربالطاغوت حق ،وهوشرط لصح اإليمان  ..فهذا أمرمسلم
به  ..ال ُيجادل فيه موحد  ..ولِن املش ل تِمن عندما يوضع هذا المرفي غير موضعهُ ،ويحمل على من ال
يجوِ أن ُيحمل عليه  ..أو ُي َّ
حينئذ
حمل من املعاني السقيم املخالف للشريع وقواعدها  ..فيحصل
و
اإلفراط أو التفريط!
والقول بأن املسلمين في مجتمعااهم اليوم الصل فيهم الِفر ..ومن ال يِفرهم أو يقول بهذا القول
فهو كافر  ..ال يقول به عالم  ..بل وال مسلم عاقل يعز عليه دينه  ..وهو من ُمل أقوال ومعتقدات ِوارج
وغالْ هذا العصر!
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فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :ممن صلى صالتنا واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا
فذاك املسلم له ذم هللا وذم رسوله مالبخاري.
وقد أُمع أهل العلم على أن املرء يدِل اإلسالم ُويحِم له باإلسالم إذا نطق بشهادْ التوحيد،
أو رؤي يصلي صلوات عدْ وإن لم ُيعرف عنه اإلقرار باللسان ،قال القرطبق في كتابه الجامع :207/8
اإليمان ال يِون إال بال إله إال هللا دون غيره من القوال والفعال إال في الصالْ .قال إسحا بن راهويه:
ولقد أُمعوا في الصالْ على ش قء لم يجمعوا عليه في سا،رالشرائع ،لنهم أُمعهم قالوا :من ُعرف بالِفر
ً
تم رأوه يصلي الصالْ في وقتها ح ى يصلي صلوات كثيرْ ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه ُيحِم له باإليمان
ا -هَ.
ومش ل هؤالء الغالْ الجهل َ الذين ورد السؤال ع هم َ أنهم ال يميزون بين القدرالذي يدِل املرء
به اإلسالم ،وَّين القدر الذي به يستمر له حِم اإلسالم ،وَّين القدر الذي يرفع عنه السيف في أُواء
القتال!
فالقدرالذي ُيدِل املرء اإلسالم هو شهادْ التوحيد ،وكذلك إقام الصالْ كما تقدم.
والقدر الذي به يستمر له حِم اإلسالم ،أن ُيحافظ على إقام الصالْ ،وأن ال ُيعرف عنه أنه قد
ً
أتى ناقضا من نواقض اإليمان والتوحيد.
والقدر الذي يرفع عنه السيف في أُواء القتال ،أن يقول أي عبارْ تدل على أنه يريد الدِول في
اإلسالم؛ كأن يقول :صبأت  ..أو السالم عليِم  ..أو أنا منِم  ..ونحو ذلك من العبارات  ..فهذه العبارات ال
َّ
ُ
تدِل صاحبها في اإلسالم ،لِ ها ترفع عنه السيف في أُواء القتال إلى أن ُيعلم ال لمات الصحيح ال ق
ُ
تدِله اإلسالم ،لذا نجد أن النبق صلى هللا عليه وسلم قد أنِر على ِالد بن الوليد رض ق هللا عنه أشد
اإلن ار ملا قتل أولئك النفر الذين قالوا له صبأنا  ..صبأنا  ..وكانوا يريدون أن يقولوا أسلمنا  ..إال أنهم لم
ُيحسنوا التعبير فقالوا صبأنا  ..فلم يقبل م هم ِالد رض ق هللا عنه فقتلهم  ..فأنِر عليه النبق صلى هللا
عليه وسلم وتبرأ من فعله ،وقال :ماللهم إني أبرأ إليك مما صنع ِالد ،مرتينم ،وأمربدفع دي القتلى!
َ ُ ُ َ َْ َ َ ُ
َّ َ َ ُ
ين َآم ُنوا إ َذا َ
وكذلك قوله تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ض َرَّْ ُت ْم في َ
اَّلل فت َب َّينوا َوال تقولوا ِمل ْن ألقى ِإل ْيِ ُم
يل
ا
س
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اَّلل َم َغان ُم َكث َيرْ َك َذل َك ُك ْن ُت ْم م ْن َق ْب ُل َف َم َّن َّ ُ
ُّ ْ َ َ ْ َ َّ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
اَّلل
ِ
ِ ِ
السالم لسي مؤ ِمنا تاتغون ع َرض الحي ِاْ الدنيا ف ِعند ِ
ِ
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َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ً
اَّلل كان ِب َما ت ْع َملون ِ ِبيراالنساء .94 :فأمرهللا تعالى بالتثاي والتبين ممن يلقي السالم
عليِم فتبينوا ِإن
على املسلمين املجاهدين في أُواء القتال  ..ويدع قتالهم  ..وأن ال يستعجلوا قتله  ..الحتمال أن يِون
ً
ً
مؤمنا أو أنه يريد الدِول في اإلسالم  ..فأِطأ التعبير فابتدأ بالسالم بدال من شهادْ التوحيد!
كذلك لي من اإلسالم في ش قء أن ال تقبل إسالم العباد إال بعد أن تختبراعتقادهم ،وتحملهم على
أقوال واعتقادات معين  ،فهذا لي من دين هللا في ش قء ولم يقل به عالم معتبر ،وهو من قول أهل البدع
والزيغ والضالل ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمي في الفتاوى :ملي من شروط اإلتمام أن يعلم املأموم اعتقاد
إمامه ،وال أن يمتحنه؛ فيقول :ماذا تعتقد؟ بل يصلي ِلف مستور الحال ،وقول القا،ل ال أصلي ِلف
من ال أعرفه ،كما ال أسلم مالي إال ملن أعرفه ،كالم ُاهل لم يقله أحد من أ،م اإلسالم.
وقال :وتجوِ الصالْ ِلف كل مسلم مستور باتفا ال،م الربع وسا،رأ،م املسلمين ،فمن قال
ال أصلي ُمع وال ُماع إال ِلف من أعرف عقيدته في الباطن ،فهذا مبتدع مخالف للصحاب والتابعين
بإحسان وأ،م املسلمين الربع وغيرهم ..ما -هَ.
لهم
و
فإذا كاني الصالْ تصح ِلف مستور الحال  ..وال ُيشترط للصالْ ِلفه معرف اعتقاده أو اِتباره
وامتحانه  ..فمن باب أولى أن تحِم بإسالمه  ..وإسالم غيره ممن ُيظهرون اإلسالم وتجهل اعتقادااهم ..
ومن دون أن تختبرهم أو تحملهم على أقوال أو اعتقادات معين !
والدل ال ق استدلوا بها َ الواردْ في السؤال َ لي

م ها ش قء ُيخالف ما تقدم ذكره ،وإليك بيان

وتفصيل ذلك:
ّ
ويحتجون على ذلك بأن الناياء عليهم السالم ُاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى الِفر
قولهم :م
بالطاغوت واإليمان باهلل ،فمن أُاب حِم له باإلسالم ،ومن امتنع بقي على كفره ...م.
أقول :تلك القوام ال ق ُبعثي إليها الناياء بدعوْ التوحيد ،هل كانوا َ قبل أن يستجيبوا أو
يستجيو بعضهم لدعوْ التوحيد َ ممن يشهدون أن ال إله إال هللا ُويقيمون الصالْ  ..أم أنهم كانوا من
عبدْ الوتان والطواغيي ،وممن يجحدون شهادْ التوحيد ،ولم يعرفوا طعم اإليمان؟
الجواب ال بد أن يِون أنهم كانوا من عبدْ الوتان والطواغيي ،وممن يجحدون شهادْ التوحيد،
ولم يعرفوا الصالْ هلل عزوُل وال طعم اإليمان!
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وإن كان الجواب كذلك أقول :كيف ُيحمل حال وواقع من كان من عبدْ الوتان والطواغيي،
وممن يجحدون شهادْ التوحيد ،ولم يعرفوا الصالْ هلل عز وُل وال طعم اإليمان قط  ..على من أقر
بالتوحيد ،وأقام الصالْ ،ولم ُيعرف عنه ما ُينقض توحيده وإيمانه  ..كما هو حال املسلمين في مجتمعااهم
في هذا الزمان؟!!
واد آِرومختلف!
لذا فاالستدالل في واد  ..واملسأل املستدل عليها في و
ُ
ً
ُ
عهد رسو ِل هللا صلى
عن أن بن مالك رض ق هللا عنه ،قال :ما أعرف منِم شيئا كني أعهده على ِ
هللا عليه وسلم لي قولِم ال إله إال هللا! قلنا :بلى يا أبا حمزْ؛ الصالْ؟ فقال :قد صليتم حين تغرب
ُ
الشم  ،أف اني تلك صالْ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟!
ً
وعن الحسن البصري ،قال :لو َّ
أن رُال أدرك السلف الول ،تم ُبع اليوم ما عرف من اإلسالم
ً
شيئا إال هذه الصالْ!
ًُ
وعن ميمون بن مهران ،قال :لو َّ
أن رُال أنشر فيِم من السلف ،ما عرف فيِم غيرهذه القبل ؟!
وعن أم الدرداء قالي :دِل َّ
علي أبو الدرداء رض ق هللا عنه وهو غضبان ،فقلي له :ما أغضبك؟
ً
ً
محمد شيئا إال أنهم ُيصلون ُميعا!
أمر
و
فقال :وهللا ما أعرف فيهم من ِ
وعن عيس ى بن يون  ،عن الوِاعي ،عن حبان بن أبي ُبل  ،عن أبي الدرداء قال :لو ِرج رسول
ً
ُ
وأصحابه إال الصالْ!
هللا صلى هللا عليه وسلم إليِم اليوم ،ما عرف شيئا مما كان عليه هو
قال الوِاعي :فِيف لو كان اليوم؟!
قال عيس ى :فِيف لو أدرك الوِاعي هذا الزمان؟!
قلي :رغم هذا الواقع املرير الذي ينقله الصحاب والتابعون لهم بإحسان عن مجتمعااهم ال ق
كانوا يعيشون فيها  ..وعن غرَّ الدين في تلك املجتمعات  ..إال أنهم لم يِونوا يصفون تلك املجتمعات
بالِفر  ..وأن من فيها كفار مرتدون ال بد من أن ُيدعوا من ُديد إلى اإليمان باهلل والِفر بالطاغوت  ..وأن
من ال يقول بهذا القول أو يعتقد به فهو كافر مرتد  ..فهذا لم يفعله الصحاب وال التابعون  ..وحاشاهم أن
يفعلوا ذلك!

44

جمهول احلال – األصل يف اجملتمعات

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

قولهم :موكذلك في عهد مسيلم الِذاب من كان تحي حِمه فهو في دارالِفروكل شخص هناك
حِمه الِفر ح ى ُيظهر إسالمه بِفره بالطاغوت مسيلم واإليمان باهلل  ..ويستدلون بقص ِالد بن
ّ
الوليد رض ق هللا عنه مع ُمجاع في ذلك الوقي ،حي لم يعترف ِالد بإسالمه ملا أمسِه لنه لم ينِرعلى
الطاغوت ...م.
أقول :كل من كان تحي حِم مسيلم الِذاب وسلطانه ،وتابعه على كفره وكذبه وتِذيبه فهو
كافر مرتد ،ولي كل من كان تحي حِمه وفي سلطانه كذلك ،إذ كان فيهم املِره واملستضعف ،واملعتزل
ملسيلم وكفره املظهرلدينه وتوحيده  ..وهؤالء لهم حِم آِر ..وِالد أنِرعلى مجاع لِونه كان من أعز
ً
ً
ً
أهل اليمام  ..ولم يبد عذرا  ..ولم يرسل له رسوال يخبره إن كان ِا،فا من قومه ومن مسيلم أم ال  ..مما
دل أن ِالد بن الوليد رض ق هللا عنه كان يقيل عثرْ من كان هذا وصفه  ..ومع ذلك فخالد رض ق هللا عنه
لم يحِم بردْ مجاع وعفا عنه وقال له :مقد عفوت عن دمك ،ولِن في نفس ق حرج من تركك م ملا رأى من
صد لهجته!
فإن ُعلم ذلك هل املسلمون في ِماننا ممن يشهدون شهادْ التوحيد ويقيمون الصالْ  ..ولم ُيعرف
ً
ع هم ما ُيخرُهم من املل  ..هم كمن آمن بمسيلم الِذاب وَّنبوته  ..وكذب محمدا صلى هللا عليه وسلم
؟!
فإن كان الجواب :ال ،وهو كذلك ُ ..علم أن االستدالل في واد وأن املسأل املستدل عليها في و واد آِر
ومختلف!
ُويمِن أن ُيقال كذلك :كان في عهد ِالد بن الوليد توُد الدول اإلسالمي والرض اإلسالمي ال ق
ُيمِن اللجوء والهجرْ إليها  ..وال ق بها يتمايز الصفان  ..فهل في ِماننا توُد الرض أو الدول اإلسالمي
ال ق نحمل الناا على الهجرْ إليها ليتمايزأتباع الطاغوت وُنده ممن سواهم؟!
ً
فإن قيل :ال ،ال يوُد  ...أقول :إذا ال تحمل هذا على ذاك وال تق عليه!
قولهم :موعندهم الدِول في اإلسالم ال يِون بقول ال إله إال هللا فقطّ ،
ويردون على قص أسام
ً
رض ق هللا عنه ملّا قتل الرُل  ،بأن ّ
ذم النبق صلى هللا عليه وسلم له ما كان لن أسام قتل مسلما بعد أن
ّ
قال كلم التوحيد ،ولو كان المر كذلك لقيم على أسام الحد  ،وملا لم يحدث ذلك  ،فهمنا أن الرُل
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املقتول لم يدِل في اإلسالم بنطقه كلم التوحيد ،وأن ّ
الذم لسام كان على ش قء آِر وهو التس ّرع في
ً
القتل مثال ..م.
أقول :حدي أسام وعدم إقام حد القتل على أسام رض ق هللا عنه  ..ال يعنق وال ُيفيد بأن الذي
قال ال إله إال هللا ال يدِل اإلسالم ،وإنما ُيفيد أن من قال ال إله إال هللا يدِل اإلسالم ُويرفع عنه السيف
في أُواء القتال  ..بدليل قول النبق صلى هللا عليه وسلم لسام  :مكيف تصنع بال إله إال هللا إذا ُاءت يوم
ُ
ُ
ُ
القيام م؛ أي ُاءت تحاججك وتتشفع لصاحبها وتجادل عنه ،وهي ال تتشفع إال ملسلم موحد ،وال تجادل
إال عن مسلم موحد!
ً
فإن قيل :ملاذا إذا لم يقم النبق صلى هللا عليه وسلم حد القتل على أسام ..؟!
ً
أقول :الذي أقال عثرْ أسام رض ق هللا عنه أنه كان متأوال ال يعلم أن من قال ال إله إال هللا في أُواء
ً
ً
القتال ترفع عنه السيف؛ الحتمال أن يِون متعوذا قد قالها تقي وفرقا من القتل لينجو  ..فْلُل ذلك
أقال النبق صلى هللا عليه وسلم عثرته بعد أن ُِره ذلك الزُرالبليغ ،ح ى أن أسام رض ق هللا عنه َ لشدْ
ً
ما أغلظ عليه النبق صلى هللا عليه وسلم منِرا عليه سوء صنيعه َ قال :مح ى تمنيي أني لم أكن أسلمي
قبل ذلك اليوم م!
ً
مما يدل على ذلك حدي املقداد بن السود َ فالسن تفسربعضها بعضا َ قال :يا رسول هللا أرأيي
ً
إن لقيي رُال من الِفارفقاتلنق فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ،تم الذ منق بشجرْ ،فقال :أسلمي
هلل ،أفأقتله يا رسول هللا بعد أن قالها؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مال تقتلهم ،قال :فقلي يا
رسول هللا إنه قد قطع يدي تم قال ذلك بعد أن قطعها ،أفأقتله؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :مال
تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ،وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته ال ق قال م متفق عليه.
قال النووي في الشرح [ :106/2فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ،وإنك بمنزلته قبل أن يقول
كلمته ال ق قالم ،فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله اإلمام الشافعي ،وابن القصار املال ي وغيرهما ،أن
معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله ال إله إال هللا كما كني أني قبل أن تقتله ،وإنك بعد قتله
غير معصوم الدم وال محرم القتل كما كان هو قبل قوله ال إله إال هللا]ا -هَ.
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قلي :كونه معصوم الدم يعنق أنه مسلم ،وأن قوله أسلمي هلل أو ال إله إال هللا قد نفعه وعصم
دمه وماله كأي مسلم آِر ..والذي ُعل الصحابي غيرمعصوم الدم َ لو قتله َ هو أن الحج الشرعي ال ق
ُ
تحرم قتل من كان هذا وصفه قد بلغته  ..فلم يعد ُيعذر بالجهل وال بالتأويل  ..لذلك قال النبق صلى هللا
عليه وسلم له في املرْ الثاني  :مفإن قتلته  ..إنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته ال ق قالم ،بينما أسام رض ق
ً
مجتهدا ُ ..
فعذربالجهل والتأويل ،وهللا تعالى
هللا عنه لم تِن الحج الشرعي قد بلغته فيما قد ِالف فيه
أعلم.
ً
أما قولهم :موأيضا يقولون إن اليهود كانوا يقولون ال إله إال هللا فلم تنفعهم ولم يدِلوا بها اإلسالم
ح ى يخرُوا من كفرهم الذي وقعوا فيه ...م.
أقول :لي المركذلك ،وإنما الذي حصل أن طا،ف من اليهود اتفقوا فيما بي هم على أن ُيظهروا
اإليمان والصالْ أول ال هارُ ،ويظهروا الِفرواالرتداد آِره ،ليجر،وا الناا على الردْ ويصدوهم عن سايل

َّ ُ ْ َل َ َ َّ َ ُ
ُ
ََ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ
ين َآمنوا َو ُْ َه ال َّ َه ِار
اب ِآمنوا ِبال ِذي أن ِز على ال ِذ
ت
هللا .كما قال تعالى ع هم :وقالي طا ِ،ف ِمن أه ِل ال ِِ ِ
َ َّ
َ
َ ْ ُ
آِ َر ُه ل َعل ُه ْم َي ْر ُِ ُعونآل عمران.72 :قال ابن كثير في التفسير :مليقول الجهل من الناا :إنما
واكف ُروا ِ
ردهم إلى دي هم اطالعهم على نقيص وعيو من دين املسلمين م!
وملا أنزل هللا تعالى حِم وحد الردْ توقفوا عن هذا املِر والِيد  ..لِن أين الدليل مما تقدم على
أن من قال ال إله إال هللا ال تنفعه وال تدِله اإلسالم  ..فاآلي تت لم عن قوم ُيظهرون اإليمان والتوحيد في
أول ال هاروفي آِره ُيظهرون الِفروالردْ  ..واملسأل املستدل عليها  ..قوم أظهروا شهادْ التوحيد وأقاموا
الصالْ  ..ولم ُيظهروا ضده من الِفروالشرك والردْ؟!
واد آِرومختلف  ..ال يحمل هذا على
وَّالتالي فالدليل املذكور في واد  ..واملسأل املختلف عليها في و
ذاك إال ُاهل من ذوي الجهل املركو!
أما سؤالك عن كتابي م الطاغوتم ،وكتاب املدعو م ضياء الدين القدس قم ،واملسمى م الِفر
بالطاغوت ركن التوحيد م وِعم أنه من تأليفه ووضع اسمه عليه ...؟!!
أقول :قد قمي بفتح رابط املوقع الذي ذكرته في سؤالك َ موقع دار الحق للنشر الذي يعتنق
بنشرات ضياء الدين القدس ق وَّأف اره َ ووقفي على الِتاب املذكور  ..واملسمى م الِفر بالطاغوت
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ركن التوحيد م  ..واحتفظي بنسخ منه في ُهاِي  ..فوُدت أن الِتاب من أوله إلى آِره هو كتابي وهو
عبارْ عن نسخ تاني من كتابي الطاغوت  ..مع وُود بعض ال لمات القليالت املتفرقات في تنايا الِتاب
ليسي لي  ..لِن ال تمنع من وصف الِتاب أنه من أوله إلى أِره بحرفه ونصه هو لي !!..
كتاب م الطاغوت م انتهيي من كتابته في الرابع من شهر رمضان ،سن  1416هَ ،كما هو مثاي في
ً
الطبع ال ق قامي بطباعتها ونشرها دار البيار  ..والرُل لدها،ه لم يذكر تاريخا قط في كتابه  ..ح ى ال
ُيعرف الول من اآلِر ..لِنه أِطأ عندما ذكر كتابي م الطاغوت م كمرُع لِتابه في ُمل قا،م املراُع؛
ُ
مما يدل أن كتابي كتو وطبع قبل كتابه املزعوم واملسرو !
ً
ً
ً
كني أظن أن هناك من يسر مقاال أو صفح أو فقرْ  ..ل اتو آِر ..فينسبها لنفسه ِورا وتشبعا
ً
بما لم ُيعط وَّما لي فيه  ..وما أكثر أولئك الذين يفعلون ذلك معنا  ..أما أن يسر كتابا ب امله من أوله
ً
ً
إلى آِره ويضع اسمه عليه بدال من اسم صاحبه ومؤلفه  ..وصاحبه ال يزال حيا ُيرِ  ..فهذه ُرأْ لم
أتوقعها  ..وال ُيقدم عليها إال لص محترف  ..ال يستحي من هللا  ..وال من عباده!
وكذلك كلمااهم في م نبذْ عن املوقعم؛ أي موقعهم م دار الحق للنشر م هي مأِوذْ ب املها من
كلماتي في التعريف عن موقعي وغاياته ،ومن دون أن يعزوا للمصدر !!.....
ُ
والسؤال الذي نوُهه لَ م ضياء الدين القدس ق م :كيف تلزم الناا باعتقادك املنحرف  ..وأن
يأِذوا منك الدين  ..ومن ال ُيتابعك على باطلك وُهلك فهو كافر  ..تم في نف الوقي أني سار كاذب ..
ُ
مجروح العدال  ..تتشبع بما لم تعط ،وَّما لي

فيك  ..وقد قامي عليك البين القاطع في ذلك  ..أال

تخاف هللا؟!!
إذا كان م ركن التوحيد م قد سرقته من غيرك  ..فما الذي بقي من الدين لم تسرقه؟!
ُ
ِذ ما تشاء  ..واسر ما تشاء َّ ..
وتشبع بما تشاء  ..فعند هللا امللتقى  ..يوم تسترد الحقو حسنات
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ
اَّلل ِبقل وو َس ِل ويم.
 ..يوم ال ينفع مال وال بنون ِ .إال من أتى

ا :41ال يخفى عليِم حال املجتمعات الجاهلي ال ق نعيش فيها ِاص في مصر من
ً
انصراف كثيرمن الناا إلى عبادْ الطاغوت وإعراضا عن التوحيد رغب واِتيارا م هم ومعاداْ التباع
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ً
مل إبراهيم من أهل التوحيد ُريا وراء سحرْ فرعون من إعالميين وكهن ممن اتخذ الدين مطي
فامتْلت الجيوب والِروش وَّئسما شروا به أنفسهم ..
فانقسم أهل الدين حول طبيع الوالء والبراء والحِم باإلسالم أوضده على هؤالء بين تفريط أدى
إلى الوقوع في أفسد ما ذهو إليه غالْ ُهمي املرُئ ؛ واملصيب في هذا الصنف أنهم ينسبون أنفسهم
للسلفي وقد تخندقوا في الدفاع عن الطواغيي املستبدلين لشرع هللا بالقوانين الشركي وإعالن الحرب
على من تبرأ من الطواغيي وأهلها بحج التصدي لْلِارق عتاْ الخوراج  ..وإفراط من ُانو طوا،ف
أِرى أدى إلى حصراإلسالم على ُماعات بعي ها بل وُدنا من يقول بآراء غريب ورَّما وُدوا لبعض أهل
ً
العلم من أمثال العالم الجبرين إقرارا في تعليقه على كتاب (دعاْ علي أبواب ُهنم) لْلخ يوسف الف ي
صفح  153يقول :مووُود املجتمع الجاهلي ال يمنع أن يِون هناك مسلمون لم يحدث ع هم لسانهم
وأعمالهم فهؤالء مجهولوا الحال ال أقول بِفرهم وال إسالمهم ..م .وكتاب آِر (فقه اإليمان على منهج
السلف الصالح) الدكتور وميض بن رمزي العمري تقديم أ.د عمر الشقر يقول في صفح  : 65محِم
التبين والعمل بالظاهرال ينقطع فال يحل تِفيرإنسان أو أهل قري أو بلد وال إدِالهم في اإلسالم بظنون ال
تدل عليها الظواهر م  ..ولهذا يوُد من يقول بالتوقف في الحِم على الناا باإلسالم وعدمه ح ى يتبين
من ش قء ظاهريدل على البراءْ من الشرك كما فعل أهل الِهف  ..أو فعل يشهد على صاحبه صراح دون
ً
ً
تأويل وقبلها فاإلنسان ال مسلما وال كافرا  ..ومما ِاد المر إش اال قولهم بِفر الطا،ف ال ق ال تعتقد كفر
الطاغوت لن أ،م الدعوْ السلفي شرطوا البراءْ من الشرك وأهله في تبوت اإلسالم ..؟
يا فضيل الشيخ أسألك باهلل وأرُو منك بحق تقتنا فيِم ومحبتنا لِم أن ال تنسانا بالرد املفصل
 ..والسالم عليِم ورحم هللا وَّركاته.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته  ..قبل أن أُيو على السؤال
ً
أود اإلشارْ إلى ِطأ َ أحسبه وقع من الخ ِل وسهوا َ ورد في السؤال ،وهو قوله :مبحق تقتنا فيِم  !..م ..
ً
وهذه صيغ قسم باملخلو  ..وقد ورد النهق عن الحلف باملخلو  ،كما في الحدي  :ممن كان حالفا
فليحلف باهلل أو ليصميم .وقال صلى هللا عليه وسلم :ممن حلف بغير هللا فقد كفر أو أشركم .لذا تعين
التنايه.
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ً
وُوابا على ما ورد في السؤال أقول :لي عندي الِتابان املذكوران ملراُع كالم الشيخين  ..وما
ذكر ع هما ال يجوِ االستدالل به على التوقف في الحِم على الناا في أمصار املسلمين  ..وإنما يجوِ
ً
أحد
االستدالل به على املجتمعات ال ق يِون الناا فيها كفارا ..
فحينئذ يمِن القول :بأنه ال نحِم على و
و
م هم باإلسالم ما لم تظهر لنا قرين ظاهرْ تفيد بأنه مسلم أو تدل على إسالمه  ..أما إن لم تظهر لنا قرين
تدل على إسالمه أو أنه مسلم  ..حِمنا عليه بالِفر  ..وعاملناه معامل ال افرين؛ لنه يعيش في مجتمع
أحد م هم ال بِفر وال إسالم قول
كافر الصل في الناا فيه أنهم كفار  ..والقول بالتوقف؛ أي ال نحِم على و
محدث ال دليل عليه!
وكذلك املجتمعات اإلسالمي ال ق يغلو على س انها التدين باإلسالم  ..نحِم على املعين م هم
باإلسالم ،ونعامله معامل املسلمين ،ما لم تظهرلنا قرين صادق تدل على كفره وأنه غيرمسلم  ..والقول
أحد م هم بِفر وال إسالم  ..هو من الت لف الذي نهينا
بالتوقف واملنزل بين املنزلتين؛ بحي ال نحِم على و
عنه  ..وهوقول محدث بخالف ما كان عليه سلفنا الصالح  ..فالناا إما كافروإما مسلم  ..وال منزل بي هما،
َّ
َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ َ
اَّلل ِب َما ت ْع َملون َب ِصير التغابن.2 :
قال تعالىُ  :ه َو ال ِذي ِلقِم ف ِمنِم كا ِفرو ِمنِم مؤ ِمن و
ُ
وقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال ملا ُسئل :أي اإلسالم ِير؟ قال :متطعم الطعام،
ً
ُ
وتقرئ السالم على من عرفي ومن لم تعرفم .فأني تسلم عليه وإن لم تعرفه أوتعرفه عنه شيئا  ..والسالم
ال ُيتلى إال على مسلم.
وقد ُعل النبق صلى هللا عليه وسلم اشتراط املعرف َ كما هو مذهو أهل التوقف َ إللقاء السالم
من أشراط الساع  ،فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال :ممن أشراط الساع إذا كاني التحي
على املعرف م وفي رواي  :مأن يسلم الرُل على الرُل ال ُيسلم عليه إال للمعرف م!

ُ
ُّ
وعن الطفيل بن أبي بن كعو :أنه كان يأتي عبد هللا بن عمر فيغدو معه إلى السو  ،قال :فإذا
َ
َّ
غدونا إلى السو لم يمر عبد هللا بن عمر على سقط َ وهو الذي يايع سقط املتاع َ وال صاحو بيع  ،وال
مسِين وال أحد إال سلم عليه!
ً
قال الطفيل :فجئي عبد هللا بن عمر يوما ،فاستتبعنق إلى السو  ،فقلي :ما تصنع بالسو ؟

وأني ال تقف على البيع وال تسال عن السلع ،وال تسوم بها ،وال تجل في مجال السو  ،فاُل بنا هنا
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نتحدث ،فقال لي عبد هللا :ميا أبا بطن َ وكان الطفيل ذا بطن َ إنما نغدو من أُل السالم ،نسلم على من
لقينا م!
وكان رض ق هللا عنه لشدْ ما ُعرف عنه أنه ُيسلم على من يعرف ومن ال يعرف كان ُيسلم ِطأ على
نصارى أهل الذم وهو ال يعلم ،كما في التر عن عبد الرحمن بن محمد بن ِيد بن ُدعان ،قالّ :
مر ابن
ُ
عمر بنصراني فسلم عليه ،فرد عليه السالم ،فأِبرأنه نصراني ،فلما علم رُع ،فقال :م ُر ّد علي سالمي م ..
وكان يحصل ذلك لغيره من السلف  ..وساو ذلك أن الناا ُيأِذون ُويعاملون بحِم مجتمعااهم ال ق
ُ
يعيشون فيها ما لم تظهر م هم القرا،ن ال ق تخالف هذا الضابط والصل.
ُويقال كذلك لهل التوقف :هذا الذي ال نحِم عليه بِفروال إسالم  ..كيف نتعامل معه في املرحل
ال ق لم يظهرلنا فيها َ وقد تطول َ ما يدل على كفره وال إسالمه ..؟!
فإن قيل :نعامله على أنه مسلم !..
أقول :كيف تعامله على أنه مسلم  ..وأني ال تعتقد أنه مسلم ؟!
وإن قيل :نعامله على أنه كافر !..
أقول :كيف تعامله على أنه كافر  ..وأني ال تعتقد أنه كافر؟!
لذا لم يبق إال القول الذي أشرنا إليه :وهو أن ُيحِم على الناا على اعتبار املجتمعات ال ق
يعيشون فيها؛ فإن كاني إسالمي ُحِم بإسالمهم وعوملوا معامل املسلمين ما لم يظهرمن أحدهم ما يدل
على كفره أو أنه من ال افرين  ..وإن كاني مجتمعات كافرْ ُحِم عليهم بالِفر ما لم يظهر من أحدهم ما
يدل على إسالمه أو أنه من املسلمين  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :42من هم التِفيريون  ..وهل الصل في املجتمعات اإلسالمي اإلسالم أم الِفر؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .السؤال ِطأ  ..رَّما تريد أن تقول :من هم غالْ التِفيريين  ..أما
التِفيريون َ كما هو شائع على ألسن الناا َ هم محمد صلى هللا عليه وسلم ،وأصحابه الِرام ،وكل من
تابعهم بإحسان  ..فهم الذين يِفرون من يستحق التِفير ممن حِم هللا تعالى عليهم بالِفر  ..أما غالْ

51

جمهول احلال – األصل يف اجملتمعات

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

التِفير؛ هم الذين وقعوا في الغلو واإلفراط؛ فِفروا بالظن ،والذنوب ال ق ال تستوُو التِفير ..فوافقوا
الخوارج الوا،ل في كثير من إطالقااهم وأح امهم ،وهللا تعالى أعلم.
أما بالنسب للمجتمعات ال ق سألي ع ها  ..فإن كان مرادك الناا  ..فنعم الصل فيهم اإلسالم ما
لم يظهر لنا العِ

م هم  ..أما إن كان مرادك باملجتمعات تلك النظم والقوانين ال ق تحِم تلك

املجتمعات  ..فهق أنظم ُاهلي كافرْ.

ا :43بسم هللا الرحمن الرحيم ...
الشيخ الفاضل ابا بصير:
هذا سؤال وردنا من بعض انصار داعش في العرا  ،أنقله بنصه ،دون
اصالح للحنه:
و
"ماحِم الناا في بالد إسالمي ال يحِم ح امها بالشرعي لني سمعي بعض طالب العلم يتوقفون على
الحِم فيهم ح ى يتبين حالهم؟"
ويقصد بالناا  ،عوام املسلمين  ،نرُو االُاب عن هذا السؤال ،وُزاكم هللا ِيرا
استِماال للسؤال السابق يقولون:
"يعنق انا اذا ذهبي الى بغداد وهي ِليط (يقصدون  ،من املسلمين والِفار) ومرمن امامي شخص
فبما احِم عليه .؟ مسلم .كافر .مرتد
سئل االمام احمد نمر من الطريق ونسمع االقام ترى ان نصلي؟ قال :قد كني اسهل من قبل
فأما اذا كثرت البدع فال تصلي ِلف من ال تعرف"
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أصل الناا في بالد املسلمين أن ُيعاملوا على ظاهرهم؛ على أنهم
حينئذ
مسلمون ،من عرفناه م هم بعينه ،ومن لم نعرفه ،ما لم يظهر من أحدهم ِالف ذلك  ..فيعامل
و
بمفرده بناء على ما ظهر منه  ..هذا حِم ُميع املجتمعات املسلم في ُميع أمصارهم.
كان الصحاب والتابعون لهم بإحسان يسلمون على من يعرفون ومن ال يعرفون  ..ولتساهلهم في
ً
هذا المر كانوا أحينا يلقون السالم بعبارْ م السالم عليِم ورحم هللا وَّركاتهم ،على من يعيش معهم من
أهل الذم  ،وهم ال يدرون.
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بل من عالمات الساع م السالم على املعرف م؛ أي ال نسلم إال على من نعرف وحسو  ..فهذه من
عالمات ضياع الدين ،واقتراب الساع .
ً
كما كانوا يصلون ِلف مستور الحال  ..وال يشترطون للصالْ ِلف اإلمام معرف عقيدته أوال ..
فهذا شرط فاسد ال يصح عن إمام من ال،م الربع وال غيرهم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمي رحمه هللا في الفتاوى  :542/4موتجوِ الصالْ ِلف كل مستور باتفا
ال،م الربع وسا،ر أ،م املسلمين ،ومن قال :ال أصلي ُمع وال ُماع إال ِلف من أعرف عقيدته في
بإحسان ،وأ،م املسلمين الربع وغيرهم م ا -هَ.
الباطن ،فهذا مبتدع مخالف للصحاب والتابعين لهم
و
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ا :44وردنا السؤال التالي على موقعنا م هداي الحيارى م :من هو أعظم في القرآن؛ املسيح
عليه السالم أم محمد صلى هللا عليه وسلم  ..نرُو اإلُاب  ،وُزاكم هللا ِيرالجزاء ؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .فقد وردت الدل بأن النبق محمدا صلى هللا عليه وسلم سيد ولد
آدم ،كما في الحدي الصحيح الذي أِرُه مسلم وغيره ،قال صلى هللا عليه وسلم :مأنا سيد ولد آدم يوم
َ َّ
َّ
ينشق عنه القبر ،وأول شافع وأول ُمشف وعم .وفي حدي الشفاع املتفق عليه :مأنا سيد
القيام  ،وأول من
الناا يوم القيام م .وقال صلى هللا عليه وسلم :مأنا سيد ولد آدم وال فخرم.
فهذه الحادي وغيرها تفيد بأن النبق محمد صلى هللا عليه وسلم سيد الخلق ،وِيرهم ،وأفضلهم
ً ً
ً
 ..وهذا ال بد من القول به قوال عاما نزوال عند العمل بدالالت النصوص الشرعي .
ً ً
وقولي قوال عاما؛ أعنق به أن املفاضل عندما تِون بين الناياء والرسل ينبغي أن تِون على وُه
العموم ال التعيين؛ فنقول :محمد صلى هللا عليه وسلم أفضل وسيد وِير ولد آدم ،وال نقول محمد صلى
هللا عليه وسلم أفضل وأعظم من عيس ى عليه السالم أومن موس ى عليه السالم أومن إبراهيم عليه السالم
أو غيرهم من الناياء والرسل ،وذلك لسباب تالت :
ً
أوال :لورود الحادي ال ق تفيد التفضيل العام واملفاضل العام ال الخاص على وُه التعيين
كما هو مثاي أعاله.
ً
تانيا :لورود الحادي ال ق تنهى عن املفاضل بين الناياء والرسل على وُه التعيين والتخصيص
 ،كما في قوله صلى هللا عليه وسلم في الحدي املتفق عليه :مال تفضلوني على موس ىم .وقال صلى هللا عليه
وسلم :مال تفضلوا بين أناياء هللا م متفق عليه .وفي رواي  :مال تخيروا بين الناياءم.
ً
تالثا :أن إُراء املفاضل بين أعيان الناياء والرسل؛ كأن ُيقال هذا النبق أفضل من ذاك النبق
ونحو ذلك فإنه يشعرباالنتقاص من قدرالنبق املفضول  ..وهذا ال ينبغي وال يليق.
ً ً
لُل هذه الوُه الثالت قلنا بفضل نبينا صلى هللا عليه وسلم على سا،ر الخلق تفضيال عاما ..
ً
ً
ونهينا عن إُراء التفضيل الخاص واملعين بين الناياء تأدبا مع أناياء هللا تعالى وتعظيما لهم  ..وإذا ُعلم
ذلك علم أن السؤال بصيغته الواردْ أعاله ِطأ ال ينبغي وال يجوِ ،وهللا تعالى أعلم.
فإن قيل :نحن طلبنا منك م في القرآن م كما هو وارد في السؤال ،ولي في السن أو الحدي ..؟!
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أقول :كل ما هو تابي عن النبق صلى هللا عليه وسلم في سنته ،فقد دل القرآن على العمل به ،كما
ُ ْ َ ْ
الر ُسو ُل َف ُخ ُذ ُ
في قوله تعالىَ  :و َما َآت ُاك ُم َّ
وه َو َما َن َهاك ْم َعن ُه فان َت ُهواالحشر.7 :

ا :45وردنا السؤال التالي على موقعنا م هداي الحيارى م :ملاذا تختلف نسخ القرآن إذا
ً
كان محفوظا من هللا ،وما معنى سبع أحرف  ..نرُو منِم اإلُاب ُُ ..زيتم الجن ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يوُد اِتالف بين نسخ القرآن الِريم ،وهذا التباين امللحو
ُ
ً
في بعض النسخ املطبوع فمرده إلى أن بعض النسخ قد طبعي مؤِرا على قراءْ ورش وهي القراءْ
ُ
السا،دْ في املغرب العربي ،وبعضها تطبع على قراءْ حفص عن عاصم مراعي الرسم العثماني الول ،وهي
القراءْ السا،دْ في الجزيرْ ،والشام ،وغيرها من المصار ..وكال القراءتين َ على وُود بعض التباين بي هما
في بعض املدود ،والحرف ،واللفا َ متواترتان وتابتتان عن النبق صلى هللا عليه وسلم ،وهذا ال يتنافى مع
ً
كون القرآن محفوظا من هللا تعالى ،فالقرآن محفو كتنزيل ومحفو كتالوْ وقراءْ تابت السند إلى النبق
صلى هللا عليه وسلم ،ومنه إلى الوحي ُبريل عليه السالم.
ً
ُ
ودرءا لحصول مثل هذا االلتباا كني أفضل أن تبقى املصاحف تنسخ على أساا الرسم
العثماني كما كتو في عهد الخليف الراشد عثمان بن عفان رض ق هللا عنه من دون أدنى تغيير ،ولي على
أساا القراءات!
ومعنى سبع أحرف ال ق نزل بها القرآن الِريم ،كما ورد ذلك في الحدي الصحيح :مأقرأني ُبريل
على حرف فراُعته ،تم لم أِل أستزيده فيزيدني ح ى انتهى إلى سبع أحرفم .وقال صلى هللا عليه وسلم:
مإن هذا القرآن أنزل على سبع أحرف ،فاقرءوا ما تيسر منهم .أي أن هللا تعالى أنزل القرآن على سبع
ً
ُ
مالك يوم
أوُه من املعاني املتفق بألفا مختلف  ،كل وُه م ها يسمى حرفا؛ كما في قوله تعالىِ  :
ين َآم ُنوا إ َذا َ
َّ
الدين وفي قراءْ ملك يوم الدين .وكذلك قوله تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ض َرَّْ ُت ْم في َ
اَّلل
ا
س
ِ
يل ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َف َت َب َّي ُنوا ،وفي قراءْ فتثاتوا .وكذلك قوله تعالىُ  :ك َّل َما َأ َ
ض َاء َل ُه ْم َم َش ْوا فيه وفي قراءَْ 
سعوا فيه.
ِ ِ
ُ
وعن أبي بن كعو قال :مقرأت آي  ،وقرأ ابن مسعود آي ِالفها ،وقرأ رُل آِر ِالفها ،فأتيي
النبق صلى هللا عليه وسلم فقلي :ألم تقرأ آي كذا؟ وقال ابن مسعود :ألم تقرأ آي كذا ؟ فقال صلى هللا
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ُ
ُ
عليه وسلم :م كلِم محسن مجمل م وقال :ميا أبي إني أقر،ي القرآن فقلي :على حرف أو حرفين؟ فقال لي
امللك :على حرفين ،فقلي :على حرفين أو تالت ؟ فقال :على تالت  ،هِذا ح ى بلغ سبع أحرف ،لي فيها
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َ
كاف؛ قلي غفورا رحيما ،أو قلي سميعا حِيما ،أو قلي عليما حِيما ،أو قلي عزيزا حِيما أي
شاف و
إال و
شاف كاف إال أن تخلط آي رحم بآي عذاب ،وآي عذاب بآي
ذلك قلي فإنه كذلكم .وفي رواي  :مف ل و
رحم م.
قال أبوعمرابن عبد البر :إنما أراد بهذا ضرب املثل للحروف ال ق نزل القرآن عليها أنها مع وان متفق
ً
وُه ِالفا ينفيه
مفهومها ،مختلف مسموعها ،ال يِون في ش قء م ها معنى وضده ،وال وُه يخالف معنى و
ُويضاده ،كالرحم ال ق هي ِالف العذاب وضده ا -هَ.
وقال ُّ
الزهري :إنما هذه الحرف في المرالواحد؛ وليسي تختلف في حالل وال حرام ا -هَ.
حرف واحد
والذي فعله عثمان ومن معه من الصحاب رض ق هللا عنه م أنهم ُمعوا القرآن على و

ً
درءا لحصول الخالف والفتن والتفر  ..وهو املصحف الذي بين أيدي املسلمين اليوم.

وهذا القول هو قول ُمهور أهل الفقه والحدي  ،وقد نصره الطبري في مقدم تفسيره بطا،ف
كبيرْ من الحادي واآلتار  ..وهللا تعالى أعلم.

ً
ا :46هل سيقتص هللا من مسلم ظلم كافرا  ..فإذا كان الجواب نعم  ..فماذا ينتفع ال افر
من ذلك وهو مخلد في النار؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يقتص هللا تعالى يوم القيام للمظلوم من الظالم ،ولو كان
ً
ً
الظالم مسلما واملظلوم كافرا  ..وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مدعوْ
ً
املظلوم وإن كان كافرا؛ لي دونها حجابم.
والذي يستفيده املظلوم ال افرأن هللا تعالى ُينزل العذاب والعقاب بالظالم املسلم على قدر ظلمه
وتعديه  ..وهذا مما ال شك فيه أنه ُيرض ق املظلوم ال افر  ..وكيفي تحصيل الحقو  ،وانتصاف الخالق
للمظلوم من الظالم  ..علمه مرده إلى هللا تعالى  ..ال ينبغي أن نخوض فيه  ..وهللا تعالى أعلم.
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ً
ا :47قال ابن تيمي ( :)360/4موالناردركات فإذا كان بعض الِفارعذابه أشد عذابا من
بعض َ لِثرْ سيئاته وقل حسناته َ كان الحساب لبيان مراتو العذاب  ،ال لُل دِولهم الجن ما -هَ.
فهل يفهم من هذا القول أن ال افرله حسنات ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يمِن لل افر أن تِون له حسنات مستوفات الشروط
الشرعي  ..ويِون كفره من ُهات أِرى ،لِن هذه الحسنات يجزى بها في الدنيا  ..ح ى إذا أفض ى إلى
ً
آِرته لم تِن له حسن ُيجزى بها ِيرا ،كما في الحدي  ،فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
مإن هللا عز وُل ال يظلم املؤمن حسن ُ ،يثاب عليها الرِ في الدنيا ،و يجزى بها في اآلِرْ ،و أما ال افر
فيعطى بحسناته ما عمل بها هلل في الدنيا ،فإذا لقي هللا عز وُل يوم القيام لم تِن له حسن يعطى
ً
بها ِيرام.
ً
ُويمِن أن ُيقال كذلك :أن ال افر ال تبقى له حسن ُيعطى بها ِيرا في الجن  ..لِن قد تنفعه في
ً
النار؛ إذ يِون َ بساو حسناته َ أقل عذابا من غيره ممن هم أكثر منه سيئات وأقل حسنات  ..كما في
الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مأهون أهل النار عذابا أبو طالو؛ وهو منتعل
بنعلين يغلي م هما دماغه م مسلم.
وفي رواي  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالو .فقال :ملعله تنفعه
شفاع ق يوم القيام  ،فيجعل في ضحضاح من نار،يبلغ كعبيه ،يغلي منه دماغه م مسلم.

ا :48أطرح إليك هذا السؤال بعد تفِير طويل ،وبعد أن طرحته على غيرك ولم أُد م هم
ً
ً
ُوابا شافيا يحل لي اإلش ال  ..لقد درسي اإلسالم ووُدت فيه الخير الِثير ،واِدادت قناع ق بأنه
دين من هللا إال أن املسأل الوحيدْ ال ق تمنعنق من اعتنا هذا الدين هي مسأل عذاب ُهنم؛ إن
اآليات ال ق تتحدث عن عذاب ُهنم في القرآن كثيرْ وقطعي وتؤكد أن عذاب ُهنم أبدي لل افرين ..
وسؤالي هو حول هذا المر :هل إذا عاش هذا ال افر في هذه الدنيا ستين أو سبعين أو ما ،عام ،تم
ً
ً
ً
يِون مصيره الخلود في ُهنمِ ،لودا أبديا ،ال يخرج م ها أبدا  ..هذا المر ساو لي مش ل كبيرْ في
اعتنا اإلسالم لن العدل اإللهق مذكور في أكثر من موضع في القرآن وهذه املسأل ال أستسيغها،
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ُ َ
ل َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َن َ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ
ْ َ ُ
يما ش َج َر َب ْي َ ُه ْم ت َّم ال َي ِج ُدوا ِفي أنف ِس ِه ْم
وأعلم أن القران يقو  :فال ور َِّك ال يؤ ِمنو ح ى يح ِِموك ِف
ً
ً
ً
ّ َْ
َ َ ً ّ َّ َ َ َ
ض ْيي َو ُي َس ِل ُموا ت ْس ِليماالنساء .65 :وعلى حالي الذي أنا فيه لسي مؤمنا لني أُد حرُا
حرُا ِمما ق
ً
وأُد في نفس ق احتجاُا على هذه املسأل نعم لقد سمعي ببعض العلماء يقولون بأن عذاب ُهنم
ُ
غير أبدي وأن النار سوف تفنى ولِن أُد أن هذا مخالف ملا ورد في القرآن َ املصدر الول في
َّ
التشريع اإلسالمي َ فهال حللي لي هذه املش ل ؟
لقد حاولي إس ات نفس ق عن هذه املسأل  ،وكني أسيرفترْ على ذلك ولِن كلما عاودت تخيل نار
ً
ُهنم عاد لي هذا السؤال ليطرح نفسه بش ل ملح ،وكني أسأل البعض عن هذه النقط فال أُد ُوابا
ينهق هذا التساؤل نها،يا  ..فهل أُده عندك يا شيخنا الفاضل؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم َ هداك هللا وشرح صدرك للحق َ أن الشرك لظلم عظيم ..
ال يعلوه وال يواِيه ظلم  ..لذا كتو هللا تعالى على نفسه أن يغفركل ذنو ملن شاء عدا الشرك فإنه سبحانه
َّ ّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ّ
اَّلل
وتعالى ال يغفره ،كما قال تعالىِ  :إن اَّلل ال يغ ِف ُرأن يش َرك ِب ِه ويغ ِف ُرما دون ذ ِلك ِملن يشاء ومن يش ِرك ِب ِ
ً
َ َ َْ ْ ً
ُ
فق ِد افت َرى ِإتما َع ِظيماالنساء .48 :ول ي تدرك ِعظم الشرك وتتضح الصورْ أكثر ،أضرب لك املثال
ُ
لسي أمي  ..ولي لك
أني ِ
التالي :قد ع ِرف عن الم أنها أرحم الناا بولدها  ..إال أن هذا الولد يقول لمهِ :
علي حق الموم  ..إنما أمي هي امرأْ الجيران  ..بل هذا الصنم أو الوتن  ..بل هذه ال لب العقور  ..بل هذه
البقرْ َ وما أكثر من يعبد البقر في ِماننا َ هي أمي  ..ولها علي حق الموم والطاع  ..وهو يعنق ما يقول ..
ً
وُاد فيما يقول ويفعل  ..تم أن أمه الحقيقي يتجاهلها تماما وال يلتفي إليها في ش قء وكأنها ليسي موُودْ
في عالم الحياء  ..ماذا تتوقع من هذه الم أن تفعل بولدها  ..أو تحِم عليه  ..ولو حِمي عليه بأقص ى
ُ
العقوَّات الدنيوي ال ق يتصورها عقل  ..هل تراها تالم في ش قء ..؟!
ُ
ُ
ُ
سيأتي الجواب املنصف :ال؛ ال تالم  ..وال ينبغي تسأل أو تالم  ..لن هذا الولد العا ُاحد لمومتها
 ..وفضلها  ..وحقها عليه  ..وما أعظم فضلها وحقها عليه!
أقول :وهلل املثل العلى  ..ففضل هللا على عبده  ..مهما قيل في عظمته  ..فهو أعظم وأكبر َ ..
وأُ ّل
ُ
ُ
ُ
 ..ونعمه عليه ال ُت َّ
قدر  ..وهي فو أن ت َعد أو تحص ى  ..فما من نعم تصيو العبد فمن هللا تعالى وَّفضل
منه سبحانه وتعالى  ..تم هذا العبد على مدار لحظاته وأنفاسه  ..وحركاته وسِناته  ..ال غنى له عن رَّه
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سبحانه وتعالى  ..فهويتقلو بالنعم تلوالنعم  ..ومع كل ذلك  ..وبعد كل ذلك  ..يجحد العبد رَّوَّي وألوهي
هللا تعالى  ..وفضله  ..ومن تم حقه عليه  ..ويقول هذا العبد الجحود لرَّه ما قال ذاك العبد العا لمه:
أني لسي ربي  ..وال ِالقي  ..ولي لك على أي فضل  ..أو حق  ..وإنما الذي له كامل الفضل أو الحق  ..هذا
الصنم أو الوتن  ..هذه الحجرْ  ..هذا الشيطان  ..هذا الطاغوت  ..هذه البقرْ  ..وما أكثر الذين يعبدون
البقر والطاغوت من دون هللا في هذا الزمان  ..تم هو ينصو الحرب والعداوْ والبغضاء هلل تعالى ولرسله
َّ
َ ..وي ِصف للحرب والقتال مع كل شيطان وطاغوت  ..ضد هللا تعالى  ..وضد دينه  ..وضد أنايا،ه وأوليا،ه ..
ّ
ويِذبه  ..ويستهزئ به سبحانه وتعالى وَّآياته ورسله  ..وهللا تعالى
وهو مع كل ذلك تراه يشتم هللا تعالى ِ ..
يصبر عليه ُ ..ويقابل عصيانه وكفره وجحوده وعداءه  ..بالحلم  ..والعطاء  ..والرِ  ..واملن  ..وغير ذلك
مما ترى املشركين يتقلبون فيه من النعم والخيرات!!
أرأيي أي ظلم يِون هذا الشرك  ..وأي ظالم يِون هذا املشرك  ..أأدركي حجم ظلم وعدوان
الشرك واملشرك  ..اآلن؟!
حينئذ أن عقاب هللا تعالى للمشركين َ يوم
فإن قلي :نعم َ وال بد لك من أن تجيو إال بنعم َ أدركي
و
القيام َ املقرر في كتابه العزيز  ..هو تمام العدل املطلق  ..وأدركي أن ُهنم حق  ..وعذابها حق.
واعلم أن هللا تعالى لي كمثله ش قء ال في أسما،ه وال في ش قء من ِصا،صه صفاته سبحانه وتعالى
؛ ال في عفوه ورحمته ووعده وُزا،ه لعباده املؤمنين املوحدين  ..وال في عقابه ووعيده وعذابه للمشركين
املجرمين  ..فِما أن عطاءه لعباده املؤمنين املوحدين فو كل تصور  ..وفو ما تدركه العقول والبصار
 ..وما ال ِطرعلى قلو بشر  ..وَّما يتناسو مع ِعظم غنى وكرم وُود ورحم الخالق سبحانه وتعالى.
تصور لو قيل لك أن هللا تعالى ُ
سيجاِيك على عبادتك وطاعتك وتوحيدك له في الدنيا  ..ببيي في
ً
ً
الجن يتألف من ِمس غرف  ..وحديق ال تتعدى مساحتها ألف متر مربع مثال  ..لرَّما ظنني سوءا
بالخالق سبحانه وتعالى  ..ولبادرك السؤال التالي :كيف أن هللا تعالى لي كمثله ش قء في غناه وسع ملِه
 ..وُوده  ..وعطا،ه  ..ورحمته  ..تم يِون هذا عطاؤه لعباده املؤمنين املوحدين وحسو  ..ولرَّما أرسلي
ً
إلي سؤاال آِرلتقول لي  ..اإلسالم كله حق إال هذه الجز،ي لم أفهمها  ..اشرحها لي؟!
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كذلك وعيده وعذابه الليم فهو فو كل تصور وِيال  ..وفو أن تدركه َ على حقيقته َ العقول
والبصار  ..وال ِطر على قلو بشر  ..وُانو العفو والرحم  ..وكذلك ُانو العقاب والعذاب  ..كالهما
يتناسبان مع مقتضيات أسماء هللا تعالى الحسنى وصفاته العليا  ..فِما أن هللا تعالى غفور ،رحيم ،رحمن،
ودود ،لطيف ،رفيق  ..ولهذه السماء والصفات مقتضيات وأفعال تناسبها  ..كذلك فهو العزيز ،القوي،
القدير ،القهار ،الجبار ،املتِبر ،املنتقم  ..شديد العقاب  ..ال يعذب كعذابه أحد  ..ولهذه السماء
والصفات مقتضيات وأفعال تناسبها.
تم اعلم أننق لو سودت لك عشرات الصفحات كجواب عن سؤالك  ..تم أن هللا تعالى لم يشأ لك
ُ
الهداي  ..ف لماتي وكلمات غيري لن تنفعك  ..ونصيح ق لك أن تتواضع هلل تعالى  ..وأن تحسن الظن به
سبحانه وتعالى  ..وأن تستعيذ باهلل من الشيطان الرُيم  ..وأن تقوم فتغتسل  ..وتقف بخضوع وانِسار
بين يدي رَّك  ..تسأله الهداي والتوفيق  ..قبل فوات الوان  ..وقبل أن ُيهاُمك املوت فجأْ  ..فتندم على
ما فرطي بحق نفسك وحق رَّك  ..والت حين مندم!

ا :49كيف نوفق بين حدي كل مولود يولد على الفطرْ  ..وَّين قول عائش رض ق هللا ع ها
للطفل املتوفى أنه طا،ر من طيور الجن  ..ونهق النبق -صلى هللا عليه وسلم -عن قولها ذلك  ..وُزاكم
ً
هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مصير أطفال املشركين يوم القيام هي من ُمل املسا،ل ال ق
اِتلف فيها أهل العلم  ..والصواب الذي نراه :أن أطفال املشركين َ وإن ولدوا على الفطرْ َ إال أنه ال ُيجزم
لهم بجن وال نار؛ على اعتبار علم هللا تعالى بما كانوا عاملين لو قدر لهم الحياْ  ..وملا ُسئل -صلى هللا عليه
وسلم -عن مصيرأطفال املشركين يوم القيام  ،قال :مهللا أعلم بما كانوا عاملين م أي يترك أمرهم إلى علم
هللا تعالى فيهم؛ فال نجزم لهم بجن وال نار ..وهذا الذي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمي وغيره من أهل العلم
 ..ونقله أبو الحسن الشعري عن أهل السن والجماع  ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :50هل العقل حج من ُمل الحجج الشرعي كامليثا والفطرْ ،واآليات  ..وإذا قلنا أن
ً
العذاب معلق بحج نذارْ الرسل فما قيم هذه الحجج الشرعي اآلنف الذكر ..وُزاك هللا ِيرا.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الراجح لدي أن العقل وسيل لفهم وإدراك الحجج الشرعي
ولي حج بذاته  ..وهذا ال يعنق أن العقل كنعم ال ُيسأل ع ها اإلنسان وال ُيحاسو.
وكون العذاب معلق بحج نذارْ الرسل  ..ال يعنق وال يستلزم أن الحجج الِرى ال قيم لها  ..بل
ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ
قيمتها واضح وَّين كساو في هداي العباد إلى عبادْ رب العباد  ..ق ْل ف ِلل ِه ال ُح َّج ال َب ِالغ فل ْو ش َاء
َ ُ َ
َ
ل َه َداك ْم أ ُْ َم ِعين
وال يعنق كذلك أن الحج ال تقوم بها ،بل تقوم بها  ..وهي حج على العباد  ..ولِن هللا تعالى قضي
ً
حِمته ورحمته بعباده أن ال يعذب أحدا م هم إال بعد قيام الحج عليهم من ُه نذارْ الرسل.


ً
ا :51أوال :ال افرالذي لم يسبق له أن دِل اإلسالم فإن بلغته نذارْ الرسل فهوكافربعينه
معذب يوم القيام إن مات على كفره  ،فهذا ماذا نسميه كافر مشرك أم نقتصرعلى أحدهما؟
ً
ً
تانيا :وإن لم تبلغه نذارْ الرسل فهويِون كافرا بعينه لِن ال ُيجزم بعذابه يوم القيام  ،فهذا ماذا
ً
نسميه أيضا ..؟
ً
تالثا :وماذا عن من كان حدي عهد باإلسالم ولم يبلغه من العلم ما يدفع عنه هذا الجهل  ..ومات
على ذلك الِفر  ،فماذا نسميه؟
فلو يا شيخ لم نحِم عليه بعينه أنه كافرَ وهذا حق لن الجهل من املوانع املعتبرْ َ أو ُيجزم بعذابه
يوم القيام  ..فماذا نسميه ال ش ئ يعنق هل نتوقف ،وهل يجوِ أن نترحم عليه أم ماذا  ..وهل لهذا الصنف
ً
اِتبارا في عرصات يوم القيام ؟
شِر هللا لِم حسن اهتمامك وَّارك لِم في الرِ والوقي والعافي والسالم في الدنيا واآلِرْ
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الول :نسميه كما سماه هللا ورسوله كافر مشرك.
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أما الثاني :نسميه في الدنيا كافر مشرك ،لِن لعدم بلوغ نذارْ الرسل إليه ال ُيعامل معامل
ال افرين املشركين الذين بلغتهم الدعوْ والنذارْ ،كمبادأاهم بالقتل والقتال ،واغتنام أموالهم وغير ذلك
 ..وكذلك َ كما ذكرت َ ال نجزم لهم يوم القيام بعفو وال عذاب؛ حي ُيجرى لهم اِتبار في عرصات يوم
القيام  ،وكل م هم يؤول إلى علم هللا فيه ماذا سيِون موقفه لو بلغته الرسال .
ً
ً
أما الثال  :فقد دِل اإلسالم دِوال صريحا ،ولم يخرج منه بِفر صريح العتراض الجهل املعجز
الذي ال يمِن له دفعه.
والقاعدْ تقول :ماإلسالم الصريح ال ينقضه إال الِفرالبواح الصريحم.
ً
وَّالتالي فهو ال يزال على إسالمه  ..فنسميه مسلما  ..ونترحم عليه  ..ونرجئ أمره إلى هللا تعالى فال
َ َ
ْ
َ
ْ َْ ْ
نجزم له بجن وال نار ،ونعتقد أن قوله تعالى :إ َّن َّ َ
اَّلل ال َيغ ِف ُر أن ُيش َر َك ِب ِه َو َيغ ِف ُر َما ُدون ذ ِل َك ِمل ْن
ِ
َ
َيش ُاء يطاله ويطال أمثاله من ذوي التقصير ،وهو لي ممن ُيجرى له االِتبارفي عرصات يوم القيام ..
فهذا ال يِون إال ملن لم تبلغه مطلق الدعوْ والنذارْ ،وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :52السالم عليِم  ..الشيخ الفاضل  :حدي السبعين ألفا يدِلون الجن بغيرحساب؛
ً
ال يرقون وال يِتوون ،وال يتطيرون  ..الخ  .السؤال  :ال يحاسبون مطلقا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا ،وبعد  ..نعم؛ ال يحاسبون على
ً
أعمالهم مطلقا ،هذا الذي يفيده منطو الحدي  ،وهللا تعالى أعلم.


ً
ُ
ا :53حول حدي “إن ُاهلك هذه العصاب فلن تعبد ”..فمن املعلوم أن محمدا صلى هللا
ُ
عليه وسلم ما كان يعلم الغيو ..هذا ال شك فيه ..لِن كيف قال“ :فلن تعبد”  ..مع العلم أن هناك
ً
مسلمين ومسلمات في املدين ومِ والحاش  ..فسرلنا الحدي  ،وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كون النبق صلى هللا عليه وسلم ال يعلم الغيو هذا ال يعنق أن النبق
صلى هللا عليه وسلم ال يمِن أن ُيخبرعن أشياء مستقبلي يعلمها عن طريق الوحي  ..فالحادي ال ق تت لم
ً
عن عالمات الساع  ..وعن املالحم  ..وعن الفتن  ..هي كثيرْ ُدا  ..وكلها يخبر فيها النبق صلى هللا عليه
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وسلم عن أمور تحصل في املستقبل القادم ،والشاهد كون النبق صلى هللا عليه وسلم ال يعلم الغيو هذا
ال يمنع من أن ُيخبر عن أشياء مستقبلي غياي علم بها عن طريق الوحي.
فإن ُعلم ذلك يِون تأويل الحدي  :أن هللا تعالى أعلم نايه عن طريق الوحي أن هذه العصاب
املؤمن ال ق كاني تقاتل في “بدر” ،إن هلِي فلن تقوم لدول اإلسالم قا،م  ،ولن تتحقق العبادْ الشامل
لجميع ُوانو الحياْ ال ق ُبع بها النبق صلى هللا عليه وسلم  ..وأن هذه الدعوْ َ وإن وُدت بقي تعبد
هللا في املدين َ فلن ُيِتو لها النصر على املدى البعيد ،وعلى مستوى القرون القادم  ..ومن حي
امتدادها في المصار ،وهللا تعالى أعلم.

ا :54شيخنا أبا بصيرالطرطوس ق ،السالم عليِم ورحم هللا وَّركات ..لدي سؤال شرعي،
ْ ُ ْ
ََ
يقول تبارك وتعالى :ال ت ِز ُر َو ِاِ َرْ ِوِ َرأِ َرىالنعام .164 :ولِن قول النبق  كما في الحدي  :مقالوا
أف هلك وفينا الصالحون؟ قال :نعم إذا كثر الخب م .يبدو لي في هذا املوضع بالنسب لي تناقض  ..أود
من حضرتك اإلُاب ؟
الجواب :وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته ،وبعد  ..ال يوُد تعارض وهلل الحمد  ..فدين هللا تعالى
ْ ُ ْ
ََ
يخلو من التعارض ،فقوله تعالى :ال ت ِز ُر َو ِاِ َرْ ِوِ َرأِ َرىُ ،يراد منه معنيان :الول أن ال ُيؤِذ املرء بجريرْ
غيره في الدنياُ ،
فيقتص منه أو ُيقام عليه حد شرعي على فعل لم يرتِبه ،وإنما ارتِبه غيره ،كما في الحدي :
مال ُيؤِذ املرء بجريرْ أبيه وال أِيهم.
الثاني :أن هللا تعالى ال ُيعذب َ
املرء يوم القيام على ذنوب لم يرتِبها وإنما ارتِبها غيره ،كما قال
َ ّ ُ ُ َّ ُ
َ َّ ُ ْ َ ْ ً ُ َ ُ َ
َ
ُ َْ
َ َ َ َ ْ
ّ
اَّلل ت َّم ت َوفى ك ُّل
تعالى :ك ُّل نف و ِبما كساي َر ِهين املدتر .38 :وقال تعالى :واتقوا يوما ت ْرُعون ِف ِيه ِإلى ِ
َ َْ َ
َْ
َ ْ
نف و َّما ك َس َاي َو ُه ْم ال ُيظل ُمونالبقرْ.281 :
أما الحدي  :مقالوا أف هلك وفينا الصالحون؟ قال :نعم إذا كثرالخب م ،املراد منه العقاب الِوني
الدنيوي ،كالخسف ،والزالِل ،والبراكين  ..والعاصير  ..والطوفان  ..والقحط  ..وإمساك السماء للماء ..
ونحوها من العقوَّات الِوني العام  ،فهذه قد ُيؤِذ فيها الصالح والطالح  ..وقد يتضرر بها الدواب
والنباتات  ..لغلب الخب  ،والفسو والعصيان من قبل بنق آدم  ..لِن يوم القيام كل ُيبع على نيته،

64

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

اإلميان بالرسل – الكتاب – اليوم اآلخر  -الغيب  -اجلن

َ
ُ
الصالح اشتراكهما في ساو املوت ،كما في حدي الجيش الذي يغزو
الطالح
ُويحاسو على عمله ،فال يضر
الِعب ُ ،
فيخسف بأولهم وآِرهم ،فقالي عائش رض ق هللا ع ها :يا رسول هللا كيف ُيخسف بأولهم
وآِرهم ،وفيهم أسواقهم ،ومن لي م هم؟ قال صلى هللا عليه وسلم :م ُيخسف بأولهم وآِرهم ،تم ُيبعثون
على نيااهمم.
ً
ً
ويمِن أن ُيقال أيضا :أن غلب الخب وأهل الخب  ..غالبا ما يِون بساو نوع غفل أو تقصيرمن
أهل الصالح  ..فلما ينزل البالء واالنتقام الِوني بأهل الخب  ..يصيو من لي م هم للساو الذي ذكرنا،
وهللا تعالى أعلم.
فإن بان لك ذلك :علمي وأدركي انتفاء التعارض بين اآلي والحدي الواردين في السؤال أعاله،
وهلل الحمد.

َ َ ُ َ
ُْ
َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ْ
اع ُيق ِس ُم امل ْج ِر ُمون َما ل ِبثوا غ ْي َر
ا :55كيف نفهم هذه اآلي الِريم  :ويوم تقوم الس
َ َ َ َ َ ُ َُْ َ
اع و كذ ِل َك كانوا ُيؤفِون الروم .55 :حي يحتج بها البعض على إن ارعذاب القبر ،فيقولون :مهل
س
مرت عليهم سنوات عذاب القبر ودهوره وكأنها ساع واحدْ ،أم أنهم كانوا في حال ُرقاد ُ
َّ
وسبات ال
يدركون؟م.
ّ
ّ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد دلي أدل الِتاب والسن  ،على أن عذاب القبر ،وكذلك نعيمه
حق ال مري فيه ،وقد أُمع على ذلك السلف الصالح ،ولم يشذ ع هم في هذا االعتقاد إال أهل الهواء
والبدع ،كاملعتزل من قبل ،وحزب التحريرفي ِماننا املعاصر ،وهؤالء ال يلتفي لهم فيما قد ِالفوا فيه.
أما كيف نفهم اآلي الِريم الواردْ في السؤال ،وكيف نوفق بي ها وَّين الدل الدال على عذاب
القبر ..؟
أقول :ال تعارض بي هما وهلل الحمد ،فالدل الدال على عذاب القبرمحِم في تبواها ودالالاها ،وما
يفيد التعارض في داللته مع هذا املحِمُ ،يفهم ُويفسرعلى ضوء املحِم من الدل  ،وَّيان ذلك ،أن قولهم:

َ ما َلب ُثوا َغ ْي َر َس َ
اع و  ؛ يشمل حيااهم في الدنيا قبل املمات ،وفي القبربعد املمات  ..فإذا افترضنا َ كما ورد
ِ
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في السؤال َ أنهم كانوا في القبور م في حال ُرقاد ُ
وسبات ال يدركونم ،فهل كانوا في حيااهم الدنيا م في حال
ُرقاد ُ
وسبات ال يدركون م ..؟!
َ َ ُ َ َْ َْ ً َْ َ ْ َ َْ َ ْ َ
َْ
ال َك ْم َلب ْث ُت ْ
وهو كقوله تعالىَ  :ق َ
ال ْ
اسأ ْل
ض َع َد َد ِس ِنين  .قالوا ل ِبثنا يوما أو بعض يو وم ف
ي
ف
م
ر
ِ
ِ
ِ
ْال َع ّاد َ
يناملؤمنون .113 َ 112 :فهم ُسئلوا عن مِثهم في الحياْ الدنيا َ ولم يِونوا في رقاد وال تبات َ ف ان
ِ
َ َْ َْ ً
ما َأ ْو َب ْع َ
ض َي ْو وم ، فأُابوا بما أُابوا به لشدْ هول وعذاب ُهنم ،فأنساهم عيشهم،
ُوابهم ل ِبثنا يو
وكم عاشوا في الحياْ الدنيا ،وكذلك ُيقال في عذاب القبر؛ لشدْ الفار بينه وَّين عذاب ُهنم ،يعتبرون
َ ُ
َ َ َ
ََ
ََ
أنفسهم أنهم كانوا في قبورهم في رقاد ،كما في قوله تعالى :قالوا َيا َو ْيلنا َمن َب َعثنا ِمن َّم ْرق ِدنا َهذا َما َو َع َد
َّ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ُ
ص َد امل ْر َسلون ي  .52 :وقد نقل عن بعض السلف كابن عباا وغيره ،أنه يتوقف ع هم
الرحمن و
عذاب القبرما بين النفختين ،فيِونون ِالل هذه الفترْ في رقاد ،فلما بعثوا ،وشاهدوا ما كانوا يجحدونه
َ َ
ََ
ََ
في الحياْ الدنيا ،يقولون مقولتهمَ  :يا َو ْيلنا َمن َب َعثنا ِمن َّم ْرق ِدنا. 
َ
َّ
يوضح هذا املعنى الحدي الذي رواه مسلم في صحيحه :م ُيؤتى بأنعم َأهل ُّ
النار َ
يوم
هل
أ
من
نيا
الد
ِ
ِ ِ
ِ
ُّ
َ ً ُّ
ُ ُ
َّ
َّ
يقال يا َ
ُ
ابن َ
النار صبغ ً َّتم ُ
قط ،هل َّ
واَّلل
آدم هل رأيي ِيرا
مر ِبك نعيم قط فيقول ال ِ
القيام ِ فيصبغ في ِ
يا ر ِ ّبم .فهذا رغم أنه كان أنعم أهل الرض من أهل النار ،إال أنه عندما يشاهد عذاب ُهنمُ ،ويغم فيها
ً
ً
غمس واحدْ ،ينس ى ما كان فيه من نعيم ،ويقول :ما رأيي في حياتي ِيرا ،وال نعيما قط  ..فهذا كذاك؛
فهذا أنسته أهوال يوم القيام ما كان فيه من نعيم ،وذاك أنسته كم مِ في الرض عدد سنين.

َ
َ
َ
ََ
َ
ْ
ا :56كيف نفهم قوله تعالىَ  :ول ْو ُر ُّدوا ل َع ُادوا ِملا ُن ُهوا َعن ُه َوِإ َّن ُه ْم ل ِاذ ُبون .. تم كيف
يعودون إلى ما كانوا عليه من كفروعصيان وقد رأوا ما رأوا من اآليات الباهرات الرادعات ..؟!
َ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املراد من قوله تعالىَ  :ول ْو ُر ُّدوا؛ أي ردوا من معاين يوم الحساب
َ
َ
ْ
يوم القيام إلى الحياْ الدنيا تاني  ..ل َع ُادوا ِملا ُن ُهوا َعن ُه؛ أي إلى الِفر والعصيان واملخالف  ،وذلك
لسابين:
ُ
ً
أولهما :ملا فطر عليه اإلنسان من النسيان  ..فيعود إلى سيرته الولى وكأنه لم ير شيئا  ..ولم يحصل
له ش قء !
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ً
تانيا :لعلم هللا تعالى املسبق بسوء باط هم ،وكفرهم املركو ،وكبرهم وعنادهم الذي سيصدهم تاني
عن الحق رغم ما رأوا من العذاب واآليات الباهرات !..
ً
وهذا لي غريبا على الِفار املجرمين املعاندين  ..لن الِفر والِبر والعناد من شأنه أن يصد
صاحبه عن متابع الحق رغم علمه بأنه حق  ..كما حصل إلبلي بعد أن عاين اآليات  ..وكذلك اليهود ملا
كفروا بالنبق -صلى هللا عليه وسلم -وَّدعوته مع علمهم أنه نبق بحق ،وأن ما ُاء به من عند رَّه هو الحق
 ..وما صدهم عن املتابع إال الِبر والعناد والحقد !!
وما استغرَّته يحصل مثله وشبيها به في الحياْ الدنيا  ..تم نرى نماذج الِفر والنفا تناي من
ً
ُديد بعد أن يروا العذاب  ..وكأنهم لم يروا شيئا !
ً
ها هم الناا بعد نوح عليه السالم بقليل  ..وبعد أن أهلك هللا الرض ومن عليها إال نوحا ومن آمن
معه ،وما آمن معه إال قليل  ..نجد أن الناا يعودون من ُديد إلى الِفر والشرك وعبادْ الصنام  ..وكأنه
لم يِن ش قء !!
كم هؤالء الذين يستغيثون باهلل تعالى في لحظات الِرب القاتل والشدْ املخيف بأن يِشف ع هم
كربهم ،ويتعاهدون على التوَّ النصوح  ..تم ما إن يِشف هللا تعالى ع هم كربهم ،ويفرج ع هم  ..ويعودون
تاني إلى الراح والرِاء ،والدع  ..إال وتجدهم يعودون تاني إلى سيراهم الولى من الِفروالفجور ،كما قال
ُ
َ ُ َّ ُ َ ُ
ََ ُ َ
َ ْ َْ َ
َّ
اَّلل ُين ِ ّجيِ ْم ِم ْ َها َو ِم ْن ك ِ ّل
تعالى ع هم :ل ِئن أن َجانا أي هذه املصيب فقط لنِون َّن ِم َن الش ِاك ِرين * ق ِل
َ ُ َُْ ُ ْ ُ َ
ك ْر وب ت َّم أنت ْم تش ِركون أي تعودون تاني إلى الشرك بعد أن أعطيتم العهد وامليثا على التوَّ منه !..
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ
ُُْ َ
وه ِإذا ُه ْم َينِثون وقال تعالى:
الرُز ِإلى أُ ول هم ب ِالغ
وكقوله تعالى ع هم :فلما كشفنا ع هم ِ
ض َّر ُه َم َّر َك َأ ْن َل ْم َي ْد ُع َنا إ َلى ُ
َ ف َل َّما َك َش ْف َنا َع ْن ُه ُ
ض ّور َم َّس ُه لذا فهم عندما يطلبون النجاْ والعودْ إلى الحياْ
ِ
السامل من ُديد لي رغب م هم في التوَّ الصادق ليستأنفوا حيااهم اإلسالمي من ُديد ،وإنما رغب
َ
ََ
م هم في الخالص من العذاب وحسو  ..لذلك قال تعالى ع هم في سورْ النعامَ وِإ َّن ُه ْم ل ِاذ ُبون!!
ُ
وهؤالء ال ينفع معهم ش قء؛ ال إن أِذوا بالشدْ والعذاب عادوا بحق إلى دي هم ورشدهم  ..وال إن
ََ ْ َ َْ ُ َ َ َْ
اه ْم َوكشفنا
أِذوا بالرِاء واإلنعام عليهم عادوا بحق إلى دي هم ورشدهم ،كما قال تعالى ع هم :ولو ر ِحمن
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َ
اس َت َ ُانوا ل َرّبه ْم َو َما َي َت َ
َ ْ ْ ُ
ض ّر َل َل ُّجوا في ُط ْغ َيانه ْم َي ْع َم ُهو َن * َو َل َق ْد َأ َِ ْذ َن ُ
اه ْم ب ْال َع َذاب َف َما ْ
ض َّر ُعون.
ِ
ِ
ما ِب ِهم ِمن و
ِ ِِ
ِ
ِِ
كفر مركو ،وعناد للحق مغلظ  ..يعمق البصروالبصيرْ !

ا :57ما حِم من ال يأِذ بأحادي اآلحاد  ..فإن قلي له هذا حدي صحيح متفق عليه ..
قال هذا حدي آحاد أنا ال آِذ به  ..وما حِم من ينِرعذاب القبر؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .املعروف عن هؤالء أنهم يردون حدي اآلحاد في العقا،د لِونها ال
تفيد اليقين َ كما ِعموا َ لِن ما دون العقا،د فهم ال يردون أحادي اآلحاد !..
وهذا القول بدع ضالل  ..لي

لصحابه سلف معتبر  ..وهو قول مناته ُاء من ُه املعتزل

وغيرهم ممن يقدسون العقل ويقدمونه على النقل  ..وهؤالء في ِطرلم يخلصوا متابعتهم للنبق -صلى هللا
عليه وسلم -في ُميع ما ُاء به من عند رَّه -سبحانه وتعالى!.. -
ً
ولِن ال أرى كفرهم بساو ذلك  ..وال أعرف أحدا من أهل العلم من كفرهم لذلك؛ لن ردهم
للحدي لم يِن الغرض منه قصد رد حِم وِبرالنبق -صلى هللا عليه وسلم .. -وإنما لتأويل أرادوا منه أنه
ال يفيد اليقين وغيرذلك  ..لذلك فهم يردونه.
ً
ولو تاي أن أحدا يرد ما هو معلوم لديه بالضرورْ أنه تابي عن النبق -صلى هللا عليه وسلم َ -ولو
َ
ََ
كان هذا املردود ُاء المر به عن طريق ِبر اآلحاد أو التواتر َ فإنه يِفر بذلك ،لقوله تعالى :فال َو َر َِّّ َك ال
ُ َ
ّ َ
ُ ْ ُ َن َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ
َ ُ ْ َ َ ً ّ َّ َ َ َ
ض ْيي َو ُي َس ِل ُموا ت ْس ِلي ًما. 
يما ش َج َر َب ْي َ ُه ْم ت َّم ال َي ِج ُدوا ِفي أنف ِس ِهم حرُا ِمما ق
يؤ ِمنو ح ى يح ِِموك ِف
كذلك الذي ينِر عذاب القبر  ..فإن كان ينِره العتبار أن الِبار الواردْ به هي آحاد وَّالتالي فهق
ال تفيد عنده اليقين فإنه ال يِفر ،لِنه على بدع وشر عظيم !..
أما إن كان ينِره ويجحده رغم صح الِبار عنده على عذاب القبر  ..فإنه يِفر لتِذيبه ورده ملا
صح عنده تبوته عن النبق -صلى هللا عليه وسلم .. -وهللا تعالى أعلم.
فا،دْ :كل رد أو إعراض ملا هو من عقا،د الغيو  ..هو تِذيو وجحود له  ..وكل ترك أو إعراض عن
العمل بأح ام الشريع الظاهرْ  ..يحتمل أن يِون هذا اإلعراض والترك لجحود وتِذيو  ..أو لِسل
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وانشغال عنه بالدنيا  ..والقرا،ن هي ال ق تميز بين إعراض التِذيو وَّين إعراض الِسل أو الناتج عن
االنشغال بالدنيا أو أمور أِرى  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :58قال صلى هللا عليه وسلم :مإن للقبر ضغط لو نجا م ها أحد لنجا م ها سعد بن
ً
معاذم ،والسؤال :هل هذه الضغط عام ل اف الناا أم أن الشهيد مستثنى م ها  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشهيد َ بإذن هللا وفضله َ ينجو من فتن وعذاب القبر ،أما هذه
الضغط املشارإليها في الحدي فالراجح أنها عام  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :59ما حِم اإلسالم في تلا الجن باإلنسان مع ذكرالدل الصحيح والصريح ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الظاهر أن تلا الجنق باإلنس ق ممِن ووارد  ..لقوله تعالى:
َ َ ُ
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ
َْ
َّ َ ُ
َّ الذ َ
ين َي ْأ ُك ُلو َن ّ
وم ال ِذي َيتخ َّبط ُه الش ْيطان ِم َن امل ِ ّ البقرْ :من
الرَّا ال يقومون ِإال كما يق
ِ
ِ
اآلي  .275وامل هو الصرع؛ قال ابن كثيرفي التفسير :أي ال يقومون من قبورهم يوم القيام إال كما يقوم
ً
ً
املصروع حال صرعه ،وتخبط الشيطان له ،وذلك أنه يقوم قياما منِرا ا -هَ.
ً
وفي الحدي عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مفمن أكل الرَّا ُبع يوم القيام مجنونا
َّ َ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ
َْ
َ َ ُ َّ َ ُ
وم ال ِذي َيتخ َّبط ُه الش ْيطان ِم َن امل ِ ّ م.
الرَّا ال يقومون ِإال كما يق
يتخبط ،تم قرأ ال ِذين يأكلون ِ
ً
وفي الترعن ابن عباا :آكل الرَّا ُيبع يوم القيام مجنونا ُيخنق.

وقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :م ُرفع القلم عن تالت م م هم م وعن املجنون ح ى
يفيق م وفي رواي  :معن املجنون املغلوب على عقله ح ى يفيق م وفي رواي  :مح ى يعقلم.
وكذلك الصحابي الذي مرعلى قوم عندهم رُل مجنون موتق بالحديد  ..فرقاه بفاتح الِتاب ..
ُفبرئ  ..وقد أقره النبق صلى هللا عليه وسلم على فعله.
ونحو ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم للرُل الذي عاله الغضو :مإني لعلم كلم لو قالها لذهو
ً
هذا عنه؛ أعوذ باهلل من الشيطان الرُيمم ،فقال الرُل :أمجنونا تراني !
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ُ
وعن أبي هريرْ رض ق هللا عنه كان يقول :رأيتنق أصرع بين حجرْ عائش واملنبر ،يقول الناا:
مجنون ،وما بي إال الجوع!
فهذه النصوص وغيرها تؤكد على ما قررناه في أول ُوابنا على هذا السؤال  ..مع االنتباه إلى عدم
ً
التوسع في ذلك  ..وضرورْ حسن تشخيص حاالت املرض ى عن طريق أهل االِتصاص من املوحدين بعيدا
عن املشعوذين الِذابين  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :60الشيخ حفظه هللا  ..قال صلى هللا عليه وسلم :مصنفان من أهل النارم؛ وذكر م هما:
َ
منساء كاسيات عارياتم؛ تم قال صلى هللا عليه وسلم :مال يدِلن الجن وال يجدن ريحهام.
فهل يعنق ذلك َّ
أنهن كافرات ،وما الذي صرف الِفرع هن؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تمام الحدي كما في صحيح مسلم وغيره :مصنفان من أهل النار
ما،الت،
كأذناب البقر يضرَّون بها الناا .ونساء كاسيات عاريات مميالت
لم أرهما :قوم معهم سياط
و
ِ
َّ
رؤوسهن كأسنم ُ
البخي املا،ل  ،ال يدِلن الجن وال يجدن ريحها ،وإن ريحها لتوُد من مسيرْ كذا وكذام.
ِ
هذا الحدي ونحوه من الحادي ال ق تفيد عدم دِول بعض العصاْ الجن  ،كقوله صلى هللا
ً
ً
َّ
عليه وسلم :ممن قتل معاهدا لم ُيرح را،ح الجن  ،وإنريحها توُد من مسيرْ أربعين عاما مالبخاري .وفي
ً
رواي  :ممن قتل معاهدا في عهده لم يرح را،ح الجن  ،وإن ريحها ليوُد من مسيرْ ِمسما ،عامم .وقوله
ً
ً
صلى هللا عليه وسلم :ممن تعلم علما مما ياتغى به وُه هللا عز وُل ،ال يتعلمه إال ليصيو به عرضا
من الدنيا لم يجد عرف الجن يوم القيام ميعنق ريحها .وقوله صلى هللا عليه وسلم :ممن ادعى لغير أبيه
ً
َ
فلن ُيرح را،ح الجن  ،وريحها يوُد من مسيرْ سبعين عامام .وغيرها من الحادي .
هذه الحادي ونحوها ُيمِن تفسيرها وفهمها على وُهين :أولهما أن أصحابها يمارسون هذه
حينئذ
املعاص ق على وُه االستحالل واالستحسان ،وتقبيح ما ُيضادها مما شرعه هللا تعالى وأمر به  ..ف
و
ُ
الحادي الوارد ذكرها تحمل على ظاهرها الذي ُيراد م ها الِفرالكبراملخرج من املل  ،الذي يخلد صاحبه
ً
في النار ،ويحرمه من دِول الجن مطلقا.
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اإلميان بالرسل – الكتاب – اليوم اآلخر  -الغيب  -اجلن

ً
ً
تانيا :أن ُيمارسوها من غيراستحالل ،مع إقرارهم بالذنو والتقصيروأنهم مرتِبون ذنبا يستحقون
عليه العقاب إال أن تتداركهم الرحم ويعفوهللا ع هم  ..فهؤالء عصاْ ليسوا بِفارُ ..يتركون إلى مشيئ هللا
عزوُل؛ إن شاء عذبهم ،وإن شاء عفا ع هم.
ُ
والنصوص الشرعي الواردْ بحقهم تحمل على التغليظ والترهيو ،وَّيان عظم الذنو ،وأنه من
الِبا،ر ،الذي يستحق صاحبه العذاب الطويل الليم  ..ونحو ذلك.
ً
ً
ُْ
عارونصفها اآلِرمِت و  ..لو اعترفي بتقصيرها وأنها مرتِب ذنبا ..
فمثال :هذه املرأْ ال ق نصفها و
وهي ترُو هللا أن يغفر لها وأن يهديها  ..فهذه مسلم عاصي  ..ال يجوِ تِفيرها  ..أما إن قالي :هذا حقي
لحد أن ُينِر علي ذلك  ..وهو
 ..وهذا الذي أفعله وألاسه هو حالل لي  ..ومن حقوقي الشخصي  ..ال يجوِ و
الزي الُمل والحسن  ..وضده من الحجاب والستر الذي شرعه هللا تعالى لي

بجميل  ..وهو لباا

املتخلفات املتزمتات  ..ونحو ذلك من العبارات ال ق تفيد استحاللها لتبرُها وملا تلاسه من لباا فاضح ..
ً
فهذه كافرْ كفرا أكبرُ ..يحمل عليها الوعيد الخاص بال افرين املشركين الذين ُيخلدون في النارُ ..ويحرمون
ً
من دِول الجن مطلقا.
فإن قيل :ما هو الدليل الذي يصرف الِفر عمن ُيمارا هذه املعاص ق على غير وُه االستحالل
والتحسين ،وظاهرالدل تفيد تخليدهم في النار ،وحرمانهم من الجن شأنهم شأن ال افرين؟
ْ
ْ
َ َ َ َ
َّ َّ َ ْ َ ْ ْ
اَّلل ال َيغ ِف ُرأن ُيش َر َك ِب ِه َو َيغ ِف ُر َما ُدون ذ ِل َك ِمل ْن َيش ُاء َو َم ْن ُيش ِر ْك
أقول :الدليل هو قوله تعالىِ  :إن
ً
َّ َ َ ْ َ ْ ً
اَّلل فق ِد افت َرى ِإتما َع ِظيماالنساء.48 :
ِب ِ
والدل الِثيرْ الدال على أن شفاع النبق صلى هللا عليه وسلم تِون لهل الِبا،ر من أمته ممن
يموتون على التوحيد والتصديق.
ً
ً
وكذلك الدل الِثيرْ ال ق تفيد صرف الِفر عن الزناْ؛ والزنى أشد إتما ووِرا من إتم التبرج،
ّ
َّ
عورااهن.
لشعورهن ،وبعض
وكشف النساء
ومن الدل كذلك ال ق ُيستدل بها هو إُماع علماء الم على أن هذه املعاص ق ال ترقى إلى درُ
ّ
تِفر صاحبها وال تخرُه من املل  ..وأن أصحابها ُيتركون للمشيئ بخالف ال افر
الِفر والشرك ،وهي ال ِ
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له في اآلِرْ إال النار  ..وما شذ عن هذا اإلُماع إال الخوارج الغالْ  ..وشذوذهم غير

معتبر ،ال يجوِ االلتفات إليه.
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ُ
ً
ا :61ملاذا سميي الصنام بالطواغيي علما أن الصنام وهي حجارْ لم ترض أن تعبد من
دون هللا؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال ُيشترط للجمادات ال ق تعبد من دون هللا شرط الرض ى ح ى
ُ
تسمى بالطاغوت؛ لنها مسلوَّ اإلرادْ ،وإنما وضع هذا الشرط إلِراج الناياء صلوات هللا وسالمه عليهم
وغيرهم من الصالحين َ الذين ُعبدوا من دون هللا من قبل بعض الجهل َ من صف ومسمى الطاغوت.


ً
ا :62ما الفر بين رواي الِفر ،والتلفظ ب لم الِفر ..وُزاكم هللا ِيرا.
ومعان  ..ال بد من
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه من العبارات املتشابه  ..حمال أوُه
و
معرف أي الوُوه واملعاني تقصد وعن أيها تسأل؟!
أما إن كني تعنق برواي الِفر؛ أي نقله من أُل تعريته وَّيان قبحه وعواقبه ،والتحذيرمنه ونحو
ً
ً
ً
ذلك  ..فنقل الِفر َ بهذا املعنى َ لي كفرا ،وناقله َ بهذا املعنى َ لي كافرا ،بل قد يِون له أُرا إن شاء
هللا.
أما التلفظ بالِفر؛ فإن كني تعنق أنه يتلفظ بالِفر ،على غير الوُه املتقدم ،ولي عن إكراه
وال ُهل معتبر؛ أي أنه يتلفظ بالِفر على وُه الطعن ،واالستخفاف ،والسخري  ،واللعو والتحسين،
ونحو ذلك  ..فهو كفر ،واملتلفظ به كافر.

ا :63قسم بعض العلماء للِفر إلى قسمين :كفر عملي :ال يِفر صاحبه بعمله وهو الِفر
الصغر  .وكفر عقدي :يِفر صاحبه باعتقاده وهو الِفر الكبر ،وسؤالي :هل يعنق ذلك أن أي عمل
وصف بالِفر فهو ال يِفر صاحبه إن عمله ما لم يعتقد حله  ..وما هو الضابط الصحيح للتقسيم
السابق على ضوء كتاب هللا وسن رسوله  ..وُزاكم هللا عنا ِيرالجزاء؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا التقسيم باملعنى الوارد في السؤال باطل وِاطئ ،لم يقل به
السلف الصالح؛ فِما أن اإليمان َ عند أهل السن والجماع َ يِون باالعتقاد والقول والعمل ،كذلك
الِفر :يِون باالعتقاد والقول والعمل.
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وبعض أهل العلم أطلق على الِفر الصغر حِم ووصف الِفر العملي ،على اعتبار أن الِفر
ً
ً
ً
ً
الصغر أو الِفر دون كفر ال بد من أن يِون عمال ظاهرا فسموه كفرا عمليا ،فظن البعض أن أهل العلم
ً
ً
يريدون مطلق العمل ،وأن العمل ال يمِن أن يِون كفرا أكبر ،وأن الِفر الكبر ال يمِن أن يِون عمال ..
وهذا ِطأ ظاهربخالف ما دلي عليه نصوص الِتاب والسن  ،وأُمعي عليه علماء سلف الم  ،لذا أرى
ً
َ درأ لحصول مثل هذا االلتباا والفهم الخاطئ َ أن يقيد هذا اإلطال م كفرعملي م ب لم أصغر ،فيقال:
كفرعملي أصغروكفرعملي أكبر ،وهللا تعالى أعلم.
والضابط في ذلك هو النص الشرعي؛ فالنص الشرعي هو الذي يبين أن هذا العمل من الِفر
الصغر أو من الِفر الكبر  ..كذلك فإن الِفر إذا أطلق في أي نص من نصوص الِتاب والسن فإنه يعنق
ابتداء الِفرالكبرإال إذا وردت قرين شرعي أِرى في نصوص أِرى تصرف الِفرفي هذا النص إلى الِفر
العملي الصغر أو الِفردون كفر ،أو كفرالنعم واإلحسان.

ً
ً
ا :64قال أحد املشايخ أن من فعل الشرك الكبر أو الِفر الكبر وهو ُاهل ُهال ملجئا
ً
معجزا فإنه يصد عليه اسم مشرك ،وال يدِل في مسمى املسلمين؛ لنه مشرك برَّه ويعدل ،واإلسالم
هودين التوحيد ،فأي إسالم يبقى مع مناقض أصله ال إله إال هللا ،ولِنه ال يِفرح ى تقام عليه الحج
ً
ً
ً
ً
 ..سؤالي يا شيخ :كيف يتسنى أن نسمق رُال مشركا تم نقول لي كافرا ،ألي الشرك كفرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا الِالم ال نص عليه من كتاب أو سن  ،ولم يقل به عالم معتبر
ممن سلف ،والثابي عن بعضهم أن ال افر املشرك الذي يدِل اإلسالم َ بشهادْ التوحيد َ وهو ال يزال
ً
متلاسا بالِفر والشرك فلم يقلع عنه  ..فهذا الذي لم يحملوا عليه وصف وحِم واسم اإلسالم ،وأبقوا
ً
عليه وصفه وحِمه الذي كان عليه قبل نطقه لشهادْ التوحيد؛ إذ أنه يأتي بالش قء وضده في آ ون معا ،ومن
ً
ً
ً
ً
كان كذلك ال ينتفع بإقراره بالتوحيد ال في الدنيا وال في اآلِرُْ ،ويسمى قوال واحدا كافرا مشركا.
ً
ً
ً
هذا الِالم أو ما في معناه قد تجده لبعض أهل العلم ،ولِن ال تجد عاملا واحدا يصف مسلما
ً ُ
موحدا ،تجرى عليه أح ام اإلسالم  ..تم هو لساو قهري وعن عجزوُهل ال يمِن له دفعه  ..يقع في فعل
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ً
ً
كفري أو شركي  ..تم لُل ذلك ترى هذا العالم يرفع عنه حِم ومسمى اإلسالم؛ فال ُيسميه مسلما وال كافرا
ً
 ..ولِن ُيسميه مشركا  ..هذا لم يقل به عالم قط ممن سلف  ..كما أن الدل على ِالفه!
تم نسأل ما قيم موانع التِفيرال ق ت لم ع ها أهل العلم َ ودلي عليها نصوص الشريع َ إذا كاني
ال تمنع َ عن هذا املسلم الذي وقع في كفر أو شرك عن ُهل معجز وملجئ َ مسمى الشرك ،وال تمنع عنه
انتفاء حِم ومسمى اإلسالم ..؟!
ُ
فموانع التِفير تمنع عن صاحبها مسمى الِفر والشرك ،كما تمنع أن تجرى عليه أح ام الِفر
ً
والشرك  ..فتمنع عنه االتنين معا ًً!
تم نسأل أصحاب هذا القول :هذا الذي سلبتموه مسمى اإلسالم وحِمه وأُريتم عليه مسمى
ُ
ُ
الشرك  ..أي الح ام تجرى عليه في الدنيا َ قبل أن تقام عليه الحج َ أح ام اإلسالم أم أح ام الِفر
والشرك؟!
فإن قالوا :أح ام الِفر والشرك !..
ً
ُ
ُ
نقول لهم :ما قيم حديثِم إذا عن عدم تِفيره ح ى تقام عليه الحج  ..وملاذا تقام عليه الحج
ُ
وأح ام الِفر والشرك تجرى عليه؟!!
ُ
وإن قالوا :تجرى عليه أح ام اإلسالم ُ ..ويعامل معامل املسلمين من حي ما لهم من حقو وما
عليهم من واُبات!
قلنا لهم :ما قيم وصفِم له باملشرك ونفي مسمى وحِم اإلسالم عنه إذا كان ُ
سيعامل معامل
ُ
املسلمين وتجرى عليه أح امهم؟!
فالح ام واملسميات يتبعها أح ام ومواقف ومعامالت ،ويترتو عليها حقو وواُبات؛ إذ يستحيل
ً
أن تحِم على معين بالشرك وتسميه مشركا وتنفي عنه مسمى اإلسالم تم تعامله معاملتك للمسلمين !..
فإن علمي ذلك ،وعلمي اضطرابهم فيما ذهبوا إليه ،بقي عليك أن تعلم أن كل كفر هو شرك،
وكل شرك هو كفر ،واملشرك كافر ،وال افر مشرك ،فإذا أطلق أحدهما فهو يشمل اآلِروال بد.
ُُ
َ ُْ
ُّ ْ َ َ َ ْ ُ
َّ َ َ َ
َّ
اَّللآل عمران .151 :فالذين
ين كف ُروا
وب ال ِذ
ل
ق
ي
ف
ي
ق
ل
الرعو ِبما أش َركوا ِب ِ
ِ
كما قال تعالى :سن ِ
ِ
كفروا هم أنفسهم وصفوا بأنهم أشركوا ،فدل أن كل من كفر فقد أشرك.
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َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ
َ َ َْ ُ
ين َعلى أنف ِس ِه ْم
اه ِد
اُد ِ
اَّلل ش ِ
وكذلك قوله تعالى :ما كان ِللمش ِر ِكين أن يعمروا مس ِ

ُْ ْ
ِبالِف ِرالتوَّ  .17 :فهم مشركون وَّنف الوقي كافرون يشهدون على أنفسهم بالِفر.

وكذلك قوله تعالى عن صاحو الحديق املشرك كما في سورْ الِهف ،ففي آي وصفه بالِفركما
صاح ُب ُه َو ُه َو ُي َحاو ُر ُه َأ َك َف ْر َت ب َّالذي َِ َل َق َك م ْن ُت َراب ُت َّم م ْن ُن ْط َف ُت َّم َس َّو َ
ال َل ُه َ
في قوله تعالىَ  :ق َ
اك
و
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
و
ِ
َُ َ
ُ ً
يط ب َث َمره َف َأ ْ
ص َب َح
َرُالالِهف .37 :وفي آي أِرى وصفه بأنه مشرك وقد أشرك كما في قوله تعالى :وأ ِح ِ ِ ِ
َ ً
َ َ َ ُ ْ
ُ
ُ َ ّ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
وش َها َو َيقو ُل َيا ل ْيت ِنق ل ْم أش ِر ْك ِب َرِّبي أ َحداالِهف.42 :
يق ِلو كفي ِه على ما أنفق ِفيها و ِه َي ِ ِاوي على عر ِ
فدل أن كل كافر مشرك ،وكل مشرك كافر.
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
احداملا،دْ.73 :
وكذلك قوله تعالى :لقد كف َرال ِذين قالوا ِإن اَّلل ت ِال تالت و وما ِمن ِإل وه ِإال ِإله و ِ
وال شك أن القول بأن هللا تال تالت هو شرك وأن قا،له مشرك ،ومع ذلك حِم هللا عليه بالِفر.
وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مبين العبد وَّين الِفر واإليمان
الصالْ فإذا تركها فقد أشركم .وفي رواي  :مالعهد الذي بيننا وَّي هم الصالْ فمن تركها فقد كفرم ،فمرْ
حِم عليه بالِفرومرْ حِم عليه بالشرك ،مما دل أن أحدهما يستلزم اآلِروال بد.
وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم :ممن حلف بغيرهللا فقد كفرأو أشركم ،إذ ال فر بين ال لمتين
َ كفر أو أشرك َ ولك أن تقول ملن حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك؛ لن لهما نف

املعنى والدالل من

الناحي الشرعي .
وفي قوله صلى هللا عليه وسلم :مالشرك في هذه الم أِفى من دبيو النملم .قال ابن تيمي في
الفتاوى  :67/7قال ابن عباا وأصحابه :كفر دون كفر ،وظلم دون ظلم ،وفسق دون فسق ،وكذلك قال
أهل السن كأحمد وغيره ا -هَ.
فتأمل كيف فسر الشرك الخفي الوارد ذكره في الحدي والذي يعنق الرياء بقول ابن عباا
وأصحابه :كفردون كفر!
ولِن الذي يمِن أن ُيقال :أن اللفظين إذا اُتمعا في عبارْ أو نص واحد كقولك :هذا كفروشرك
أوهذا كافرمشرك ،ففي هذه الحال يتفقان من حي الحِم الشرعي وما يترتو عليه ،ويختلفان من حي
الدالل اللغوي ل ل كلم م هما؛ فتِون دالل الِفر لبيان ُانو الجحود والنِران  ..وتغطي وستر ما
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يجو إظهاره  ..والشرك لبيان الوقوع في الشرك من ُه اإلقراربتعدد اآلله  ،وصرف العبادْ لها من دون
هللا ،وهللا تعالى أعلم.

ا:65

ما قولِم في قول القا،ل:

ملِنا هذه الدنيا القرونا … وأِضعها ُدود ِالدونا
ُ
ضياء … فما نس ق الزمان وال نسينا
وسطرنا صحا،ف من
و
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أرى فيه حرُا إن شاء هللا  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :66كيف يِون الشرك في أعمال القلوب :كاملحب  ،والخوف ،والرُاء ،والتوكل ،وغيرها
من أعمال القلوب ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هي شرك لنها من العبادْ؛ إذ أن العبادْ نوعان :عبادْ ظاهرْ
على الجوارح :كالصالْ ،والركوع والسجود ،والدعاء ،والصوم ،والحج ،والجهاد  ..وغيرذلك.
وعبادْ باطن في القلو :كاملحب  ،والخوف ،والرُاء ،والتوكل  ..وغيرها من العمال القلبي  ..وهي
من أعظم أنواع العبادْ  ..بل هي الباعث على العبادْ الظاهرْ  ..إذا فسدت فسدت العبادْ الظاهرْ ،وإن
صلحي صلحي العبادْ الظاهرْ.
والشاهد مما تقدم أن العبادْ بنوعيها اآلنفي الذكر  ..الشامل لجميع ما يحبه هللا تعالى ويرضاه
ُ
من العمال الظاهرْ والباطن  ..يجو أن تصرف هلل تعالى وحده  ..ومن هنا ُعد من يصرف العمال القلبي
ً
لغيرهللا تعالى شركا أكبر  ..وعبادْ صريح لهذا الغير!


ً
ً
ً
ا :67عندي ُمل من السئل عن الحو :م ى يِون الحو شركا وكفرا ،وم ى يِون كفرا
ً
ً
ً
ً
دون كفر ،وم ى يِون مِروها ،وم ى يِون واُبا ،وم ى يِون مستحبا ،وم ى يِون مباحا  ..وَّارك هللا
فيِم؟
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ً
ً
ً
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يِون الحو شركا وكفرا :عندما تحو مخلوقا لذاته ولنه فالن،
فتوالي فيه وتعادي فيه ،وتدور معه حي دار في الحق والباطل سواء ،وهذا معنى أن يتخذ املرء من دون
ً
هللا أندادا يحبهم كحو هللا!
ً
ويِون الحو كفرا دون كفر :عندما يحملك حو املخلو على عدم إنصاف الحق منه ،وكذلك
ً
عندما يِون سابا يمنعك من القيام ببعض الواُبات الشرعي  ،كاالنطال للجهاد في سايل هللا ،وأداء
الزكاْ ،ونحو ذلك.
ً
ويِون الحو مِروها :عندما تزيد أو تنقص من حبك للمحبوب عن القدر املأذون به ،فتتجاوِ
حد التوسط واالعتدال ،وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مأحبو حبيبك
ً
ً
ً
ً
هونا ما؛ عس ى أن يِون بغيضك يوما ما ،وأبغض بغيضك هونا ما؛ عس ى أن يِون حبيبك يوما مام.
وكذلك عندما يِون حو ش قء قد يؤدي بصاحبه للوقع في املحظور.
ً
ويِون الحو واُبا :وهو أن تحو كل ما أمرهللا بحبه ،ويترتو على عدم حبه إتم ووعيد وعقاب ..
ً
وهذا النوع من الحو منه ما يِون شرطا لصح اإليمان؛ كحو هللا ورسوله.
ً
ً
ويِون الحو مستحبا :وهوأن تحو من يستحو حبه شرعا ،ويترتو على حبه تواب ،بينما ال يترتو
على عدم محبته إتم ووِر ،كمحب الزوج لزوُته.
ً
ويِون الحو مباحا :هو كل ما ال يترتو على حبه إتم وال تواب  ..كمن يحو نوع طعام دون نوع،
وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :68هل صحيح تقسيم املحب إلى شرعي وطبيعي  ..فيجوِ مثال للشخص أن ُيحو أباه
ً
ال افر أو ِوُته ال افرْ محب طبيعي  ،لِن ال يحبها محب شرعي  ..ذكر قريبا من هذا الشيخ ابن
العثيمين في القول املفيد شرح كتاب التوحيد  .. 349/1؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لي بحوِتي الِتاب املنسوب للشيخ لقوم بمراُعته  ..وهذا
ً
التقسيم للمحب إلى محب شرعي ومحب طبيعي  ..ال أعرفه  ..وال أعرف أحدا من السلف قال به !..
والذي أراه أنه يوُد فر بين املحب  ..وَّين البرواإلحسان ومخالق اآلِرين بخلق حسن  ..فاملحب
مقطوع بحرمتها بين املؤمنين املوحدين وَّين غيرهم من املشركين  ..سواء كانوا من اآلباء أم من الِواج ..
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أما البر واإلحسان ومعامل اآلِرين بخلق حسن وفق ما تمليه علينا تعاليم ديننا الحنيف  ..فهو املشروع
 ..وكثير من يخلط بين المرين  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :69إشارْ إلى إُابتك على سؤال رقم ( )348أقول :استدلوا على ُواِمحب ال افرمحب
طبيعي بأنه يحل للمسلم ن اح الِتابي  ،وهللا ُعل بين الزوج وِوُه مودْ ورحم كما في اآلي  ،فما
هو الرد عليهم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نثاي املودْ ،والرحم  ،واإلحسان  ..بين الزوج املسلم وِوُته
الِتابي  ..وهو الثابي والوارد في النص  ..وال نتجاوِ املنصوص عليه  ..كما أننا ال نثاي املحب  ..لعدم
ورودها  ..والوارد انتفاؤها بين املؤمنين واملشركين  ..وهللا تعالى أعلم.
تم ُيقال للمخالفين :ما هي حدود املحب الطبيعي الجا،زْ  ..وما هي حدود املحب الشرعي الغير
ً
ً
ً
ُا،زْ  ..وما هو الفاصل بي هما  ..فلن تجد عند القوم ُوابا محددا ودقيقا  ..حاش ى شرع هللا تعالى أن يجيز
ً
شيئا تم يستحيل تحديده وضبطه ،وهللا تعالى أعلم.
تم تأمل لو كاني تحتك امرأْ تقول :إن هللا تال تالت  ،وأن املسيح هو هللا  ..أو أن هللا له ولد  ..وأن
ً
محمدا غيرصاد فيما ُاء به من عند رَّه  ..كم هي ستنغص عليك عيشك وحياتك ؟!!
أِش ى أن تقول :كثيرعليها ح ى اإلحسان واملعاشرْ باملعروف  ..ولو قلي ذلك  ..لن نوافقك!!


ً
َُ
ً
ا :70كيف نوفق بين مودْ الزوُ في قوله تعالىَ  :و َُ َع َل َب ْينِ ْم َم َو َّدْ َو َر ْح َم  وَّين قوله
َ
َ ُ َْ ً
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآلِر ُي َو ُّادو َن َم ْن َح َّاد َّ َ
ما ُي ْؤم ُنو َن ب َّ
اَّلل َو َر ُسول ُه والشاهد من
تعالى:ال ت ِجد قو
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االستدالل أن العبد لو تزوج كتابيه وتودد إليها تناقض مع اآلي الِرى واآليات الِثيرْ ال ق تحثنا على
بغض الِفاروعداواهم وأنه لو بغضها ولم يتودد إليها ناقض اآلي الِرى  ..فِيف يِون الجمع وكيف
تِون العالق بين املسلم وِوُته الِتاب  ..وهل نبغض ونعادي الِفار لنهم كفار أم نبغض فقط
املحارَّين لنا م هم  ..وأما غيرهم فال حرج بالتودد إليهم ومحبتهم  ..كما قال القرضاوي في لقاء معه على
الجزيرْ ..؟!
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ً
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن للزوُ حقا ِاصا ومميزا على ِوُها وإن كاني كتابي
ً
ً
ً
ً
كافرْ ،كما أن للجار حقا ِاصا ومميزا على ُاره املسلم وإن كان كافرا  ..كذلك البوين ال افرين لهما حق
ِاص ومميز على ولديهما املسلم ال يجوِ أن ُيحمل على غيرهما  ..وهذا كله ال يتعارض مع عقيدْ الوالء
والبراء في هللا ال ق يجو إحياؤها والعمل بها.
ً
َُ
ً
فإن علمي ذلك فإن املراد من املودْ الواردْ في قوله تعالىَ :و َُ َع َل َب ْينِ ْم َم َو َّدْ َو َر ْح َم  العطف
واإلحسان ،والرفق ،والعشرْ بال ق هي أحسن ،وامليل الغريزي الجنس ق  ..ولي

املودْ لذات املرأْ أو

لِفرها ودي ها الباطل ،فهذا منقطع بين الزوج وِوُته ال يجوِ حصوله.
قال القرطبق في التفسير :قال ابن عباا ومجاهد :املودْ الجماع ،والرحم الولد ،وقاله الحسن.
وقيل :املودْ والرحم عطف قلوبهم بعضهم على بعض ا -هَ.
قلي :هذا املعنى للمودْ وارد وممِن حصوله ونصوص الشريع ال تحرمه بين الِواج  ..بل تقره
وتؤكد عليه.
َ ُ َْ ً
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآلِر ُي َو ُّادو َن َم ْن َح َّاد َّ َ
ما ُي ْؤم ُنو َن ب َّ
اَّلل
بينما املودْ الواردْ في قوله تعالى:ال ت ِجد قو
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َر ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ
اإل َيمانُ يراد بها املواالْ
و سوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو ِإِوانهم أو ع ِشيراهم أول ِئك كتو ِفي قل ِوب ِهم ِ
واملحب والنصرْ للمشركين على ما هم عليه من املحادْ والعداء هلل ولرسوله.

ُ
ومما يوضح هذا املعنى ساو نزولها حي قيل أنها نزلي في عبد هللا بن عبد هللا بن أبي ملا استأذن

النبق صلى هللا عليه وسلم بقتل أبيه رأا النفا عبد هللا بن أبي ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
مبل ترفق به وتحسن إليهم .وقيل أنها نزلي في أبي بِر الصديق ملا صك أباه صِ ملا سمعه يشتم النبق
صلى هللا عليه وسلم  ..وقيل أنها نزلي في أبي عبيدْ بن الجراح ملا قتل أباه املشرك في موقع بدر  ..فأنزل
هللا هذه اآليات يثنق على صنيعهم هذا ،وأن املواالْ واملحب منقطع بين املؤمنين ومن كان هذا وصفهم
وحالهم من املشركين واملنافقين.
وال افر ُيعادى ُويبغض لِفره وشركه فإن ضم إلى كفره وشركه الحرب والِيد والعداء لإلسالم

َ َ َ ْ َُ ُ
َ
واملسلمين تضاعف واشتد عداء املسلمين وبغضهم له ،كما قال تعالى:ق ْد كاني لِ ْم أ ْس َوْ َح َسن ِفي
ََ َ ُ
َّ َ َ َ ُ
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َّ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ْ
اَّلل كف ْرنا ِبِ ْم َو ََّ َدا َب ْيننا َو ََّ ْينِ ُم
ِإب َر ِاهيم وال ِذين معه ِإذ قالوا ِلقو ِم ِهم ِإنا ب َرآء ِمنِم و ِم َّما تعبدون ِمن دو ِن ِ
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ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َّ ُ ْ ُ
َّ
اَّلل َو ْح َد ُه .فعلل ساو عداوْ وبغضاء املسلمين املوحدين لل افرين
العداوْ والبغضاء أبدا ح ى تؤ ِمنوا ِب ِ
املشركين بساو كفرهم وعباداهم لغير هللا تعالى  ..كما أنه تعالى قيد انتفاء هذه العداوْ والبغضاء
بإقالعهم عن الِفروالشرك ودِولهم في اإليمان والتوحيد ،وعبادْ هللا وحده.

ا :71ملا كاني عقيدْ الوالء والبراء توُو على املسلم بغض ال افرين ومع العلم أن البغض
ً
عمل قلبق فسؤالي :أوال كيف يجو التعامل مع الِفاربش ل عام وأني تبغضهم؟
ً
تانيا :إذا كان اإلسالم قد سمح بالزواج من كتابي فِيف يمِن أن يجمع اإلنسان في قلبه بين حبها
على أنها ِوُ وبغضها على على أنها كافرْ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بغض الِفر وصاحبه ش قء  ..وأن تتعامل معه بإحسان ورفق
وصد  ،وأمان  ،وَّأِال النبوْ ش قء آِر ..ال تعارض وال تنافي بي هما  ..ولو تأملي سيرْ النبق صلى هللا عليه
وسلم وسيرْ أصحابه من بعده رض ق هللا ع هم أُمعين تجد أنهم قد ُمعوا بين المرين :إحياء العمل
بعقيدْ الوالء والبراء في اإلسالم  ..والتعامل مع اآلِرين َ ممن هم في ذمتهم وعهدهم وأمانهم َ بقم
اإلحسان ،والرفق ،والصد  ،والِال الحسن .
فأني كما هو مطالو منك بأن تحيق عقيدْ الوالء والبراء في نفسك وواقع حياتك  ..فأني مطالو
ً
ً
ً
كذلك بأن تِون داعي إلى هللا تعالى بالحِم واملوعظ الحسن  ..وأن تِون ماشرا ال منفرا  ..رفيقا ال
ً
ً
ً
متعصبا متشددا  ..وأن تِون هماما في إنقاذ الناا من الضالل إلى الهدى ومن الشرك والِفرإلى التوحيد
ً
واإليمان ،ومن النار إلى الجن  ..وأن تِون كذلك مثال أعلى في أِالقك وصدقك وأمانتك وعفتك عندما
ً
تتعامل مع غيرك أيا كان هذا الغير  ..هذه املعاني واملهام كلها َ بعضها مع بعض ومن دون الفصل بي ها أو
ً
ً
ً
ً
ً
ضرب بعضها ببعض َ ينبغي أن تش ل عندك سلوكا وقيما ومنهجا مت امال متماس ا تسلِه  ..ال ينبغي وال
ً
يجوِ أن ُيسيطر عليك مبدأ على حساب املبادئ الِرى ،أو ِلقا على حساب الِال الِرى  ..ما دامي
هذه الخال كلها مشروع قد شرعها اإلسالم وأمربها.
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ُ ً
ً
مش ل كبيرْ يقع فيها بعض الخواص فضال عن العوام  ..عندما يظنون أن ِلقا من أِال
ُ
اإلسالم يتعارض مع ِلق آِر من أِالقه  ..وأن العمل بمقتض ى هذا الخلق يستدعي رد الخلق اآلِر،
وإبطال العمل به  ..وهذا ما كان ليِون لوال ُهلهم باإلسالم وتعاليمه ومقاصده ،وأِالقه!

ا :72شيخنا  ..لقد أش ل علي معنى كفر التولي  ..وأود لو تجيبنق :هل كفر بنو إسرا،يل
َّ َ ُ َ َ
َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ
اع ُدون،
عندما قالوا لسيدنا موس ى عليه الصالْ والسالم :فاذهو أني ورَّك فقا ِتال ِإنا هاهنا ق ِ
ً
وُزاكم هللا ِيرا ،وُعل الجن مؤاكم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كفر التولي هو نفسه كفر اإلعراض؛ اإلعراض عن الدِول في
الطاع  ،وعن الحِم بما أنزل هللا ،وعن الدين فال يتعلمه وال يعمل به ،والدليل على هذا النوع من الِفر،
َ
ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ ُ
ضن ا َون ْحش ُر ُه َي ْو َم ال ِق َي َام ِ أ ْع َمىطَه .124 :وقوله
قوله تعالى :ومن أعرض عن ِذك ِري ف ِإن له م ِعيش
َ
ُْ
َ َْ
َّ
تعالىَ  :و َم ْن َأ ْظ َل ُم م َّم ْن ُذ ّك َربآيات َرَّّه ُت َّم َأ ْع َر َ
ض َع ْ َها ِإنا ِم َن امل ْج ِر ِمين ُمنت ِق ُمونالسجدْ.22 :
ِ ِ ِ ِِ
ِ
َ ْ
ََ
َْ َ
أما هل كفر بنو إسرا،يل بقولهم لنبق هللا موس ى عليه الصالْ والسالم فاذ َه ْو أني َو َر َُّّ َك فق ِاتال
َّ َ ُ َ َ
َ
اع ُدون ،الظاهر لي رغم فداح قبح مقولتهم هذه إال أنهم لم يِفروا بسببها؛ لنهم إذ قالوا
ِإنا هاهنا ق ِ
مقولتهم الشنيع هذه إنما قالوها لجب هم وِوفهم وحرصهم على الحياْ ،ولي من قبيل جحود الخالق
سبحانه وتعالى ،أو االستخفاف بأمره ،أو التِذيو لنايه ،وهذا املعنى يظهرفي أول اآلي الواردْ أعاله ،كما
َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ً
وس ى ِإنا ل ْن ن ْدِل َها أ َبدا َما َد ُاموا ِف َيهااملا،دْ .24 :وكذلك قوله تعالى ع هم:
في قوله تعالى :قالوا يا م
َّ َ َ ْ ً َ َّ َ َّ َ َ ُ َ
َ ْ ْ
ْ
َ َّ
َ ق ُالوا َيا ُم َ
ين َوِإنا ل ْن ن ْدِل َها َح َّ ى َيخ ُر ُُوا ِم ْ َها ف ِإن َيخ ُر ُُوا ِم ْ َها ف ِإنا
وس ى ِإن ِفيها قوما ُبا ِر
َ ُ َ
اِلوناملا،دْ .22 :فالذي منعهم من دِول الرض املقدس ؛ وهي بيي املقدا ،والجهاد مع موس ى عليه
د ِ
ً
الصالْ والسالم أن فيها قوما ُبارين من العمالق  ..فإذا ِرج هؤالء العمالق الجبارين  ..دِلوها هم ..
فالقضي بالنسب لهم قضي ُبن وِوف وحرص على الحياْ ولي غير ذلك ،كما قال تعالى ع هم في آي
َ
ى َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
اا َعلى َح َي واْ ،لذا حِم هللا تعالى عليهم بالفسق َ ولي بالِفر َ والتيه في
الن
أِر ولت ِجدنهم أحرص
ِ
َ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ً َ ُ َ ْ َ
ال ْ
ض
الرض ُزاء موقفهم الشنيع هذا ،كما في قوله تعالى :قال ف ِإنها محرم علي ِهم أرب ِعين سن ي ِتيهون ِفي
ر
ِ
َ َْ َ ََ ْ َ ْ ْ َ
َ
اس ِقيناملا،دْ.26 :
فال تأا على القو ِم الف ِ
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ا :73عندي سؤال :وهو أن اتنين من أشقائي كافرين ملحدين ،أحدهم يتبجح بإلحاده،
وسخره من اإلسالم واملسلمين ،وهو كثيرالجدال ولنقاش!
ً
ً
الثاني أكثر هدوءا منه ومع أنه كثير الجدال والنقاش أيضا إال أنه يرى أن على الجميع احترام آراء
اآلِرين ،ويجو أن يسود ُو الحو والتفاهم والو،ام الجميع رغم اِتالف الف ار  ..أبي وأمي وُميع
ً
ً
القارب تقريبا ال يرون بأسا في هذا المر ،ويقولون إن اِتالف الرأي ال ُيفسد للود قضي  ،لِننق حذر من
هذه القضي اللتزامي بشرع هللا ،وتقيدي بأح امه  ..وأود أن أعلم كيف التعامل معهما وَّخاص في أمور
املجامالت والسهرات العا،لي ال ق تتسم بقول الن ات والضحك واملرح ،مع العلم أننا نسِن تحي سقف
واحد  ..وَّارك هللا بِم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من ِالل ما وصفي في سؤالك فأني شاب مبتلى  ..كان هللا في
ً
عونك ،وآُرك ِيرا على مصابك وصبرك على بال،ك!
والذي نفيدك به هنا :أنه ال توُد والي بينك وَّين أِويك؛ فالِفرالذي هما عليه يقطع ما بينِما
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآلِر ُي َو ُّادو َن َم ْن َح َّاد َّ َ
َ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ
اَّلل
ِِ
من والء ،ومحب  ،وود  ..كما قال تعالى :ال ت ِجد قوما يؤ ِمنون ِب ِ
ِ
ْ
َ َر ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ
ان َو َأ َّي َد ُه ْم ب ُ
وح ِمن ُه
ر
اليم
و سوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو ِإِوانهم أو ع ِشيراهم أول ِئك كتو ِفي قل ِوب ِهم ِ
ِ و
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َّ َ
ْ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ
َو ُي ْدِ ُل ُه ْم َُ َّن َ ْ
اَّلل أال ِإ َّن
و
ات تج ِري ِمن تح ِتها النهار ِ ِال ِدين ِفيها ر ِض ق اَّلل ع هم ورضوا عنه أول ِئك ِحزب ِ
ِ
َ
ُْْ
ْ َ َّ
اَّلل ُه ُم املف ِل ُحوناملجادل .22 :
ِحزب ِ
ُْ
ْ َ ُ َ
َّ
يم َو َّالذ َ
وقال تعالىَ  :ق ْد َك َان ْي َل ُِ ْم ُأ ْس َوْ َح َس َن في إ ْب َراه َ
ين َم َع ُه ِإذ قالوا ِلق ْو ِم ِه ْم ِإنا ُب َر ُآء ِمنِ ْم
ِ
ِ ِ ِ
َ َّ َ ْ ُ ُ َن ْ ُ ن َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َّ ُ ْ ُ
َّ
اَّلل
اَّلل كف ْرنا ِبِم وَّدا بيننا وَّينِم العداوْ والبغضاء أبدا ح ى تؤ ِمنوا ِب ِ
و ِمما تعبدو ِمن دو ِ ِ
َو ْح َد ُهاملمتحن .4 :
أفادت اآلي الولى :أن املؤمن ال يمِن أن يواد من حاد هللا ورسوله  ..وأفادت اآلي الثاني  :أن
املؤمن ال بد له من أن يظهرالعداوْ والبغضاء ملن حاد هللا ورسوله  ..ولوكانوا من قومه أوأقارَّه  ..وألصق
الناا به  ..ح ى يؤمنوا باهلل وحده.
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فاملواالْ واملعاداْ  ..والحو والِره  ..كل ذلك يجو أن ُيعقد في هللا  وحده  ..وعلى أساا
االنتماء إلى العقيدْ والتوحيد  ..ولي في أي آصرْ أو رابط أِرى  ..ودين املرء ال يستقيم له إال بذلك.
ً
وقول أقارَّك :ماِتالف الرأي ال يفسد للود قضي ! م ُيطلق في املسا،ل ال ق تقبل الخالف شرعا
ً
وعقال  ..أما في مسا،ل الِفرواإليمان  ..مسا،ل العقيدْ والتوحيد  ..ال يجوِ إطال هذا القول؛ لن إطالقه
في هذا املوضع مؤداه إلى إبطال مئات النصوص من الِتاب والسن ال ق تلزم املسلم بمفاصل ومقاطع
ً
ال افرَ وَّخاص إن كان كفره من ُه الردْ َ وعدم اتخاذه وليا  ..ولو كان من ذوي القربى.
ويلزم كذلك أن ِالف نبينا -صلى هللا عليه وسلم -مع أبي ُهل  ..وكذلك ِالف أبي بِر
الصديق  مع مسيلم الِذاب  ..ال يفسد للود بي هما قضي  ..وهذا ال يقول به مؤمن يعرف رَّه!
وكونك تعيش مع أِويك في بيي واحد  ..وتحي سقف واحد ،ننصحك بما يلي:
 -1أن تعتزل املجال ال ق ُيِفرأو ُيستهزأ بها باهلل عزوُل  ..ولو ابتليي بمجل ُيستهزأ به باهلل عز
وُل يجو عليك اإلن ار ،أو القيام !..
 -2أن تصل أِويك بالوسا،ل النافع من كتاب أو شريط  ..أو تتحدث معهما ما علمي أن ذلك
نافع لهما  ..وطمعي بهدايتهما  ..فإن رجح لديك ِالف ذلك تعتزلهما وال تقربهما بش قء  ..ح ى يؤمنوا باهلل
وحده.
 -3أن تدعو لِويك في ظهر الغيو بالهداي  ..فعس ى هللا أن يهديهما على يديك  ..فْلن يهدي هللا
ً
ً
على يديك رُال واحدا ِيرلك من حمرالنعم.

اِ :74وُ ق تسأل :إذا كان إظهار العداوْ فرض عين  ..فِيف ُيظهرن النساء ذلك
للمشركين ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إظهار العداوْ والبغضاء للمشركين واُو على الرُال والنساء
سواء؛ وصفته تِون بجهادهم  ..وإظهار تِفيرهم  ..وَّيان باطلهم وفساد ما هم عليه من شرك  ..والبراءْ
م هم ومن شركهم  ..وطواغيتهم !..
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وإظهارذلك مشروط بالقدرْ واالستطاع  ..ف ل امر وئ ُيظهرمن ذلك ما يستطيعه  ..وال ي لف هللا

ً
نفسا إال وسعها  ..وهللا تعالى أعلم.


ا :75هل اإلنسان الذي يحو امرأْ لجمالها وهي راضي  ..هل يِفر هذا الشخص ،وهل
ً
ُ
تِفر هذه املرأْ  ..وتعتبر طاغوتا  ..وما الدليل وما وُه الشاهد ،وما الضابط في ذلك ل ل من الرُل
واملرأْ  ..أرُو أن توضح لي أمر املحب لذات الشخص  ..وهل يدِل في هذا عشق املردان والتعلق بهم
 ..وهل يتحول هذا العشق إلى شرك أكبر م ى وكيف  ..وما الفر بين هذين النوعين من املحب ومحب
الفطرْ كأن يحو الرُل ِوُته لنها ِوُته ،ويحو أوالده لنهم أوالده ،وهللا تعالى فطره على ذلك ..
ً
والنفوا ُُبلي على حو من أحسن إليها ولو كان كافرا  ..وكيف تِون تسوي غيرهللا باهلل في العبودي
والتعظيم واملحب ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن املحبوب لذاته هو هللا تعالى وحده ،وما سواه ُيحو له
ً
سبحانه وتعالى  ..وأيما امر وئ ُيحو لذاته فهق محب شرك  ..قد اتخذه املحو ندا هلل عز وُل في عبادْ
َ َ َّ
الناا َم ْن َي َّتخ ُذ م ْن ُدون َّ َ ْ َ ً ُ ُّ َ ْ َ ُ ّ َّ
اَّلل َو َّالذ َ
ين
املحب  ،وهو املعنق من قوله تعالى :و ِمن
اَّلل أندادا ي ِحبون ُهم كح ِو ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َآم ُنوا َأ َش ُّد ُح ّب ًا َّ
َّلل.
ِ ِ
ً
أما كيف يِون املرء محبوَّا لذاته ..؟
ً
أقول :هو الذي ُيحو لشخصه على ُميع أحواله وتقلباته لِونه فالنا  ..فهو محبوب ك افر فاُر
ُ
ُ
كما هو محبوب كتقي مسلم  ..فال يضره ش قء أو ِلق أو دين  ..فمهما تغير أو تنقل من دين إلى دين أو ِلق
إلى ِلق  ..فهو محبوب لشخصه؛ لنه فالن  ..فهذا هو املراد من قول أهل العلم عندما يت لمون عن
املحبوب لذاته من دون هللا تعالى.
ً
ً
ومن عالمات املحبوب لذاته كذلك :أنه يوالى ُويعادى فيه ُ ..يوالى من وااله وإن كان فاسقا كافرا ..
ً
ً
ُويعادى من عاداه وإن كان تقيا مسلما  ..فالحو والبغض معقود فيه وعليه من دون هللا تعالى  ..فهذا
كذلك ُيقال عنه أنه محبوب لذاته  ..وهي محب شرك وعبادْ بال ِالف.
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ً
ً
ً
وهذا املحبوب لذاته َ بحسو الوصاف اآلنف الذكر َ قد يِون ِعيما أو مل ا ،أو أميرا لحزب ،أو
ً
ً
ً
ً
ً
ر،يسا ،أو شيخا ،أو امرأْ ،أو ماال ،أو وطنا ،أو قبيل  ..أو غيرذلك من الشياء ال ق ألفنا كثيرا من الناا َ في
هذا الزمان ولْلسف َ يعقدون فيها الوالء والبراء  ..ويحبونها لذااها !!..
ما سوى ذلك من املحب السا،دْ واملتبادل بين الناا  ..ال ترقى بصاحبها إلى درُ الِفرأو الشرك
ً
ً
ً
 ..بل إن بعضها قد يِون ُا،زا ومستحبا ،وم ها ما يِون واُبا  ..وذلك عندما ينضبط الحو بضوابط
وآداب الشرع ،وهللا تعالى أعلم.


ً
ً
اِ :76عيم قبيل أو حزب له أفراد يطيعونه في كل أمر؛ مثال قال :اضرَّوا فالنا فضرَّوه،
ً
ً
واسجنوا فالنا فسجنوه ،راقبوا فالنا فراقبوه  ..فهل عملهم هذا شرك أكبر ،وما الدليل  ..وما وُه
الشاهد  ..وهل هناك فر إذا أطاعوه مرْ واحدْ أو عدْ مرات  ..وما الضابط في ذلك  ..وهل معنى هذا
ً
ً
أنهم اتخذوه رَّا  ..وهل هذا كفرومن أي وُه  ..وهل الزعيم يِفربهذا  ..وهل ُيعتبر طاغوتا ؟؟
ً
والب كذلك عندما يأمر أوالده امل لفين أن يضرَّوا فالنا فيضرَّوه  ..فهل يِفرون بذلك  ..وهل
ً
يِفرالب ُويعتبر طاغوتا ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أيما امرئ ُيطاع لذاته أو فيما يأمر به من كفر وشرك  ..فالطاع
ً
ُ
هنا شرك وكفر تخرج صاحبها من املل  ،واملطاع إن كان راضيا في أن ُيطاع لذاته فهو طاغوت ومعبود من
َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً
ابا م ْن ُدون َّ
ُ
اَّلل.
ِ ِ
دون هللا عزوُل  ..وعلى أتباعه يحمل قوله تعالى :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرَّ ِ

وما سوى ذلك من أنواع الطاع َ وإن كاني في املعصي َ ال ترقى بصاحبها إلى درُ الِفر والشرك
 ..وال ُيحمل على املطاع وصف الطاغوت أو املعبود من دون هللا ،وهللا تعالى أعلم.
فإن قلي :كيف تِون صف املطاع لذاته ..؟
ً
أقول :هو الذي ُيطاع لشخصه في ُميع ما يصدرعنه  ..ولِونه فالنا بغض النظرعما يأمربه كان
ً
ً
حقا أم باطال  ..فهو َ في نظر أتباعه َ ُيطاع لنه فالن وإن أمر بالباطل  ..فماهي المر ونوعيته ال قيم له
عندهم ما دام قد صدر عن سيدهم املطاع  ..فمن تحقق فيه وفي أتباعه هذا الوصف  ..فهو املعنق من
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قول أهل العلم باملطاع لذاته  ..وهذا النوع من الطاع ال شك أنه كفر وشرك؛ لن املطاع لذاته هو هللا
تعالى وحده ،وما سواه ُيطاع له وفيه سبحانه وتعالى.

ا :77أش ل علي فهم مالحظ أشرتم إليها في م مناقش الشيخ العثيمين في االستحالل م
ُ
وهي التوسع في استعمال م تمم ،والذي لم أفهمه :التماتل بين هذين القولين :مأطيع هللا تعالى تم فالن
م و م أعبد هللا تم فالن م حي أن الطاع هلل وللرسول ،وأولي المر  ..أما العبادْ فال تِون إال هلل ..
ً
فنرُو التوضيح ،وُزاكم هللا ِيرا ونفع بِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن حرف م تم م ينفع في مواضع دون مواضع ،ويجوِ
استخدامه في مواضع دون مواضع ،ففيما يجوِ استخدامه كأن تقول :مما شاء هللا تم ما شئيم فهو في
هذا املوضع ُيفيد التفريق بين مشيئ هللا ومشيئ العبد ،ويفيد أن مشيئ العبد دون مشيئ هللا تعالى،
وأن مشيئ هللا تعالى فو مشيئ العبد وحاكم لها ،إضاف إلى ذلك فإن إتبات املشيئ للعبد حق ال
ِالف فيه ،بخالف قولك :مما شاء هللا وشئي م فإن حرف م الواو م هنا يفيد املعي واملشارك  ،واملساواْ،
لذا ورد النهق عن ذلك فقال صلى هللا عليه وسلم :مإذا حلف أحدكم فال يقل ما شاء هللا وشئي ،ولِن
ليقل ما شاء هللا تم شئيم.
ً
وصح أن رُال قال للنبق صلى هللا عليه وسلم :ما شاء هللا وشئي! فقال صلى هللا عليه وسلم:
ً
مأُعلتنق هلل ندام.
عودْ إلى حرف م تم م فأقول :إذا ُاِاستخدامه في مقول م ما شاء هللا تم شئي م ال يعنق وال ُيفيد
ُواِ استخدامه في قولك :مأطيع هللا تم فالنم؛ لن تم هنا تفيد تعدد املطاعين ،ومساوااهم في الطاع ،
واملطاع لذاته واحد أحد ال شريك له ،ومن يطاع سواه من أولي المر وغيرهم فهو ُيطاع له وفيه سبحانه
ً ً
وتعالى ال لذاته ،إضاف إلى ذلك فإن الطاع تدِل دِوال كليا في معنى ودالالت العبادْ  ..ومن أهل العلم
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ
وه ْم ِإنِ ْم ملش ِركون أي إن
من عرف العبادْ بالطاع والطاع بالعبادْ ،لذلك قال تعالى :وِإن أطعتم
عبدتموهم من ُه الطاع بطاعتهم فيما ُيحلون ُويحرمون من دون هللا إنِم ملشركون ،فالشرك ال ُيطلق
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ُ
إال لنوع عبادْ تصرف لغيرهللا تعالى ،لذلك قلنا أن وضع م تم م في هذا املوضع ال تتشفع لقا،لها ،وهي كمن
يقول أعبد هللا تم فالن!
وملزيد من التوضيح أقول :ال يجوِ للمرء أن يقول أطيع هللا تم فالن ،أو أحو هللا تم فالن ،أو أتبع
هللا تم فالن ،أو أوالي وأعادي في هللا تم في فالن ،أقاتل في سايل هللا تم في سايل الوطن أو فالن  ..فهذه
العبارات عبارات شركي ال يجوِ التلفظ بها  ..وإقحام م تم م في وسطها ال تبررها!

ا :78هل املتابع في التشريع املضاد لتشريع هللا كفر؛ مثل بنوك الرَّا ودور العهروالفساد
والخمر؛ بمعنى أِرإن الدول إذا كاني مستحله بمجرد التشريع مثل إعطاء رِص وقوانين تسيرهذه
الِبا،رفما حال املزاولين لهذه الرِص أعنق أصحاب هذه الرِص والحانات ال ق تمارا فيها املعصي
من ِمور وغيره الذين تابعوا الدول في ذلك ولي

الفراد الذين يدِلون داِل الحانات ملمارس

املعصي  ،هل يعتبر هؤالء الذين تابعوا الدول في التشريع وذلك بأِذ الرِص من الدول فعملوا
ً
املباني الشاهق لذلك ووفروا كل ما يحتاُه العصاْ هل يعتبرهذا استحالل أم ال  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يسعى إلذن أو ترِيص َ من املشرعين َ في أن يفتتح مشروعا
ً
ً
ً
قا،ما على املعصي  ..مزلق كبير  ..وشبه كبيرْ  ..لِن بمفردها ال ترقى أن تِون دليال صريحا
على االستحالل املِفر ..إذ ال بد من النظرإلى قرا،ن أِرى توضح بش ل ُلي في أي ِان يِون الفاعل :في
ً
ِان املستحلين  ..أم في ِان العصاْ غير املستحلين؛ لن كثيرا من املعاص ق تمارا في هذا الزمان بعد
استئذان أو حصول على إذن ورِص ؛ كالدِول إلى املراقص والبارات ونحوها من الماكن السيئ ..
ً
ً
فالداِل لهذه الماكن ال يمِن له الدِول إال بعد أن يستأذن أوال ،وأحيانا يدفع رسوم الدِول  ..لِن
ً
هذا الفعل ذاته مستقال ال يمِننا من الحِم على الفاعل بأنه مستحل ملا يفعل  ..وهللا تعالى أعلم.

ً
ً
ا :79هل رد أمر هللا ورسوله يِون كفرا أكبر أم كفرا أصغر  ..وهل الرد لْلمر يعنق أنه ال
يعمل به ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .رد المر أشمل وأغلظ من مجرد ترك المر  ..ف ل من رد أمر هللا
ً
تعالى لزمه ترك العمل به ،ولي كل من ال يعمل بما أمر هللا به لزمه أن يِون رادا لمرهللا تعالى.
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فالرد :يعنق الرفض واإلعراض وعدم القبول  ..وهذا كفر أكبر بال ِالف  ..أما ترك العمل :فقد
يِون من ُه الرد واإلعراض  ..وقد يِون من ُه الِسل أو االنشغال بالدنيا وغير ذلك  ..وهللا تعالى
أعلم.
لذا عند الحِم على ترك عمل معين بالِفر أو عدمه ال بد من النظر إلى عدْ أمور م ها :نوعي
العمل املتروك  ..والدافع الذي حمل التارك على ترك هذا العمل  ..وهللا تعالى أعلم.


َّ ُ
عما نهق عنه
ا :80هل مجرد االمتناع عن فعل الواُبات الشرعي  ،أواالمتناع عن االنتهاء
ُ ..يعد ردْ عن الدين  ..وما العل في عدم تِفير القرآن لقطاع الطر  ..مع أنهم ممتنعون عن االلتزام
بالشريع  ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .االمتناع نوعان :امتناع عن التوحيد ومتطلباته  ..أوامتناع مؤداه
الوقوع في الشرك الكبر  ..فهذا النوع من االمتناع كفر وردْ عن الدين ملجرد االمتناع  ..ونوع آِر من
االمتناع مؤداه أن يوقع صاحبه في املعاص ق والِبا،ر َ كقطاع الطر ونحوهم َ فهذا عاص وفاسق وظالم
ال يِفر بمجرد امتناعه  ..إال إذا ضم مع االمتناع قرا،ن أِرى تفيد جحوده أو استحالله ملا قد امتنع عنه
فحينئذ ُيحِم عليه بالِفروالردْ لجحوده أو استحالله ولي ملجرد االمتناع ،وهللا تعالى أعلم.
..
و

ا :81يا شيخنا  ..ذكرت في املسا،ل املتفرق أن الذي عقد الزواج على امرأْ أبيه وأعرا
بها  ..أنه كافر مرتد الستحالله ما حرم هللا ،وهذا حق ،ولِن ما حِم من يذهو برُليه إلى بنك رَّوي
ً
ونحو ذلك هل هذا يِفر ..وما الفر بين املسألتين  ..أريد ضابطا أميزمن ِالله بين العمل الذي يِون
ً
دليال على االستحالل  ..مما سواه  ..فهذه من دقا،ق المور  ..وَّاهلل التوفيق؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هناك فعل ال ُيمِن أن ُيفسر إال أنه استحالل ملا حرم هللا تعالى،
َّ
وهذا الذي يِفر صاحبه  ..وهناك فعل يحتمل أكثر من فهم وتفسير  ..وهذا ال يجوِ أن يِفر صاحبه من
دون النظرإلى القرا،ن الِرى ال ق تفيدنا أنه ُيمارا هذا الفعل على وُه االستحالل ال غير.
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فالذي يذهو للبنك الرَّوي؛ قد يذهو إليه لسداد بعض فواتير املاء والِهرَّاء  ..وقد يذهو إليه
ليرسل حوال ضروري إلى بلد آِر  ..وقد يذهو إليه لالقتراض منه القتناعه أنه في ضرورْ تبرر له مثل
ً
هذا االقتراض  ..وقد يِون  ..وقد يِون  ..لذا ال يمِن اعتبار من يذهو برُليه إلى البنك الرَّوي مستحال
ً
ً
ملا حرم هللا قوال واحدا  ..كالذي عقد الن اح على امرأْ أبيه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :82قال شيخ اإلسالم ابن تيمي رحمه هللا في الفتاوى  :373-372/35موم ى ترك العالم
ما علمه من كتاب هللا وسن رسوله صلى هللا عليه وسلم ،واتبع حِم الحاكم املخالف لحِم هللا
ً
ً
ورسوله ،كان مرتدا كافرا يستحق العقوَّ في الدنيا واآلِرْ “ا -هَ.
والسؤال :ما هو دليل هذا الِالم من الِتاب والسن ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لو ُاء السؤال :كيف نفهم ونفسر هذا الِالم على ضوء أدل
الِتاب والسن  ..ل ان أحسن ،وأليق بمقام شيخ اإلسالم؛ حي أن ابن تيمي قد أتى بالدليل بعد قوله
َ
َ َّ
ُ
َ ُ
َ ً
ُْ
َّ
هذا مباشرْ؛ فذكر قوله تعالى :ات ِب ُعوا َما أن ِز َل ِإل ْيِ ْم ِم ْن َرَِِّّ ْم َوال تت ِب ُعوا ِم ْن ُدو ِن ِه أ ْو ِل َي َاء ق ِليال َما
َ َ َّ َ
تذك ُرونالعراف.3 :
ُ
وبعد ،فأقول :في كثير من الحيان ُيطلق العالم عبارات متشابه  ،ال يمِن أن تفهم مستقل من
دون ردها للمحِم من قوله وكالمه  ..أو ردها لْلصول والقواعد العام للشريع اإلسالمي  ..من تلك
العبارات املتشابه العبارْ املقتطع واملسؤول ع ها أعاله.
والذي يظهر لي أن الترك واملتابع ال ق يريدها ويعنيها شيخ اإلسالم من قوله أعاله ،وال ق يقع
صاحبها بالِفر والردْ ،هو ترك االستحسان أوترك العدول ،واإلعراض ،عن حِم هللا ورسوله َ مع علمه
بأنه حِم هللا ورسوله َ وإيثار وتقديم أو تحسين حِم الحاكم أو غيره من الخلق على حِم هللا ورسوله ..
فمثل هذا الترك لحِم هللا ورسوله  ..ومثل هذه املتابع لحِم الحاكم أو غيره  ..ال شك أنها كفر وردْ ..
وصاحبها كما قال شيخ اإلسالم كافر مرتد.
ُ
والدل على ذلك من كتاب هللا وسن رسوله أكثر من أن تحصر في هذا املوضع م ها ،قوله تعالى:
ُ
ّ
َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َن َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ
َ ْ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ َ
ض ْيي َو ُي َس ِل ُموا
يما ش َج َر َب ْي َ ُه ْم ت َّم ال َي ِج ُدوا ِفي أنف ِس ِهم حرُا ِمما ق
فال ور َِّك ال يؤ ِمنو ح ى يح ِِموك ِف

91

الشرك

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

َ َ
َْ َ
ً
َ
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ
َ َْ ُ
ين ُيخ ِالفون َع ْن أ ْم ِر ِه أن ت ِص َيب ُه ْم ِفتن أ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َعذاب أ ِليم .وقوله
ت ْس ِليما .وقوله تعال :فليحذ ِرال ِذ
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َن َّ َ َ َّ ُ ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ
اَّلل غفور َر ِحيم .وقوله تعالى:
وني يح ِببِم اَّلل ويغ ِفرلِم ذنوَِّم و
تعالى :قل ِإن كنتم ت ِحبو اَّلل فات ِبع ِ
َ َ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
ْ َ
َْ ً
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ َّ
اَّلل َو َّ ُ
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِِ ِرذ ِل َك ِ ْير َوأ ْح َس ُن تأ ِويال.
الرسو ِل ِإن كنتم تؤ ِمنون ِب ِ
ف ِإن تناِعتم ِفي ش ْق وء ف ُردوه ِإلى ِ
َ َ
ُْ َ
َ
َ َْ َ َ
ُْ
ُ
وقوله تعالىَ  :أ َل ْم َت َر إ َلى َّالذ َ
ين َي ْز ُع ُمون أ َّن ُه ْم َآمنوا ِب َما أن ِز َل ِإل ْي َك َو َما أن ِز َل ِم ْن ق ْب ِل َك ُي ِر ُيدون أن َيت َحاك ُموا
ِ
ِ
َ ُ
َ
ً
َّ ُ
َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ً
َْ ْ ُ
ضالال َب ِعيدا.
وت َوق ْد أ ِم ُروا أن َيِف ُروا ِب ِه وي ِريد الشيطان أن ي ِضلهم
ِإلى الطاغ ِ
َ
َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ً
ُ َ
ََ ُ ْ َ ْ َ
اه ِل َّي ِ َي ْبغون َو َم ْن أ ْح َس ُن ِم َن
وقوله تعالى :وال يش ِرك ِفي حِ ِم ِه أحدا .وقوله تعالى :أفحِم الج ِ
ُ َ
َّ ْ ً َ
اَّلل ُحِما ِلق ْو وم ُيو ِقنون .وغيرها كثير من اآليات القرآني ال ق تدل على كفروردْ من تقدم وصفه.
ِ

ُ
ا :83ما هو كفر النعم  ،وهل املعصي تنقص الرِ مع أن الرِ مقدر قبل أن يخلق
ً
اإلنسان  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كفرالنعم هوكفراإلحسان والخيرواملعروف ،وهو ُيقابل الشِر؛
فمن شِر املعروف واإلحسان فما كفره ،ومن قابله بالجحود والنِران  ..فقد كفر النعم  ،كما في قوله
ُ ََ ْ ُ َ َ ْ ُ
ال َه َذا م ْن َف ْ
تعالى عن نايه سليمانَ  :ف َل َّما َر ُآه ُم ْس َت ِق ّرًا ِع ْن َد ُه َق َ
ض ِل َرِّبي ِل َي ْبل َو ِني أأشِ ُرأ ْم أكف ُر .أي أأشِر
ِ
النعم أم أكفرها ..؟
وفي الحدي الذي أِرُه مسلم عن ابن عباا قال :قال النبق صلى هللا عليه وسلم :م ُأريي ا َ
لنار
ُ ُ
النساء يِفرن م قيل :يِفرن باهلل ؟ قال :ميِفرن العشير َ أي الزوج َ ويِفرن اإلحسان؛ لو
فإذا أكثر أهلها
ً
ً
ْ
َّ
إحداهن الدهرتم رأت منك شيئا قالي ما رأيي منك ِيرا قطم .فالِفرهنا ُيراد به كفرالنعم
أحسني إلى
واإلحسان  ..وهو الذي ُيطلق عليه أهل العلم بالِفردون كفر؛ أي لي بالِفر الكبرالذي ُيخرج صاحبه
من املل .
ُ
وكون املعصي تنقص الرِ وترفعه ،وقد تمحقه  ..بحسو نوعي املعاص ق والذنوب  ..فهذا ال
ً
يتعارض مع كون الرِ مقدرا له قبل أن ُيخلق؛ وَّيان ذلك أن هللا تعالى يعلم ما سيفعله عبده من
املعاص ق والذنوب  ..ومن قطيع الرحم وعقو الوالدين  ..قبل أن يخلقه وقبل أن يخلق الخلق  ..فيقدر
ً
ً
وعاص  ..وقاطع للرحم  ..ال ق لوالها ل ان له تقديرا آِر ..ورِقا آِر.
كمذنو
له الرِ الذي يستحقه
و
و
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ويمِن القول كذلك :أن هللا تعالى قدرلعبده الرِ  ..وقدرله املعاص ق ال ق تمنع من وصول هذا
الرِ له  ..فالرِ وموانع نزول الرِ  ..وأسباب نزول الرِ  ..كلها بقدر  ..وكلها قد أحاط هللا تعالى بها
ً
ً
ً
ً
علما قبل ِلق الخلق  ..فقدريدفع قدرا  ..وقدريستجلو قدرا  ..وقدر ُيعالج قدرا  ..وفي ال هاي ال يِون إال
املقدور واملِتوب.
مع التنايه أن الفقر ..ال يلزم بالضرورْ أن يِون بساو املعاص ق والذنوب ،كما أن الغنى ال يستلزم
أن يِون بساو فعل الطاعات والحسنات  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :84في الحدي  :ممن حلف بغيرهللا فقد كفرأو أشركم .كثيرمن الناا هنا يحلفون بغير
هللا فما الصل في ذلك الِفرالكبرأم الصغر  ..بارك هللا فيِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحلف بغيرهللا شرك أصغرال ُيخرج صاحبه من املل  ..لِن هناك
من يحلف بغير هللا على وُه التعظيم والتقدي

والعبادْ والخوف والخشي من املحلوف به أكثر من

الخوف من الخالق سبحانه وتعالى  ..فالحلف بغيرهللا بهذا الوصف شرك أكبر.

ا :85السالم عليِم ورحم هللا وَّركاته كيف حالك شيخنا الِريم عندنا مسأل وهي ما
حِم سو القدرهل يصل للِفر؟  ..وُزاكم هللا ِيرا
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا ،وبعد  ..القدر هو حِم هللا تعالى
الِوني ،والشرعي  ..ومن يشتم حِم هللا تعالى ال شك أنه يقع في الِفر ،والعياذ باهلل.

ا :86ما حِم الحلف بغيرهللا أمام العدو في الساح للمصلح ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن كان املراد باملصلح أنها ترقى إلى درُ نجاْ املسلم من قبض
وسجن وتعذيو العدو  ..وكاني هذه املصلح ال تتأتى إال بالحلف بغير هللا  ..أقول نعم يجوِ من قبيل
العمل بأح ام اإلكراه  ..وإال فال ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :87هل الشرك الخفي يخرج من دا،رْ اإلسالم واإليمان أم أنه من الذنوب ال ق تمحى
بالتوَّ ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشرك الخفي هو الرياء ،وهو ال يخرج صاحبه من املل  ..وهو من
ُمل الذنوب ال ق ُيترك صاحبها إلى مشيئ هللا تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ،كما قال تعالىِ  :إ َّن
َ َ
ْ
َ َ
َّ َ ْ َ ْ ْ
اَّلل ال َيغ ِف ُرأن ُيش َر َك ِب ِه َو َيغ ِف ُر َما ُدون ذ ِل َك ِمل ْن َيش ُاء.
ُ
وهل هو من الذنوب ال ق تمحى بالتوَّ ..؟
أقول :التوَّ الصادق تجو ما قبلها  ..كل ما قبلها  ..بما في ذلك الشرك الكبر  ..والِفر الكبر ..
وَّاب التوَّ مفتوح لجميع العصاْ واملجرمين بما فيهم ال افرين املشركين.

ا :88ترك العمل لُل الناا رياء  ..ما صح هذا القول؟
وترك العمل لعدم حو العامل أن يراه أحد هل يعد هذا رياء؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .العبادْ والطاع فعل وترك ،فمن فعل شيئا مما أمر هللا به أو
ً
ترك شيئا مما نهى هللا عنه  ..ابتغاء الناا  ..والسمع والشهرْ  ..وح ى ُيقال عنه كذا وكذا  ..فنعم هو من
الرياء؛ الشرك الخفي!
من الرياء  ..ولِنه من الغباء  ..ومن

أما أن يترك العمل الصالح ح ى ال يراه الناا  ..فهو لي
تلبي إبلي عليه  ..فاملسلم ُيصحح الني من وراء عمله  ..تم ال ُيبالي بعد ذلك هل رآه الناا أم لم يروه!

ً
ا :89هل من يخفي عيبه املِتسو عن الناا ُ ..يعد مرا،يا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .العيو واملشين هو الذي يحِم الشرع عليه بأنه عيو ومشين،
فإن كني تعنق هذا النوع من العيو ،فأقول :ستره لي

من الرياء ،بل هو واُو ،لقوله صلى هللا عليه

وسلم كما في صحيح البخاري :مكل أم ق معافى إال املجاهرين ،وإن من املجاهرْ أن يعمل الرُل بالليل
ً
عمال ،تم يصبح وقد ستره هللا ،فيقول :يا فالن ،عملي البارح كذا وكذا ،وقد بات يستره رَّه ،ويصبح
يِشف ستر هللا عنهم.
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ا :90كيف نوفق بين النهق عن االستغفار للمشركين ،وَّراء إبراهيم عليه الصالْ
والسالم من أبيه املشرك  ..وَّين استغفار إبراهيم لبويه في الِبر بعد أن وهبه هللا تعالى إسماعيل
َ
َ
ََ ْ َ ْ َ
وإسحا كما في قوله تعالىْ  :ال َح ْم ُد َّ َّ َ َ َ
اع َ
يل َوِإ ْس َحا ۚ ِإ َّن َرِّبي ل َس ِم ُيع
َّلل ال ِذي وهو ِلي على ال ِِب ِر ِإسم ِ
ِ ِ
ُّ َ َ ّ ْ َ ْ ُ َ َّ َ
َ ْ
ُ
َ ََ
ْ ْ َ
الصال ِْ َو ِمن ذ ِّرَّي ِ ق ۚ َرََّّنا َوتق َّب ْل ُد َع ِاء * َرََّّنا اغ ِف ْر ِلي َو ِل َو ِال َد َّي َو ِلل ُمؤ ِم ِنين َي ْو َم
الدع ِاء* ر ِب اُعل ِنق م ِقيم
َي ُق ُ
وم ْالح َس ُ
اب إبراهيم.41_39 :
ِ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أن هذا االستغفارمن إبراهيم عليه الصالْ والسالم لبيه كان عن
موعدْ وعدها إياه ،فلما تبين له أنه عدو هلل تعالى بوفاته على الشرك تبرأ منه وأمسك عن الدعاء
َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ
َ َ َ َ َ َ َّ
يم ِل ِب ِيه ِإال َعن َّم ْو ِع َد وْ َو َع َد َها ِإ َّي ُاه فل َّما ت َب َّين ل ُه أن ُه
واالستغفارله ،كما قال تعالى :وما كان اس ِتغفار ِإبر ِاه
َ ُ ّ َّ َ َ ْ
َّلل ت َب َّرأ ِمن ُه التوَّ .114 :
عدو ِ ِ
ً
وعلى هذا القول املأتور عن ابن عباا وغيره :فإن استغفار إبراهيم لبيه كان في حياْ أبيه طمعا
ً
في هدايته وتوَّته َ وهذا ال حرج فيه شرعا إن شاء هللا َ فلما مات أبوه على الشرك والِفر وأبى أن يؤمن،
تبين إلبراهيم عليه الصالْ والسالم أن أباه عدو هلل وأنه أبى إال املوت على الشرك ،وأن الدعاء واالستغفار
فحينئذ تبرأ منه البراء
لم يعد ينفعه في ش قء  ..وأن هللا تعالى لن يغفر له؛ لنه مات على الشرك والِفر ..
و
املطلق بما في ذلك اإلمساك عن الدعاء ،وهللا تعالى أعلم.
َ َ َ َّ ّ َ َّ َ ُ َ
ْ ْ َ َ َ ُ ُ ُ
َ ْ
ين َآمنوا أن َي ْستغ ِف ُروا ِلل ُمش ِر ِكين َول ْو كانوا أو ِلي ق ْرَبى ِمن َب ْع ِد َما
وقوله تعالى :ما كان ِللن ِب ِق وال ِذ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ
اب ال َج ِح ِيم التوَّ  .113 :وال يتبين لنا بأنهم أصحاب الجحيم إال بعد موافااهم على
تبين لهم أنهم أصح
الشرك والِفر والعياذ باهلل؛ فدل أن النهق عن الدعاء للمشركين بعد موافااهم على الشرك ،ولي وهم
أحياء.
ً
فإن قيل هذا يعنق أن والد إبراهيم كان قد عمر كثيرا إلى أن أصبح إبراهيم عليه الصالْ
ً
والسالم كبيرا وصار عنده إسماعيل وإسحا  ..؟
أقول ال يوُد الدليل الذي يبطل ذلك  ..وهللا تعالى أعلم.
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هذا ما يحضرني كجواب على السؤال  ..وهذا الراجح لدي  ..وهناك أقوال أِرى مرُوح يمِن
تأويلها والقول بها لو صار القول إليها ،ولِن ال حاُ لذلك مع وُود القول الراجح الذي تطمئن إليه
النف  ،والذي قال به عدد من السلف ،كما نقل ذلك ع هم الطبري وغيره  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :91ما حِم من يدعي النبوْ ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يدعي النبوْ بعد نبينا محمد -صلى هللا عليه وسلم .. -هو
بالنص واإلُماع كافر مرتد  ..لن في ادعا،ه النبوْ تِذيو صريح ملا تاي في الِتاب والسن  ،وإُماع الم
على أنه ال نبق بعد نبينا محمد -صلى هللا عليه وسلم.-
َ َ َّ ُ َل َّ َ َ َّ َ
اَّلل َوِات َم الن ِا ِّيين.
قال تعالى :ول ِِن رسو ِ
قصر
وفي الحدي فقد صح عن النبق -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال :ممثلي ومثل الناياء كمثل
و
ُ
َ
ُ
أحسن بنيانه وترك منه موضع ل ِبن و  ،فطاف به النظاريتعجبون من حسن بنا،ه ،إال موضع تلك اللبن  ،ال
ُ
ُ
يعيبون سواها ،فِني أنا سددت موضع تلك اللبن ِ ،تم بي البنيان ،وِتم بي الرسل م متفق عليه.
ً
أسماء :أنا محمد ،وأنا أحمد ،وأنا املاحي يمحو هللا بي الِفر،
وقال -صلى هللا عليه وسلم :-مإن لي
َّ
قدمي،وأنا العاقو ،والعاقو الذي لي بعده نبق م متفق عليه.
الحاش ُرالذي ُيحشرالناا على
وأنا
ِ
وقال -صلى هللا عليه وسلم :-مإنه سيِون من أم ق كذابون تالتون كلهم يزعم أنه نبق ،وأنا ِاتم
النايين ،وال نبق بعدي م مسلم.

ّ ُ
ُ
بسي ،وأعطيي ُوامع ال لم ،ونصرت بالرعو،
وقال -صلى هللا عليه وسلم :-مفضلي على الناياء و
ً
ً
ً ُ
وأحلي لي الغنا،مُ ،
وُعلي لي الرض طهورا ومسجدا ،وأرسلي إلى الخلق كاف  ،وِتم بي النايين ممسلم.
ئذ
وقد أُمع الصحاب على قتال مسيلم الِذاب ومن صدقه على ادعا،ه النبوْ ممن تابعه وقت و
على أنهم طا،ف كفروردْ  ..وهذا أمرال ِالف فيه بين أهل العلم.

ا :92رُل معي في الوظيف من غالْ الصوفي الخرافيين انتهى إلى القول بأن هناك
عباد يعلمون الغيو غير الرسل فقلي له ح ى الرسل ال يعلمون الغيو و إنما يطلعهم هللا على ش قء
من الغيو بنص القرآن وسقي له الدل على ذلك وأقمي عليه الحج أمام ُمع من الناا فلم يقتنع
وكل بضاعته من العلم تقليد ملذهو أبي حنيف ولشيخه اإلمام الضال املعروف بالضالل و السؤال
ً
اآلن :هذا املدعو يصلي أحيانا إماما بنا كونه إمام مسجد و أنا متيقن أن هذا االعتقاد يخدش عقيدته
فهل تجوِ الصالْ ِلفه أم ال ..؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .علم الغيو من ِصوصيات هللا تعالى وحده ،فمن ِعم أن أحدا
غير هللا تعالى يعلم الغيو أو أن الناياء والرسل يعلمون الغيو من تلقاء أنفسهم من دون أن ُيع ِلمهم هللا
ُ َُ َُ
تعالى  ..فهو كافرمرتد لنه مِذب باهلل وآياته ورسله  ..ال تجوِ الصالْ ِلفه ،قال تعالى :ق ْل ال أقو ُل لِ ْم

َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ّ َ َ ْ َ َّ ُ َّ َ ُ َ َ
ْ
ْ
وحى ِإل َّي .وقال تعالىَ  :و ِعن َد ُه
اَّلل وال أعلم الغيو وال أقول لِم ِإ ِني ملك ِإن أت ِبع ِإال ما ي
ِعن ِدي ِز ِا،ن ِ
َم َفات ُح ْال َغ ْيو ال َي ْع َل ُم َها إ َّال ُه َو .وقال تعالىَ  :و َل ْو ُك ْن ُي َأ ْع َل ُم ْال َغ ْي َو َال ْس َت ِْ َث ْر ُت م َن ْال َخ ْير َو َما َم َّسن َق ُّ
الس ُ
وء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ
ْ َ َ َّ َ
َ
ِإن أنا ِإال ن ِذير َو َب ِشير ِلق ْو وم ُيؤ ِمنون.

ا :93حماتي قد درسي الطو الطبيعي  ..وِعمي أنه يوُد نوع من الحجارْ َ فيها كهرَّاء َ
ُيطبو بها اإلنسان ،وهي تقويه ،وتدفع عنه بعض المراض ،وهي تقلد هذه الحجارْ كتميم  ،وِعمي
أن بعضهم يقولون بأنه تدفع العين ! ..
ً
والسؤال :هل يجوِ االعتقاد أن هذه الحجارْ لها أترعلى البدان لوتاي علميا ،وهل يجوِ لاسها،
وهل ُيفر بين ما يؤتر في البدن مثل المراض البدني  ،وَّين ما يؤتر على الرواح مثل العين ،والغضو،
ً
والمراض النفسي  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يجوِ تعاطي الدواء  ..وهذه الحجارْ  ..والطريق ال ق تتعامل بها
حماتك ليسي من الدواء  ..بل هي من الشرك  ..ال يجوِ تعاطيها وال التعامل بها!
ُ
ونصيحتنا لحماتك بأن تتقي هللا وأن تقلع عن هذه الصنائع والخزعبالت قبل أن ُيدركها املوت ..
وقبل أن يقع الندم  ..والت حين مندم!

ا :94ما الحِم في شخص كان عنده صندو به كتو ممزق  ،ومن بي ها قرآن ممز ،
فوضعه أهله ِارج املنزل ليأِذه الزَّال ،وهم ال يعلمون ما به ،فعندما علم أن الصندو أِرج،
ت اسل عن إحضار املصحف ،وقال الصبح ،تم نس ق أمر املصحف ،فأِذه الزَّال  ..فهل يِون هذا
ً
العمل َ الت اسل َ مِفرا ،لن املصحف قد وضع في القاذورات بسابه  ..وإن كان ذلك فِيف يِون
رُوعه إلى اإلسالم ؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .عدم رفع القرآن من سل القمام كسال  ..كالذي يتعمد إلقاءه في
ً
ً
القمام  ..وهو فعل مِفر  ..وهودليل على انعدام حرارْ اإليمان في القلو  ..ففعل الِفركسال لي مانعا
من موانع التِفير ..وعلى صاحبه أن يتوب توَّ نصوحا  ..وأن ال يعود لفعله الشنيع هذا.

ا :95سؤالنا حول حِم املنشورات ال ق توِعها بعض الحركات الجهادي املوُودْ في
العرا ؛ وهي تحمل في طيااها بعض اآليات القرآني والحادي النبوي  ،فهق تتعرض للتبذل والتمزيق
والرمي على الرض من قبل املرتدين ومعظم العوام بساو عداواهم للطوا،ف املجاهدْ عندنا ،فما
ً
حِم مثل هذه العمال من الِوْ بعد معرف عواقبها مسبقا؟
ً
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن كان ُيعلم مسبقا أن هذه النشرات ستمتهن ُويساء إليها على ما
فيها من آيات قرآني وأحادي نبوي  ..ال يجوِ توِيعها وال نشرها.
أما إن كان ال ُيعلم  ..والمر ِاضع للظن ال لليقين ،فإني أنصح بما يلي:
ُ
أن ال تعطى هذه النشرات ملن ُيتوقع منه االستهان بها  ..وأن ُيطبع م ها القدر الذي يحقق الغرض
ُ
من دون ِيادْ  ..وأن تِتو مالحظ في نهاي النشرْ تنبه لخطورْ االستهان بهذه النشرات من قبيل اإلعذار
واإلنذار ،وهللا تعالى أعلم.

ا :96معلوم أن َّ
سو هللا والرسول -صلى هللا عليه وسلم -كفر ال ُيستتاب صاحبه ،ولِن
موحد تذكر أنه في أيام ُاهليته وكفره ساب هللا تعالى أو الرسول -صلى هللا عليه وسلم .. -فهل عليه
ش قء  ..وهل يجوِ له عرض حاله على الجماع املجاهدْ أو الحاكم املسلم َ في حال وُوده َ ليقتص
منه أم يِتم أمره ،وي له إلى هللا تعالى ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .يوُد فر بين شاتم هللا تعالى ،وَّين شاتم الرسول -صلى هللا
عليه وسلم -من حي استتاب الشاتم ،فشاتم هللا تعالى على الراجح أنه ُيستتاب ،بخالف شاتم الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -فإنه ال ُيستتاب لنه حق مخلو ال يسقط إال بالقصاص أوالعفو  ..والعفو مستحيل
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لن صاحو الحق الذي يملك صالحي العفو هنا هو النبق -صلى هللا عليه وسلم -وحده ،والنبق -صلى هللا
ً
عليه وسلم -قد مات  ..لذا لم يبق إال القصاص ،وقصاص شاتم الناياء القتل إُماعا.
فإن تاب وحسني توَّته نفعته توَّته يوم القيام  ..أما في الدنيا ال بد من القصاص ،وقصاص
الشاتم القتل كما تقدم.
أما صاحبِم أرى أن يستر نفسه ،وأن يب ي على ذنبه ،ويجتهد في الطاعات ،ويسأل هللا تعالى
الشهادْ في سايله  ..عس ى هللا تعالى أن يعفو عنه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :97فضيل الشيخ عندنا في سوريا ولْلسف منتشر بين الناا سو الدين والرب ولِن
الكثري م هم يشتمون الدين بلفظ(ينعن)وهذه الصيغ كما تعلمون لي
ً
بهذه ال لم يعتبرشاتما للدين وَّذلك يِون مرتدا  ..وُزاكم هللا عنا وعن املسلمين ِير الجزاء؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يِون كافرا ومرتدا؛ لن هذه ال لم م ينعن م وإن كاني ال
ُ
ً
ُ
تعنق شيئا إال أنها تطلق وتستخدم في موضع الطعن ،والشتم ،والتهِم ،واللعن ،واالستخفاف باهلل والدين
لها معنى ،فهل املتلفظ

 ..لذا فهق عندي لفظ كفري حِمه حِم أي عبارْ صريح تفيد السو والطعن.


ً
ا :98يشيع أحيانا في الماكن العام وامليِروَّاصات شتم هللا سبحانه وتعالى والدين ..
حِم القاعد معهم ،ولو سمع

فهل يجو على الجال اإلن ار عليهم أو ترك امل ان  ..أم حِمه لي
ً
ً
كالمهم كونه ال يجالسهم وإنما اتفق سماعه لِالمهم اتفاقا  ..أحيانا يضع صاحو الباص فيلم لحد
ّ
الزنادق كعادل إمام فيه استهزاء مبطن بالدين أو باهلل كما حدث معي مرْ إنه ُوضعي مسرحي م
شاهد ما شافش حاُ م وفيها استهزاء هذا الزنديق باسم هللا البصير ،ولِن لي من السهل إقناع
ً
ً
العامي أن هذا استهزاء باهلل  ..فأرُو منِم نصحا بالتصرف املناسو  ..وُزاكم هللا ِيرا ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصل في املنِرأن ُينِرمن وُد في نفسه املقدرْ على إن اره ّ ..أيا
كان نوع املنِر ..وامل ان الذي يحصل فيه هذا املنِر.
وَّالنسب للحال ال ق ذكرت فإننا ننصح بما يلي:

101

أعمال خترج صاحبها من امللة

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

 -1أن ُينِراملنِر  ..وأن ُينصح السا،ق بال ق هي أحسن  ..فإن أمسك واتعظ ف ان املطلوب.
ً
 -2فإن امتنع  ..وأبى إال أن يضع على تلك املسرحي ال ق ذكراها  ..فإن كان السفرطويال  ..يستحيل
معه الراكو أن ينزل في أي موضع يشاء  ..كالسفر في الطا،رات أو القطارات ،أو السفن  ..أو السفريات
الطويل في الباصات بحي لو نزل في أي م ان من الطريق  ..قد يتعرض للهالك أو السلو من قبل
اللصوص ونحو ذلك  ..فإننا ننصح الخ في هذه الحال بأن يسد أذنيه  ..ويغض الطرف عن تلك املسرحي
ً
ال ق ُيستهزأ بها بالدين ما استطاع إلى ذلك سايال.
ً
ً
أما إن كان السفر محتمال  ..والنزول في أي موضع من الطريق ال يش ل ِطرا أو مشق كبرى على
اإلنسان  ..فإنا نرى له النزول بعد أن ُيعلم السا،ق عن الساو الذي حمله على النزول في هذا املوضع من
الطريق  ..وهللا تعالى أعلم.

ال ق

ا :99سؤالي عن حِم التواُد والبقاء بحج الدعوْ في غرف الدردش في البالتوك وغيرها
ُ
العلماء الرَّانيين وتارْ أِرى
في الناياء عليهم الصالْ والسالم وااهام
تعد للطعن

وهي الشد سو هللا عزوُل وإهان القرءان العظيم ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ للمرء أن يمِ في تلك الغرف في البالتوك ال ق تتعرض
ً
هلل عز وُل ،ولرسله ،ولدينه بالطعن واالستهزاء ،تم هو ال يستطيع أن ُينِر ،ولو أنِر فإن اره ال يغيرشيئا
من ذلك املنِراملشارإليه.
االستهان في هذا الجانو قد يؤدي بصاحبه إلى الِفر والعياذ باهلل؛ لن الجلوا في مجال
ً
االستهزاء والطعن من دون إن ار أو مع إن ار ال ُيقدم وال ُيؤِر ،وال ُيغير من الحال شيئا كفر والعياذ باهلل،

ُ َ َْ
َّ ْ َ
كما قال تعالىَ  :و َق ْد َن َّز َل َع َل ْي ُِ ْم في ْالِ َت َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
اَّلل ُيِف ُر ِب َها َو ُي ْس َت ْه َزأ ِب َها فال تق ُع ُدوا َم َع ُه ْم
اب أن ِإذا س ِمعتم آي ِ
ات ِ
ِ ِ ِ
ً
َّ
وضوا في َحدي َغ ْيره إ َّن ُِ ْم إ ًذا م ْث ُل ُه ْم إ َّن َّ َ
َح َّ ى َي ُخ ُ
اَّلل َُام ُع ْاملُ َنافق َين َو ْال َ افر َ
ين ِفي َُ َهن َم َُ ِميعاالنساء:
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ و ِِ ِ ِ ِ
ِ
.140

َ
ض َع ْ ُه ْم َح َّ ى َي ُخ ُ
ين َي ُخ ُ
وقال تعالىَ  :وإ َذا َرَأ ْي َي َّالذ َ
وضو َن في َآيات َنا َف َأ ْعر ْ
وضوا ِفي َح ِدي و غ ْي ِر ِه َوِإ َّما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
ُ ْ َ َّ َ َّ ْ َ ُ
ان َفال َت ْق ُع ْد َب ْع َد ّ ْ َ َ ْ َ ْ
املينالنعام.68 :
ين ِسينك الشيط
الذك َرى مع القو ِم الظ ِ ِ
ِ
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ا :100شيخنا الِريم هنا في مصر الِثير من املسلسالت والفالم تسخر واهزأ من اإلسالم ..
ً
ومن االلتزام بالسن  ..وهذا يتم بعلم الحاكم ووِير اإلعالم  ..ألي هذا كافيا لتِفيرهم ،هم ومن
يمثلون هذه الفالم ..؟
وما حِم من يشاهد هذه الفالم ،ويضحِون ،ولِ هم ال ينِرون السن  ،ويؤمنون بصح االلتزام
بالسن ..؟
وكذلك شيخنا ما حِم من يظهرفي مسلسل أو فلم تلفزيوني أنه نصراني  ..أو يهودي  ..ونحو ذلك،
ً
وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .السخري من الدين  ..سواء كان عن طريق املسلسالت التلفزيوني
أو غيرها  ..هو كفر أكبر  ..والذي يرضاه أو يرِص للساِر بأن يسخر من الدين  ..فهو كافر كذلك ،لقوله
ُُْ َ
ُ َ َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ
اَّلل َو َآيا ِت ِه َو َر ُس ِول ِه كنت ْم ت ْس َت ْه ِز،ون  .ال ت ْعت ِذ ُروا
تعالى :ول ِئن سألتهم ليقولن ِإنما كنا نخوض ونلعو ق ْل أ ِب ِ
ُ ْ َ ُ
َ َ ُْ ُ ّ َ َ َ َ َ ُ
َ ََ ُ
َ
ق ْد كف ْرت ْم َب ْع َد ِإ َيما ِنِ ْم ِإن ن ْعف َع ْن طا ِ،ف و ِمنِ ْم ن َع ِذ ْب ط ِا،ف ِبأ َّن ُه ْم كانوا ُم ْج ِر ِمين التوَّ .66-65 :
كذلك مشاهدْ هذه الفالم واملسلسالت  ..ومتابع الساِرين من الدين بالضحك واإلعجاب
ونحو ذلك  ..فإنه ال يجوِ  ..فقد ينتهق الفلم أو املسلسل  ..وقد ِرج املرء من دينه وهو ال يدري  ..نسأل
هللا تعالى العفو والعافي !
ُ َ َْ
َّ ْ َ
قال تعالىَ  :و َق ْد َن َّز َل َع َل ْي ُِ ْم في ْالِ َتاب َأ ْن إ َذا َسم ْع ُت ْم َ
اَّلل ُيِف ُر ِب َها َو ُي ْس َت ْه َزأ ِب َها فال تق ُع ُدوا
ات
آي
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
وضوا في َحدي َغ ْيره إ َّن ُِ ْم إ ًذا م ْث ُل ُه ْم إ َّن َّ َ
َم َع ُه ْم َح َّ ى َي ُخ ُ
اَّلل َُام ُع ْاملُ َنافق َين َو ْال َ افر َ
ين ِفي َُ َهن َم
ِ و
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ً
َُ ِميعا النساء.140 :
أما من يمثل دور نصراني أو يهودي  ..الراجح لدي َ وهللا تعالى أعلم َ أنه ال يِفربمجرد ذلك إذا كان
تمثيله يوحي بأنه ينقل ما كان عليه الِفار من كفر أو مواقف؛ فِما أن النصراني الذي يمثل دور املسلم
ً
ً
ال يِون بذلك مسلما كذلك املسلم الذي يمثل دور النصراني ال يِون نصرانيا ملجرد تمثيله هذا  ..ولورود
القاعدْ املتفق عليها :أن ناقل الِفرغيركافر  ..لِن التوسع في ذلك قد يوقع صاحبه في الخطر ،ورَّما في
الِفر  ..وهللا تعالى أعلم!
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ا :101بخصوص قاعدْ م الرض ى بالِفر كفر م فال يخفى عليِم شيخنا بعض املسلسالت
التلفزيوني الهابط ال ق تروج للفاحش والرذيل  ،بل وتستهزئ بشرائع هذا الدين وَّمن يطبقونه ..
والسؤال :هل املشاهد الذي يتفرج على مسلسل م كوميدي م يتناول بعض شرائع اإلسالم ويجعلها
مادْ للضحك  ..هل املشاهد هنا إن ضحك وواصل املشاهدْ من دون أن يستنِر ما يرى أو يغلق
َّ ُ ً ْ ُ
ُ
التلفاِ ..هل تحمل عليه هذه القاعدْ فيِفرن لقوله تعالىِ  :إنِ ْم ِإذا ِمثل ُه ْم .. وشِر هللا لِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الفالم واملسلسالت ال ق تتضمن الطعن واالستهزاء بدين هللا
وشرائع اإلسالم  ..كفر أكبر  ..ومشاهداها على سايل الترفيه والضحك والتسلي من غير إن ار وال إغال
للجهاِ أو قيام من املجل  ..هو كفر أكبر كذلك ،وُميع أدل القاعدْ الشرعي م الرض ى بالِفر كفر م
ُ
تحمل عليه  ..فعلى العباد الذين يعز عليهم دي هم أن يحتاطوا لنفسهم وأهليهم من هذا الشر الذي ُيسمى
بالتلفاِ ،ونحوه من وسا،ل اإلعالم الِرى ال ق غزت بيوت املسلمين  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.

ُ
ا :102هناك ُلسات وندوات حرْ تقام من قبل العلمانيين املرتدين في بلدنا ُيِفرفيها بآيات
هللا ُويستهزأ بها ،فهل يجوِ للموحد املشارك فيها للرد على املرتدين ،وإلقام الحج على الحاضرين ..
وهل هؤالء املرتدين املمتنعين بالقوْ والشوك دعواهم واُب قبل القتال أم ال ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املجال ال ق ُيِفر فيها باهلل تعالى وغيرها من مجال املنِر  ..ال
يجوِ الجلوا فيها إال على وُه اإلكراه أو اإلن ار ،أو الدعوْ وقيام الحج على العباد وَّقدر ما يحتاج
لذلك من الوقي من غيرِيادْ وال نقصان .
فإذا عرفي ذلك عرفي أن الخ املوحد لو دِل على القوم في محافلهم وأنديتهم للرد على باطلهم
الذي قد يفتنون به عوام الناا ويضلونهم عن الحق  ..أو لدعواهم وأمرهم بالحق  ..فهذا َ إن شاء هللا َ ال
حرج فيه  ..وصاحبه له أُر الصدع بالحق في وُوه الظاملين إن شاء هللا  ..كما كان يفعل نبينا محمد -
ً
صلى هللا عليه وسلم -عندما كان يأتي تجمعات صناديد قريش َ وفي أنديتهم أحيانا َ يأمرهم وي هاهم ..
وكذلك دِول موس ى وأِيه هارون عليهما السالم على الطاغي فرعون ومْله في قصره ليأمره بالتوحيد،
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وأن يرسل معه بنق إسرا،يل  ..ونحو ذلك دِول الغالم املؤمن على الطاغي في قصره يدعوه إلى الحق
وليتحداه ويثاي عجزه أمام قدرْ هللا تعالى .
ونحو ذلك دِول شيخ اإلسالم ابن تيمي على قاظان ملك التتار وإلى داِل قصره ليرده عن غزو
دمشق  ..ويسترد منه أسرى املسلمين ،وأسرى أهل الِتاب من أهل الذم والعهد ..
ً
ولِن نشترط لهذا الخ الذي يقتحم هذه املوارد  ..أن يِون متمِنا فيما يريد أن يقيم به الحج
ً
ً
ً
على الناا ،وأن يِون فقيها وحِيما في ترتيو أولويات الرد والبيان ،شجاعا تابي القلو والفؤاد  ..ح ى
ال يِون فتن للحاضرين والسامعين ،فيتحقق ِالف ما كان يريد أو يرُو من دِوله ومجالسته !..
ً
أقول ذلك :لننق أعرف كثيرا من الدعاْ استشرفوا مجالس الطغاْ الظاملين تحي اسم وذريع
أنهم سوف يأمرونهم باملعروف وي هونهم عن املنِر  ..فلما دِلوا عليهم ُاملوهم باملنِر الذي هم عليه ..
ولم يأمروهم باملعروف  ..وأفسدوا ولم ُيصلحوا  ..لذا فهومزلق ال بد من تقديرحجمه وأبعاده قبل الشروع
والدِول على القوم .
أما سؤالك عن هؤالء املرتدين املمتنعين بالقوْ والشوك  ..هل دعواهم واُب قبل القتال أم ال ..
؟
أقول :ال تجو دعواهم قبل الشروع في قتالهم لن الدعوْ قد بلغتهم  ..وإنما الدعوْ تجو قبل
ُ
قوم لم تبلغهم دعوْ اإلسالم من قبل  ..وهللا تعالى أعلم.
القتال عندما يراد قتال و


ً
ا :103يتناقل بعض الِوان في بعض املنتديات الحواري عبر اإلنترني صورا تس قء للنبق
صلى هللا عليه وسلم بحج التعريف بالجه ال ق قامي بهذا العمل املس قء ،ليتخذ املسلمون
اإلُراءات املناسب واملمِن كاملقاطع ونحوها تجاه هذه الجه أو الدول ال ق صدرت م ها تلك
اإلساءْ  ..ما مدى شرعي هذا العمل؛ وهو تناقل الصور املسيئ  ،للحج اآلنف الذكر ،وُزاكم هللا
ً
ِيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ نشروال توِيع الصور املسيئ للنبق صلى هللا عليه وسلم
مدافع عن النبق صلى هللا عليه وسلم ُيس قء إليه من حي ال يدري
تحي أي ذريع أو حج كاني؛ فِم من
و
 ..فنشرها َ تحي أي ذريع كاني َ تحقق الغراض التالي :
 -1تزيد من مساح انتشارها  ..ومن عدد الناا َ وَّخاص م هم املسلمين َ الذين يطلعون على
اإلساءْ والطعن بسيد الخلق صلوات ربي وسالمه عليه.
 -2إدمان النظر إلى مثل هذه الصور املسيئ تورث االستخفاف بسيد الخلق  ..ولو بطريق غير
مباشرْ  ..وهذا مزلق ِطيرينبغي الحذرواالحتياط منه.
نقل الشتم والسو على وُه التفصيل  ..تم تِرارهذا النقل وإعادته أكثرمن مرْ ومرْ  ..هو نفسه
سو وشتم وانتقاص من قدر املشتوم  ..فالحذر الحذر عباد هللا  ..والدب الدب مع هللا ورسوله صلى هللا
ً
عليه وسلم  ..وال يغرنك كثيرا االت اء على القاعدْ الشائع م نقل الِفرلي بِفرم؛ لن فعلك قد تعدى
حدود النقل املجرد  ..وِدت عليه بما ال ينبغي لك!
ُ
لو قيل لحدنا فالن شتمك  ..الستسيغ استقبال الخبرمن الناقل  ..لنه نقل عام  ..ولِن لو تعدى
ذلك لينقل تفاصيل الشتم وماذا قال الشاتم على وُه التفصيل والتدقيق فيك وفي أمك وأبيك وأِتك
من قذف وسو وكالم فاُر  ..لقلي مباشرْ للناقلَّ :
تأدب ،ال تشارك الشاتم في شتمه لي  ..ولعددت نقله
للشتم لك بهذه الصورْ هو من الشتم لك  ..وإذا كان أحدنا ال يقبل لنفسه أن ُيعامل بهذه الطريق غير
املؤدب  ..ويعد ذلك من التطاول عليه وعلى ِعرضه وتعدي حدود الدب  ..فِيف يرضاه بحق الخالق
سبحانه وتعالى ،وحق نايه صلوات هللا وسالمه عليه.
بخطيو في يوم ُمع ال أسمعِم هللا إياه َ ما أكثر أمثاله من
أذكر مرْ أننق واملصلين ابتلينا
و
تعرض له النبق صلى هللا عليه وسلم من أذى ّ
الخطباء في هذا العصرَ أِذ الخطيو ينقل ما َّ
وسو من قبل
و
َّ
املغفل َ قلنا أول
كفارقريش َ أنا هنا ال أُرؤ على نقل عبارات السو هذه ال ق أسمعنا إياها ذاك الخطيو
مرْ :ناقل الِفرلي بِفر ..غض الطرف يا فالن  ..إال أن الرُل أعادها تاني  ..وتالث  ..ورابع  ..وسابع
ً
مرْ  ..وفي كل مرْ يتوسع في نقل تفاصيل السو والشتم ما تقشعر منه البدان  ..قلنا هذا لم يعد ناقال؛
لن النقل قد تم من أول مرْ ،واملعلوم كذلك قد نقلي ووصلي للمصلين من أول مرْ َ فعالم التِرار؟! َ
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هذا التِرار ال يمِن أن ُيدرج إال في ِان االستخفاف بسيد الخلق  ..وإن كان الخطيو املغفل الجاهل لم
يتفطن أو لم يقصد هذا املعنى  ..لِن هذا االستخفاف قد وُدناه في أنفسنا  ..وقد كان له أتره الس قء في
ً
نفوسنا  ..ورغم صبري الشديد على ِطباء السوء هؤالء إال أننق وُدت نفس ق مشدودا إليقافه وتوُيهه،
وتنبيهه لسوء صنيعه هذا  ..وملا فعلي وُدت أن املصلين كلهم قد وُدوا الذي وُدت وشعروا بالذي
شعرت  ..وال حول وال قوْ إال باهلل!!
ً
ً
 -3نشرها من قبل املسلمين يحقق غرضا نفسيا للعدوال افرالذي يِمن من وراء نشرهذه الصور
والرسومات املسيئ  ..هذا الغرض بالنسب له قد ال ُيقدربثمن.
فهو يِفي لن ينشر صورْ مسيئ في مجل أو ُريدْ أو موقع محدود االنتشار  ..ليأتي بعد ذلك
بعض املغفلين من املسلمين لينشروها في مئات الجرا،د واملواقع واملنتديات ،ورَّما القنوات  ..ويعمم
انتشارها على أكثر من مليار مسلم  ..واملاليين الِرى من غيرهم َ بحج الذريع اآلنف الذكر في السؤال َ
ً
فينعِ ذلك حسرْ وأملا في نفوا املسلمين  ..وعلى العدو ال افرينعِ بالتشفي ،والسرور ،والفرح ملا
أحدته صنيعه الخبي هذا من أذى للمسلمين  ..وأنه استطاع أن يشغل بفعلته الخبيث هذه أكثر من
مليار مسلم ،ويؤذيهم بها!
ً
ومما ُيذكرفي هذا الصدد أن من املواقع الخبيث ال افرْ املنتشرْ على اإلنترت  ..تنشرإعالنا مفاده
ً
َّ
أنهم سينشرون صورا مسيئ للنبق صلى هللا عليه وسلم  ..لِن لو وقع على منعها مليون إنسان فإنهم
سيمتنعون من نشرها  ..واملسلمون ما إن يسمعوا هذا الخبر إال ويدِلون إلى تلك املواقع باآلالف ..
ويتنادون في املنتديات أن اذهبوا إلى موقع كذا وكذا  ..ووقعوا فيه ملنع نشرالصور املسيئ للنبق صلى هللا
عليه وسلم  ..فيطلعون على الشراملوُود في تلك املوقع  ..ويزيدون من عدد ِوارها  ..ويدللون عليها  ..وهذا
هو الغرض الكبرلصحاب تلك املواقع الخبيث ال افرْ!
أقول ذلك :لننق ممن وصلتهم رسال من أحد الغيورين املغفلين ُيطالبنق بها بأن أذهو إلى موقع
فالن وأسجل اسمق عس ى أن يبلغ العدد النصاب  ..فيمتنع صاحو املوقع عن اإلساءْ ونشرتلك الصور!
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ً
هذا السلوب الخبي الوضيع أصبح متبعا عند كثير من املواقع الفاشل ال ق يريد أصحابها أن
تنتشرويعرفها الناا بأي طريق ووسيل ِبيث  ..لِن الذي ساعدهم على ذلك هو غباء بعض الغيورين
املغفلين من أبناء ُلدتنا  ..وال حول وال قوْ إال باهلل!
والذي أقوله في الصور املسيئ ونشرها  ..أقوله كذلك في املقاالت الساقط ال ق يتطاول فيها
أصحابها الساقطون َ من ذكور وإناث َ على سيد الخلق صلى هللا عليه وسلم باالنتقاص والطعن ُ ..لي َ
عرفوا
ُ ْ
وليش َهروا بين الناا  ..ولينشغل بالرد عليهم العلماء والدعاْ  ..وَّالرد عليهم تنتشر أسماؤهم ،وينتشر
..
ويعم الطعن أكثر وأكثر؛ لن من لواِم الرد على الطعن ذكر الطعن  ..وهذا الذي يريدونه ويستشرفون له
ً
 ..فهؤالء أيضا ال تحققوا لهم غرضهم  ..تجاهلوهم ليموتوا في غيظهم وكفرهم  ..فقافل الحق تسير
والِالب تنبح  ..فدعوهم ينبحون؛ لن الوقوف عن كل نباح يجعل للنباح قيم .
ً
فإن قيل :هل يعنق ذلك أن ال نرد على الطاعنين مطلقا ..؟
أقول :ال؛ ال يعنق ذلك ،ولِن عند الرد ال بد من مراعاْ بعض الشروط والضوابط:
م ها :أن ال يتضمن الرد اإلساءْ لإلسالم ،أو لنبق اإلسالم صلى هللا عليه وسلم من حي ال يدري
الراد وال يقصد؛ أي البد من أن يِون الراد كفأ للرد وملا يرد عليه.
ً
وم ها :أن ال يِون الرد سابا في انتشاراإلساءْ أكثرمما هي منتشرْ.
وم ها :أن يِون السِوت على املردود عليه مؤداه إلى فتن الناا في دي هم  ..والرد عليه يزيل هذه
الفتن أو يقلل م ها ومن أترها.
َ ً
وم ها :أن يِون املردود عليه علما من أعالم الِفر والباطل  ..يعرفه أو يسمع به القاص ق والداني
من بنق قومه ومن هم على نهجه؛ الرد عليه ال يزيده شهرْ بين الناا  ..ويِون في الرد عليه تحجيم له
ولباطله!
وم ها :أن ال يحقق الرد أي مطلو أو مقصد من مطالو ومقاصد الطاعنين الخبثاء اآلنف الذكر،
واملشارإليها أعاله ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :104عرفنا َ والحمد هلل َ حِم املسلم إذا شتم الرسول صلى هللا عليه وسلم  ...ولِن لو
شتم كافرأصلي الرسول صلى هللا عليه وسلم فماذا يِون التِيف الفقهق لهذه املسأل وهي كالتالي:
ً
أوال :كافرأصلي شتم الرسول صلى هللا عليه وسلم ولم يسلم وَّقي على كفره فما حِمه؟
ً
تانيا :كافرأصلي شتم الرسول صلى هللا عليه وسلم تم أسلم بعد ذلك فما حِمه؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال افر الصلي الذي يشتم النبق صلى هللا عليه وسلم ولم يسلم
ً
ً
ً
هو كافر محارب ،فإن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فهو بشتمه للنبق صلى هللا عليه وسلم يفقد أمانه
وعهده وذمته ،ويصبح حِمه حِم ال افراملحارب ،حالل الدم.
أما إن شتم تم أسلم بعد ذلك  ..فإن كان من ذوي الذم والعهد فإنه ُيقتل  ..فإسالمه ُيقبل منه َ
وقد ينفعه يوم القيام َ ويبقى عليه الحد الذي ال بد منه.
قال أبو الصفراء :سألي أبا عبد هللا َ أحمد بن حنبل َ عن رُل من أهل الذم شتم النبق صلى هللا
ً
عليه وسلم ماذا عليه؟ قال :إذا قامي عليه البين ُيقتل من شتم النبق صلى هللا عليه وسلم مسلما كان أو
ً
كافرا ا -هَ.
أما إن كان من ذوي الحرب تم تاب وأسلم قبل أن ُيقدرعليه  ..فالراجح أن توَّته تجو له ما قبلها
ُ
من الذنوب واآلتام ،ولن الحدود ال تجرى على من كان هذا وصفه كما أنه ال ُيحاسو على ما كان قد اقترفه
َّ َّ َ َ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ ُ
اَّلل غفور
ين ت ُابوا ِمن قب ِل أن تق ِدروا علي ِهم فاعلموا أن
في كفره مما يستوُو الحد ،لقوله تعالىِ  :إال ال ِذ
ََ
َ ْ َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُّ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ُ
اَّلل غفور
َر ِحيماملا،دْ .34 :ولقوله تعالى :ف ِإن ت ُابوا َوأق ُاموا الصالْ وآتوا الزكاْ فخلوا س ِايلهم ِإن
َر ِحيم.

ا :105فبم تجيو عمن استدل بقص موس ى عليه الصالْ والسالم حينما ألقى اللواح
ً
ً
ً
غضبا فتِسرت  ..على عذر من يشتم الدين غضبا  ..وُزاكم هللا ِيرا؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لم ُيلق موس ى عليه الصالْ والسالم اللواح لتتِسر ..وإنما ألقاها
ً
غضبا هلل ولحرماته فتِسرت  ..ولي
ولي

الشتم كاإللقاء  ..ولي

الشاتم كموس ى عليه الصالْ والسالم..

الغاضو من أُل أمر من أمور الدنيا كالذي يغضو هلل ولحرماته ودينه  ..وَّالتالي قياا الشاتم
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للدين على فعل موس ى عليه الصالْ والسالم قياا بعيد ومرفوض وِطير  ..ال نتجرأ على القول به  ..ولم
يقل به عالم ،وإنما هو من إبداعات وفتوحات أهل التجهم واإلرُاء ،وال حول وال قوْ إال باهلل.

ا :106تناقشي مع بعض اإلِوان حول مسأل التوسل بجاه النبق صلى هللا عليه وسلم كأن
ً
يقول القا،ل :ماللهم إني أتوُه إليك بجاه نايك  ..م فأوردوا كالما عن شيخ اإلسالم أن املسأل فيها
ِالف  ..وقالوا :عالم تنِرون علينا واملسأل فيها ِالف  ..وما رجحه علماؤنا هو الجواِ؟!
كيف نرد عليهم  ..وهل فعلهم هذا كفر أم هو دون ذلك  ..وما حِم من يفعل ذلك  ..وُزاكم هللا
عنا ِيرالجزاء؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لم يثاي عن النبق صلى هللا عليه وسلم وأصحابه أن توسلوا بذات
املخلو أو بجاهه ،وإنما الثابي ع هم ُواِ التوسل بالدعاء وصالح العمال كما في قص الثالت الذين
سدت عليهم الصخرْ باب املغارْ أو الِهف.
تم إذا كاني املسأل فيها ِالف ال يعنق ذلك أن كل أطراف الخالف وأقوالهم تِون على حق؛ فالحق
واحد ال يتعدد وما سواه فهو باطل  ..وهذا ال يعنق عدم إعذاراملخالفين إن كانوا من ذوي العلم واالُتهاد،
واملسأل ال ق حصل فيها الخالف تحتمل أدلتها مثل هذا الخالف  ..فاملخالف املجتهد َ فيما يجوِ فيه
الخالف واالُتهاد َ إن أِطأ فله أُر ،وإن أصاب فله أُران كما دل على ذلك الحدي  ..أما املقلد
املتعصو الذي يعلم ِطأه فيما يقلد  ..وأصر على الخطأ تحي ِعم أن املسأل فيها ِالف  ..فإنه ال ُيعذر
ً
لوِالف الحق  ..واإلتم يطاله  ..ونقول له :من تتبع ِالت العلماء  ..وُعل م ها مذهبا لنفسه  ..فقد تزند !
ونقول كذلك :العقل والنقل يقتضيان من املرء أن يعمل باملحِم الجا،ز بدليل صريح  ..ويدع
املتشابه حمال الوُه واملعاني  ..الذي يحتمل الخطأ والوِر من بعض وُوهه  ..فهو لو ترك العمل
ً
باملتشابه ال ُيسأل ،بل قد ُيجزى ِيرا ،بينما لو عمل به فهو قد ُيسأل ُويحاسو على ِطأه وُرأته ،وهللا
تعالى أعلم.
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ِالص القول :ال يجوِ التوسل إلى هللا تعالى بذات املخلو أو بجاهه  ..فهو بدع ضالل  ..ولِن
ال ترقى إلى درُ الِفر  ..واملخالفين للحق في املسأل م هم املأُور وم هم اآلتم بحسو التفصيل املتقدم،
وهللا تعالى أعلم.

ا :107في سوري و في دمشق بش ل ِاص ظهرت فرق إلحياء املوالد واملدا،ح النبوي كما
ً
يسمونها و هم ست أِوْ اسمهم م الِوْ أبو شعرم ،وهم في مدا،حهم يقتربون كثيرا من املتصوف في
ً
املدح واملبالغ فيه إلى حد كبير ُدا حي من بعض أشعارهم  :م مدد مدد مدد مدد يا رسول هللا  ..يا
ً
إمام الرسل يا سندي أني بعد هللا معتمدي  ..يا رسول هللا ِذ بيديم ،ودا،ما تجدهم ينطقون باسم
هللا بألفا مختلف مثل :مالال هوو الال هوو الال هوو)) وكثير من اللفا غيرها  ..ويتخلل حفالاهم
الرقص والهز والقفزواالرتفاع والنزول الذي يمارسه الصوفيون املتشددون في حضرااهم  ..إضاف إلى
استخدام الدف والدرَِّ وغيرها من الدوات املوسيقي  ..وقد كثر أتباعهم و محبيهم في دمشق
ً
ِصوصا وسوري بش ل عام فماذا ترى في هؤالء ،والناا الذين يستمعون لهم ويحضرون حفالاهم ..
ً
وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه اللفا ال ق ينشدون بها في حفالاهم واملذكورْ في السؤال
أعاله  ..هي من الشرك الكبر؛ لنها تتضمن الدعاء وطلو العون واملدد والغوث من املخلو  ..والدعاء
َُ
عبادْ ،كما في الحدي  :م َ
ُ
العبادْ
أفضل
العبادْم .وقال صلى هللا عليه وسلم :م
الدع ُاء هو
ِ
ً
ُ
ُ
الدعاءم ،والعبادْ ال تصرف إال هلل عز وُل  ..ومن يصرف العبادْ أو شيئا م ها لغير هللا تعالى فقد أشرك
َّ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ُ
اك ن ْست ِعين .كما أن هذه الطقوا
 ..وناقض وكذب قوله تعالى في سورْ الفاتح ِ  :إياك نعبد ِوإي
والحركات ال ق يمارسونها ويتعبدون بها  ..هي من البدع واملحدتات في الدين ما لم يأذن به هللا تعالى وال
رسوله صلى هللا عليه وسلم ،م وكل بدع ضالل وكل ضالل في النارم.
وعليه فعلى هذه املجموع املسماْ م الِوْ أبو شعر م أن يتوَّوا إلى هللا  ..ويعلموا أن هذا الذي
يفعلونه ال ُيرض ق هللا تعالى وال نايه صلى هللا عليه وسلم  ..فالنبق صلى هللا عليه وسلم قد نهانا عن الغلو
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ابن مريم ،فإنما أنا ع ُ
في مدحه وإطرا،ه ،كما في الحدي الصحيح :مال َتطروني كما أطرت النصارى َ
بده؛
فقولوا عبد هللا ورسولهم البخاري .صلوات ربي وسالمه عليه.
كما ال يجوِ للناا أن ُيشاركوهم هذه الحفالت أو يستمعوا إليهم  ..فإن أبوا إال أن يفعلوا فهم
ُ
ّ َ َ
وإياهم في الوِر سواء ،لقوله تعالىَ  :و َق ْد َن َّز َل َع َل ْي ُِ ْم في ْالِ َتاب َأ ْن إ َذا َسم ْع ُت ْم َ
اَّلل ُيِف ُر ِب َها َو ُي ْس َت ْه َزأ
ات
آي
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ
وض ْوا في َحدي َغ ْيره إ َّن ُِ ْم إ ًذا ّم ْث ُل ُه ْم إ َّن ّ َ
ب َها َف َال َت ْق ُع ُد ْوا َم َع ُه ْم َح َّ ى َي ُخ ُ
اَّلل َُام ُع ْاملُ َنافق َين َو ْال َ افر َ
ين ِفي َُ َهن َم
و
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ً
َُ ِميعاالنساء.140 :

ا :108ما حِم من يقول مدد  ..مدد  ..يا رسول هللا  ..ويقول يا رسول هللا شفاع  ..وأني
بعد هللا معتمدي ..؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا دعاء ،والدعاء عبادْ ،والعبادْ ال تصرف إال هلل عز وُل
َْ
ً
َ
َ َ َ
وحده ،ومن صرفها لغير هللا تعالى فقد أشرك ،كما قال تعالى :ف َم ْن كان َي ْر ُُوا ِلق َاء َرَِّّ ِه فل َي ْع َم ْل َع َمال
َ ً
َ ً
ْ
ص ِالحا َوال ُيش ِر ْك ِب ِع َب َاد ِْ َرَِّّ ِه أ َحداالِهف.110 :
والنبق صلى هللا عليه وسلم قد نهانا عن الغلوبه وإطرا،ه كما فعلي النصارى بعيس ى عليه الصالْ
والسالم  ..ومن عالمات حو املرء للنبق صلى هللا عليه وسلم طاعته ،ومتابعته في كل ما أمربه أو نهى عنه،
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َن َّ َ َ َّ ُ ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ
اَّلل غفور َر ِحيمآل
وني يح ِببِم اَّلل ويغ ِفر لِم ذنوَِّم و
كما قال تعالى :قل ِإن كنتم ت ِحبو اَّلل فات ِبع ِ
عمران.31 :

ا :109شيخنا الفاضل  ..ما حِم من يحمل الصليو  ..وهل هناك فر بين من كان يحمله
من عوام الناا من الشباب  ..وَّين من يحمله من الح ام  ..وهل ُيشترط قيام الحج ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أظن أن السا،ل يسأل عمن يرتدي الصليو ولي

عمن يحمل

الصليو مجرد الحمل  ..وعليه فأُيو:
ً
تعليق الصليو وارتداؤه كفر أكبر ،ومن يتقلده ويعلقه على صدره يِفر سواء كان حاكما أو
ً
محِوما  ..وذلك لسابين:
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أولهما :أن الصليو وتن معبود من دون هللا  ..وهو شعاردال على الِفروالشرك.
ً
تانيا :أنه يتضمن التِذيو ملا تاي في القرآن الِريم بطالن وعدم صلو عيس ى عليه الصالْ
ُ َ
َ َ َ َُ ُ َ َ ََُ ُ َ
وه َول ِِ ْن ش ِّب َه ل ُه ْم .فمن يعلق الصليو على صدره يِذب
والسالم ،كما قال تعالى :وما قتلوه وما صلب
هذا النص القرآني املحِم...
أما عن اشتراط قيام الحج على الفاعل قبل تِفيره بعينه  ..أقول :ال ُيشترط لتِفيره قيام الحج
إال إذا ظهر أن الفاعل حدي عهد بِفر ،أو أنه يعيش في منطق وظروف يسود فيها الجهل  ..ويتوقع فيها
الجهل بحرم مثل هذه المور ،كما فعل النبق صلى هللا عليه وسلم مع عدي بن حاتم َ وكان حدي عهد
ً
بِفر َ ملا رآه معلقا على صدره الصليو ،فقال له :ماِلع عنك هذا الوتن  ..م ولم يأمره بأن يجدد إيمانه
وإسالمه لحدات عهده بالِفر ،وهللا تعالى أعلم.


ً
َّ
ا :110ما حِم من علق صليبا على صدره ،مع أنه ال يعتقد به ،بل إنه يضعه على صدره
ملصلح شخصي ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصليو وتن ُيعبد من دون هللا؛ يتبركون به ،ويستعينون به على
قضاء حوا،جهم ،وهو يتضمن تِذيو القرآن الِريم الذي ينفي صلو املسيح عليه الصالْ والسالم ،كما
ُ َ
َ َ َ َُ ُ َ َ ََُ ُ َ
وه َول ِِ ْن ش ِّب َه ل ُه ْمالنساء .157 :وَّالتالي فمن علقه على صدره ملصلح
قال تعالى :وما قتلوه وما صلب
شخصي فقد كفرباهلل عزوُل ،فاملصلح الشخصي ال تبرر فعل الِفركما ال تمنع الِفرعن صاحبها،
وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :111هل يجوِ للحاكم املسلم أن يأمر أحدا من ُنوده أو رعيته بأن يرتدي الصليو أو
يضع نجم داود من باب التمويه ل ي يتمِن من قتل العداء  ..وهل هذا من الِفرأم ال  ..وُزاكم هللا
ً
ِيرا ؟؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ للحاكم املسلم وال غيره أن يأمر أحدا بأن يلا الصليو
أو يضع نجم داود من أُل قتال أو قتل العداء  ..إذ هذه الوسا،ل الِفري ال يجوِ اللجوء إليها إال
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لضرورْ إِال كفر أكبر مغلظ ال يمِن إِالته إال من ِالل االستعان بمثل هذه الوسا،ل ،وتِون إِالته
محقق أو راجح  ..وم ى أمِن إِال الِفراملغلظ عن غيرهذه الطر والساليو ال يجوِ اللجوء إليها وال
االستعالن بها وهللا تعالى أعلم.
فإن قيل :هل ُيزال كفربِفر ..؟
أقول :ال ُيزال كفرمجرد بِفر مجرد  ..ولِن ُيزال كفر مغلظ ومركو بِفرمجرد أصغر ..من قبيل
إعمال قاعدْ دفع الضرر الكبربالضرر الصغر ،وهللا تعالى أعلم.
وملزيد من الفا،دْ نحيلِم للوقوف على مقالنا م حاالت يجوِ فيها إظهارالِفرم.

ا :112ما حِم عوام املسلمين أولئك الذين يستغيثون بغير هللا ،وقد يطوفون بالقبور
ً
وينذرون لصحابها َ ولْلسف هم أغلو املسلمين َ هل هم كفار ،أو م ى يِونون كفارا ،وإن كانوا بحاُ
إلى إقام الحج عليهم فما ضوابطها ،وما هو حد إقام الحج عليهم  ..أرُو من فضيلتِم إفادتي في
ً
هذا املوضوع  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .االستغات بغير هللا فيما هو من ِصوصيات هللا تعالى ،كما في
صورْ الدعاء والطلو فيما ال يقدر عليه إال هللا تعالى  ..وكذلك النذر للقبور والطواف حولها  ..هو من
الشرك الكبراملنافي لصل اإليمان والتوحيد .
أما ما حِم من يفعل ذلك من عوام املسلمين  ..ينظرلحالهم وظروفهم فإن وُدت في حقهم موانع
ً
التِفير املعتبرْ شرعا  ..تعين التوقف عن تِفيرهم بعي هم إلى أن تقوم عليهم الحج الشرعي ال ق تدفع
ً
ع هم املوانع ال ق حالي بي هم وَّين معرف الحق ،وكاني سابا في وقوعهم في هذا النوع من الشرك  ..مع
البقاء على القول بِفرالعمل الذي يقومون به .
أما إن تبين وتاي انتفاء موانع التِفير ع هم ،تم هم مع ذلك يمارسون الشرك اآلنف الذكر ..فإنه
يتعين القول بِفرهم بأعيانهم والحِم عليهم بالردْ وال بد ،وال ُيشترط لذلك قيام الحج عليهم؛ لن الحج
قا،م عليهم  ..ولِن هم الذين أعرضوا ع ها فال يعملون بها ،بل وال ُيصغون إليها  ..فيِون اشتراط قيام
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الحج عليهم َ رغم قيامها عليهم َ في هذا املوضع هو من العب الذي ال يليق باملؤمن  ..وهو كذلك ُيعتبر
ً
تعطيال لح ام هللا تعالى من أن تأِذ طريقها للواقع وإلى حيز الوُود !
أما سؤالِم عن حد وضوابط قيام الحج ..؟
فأقول :هو القدر من العلم الشرعي الذي يندفع به ُهل الجاهل فيما قد ُهل فيه وِالف ،ملانع
معتبر.
ً
ولبيان ذلك نضرب مثاال كما ورد في السؤال :لو وُد شخص يعبد القبور من ُه االستغات
والدعاء لجهل معتبر ..فالحج تقوم عليه بإيصال املعلوم الشرعي َ قال هللا قال رسوله َ ال ق ترفع عنه
ً
الجهل فيما قد وقع فيه من الشرك واملخالف تحديدا  ..أي لو أوصلي إليه الدليل على حرم الخمر،
والزنى ،والسرق  ،وشهادْ الزور وغيرها ال تِون بذلك قد أقمي عليه الحج الشرعي ح ى توصل إليه
املعلوم الشرعي ال ق تتضمن الدليل على حرم ما هو عليه من الشرك ومن عبادْ للقبور  ..كذلك لو
كان كفره من ُهات تاني ال بد من أن تقيم عليه الحج الشرعي ال ق تحسم وتستأصل ذات الجهل عنده
فيما قد ِالف فيه .
وهذه املعلوم الشرعي ال ُيشترط لحملها إليه أن ينقلها له عالم أو مجتهد َ كمَا يقول
البعض َ بل يِفي أن تصله َ بلغ يفهمها َ بأي طريق ووسيل كاني  ..فإن قبلها وعمل بها فبها
ونعمي ،وإن أعرض ع ها وردها ،أو استهان بها ولم يلتفي إليها  ..لزمته الحج في الدنيَا واآلِرْ ،وتعين
القول بِفره بعينه وال بد  ..وهللا تعالى أعلم .
وحجم الحج ونوعها تختلف بحسو نوع املسا،ل ال ق تمي املخالف فيها  ..وكذلك بحسو
ً
املخالف والشبهات املحيط به وَّمخالفته  ..فهذا كله ينبغي أن يِون معتبرا عند قيام الحج على
املخالفين .
هذا باِتصار وتفصيل ذلك تجده في كتابنا م العذر بالجهل وقيام الحج م وغيره من البحاث
املتخصص في املسأل واملنشورْ في موقعنا على اإلنترني .
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بقي تحفظ أِير على قولك :ولْلسف هم أغلو املسلمين  ..وما أدراك  ..هل قمي بدراس
إحصا،ي دقيق على أكثر من مليار مسلم في العالم تم تبيني معك مثل هذه النتيج  ..ملاذا ال يِونون
النصف أو الربع ،أو أكثر من ذلك أو أقل ..؟؟!!
فإن عجزت عن اإلُاب على هذه السئل َ وال بد لك من أن تعجز َ علمي أن هذا االطال غير
صحيح وال دقيق !..

ا :113أني تعرف يا شيخ أن القبور واملزارات منتشرْ في كثير من أنحاء البالد فمررت
بأحدها فرأيي الناا ُيشركون باهلل بأنواع ش ى من أنواع الشرك كدعاء امليي ،والتمسح بقبره
والطواف به وغيرذلك من أنواع الشرك.
َ َ
ً
ّ َ
ُ َّ
فهل يجوِ تِفيرهم أم ال  ..قوله تعالىَ  :و َما كنا ُم َع ِذ ِبين َح َّ ى ن ْب َع َر ُسوال لي فيها دليل على
ّ َ
ُ َّ
عدم التِفير؛ لن هللا عزوُل قالَ و َما كنا ُم َع ِذ ِبين ولم يقل وما كنا مِفرين  ..فاملرُو منك يا شيخ أن
تبين لنا الدليل على عدم ُواِ التِفير قبل قيام الحج من كتاب هللا ،وسن رسوله وأقوال العلماء
الرَّانيين.
ً
ً
تم هل يصح لنا أن نقول كقاعدْ كل ما ارتِو فعال أو قال قوال حِم العلماء على هذا الفعل أو
القول بأنه من الِفر أننا نِفر الفاعل أو القا،ل بعينه ،أما بالنسب للعذاب فإنه يِون بينه وَّين رَّه
بحسو قيام الحج عليه  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هؤالء الذين يطوفون بالقبور ويدعونها هم واحد من اتنين :إما
أنه كافرأصلي ،وإما أنه مسلم.
ً
فإن كان كافرا ولم يسبق له أن دِل اإلسالم  ..فإن بلغته نذارْ الرسل  ..فهو كافر بعينه معذب
يوم القيام إن مات على كفره .وإن لم تبلغه نذارْ الرسل فهو كافر بعينه  ..لِن ال ُيجزم بعذابه يوم
ً
القيام  ..فأمره إلى هللا تعالى حي يجري له اِتبارا في عرصات يوم القيام  ..وعلى ضو،ه فهو إما إلى
الجن وإما إلى النار.
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ً
ً
أما إن كان مسلما سبق له أن دِل اإلسالم تم قارف شيئا من هذه العمال الشركي اآلنف الذكر
ً
في السؤال  ..فإن كان قد بلغه القرآن الِريم  ..وكان طلو العلم متيسرا له لوحرص عليه  ..فهو كافربعينه
معذب يوم القيام إن أدركته املني وهو ال يزال على كفره  ..وال ُيعذر بالجهل.
أما إن كان حدي عهد باإلسالم  ..ولم يبلغه من العلم ما يدفع عنه هذا الجهل  ..ولم يستطع أن
يقف على العلم َ رغم حرصه عليه َ الذي يدفع عنه الجهل بما قد ِالف فيه  ..الصواب في هذه الحال أن
ُيقال بِفر قوله وفعله  ..دون الحِم عليه بعينه أنه كافر  ..أو ُيجزم بعذابه يوم القيام .
وهؤالء الذين رأيتهم يطوفون حول القبور  ..أني أدرى بهم وَّوصفهم  ..وَّالتالي من أي صنف هم
 ..وأي حِم ُيحمل عليهم.
والجواب على سؤالك الثاني أقول :قاعدتك ال ق ذكراها ال تصح  ..والصواب أن ُيقال :من أظهرلنا
الِفر البواح َ من غير مانع شرعي معتبر َ أظهرنا له التِفير  ..وحِمنا عليه بالعذاب يوم القيام لو مات
على كفره وشركه.
ً
تم أن الحِم على املعين بأنه كافر َ وَّخاص إن سبق له أن كان مسلما َ يترتو عليه آتار وأح ام في
ُ
الدنيا واآلِرْ  ..فالقضي ليسي مقصورْ على وعيد أو عذاب اآلِرْ  ..وَّالتالي فبأي حق تلحق به اآلتار
َ َ ُ َّ ُ َ ّ َ َ َّ َ ْ َ َ
املترتب عليه في الدنيا  ..مع اعتقادك أنه ُاهل معذور بالجهل  ..فقوله تعالى :وما كنا مع ِذ ِبين ح ى نبع
ً
َر ُسوال كثيرمن أهل العلم يحملها على الوعيدين والعذابين :وعيد وعذاب الدنيا  ..ووعيد وعذاب اآلِرْ
 ..أي أن العذاب والوعيد ال يطالهم في الدنيا واآلِرْ إال بعد أن تبلغهم نذارْ الرسل.
ً
فإن قلي :عالم حِمي إذا على ال افر الصلي املعذور بالجهل  ..الذي لم تبلغه نذارْ الرسل ..
بالِفربعينه  ..وهذا وعيد في الدنيا؟
ً
أقول :حِمنا عليه بالِفربعينه لنه لم يدِل اإلسالم  ..واإلنسان إما أن يِون كافرا وإما أن يِون
ً
ً
مسلما  ..واملرء ال يِون مسلما إال بالشهادتين أو بقرين شرعي ظاهرْ تنوب ع هما  ..وهذا لم يأت بش قء
من ذلك.
تم ُحِمنا عليه بعينه بالِفرال يترتو عليه من ُهتنا موقف عملي  ..كجهاده  ..واستحالل حرماته
ونحو ذلك  ..إال بعد أن نبلغه الدعوْ والنذارْ فيقابلها بالصد واإلعراض  ..وهللا تعالى أعلم.
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ً
هذا باِتصار شديد  ..فإن أردت مزيدا من الدل والتفصيل يمِنك مراُع رسالتنا م كبوْ
فارا م وكتابنا م العذربالجهلم.

ا :114أسأل هللا أن يحفظك يا شيخ  ...في مسأل التبرك بالقبور ،واالستغات بها ،والنذر
ً
والذبح عندها  ..هل كل من فعل ذلك يعتبر كافرا وال ُيعذر بالجهل  ..وإذا كان حِم الِفر ينطبق على
هؤالء فهو ينطبق كذلك على كل من تحاكم إلى املحاكم الطاغوتي ؛ فهؤالء مثل بعضهم في الفعل ..
نرُو أن توضحوا لنا المر ،وَّارك هللا فيك؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا كان الجهل ناتجا عن غيرعجز؛ عن إهمال أوانشغال في الدنيا
أو تقصير يمِن دفعه تم ال يفعل فهو ال ُيعذر بالجهل في نوعي العمل اآلنفي الذكر في السؤال .أما إن كان
ً
ُهله ناتجا عن عجز ال يمِن له دفعه رغم حرصه على دفعه ،فهو ُيعذر بالجهل في نوعي العمل اآلنفي
الذكرفي السؤال إلى أن تقوم عليه الحج الشرعي  ..وقولك م فهؤالء مثل بعضهم في الفعل م ال ُيسلم به
على إطالقه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :115سؤال :لعلِم َ شيخنا َ سمعتم عما تفعله ُماع الدول م الدواعشم ،من تدمير
ً
وتفجير ملساُد املسلمين القديم في مدين املوصل ،بحج أن فيها قبرا ،م ها مسجد النبق يون بن
ً
م ى في نينوى املوصل  ..فهل عملهم هذا ُا،ز ،وكيف تقيمون فعلهم  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل وحده ،والصالْ والسالم على من ال نبق بعده ،وبعد.
ما يقوم به الدواعش؛ ِوارج ُماع الدول من تدمير وتفجير للمساُد القديم التري في نينوى
ً
ً
ومدين املوصل ََوال ق ترَّط املدين بالقرون الولى من التأريخ اإلسالمي ََبحج أن فيها مقاما أو قبرا  ..عمل
غير ُا،ز وال شرعي  ..وهو ينم عن ُهل ،وتوحش ،وغلو ،وسفاه هذه الجماع  ..ال ق لم يسلم من شرها
وفسادها الحياء وال الموات.
وَّيان بطالن هذا العمل من أوُه:

118

أعمال خترج صاحبها من امللة

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ً
ً
ً
م ها :أن الشريع قد قررت أن حرم املسلم ميتا ،كحرمته حيا ،واالعتداء عليه ميتا كاالعتداء
ًّ
ً
ً
حيا.
عليه حيا  ..وتفجيره ميتا كتفجيره
َّ ً
ً
َ
حيام [صحيح
كِسره
ميتا
املسلم
عظم
ِ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مإن كسر ِ
ِ
الجامع.]2346:والذي يفجر قبر املسلم بالقنابل واملتفجرات ال يِسر عظمه وحسو  ..بل يفتي عظامه
ً
تفتيتا!
َ
َ
أِصف نعلي برُليُّ ،
أحو َّ
إلي من أن
يف أو
وقال صلى هللا عليه وسلم :ملن أمش ق على
ُمرْ أو س و
و
َ
َ َ
ُ
وسط ُّ
السو ِ م [صحيح ابن
القبور قضيي حاُ ق أو
ط
مسلم ،وما أبالي أوس
قبر
و
ِ
أمش ق على ِ
ماُه.]1283:أي كما ينبغي على املرء أن يتحاش ى السو فال يقض ق حاُته فيه فيستحي من الناا ،وح ى
ّ
ال يتأذى به أحد ،كذلك عليه أن يتحاش ى القبور ويستحي م ها ،وح ى ال يتأذى به الموات!
وقال صلى هللا عليه وسلم :ملن أطأ على على ُمرْ ّ
أحو إلي من أطأ على قبر مسلمم [صحيح
الترغيو.]3565:
ً
وعن عمارْ بن حزم رض ق هللا عنه قال :رآني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُالسا على قبر ،فقال:
َ ُ
َ َ
القبروال ُيؤذ َ
َ ْ
القبر! ْ
يكم[صحيح الترغيو.]3566:
ِ
انزل من على الق ِبرال ت ِ
ؤذي ِ
ميا ِ
صاحو ِ
صاحو ِ ِ
ُ
ُ
فتخلص إلى ُلدهِ ،ير له
أحدكم على ُمرْ فتحر تيابه
وقال صلى هللا عليه وسلم :ملن يجل
من أن يجل على قبر ممسلم.
ً
وقد رأى رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم رُال يمش ق في القبور ،وعليه نعالن ،فقال :ميا صاحو
َ
َّ
َّ َّ
صلى ُ
الس ْبت َّي َتينَ ،أ ْلق س ْبت َّي َت َ
ّ
ُ
هللا عليه وسل َم ِلع نعليه ،فرمى
الرُل ،فلما رأى النبق
يكم ،فنظر
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
بهما[.صحيح الدب املفرد.]596:
فأين صنيع ِوارج الدواعش الُالف من هذا الدب الرفيع ،ومن هذا التوُيه النبوي العظيم في
التعامل مع قبور املسلمين  ..بل مع قبور هي مظن أن يِون أصحابها أناياء؟!
ً
وم ها :إن تقرر شرعا إِراج أو عزل قبر عن مسجد  ..فهناك طر عديدْ تتسم بالرفق  ..واحترام
امليي  ..وتحقق الغرض  ..لي م ها اللجوء إلى التفجيروالتدمير  ..وما قد يترتو على ذلك من محاذير!
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ُّ
ّ
الر َ
فإن ّ
فق لم يِن في ش وقء قط إال
وفي الحدي  ،فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :م
ِ
ُّ
َ
ِانه ،وال نزع من ش وقء قط إال شانهم [صحيح سنن أبي داود.]2478:
ً
تم ما بالهم َ بذريع إِال القبر من املسجد َ يتوسعون  ..فيدمرون املسجد كامال  ..بجميع ما فيه
من مرافق  ..ومراكزدعوي وِدماتي  ..يحتاُها املسلمون في حيااهم اليومي .
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ ّ َ
ً
اَّلل أن
اُد ِ
فعملهم هذا ال أُد له دليال من كتاب هللا ،سوى قوله تعالى :ومن أظلم ِممن منع مس ِ
َ َ َ َُْ َ َ َ َ
وها إ َّال َِآ،ف َين ُله ْم في ُّ
ان َل ُه ْم َأن َي ْد ُِ ُل َ
ُي ْذ َك َرف َيها ْ
الد ْن َيا ِ ْزي َو َل ُه ْ
اآلِ َر ِْ
ي
ف
م
اس ُم ُه َو َس َعى ِفي ِر ِابها أولَ ِئك ما ك
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َعذاب َع ِظيم  البقرْ .114:ومن ِرابها تفجيرها وتدميرها !..
عبد أو هي مظن أن َ
وم ها :إن قيل :أن هذه القبور ُت َ
تعبد من دون هللا ..؟!
أقول :هذا الخطأ والجهل َ إن وُد َ يواُه بتعليم الناا التوحيد وشؤون دي هم  ..وبش قء من الرفق
ً
ً
والحِم  ..ولي بتفجير املساُد والقبور على من فيها  ..فهذا صنيع ال يزيد ّ
الجهال إال ُهال وإصرارا على
ُهالتهم وِطئهم  ..وهم عند أول فرص تسنح لهم  ..يعيدون الِرْ فيانون القبور تاني  ..ويقيمون عليها
املقامات على أشد ما كاني عليه !..
َ
ْ
َّ
ْ ْ
َْ َ ْ َ
ْ ُ َ
يل َرَِّّ َك ِبال ِحِ َم ِ َوامل ْو ِعظ ِ ال َح َسن ِ َو َُ ِادل ُهم ِبال ِ ق ِه َي أ ْح َس ُنالنحل.125 :
قال تعالى :ادع ِإ ِلى س ِا ِ
َ َ ْ ُ َ َ ّ ً َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ
ضوا ِم ْن َح ْو ِل َك آل عمران.159 :
وقال تعالى :ولو كني فظا غ ِليظ القل ِو النف
ولِن ملا كان ِوارج الدواعش  ..يفتقدون العلم الشرعي  ..الذي يمِ هم من تعليم الناا شؤون
دي هم بالرفق ،والحِم واملوعظ الحسن  ..نراهم يلجأون إلى ِيارهم الوحيد َ والسهل بالنسب لهم َ الذي
ال يتقنون غيره؛ وهو ِيارالعنف والشدْ  ..وِيارالتفجير ،والتدمير ،والتفخيخ!
ً
وم ها :أن كثيرا من املسلمين يعتقدون أن هذه املساُد والقبور تنم بنوع صل إلى الناياء ،أو تصح
نسبتها إليهم ،وَّخاص مسجد وقبر النبق يون

بن م ى عليه السالم  ..حي أن من الروايات ما تفيد أن

النبق يون عليه السالم قد توفي بين قومه في مدين نينوى  ..وَّالتالي ال يستبعد أن يِون قبره في نينوى.
وَّالتالي فاإلقدام على تفجيروتدميراملسجد والقبراللذان ُينسبان للنبق يون عليه السالم َ وغيرها
ْ
من املساُد والقبور َ بالطريق ال ق أقدم عليها الخوارج الدواعش  ..فيه فتن لِثير من الناا  ..ووقع

120

أعمال خترج صاحبها من امللة

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

الحدث بالنسب لهم ال يحتمل  ..مما يحملهم على ردْ فعل ال تحمد عواقبها ..وهذا فقه كان ينبغي مراعاته
ّ
واالنتباه إليه  ..لِن أنى للدواعش السفهاء أن يتفطنوا له!
وفي السن ما يدلل على مراعاْ هذا الفقه؛ فرغم أن الِعب قد أعاد املشركون بناءها على غير
أصولها وقواعدها  ..وقد أِرُوا م ها ما هو م ها  ..ومع ذلك قد امتنع النبق صلى هللا عليه وسلم عن هدمها
وإعادْ بنائها من ُديد على أصولها الصحيح ال ق بناها عليها إبراهيم عليه السالم  ..لحدات الناا
بجاهلي وكفر  ..وِشي أن يفتنوا فال يتحملون وقع الحدث  ..وال مشاهدْ الِعب وهي ُا َهدم!
قال سول هللا صلى هللا عليه وسلم :ميا عائش ُ ! لوال َّ
أن َ
حديثوعه ود ْ
ْ
بشر وك َ وفي رواي
قوم ِك
ر
َ ْ ُ َ َْ َ ْ
َّ َ
َّابا غرَّ ًّيا ،وِ ُّ
فأل َز ْق ُتها بال ْرضَ ،
وُع ْل ُي لها َ
شرق ًّياو ً
باب ْين ً
بابا ْ
دت فيها ست
بجاهلي وكفر َ لهدمي الِعب ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ْ
َ
ُ
ً
ْ
بني الِعب م مسلم.
من ال ِح ْج ِرِ ،فإ َّن قريشا اقتصراها حي
أذر وع
ِ
وم ها :أن صنيع الخوارج الدواعش  ..يجرئ العداء ،والطواغيي على االستخفاف بايوت هللا تعالى
واالعتداء عليها  ..وقصفها بالصواريخ والدبابات واملدافع  ..كما يفعل الطاغي بشار السد في سوريا،
والصهاين اليهود في غزْ  ..ولسان حالهم يقول :ال تعيبوا وال تنِروا علينا االعتداء على املساُد  ..وقصفنا
ً
لها بالصواريخ واملدافع  ..فقد وُد منِم من يفعل أكثرمن ذلك؛ من ينسفها نسفا  ..ويفجرها من أصولها
 ..وال يراعي لها أدنى حرم أو قدسي !
وهذا محذور لو يتنبه له الخوارج الدواعش  ..وأنى!
يوُد من العداء من يقاتل ُويثيرالحروب من أُل عظام أموااهم  ..ويوُد منا؛ من سفها،نا َ باسم
الدين َ من يفجرويدمرقبور املسلمين والصالحين على من فيها  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
بهذا أُيو عن السؤال الوارد أعاله  ..وآِر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.

ا :116قال الشيخ العثمين في (القول املفيد) :موالذبح لغيرهللا ينقسم إلى قسمين :أن يذبح
ً
ً
ً
ً
لغير هللا تقرَّا وتعظيما ،فهذا شرك أكبر مخرج عن املل .أن يذبح لغير هللا فرحا وإكراما ،فهذا ال يخرج
ً
ً
من املل  ،بل هو من المور العادي ال ق قد تِون مطلوَّ أحيانا وغير مطلوَّ أحيانا ،فالصل أنها
مباح .
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ومراد املؤلف هنا القسم الول.
ً
ً
فلو قدم السلطان إلى بلد ،فذبحنا له ،فإن كان تقرَّا وتعظيما ،فإنه شرك أكبر ،وتحرم
هذه الذبا،ح ،وعالم ذلك :أننا نذبحها في وُهه تم ندعها.
ً
أما لو ذبحنا له إكراما وضياف  ،وطبخي ،وأكلي ،فهذا من باب اإلكرام ،ولي بشرك م ا -هَ.
ً
هل كالم الشيخ هنا صحيح  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
ً
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذبح إكراما للضيف ال ُيسمى وال ُيقال عنه بأنه ذبح لغير هللا ..
ُ
ف ل ما ذبح لغيرهللا فهو شرك  ..ولي ما ُيذبح إلكرام الضيف وإطعامه هو من الذبح لغير هللا ،بل هو من
الذبح هلل عزوُل من أُل إكرام الضيف وإطعام الطعام ملستحقيه.
َّ َ ّ ْ َ َ َ
قال تعالىُ  :ق ْل إ َّن َ
صالتي َو ُن ُس ي َو َم ْح َي َ َ َ َ
املينالنعام .162 :فالنسك كله هلل
َّلل ر ِب الع ِ
اي ومم ِاتي ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رب العاملين ،ال يوُد ش قء منه هلل رب العاملين  ..وش قء منه لغير هللا رب العاملين.


ً
ا :117أنا أعمل مدرسا في إحدى املدارا العراقي  ،والسؤال :ما حِم الوقوف لتحي
َ
ً
ً
ً
العلم  ..علما أننق أعلم أن التعظيم ال يِون إال هلل تعالى  ..فإذا كان الوقوف لتحي العلم كفرا أو محرما
في الشريع  ..فهل يجوِ لي أو للطلب الوقوف لتحي العلم إذا ما ِيرنا بين الفصل من املدرس  ،أو
الوقوف لتحي العلم  ..فأيهما نختار؟
َ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ الوقوف للعلم وال غيره  ..وهو عادْ وتني صلياي ِبيث
 ..انتقلي إلى بالدنا وشعوَّنا عن طريقهم  ..وعلى الطالو أو املدرا أن يتفادى فعل ذلك ما وُد إلى ذلك
َ
ً
سايال  ..كأن يتأِر إلى ما بعد تحي العلم!
فإن اضطر للوقوف  ..يعب بنفسه وحوا،جه  ..ويشغل نفسه بذكر هللا واالستغفار  ..ولعن
الظاملين الذين ُيجبرون الطالب على فعل ذلك ُ ..ويظهر َ إن استطاع َ عدم اكتراث وال احترام  ..كما يجتهد
ً
أن ال يِون قبل ذلك ُالسا ح ى ال يضطر للقيام  ..ولِن ال أرى هجراملدارا واعتزالها  ..من أُل ذلك ..
وهللا تعالى أعلم.


122

أعمال خترج صاحبها من امللة

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ا :118شيخنا َ حفظه هللا َ  ..كيف الجواب عن قوله -صلى هللا عليه وسلم :-مِم صلوات
ً
ً
كتبهن هللا على العباد فمن ُاء بهن لم يضيع م هن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند هللا عهد أن
يدِله الجن  ،ومن لم يأت بهن فلي له عند هللا عهد إن شاء عذبه ،وإن شاء أدِله الجن م  ..في شأن
تِفيرتارك الصالْ ؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .استدل البعض بهذا الحدي على أن تارك الصالْ كليا لي
ب افر ،ولي لهم به حج ؛ وذلك أن املراد بقوله -صلى هللا عليه وسلم -م ومن لم يأت بهن م أي لم يأت
ً
بحقهن  ..ولم ُيحافظ عليهن  ..وقد ضيع م هن شيئا  ..فهذا الذي ُيترك للمشيئ وال ُيجزم له بالِفر ،بخالف
ً
التارك للصالْ كليا فهذا ال مناص من تِفيره لدالل النصوص العديدْ على ذلك من غير وُود الدليل
الذي يصرفها عن داللتها الظاهرْ املِفرْ لتارك الصالْ ،والذي يعيننا على هذا الفهم أمور:
ً
م ها :الحدي نفسه حي قد ُاء في أوله أن الذي يأتي بالصالْ ولم يضيع م ها ومن حقوقها شيئا
كان له عند هللا عهد أن يدِله الجن  ..فدل أن الذي ُيترك للمشيئ هو الذي ال يأتي بالوصف الذي يدِل
ً
صاحبه الجن  ،بل يأتي بعِسه؛ وعِسه أن يأتي بهن وقد ضيع م هن شيئا ولم يحافظ عليهن محافظ
الذي يدِل الجن .
وم ها :أن الروايات الِرى للحدي تفيد هذا املعنى  ..فقد صح الحدي من رواي عبادْ بن
الصامي وهو نفسه راوي الحدي الوارد في السؤال وفيه :مِم صلوات افترضهن هللا  ، من أحسن
َ
وضوءهن ،وصالهن لوقتهن ،وأتم ركوعهن وسجودهن ،وِشوعهن ،كان له على هللا عهد أن يغفرله ،ومن
لم يفعل ،فلي له على هللا عهد ،إن شاء غفرله ،وإن شاء عذبه م فقوله -صلى هللا عليه وسلم -م ومن لم
يفعلم؛ أي من لم يفعل الوصف املتقدم الوارد في أول الحدي والذي لصاحبه عهد بأن يغفر هللا له ..
فهوالذي يترك للمشيئ  ..فقوله -صلى هللا عليه وسلم -م ومن لم يفعل م يفسرقوله -صلى هللا عليه وسلم-
ً
في الحدي اآلِرم ومن لم يأت بهنم ،فإن الحادي ذات العالق باملوضوع َ عند إعمالها والِذ بها ُميعا
من دون إهمال لش قء م ها وهو الواُو َ تفسربعضها البعض .
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وفي حدي آِر َ يؤكد صح ما تقدمي اإلشارْ إليه َ من رواي كعو بن عجرْ  قال -صلى هللا
ً
استخفافا بحقها ،فال عهد له َّ
علي ،إن
عليه وسلم :-مومن لم يصلها لوقتها ،ولم يحافظ عليها ،وضيعها
شئي عذبته ،وإن شئي غفرت لهم .فتأمل الوصف الذي يستحق صاحبه أن ُيترك للمشيئ ..
ً
وم ها :أن بعض أهل العلم قد أشار إلى هذا املعنى؛ قال ابن تيمي  :فأما من كان مصرا على تركها
ً
ال يصلي قط ،ويموت وهو على هذا اإلصرار والترك ،فهذا ال يِون مسلما ،لِن أكثر الناا يصلون تارْ
ويتركونها تارْ ،فهؤالء ليسوا يحافظون عليها ،وهؤالء تحي الوعيد ،وهم الذين ُاء فيهم الحدي الذي في
السنن ،حدي عبادْ عن النبق -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال :مِم صلوات كتبهن هللا على العباد في
اليوم والليل  ،من حافظ عليهن كان له عهد عند هللا أن يدِله الجن  ،ومن لم يحافظ عليهن لم يِن له
عهد عند هللا إن شاء عذبه وإن شاء غفرله م
إلى أن قال َ بعد أن ذكر الحدي اآلنف الذكر َ  :يظهر أن االحتجاج بذلك على تارك الصالْ ال
يِفر حج ضعيف  ،لِنه يدل على أن تارك املحافظ ال يِفرا -هَ .
ً
ِالص القول :أن الحدي لي فيه دليل على أن تارك الصالْ كليا ال يِفر ،وإنما فيه دليل على
أن تارك املحافظ على الصالْ ،وعلى حقوقها وواُبااها  ..هو الذي ال يِفر ،وإنما يترك للمشيئ كما أفاد
بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمي وغيره من أهل العلم ،وهو املوافق لظاهرالدل  ،وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :119أرُو أن تفسرلنا الحدي الذي ذكر فيه رُال طلو من أبنا،ه أن يحرقوه بعد موته
ً
ويذروا رماده ِوفا من عقاب هللا  ..فالذي فهمته أن هذا الرُل لم يعمل حسن قط بما في ذلك الصالْ
ومع ذلك يدِل الجن  ..وكما تعلمون فإن اإليمان يشمل العمل  ..وقد أش ل علي فهم الحدي  ..أرُو
التوضيح ،وُزاكم هللا عنا ِيرالجزاء؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يجو َ من قبيل إعمال ُميع النصوص ذات العالق باملوضوع أن
ً
ُيحمل النص على أنه ” لم يعمل ِيرا قط إال التوحيد ” فإنه كان يأتيه ويفعله ،ومن التوحيد إقام الصالْ،
كما أن من الشرك ترك الصالْ ،لقوله صلى هللا عليه وسلم :ممن ترك الصالْ فقد أشركم.
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ً
ُ
وهذا املعنى والفهم والتفسيرتصدقه رواي اإلمام أحمد للحدي في مسنده ،وفيه :مكان رُال ممن
ً
ُ
احتض َرقال لهله :انظروا إذا أنا ُّ
مي أن يحرقوه ح ى يدعوه
كان قبلِم لم يعمل ِيرا قط إال التوحيد ،فلما
ِ
ً
ُح َمما …م[السلسل الصحيح  .]3048 :فتأمل كيف أن النبق صلى هللا عليه وسلم استثنى من تركه للعمل
َ
التوحيد؛ لن الجن ال يدِلها إال املؤمنون املوحدون  ..كما هو تابي في عشرات النصوص من الِتاب
والسن .


ً
ً
ا :120فِون تارك الصالْ كافرا فهذا واضح  ..ولِن من أي وُه يِون تارك الصالْ مشركا
 ..وهل يوُد فر بين الِفروالشرك؟
ً
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كون ترك الصالْ شركا وتاركها يِون مشركا ،فهو أوال لن النبق
ً
ً
صلى هللا عليه وسلم سمى ترك الصالْ شركا ،وتاركها مشركا كما في قوله صلى هللا عليه وسلم :مبين العبد
واإليمان الصالْ ،فإذا تركها فقد أشركم .فال بد من أن نسمق الشياء بأسمائها الشرعي وفق ما سماها
هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
أما من أي وُه يِون الشرك ..؟
أقول :يِون من ُه طاع هواه في ترك الصالْ  ..فالهوى في هذه الحال يِون هو املعبود املألوه
َ ََْ َ َ ُ ُ َ
َّ َ َ َ
ً
َ َ َ
املطاع من دون هللا تعالى ،كما قال تعالى :أ َرأ ْيي َم ِن اتخذ ِإل َه ُه َه َو ُاه أفأني تِون َعل ْي ِه َو ِكيال.
أما عن وُه الخالف بين الِفر والشرك ..؟
ً
ً
الجواب :أن الِفر إذا أطلق مفردا فإنه يشمل الِفر والشرك  ..وكذلك الشرك إذا أطلق مفردا
فإنه يشمل الِفر والشرك ،ويِون الِفر بمعنى الشرك ،والشرك بمعنى الِفر ،وكل م هما شامل ملعنى
اآلِر.
فعندما تقول :فالن مشرك  ..أي أنه مشرك وكافر ،وكذلك عندما تقول :فالن كافر  ..فهو يِون
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َ َ
الت َو َما م ْن إ َله إ َّال إ َله َ
احد.
و
بذلك كافرومشرك ،كما في قوله تعالى :لقد كفر ال ِذين قالوا ِإن اَّلل ت ِال ت
و
و
ِ
ِ ِ ِ ِ
ً
ً
وال شك أن الذي يقول أن هللا تال تالت يِون بقوله هذا مشركا كما يِون كافرا.

125

أعمال خترج صاحبها من امللة

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

فحينئذ يِون ل ل م هما معناه املختلف عن اآلِر ،كما في
أما إن اقترنا أو اُتمعا في نص واحد
و
الحدي الصحيح :مبين الرُل وَّين الشرك والِفر ترك الصالْم .فالشرك هنا يراد به عبادْ غير هللا عز
وُل من ُه طاع وتأليه الهوى املتبع كما تقدم  ..أما الِفر فإنه ُيراد به أنه جحد ما يجو عليه من
صالْ  ..وجحد نعم الصالْ  ..وحق هللا عليه  ..والجحود َ كما بينا ذلك في مواضع عدْ َ يِون من ُه
العمل والقول ،كما يِون من ُه االعتقاد  ..فحصرالجحود في االعتقاد القلبق مغايرلنصوص الشريع
 ..وهو أقرب ما يِون إلى مذهو ُهم الضال.


ً
ً
ا :121م ى يِون تحليل الحرام وتحريم الحالل كفرا  ..وصاحبه يِون كافرا ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من حلل الحرام املجمع عليه ،أو حرم الحالل املجمع عليه َ من
غير مانع شرعي معتبر َ فهو كافر مرتد  ..لتضمنه تِذيو الشارع فيما قد حلل أو حرم ،وجحود ما أنزل هللا
ً
من دين ،ولِونه كذلك ُعل من نفسه وهواه مصدرا من مصادرالتشريع ،والتحليل والتحريم !!..
قال ابن تيمي في الفتاوى  :405/11من جحد وُوب بعض الواُبات الظاهرْ املتواترْ كالصلوات
الخم  ،وصيام شهر رمضان ،وحج البيي العتيق ،أو جحد تحريم بعض املحرمات الظاهرْ املتواترْ
كالفواحش والظلم ،والخمر وامليسر والزنا وغير ذلك .أو جحد بعض املباحات الظاهرْ املتواترْ كالخبز،
ً
ً
واللحم ،والن اح فهو كافرمرتد يستتاب ،فإن تاب وإال قتل ،وإن أضمرذلك كان ِنديقا منافقا ،ال يستتاب
عند أكثرالعلماء ،بل يقتل بال استتاب إذا ظهرذلك منه  ..ا -هَ.
وقال  :267/3واإلنسان م ى حلل الحرام املجمع عليه أو حرم الحالل املجمع عليه أو بدل الشرع
ً
ً
املجمع عليه كان كفرا مرتدا باتفا الفقهاء ..ا -هَ.
ً
وقال في كتابه القيم م رفع املالم م :فإن من نشأ ببادي أو كان حدي عهد بإسالم ،وفعل شيئا من
املحرمات غيرعالم بتحريمها ،لم يأتم ،ولم ّ
يحد ،وإن لم يستند في استحالله إلى دليل شرعي.
فمن لم يبلغه الحدي املحرم ،واستند في اإلباح إلى دليل شرعي ،أولى أن يِون معذورا  ..ا -هَ.
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ا :122ما حِم رُل ال يقبل من السن إال ما وافق القرءان أو العقل بزعمه ،ويرد الحدي
ً
ملخالفته ،ال تِذيبا للرسول صلى هللا عليه وسلم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا السؤال فيه إش ال  ..فلي في السن ماال يوافق القرآن أو
ُيعارضه؛ فالقرآن والسن يصدقان بعضهما البعض ويفسران بعضهما البعض  ..والذي ُيعارض بي هما أو
ُيظهرأنه يوُد تعارض بي هما فهو لسوء فهمه وفقهه  ..وضعف عقله وتخلفه.
لِن الذي يقول :أنه ال يقبل من السن إال ما وافق عقله  ..فهذا مزلق ِطيرقد يؤدي بصاحبه إلى
الوقوع بالجحود  ..والزندق والِفر.
ولبيان ُهل القا،ل وِطورْ مقولته نسأله السؤال التالي :لنفترض أن عقلك  ..وهذا لي ببعيد
َ ً
 ..وِنه نصف غرام  ..ال يستطيع أن يفهم مسأل حسابي ابتدا،ي  ..كيف يِون حِما على كتاب هللا وسن
رسوله يأِذ منه ما يشاء ويرد منه ما يشاء ..؟!!

ا :123هناك شريح تفسرالنصوص القرءاني والنبوي فيما يبدو لها بعقلها  ..والسؤال :
ما حِمه  ..وكيف التعامل معه ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .القرآن الِريم ُيفسر بالقرآن الِريم ،فإن لم يوُد ُيفسر بالسن
النبوي  ،فإن لم يوُد فبأقوال الصحاب والتابعين لهم بإحسان ممن رض ق هللا ع هم ورضوا عنه ،فإن لم
يوُد فبلغ العرب وقواعدها  ..أما الذي يفسر القرآن بعقله وهواه ،فهو كمن يرُم في الغيو ،ويصد
َ ََْ َ َ ُ ُ َ
َّ َ َ َ
ً
َ َ َ
فيه قوله تعالى :أ َرأ ْيي َم ِن اتخذ ِإل َه ُه َه َو ُاه أفأني تِون َعل ْي ِه َو ِكيال .

ا :124ما حِم طبيو يصف الرسول صلى هللا عليه وسلم بأنه بشركغيره يخطئ ويصيو ..
ً
وما حِم قوله في أحادي الرسول صلى هللا عليه وسلم بأنها غيرصحيح طبيا كحدي الذباب ال ق في
ً
أحد ُناحيها الشفاء وفي اآلِر الداء ،ووصفه لهذا الحدي بأنه ال صح له طبيا ،وأن الرسول صلى
هللا عليه وسلم أِطأ فيه ؟!
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ً
وما حِم قوله في أن الطو النبوي غيرمفيد وغيرمبنق على أس علمي  ،مستدال بأن الرسول بشر
يخطئ ويصيو كغيره من الاشر ،ويستشهد بحادت العمى املذكور في سورْ عا

 ..تم ما هو املوقف

املناسو منه ،وَّخاص أنه ينشرمثل هذه الف اربين الشباب والفتي الصغاربحِم عمله ومهنته ،وُزاكم
ً
هللا ِيرا.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم معصوم عن قصد الخطأ،
ً
كما أنه معصوم عن االستمرار في الخطأ الذي يقع فيه اُتهادا؛ فهو صلى هللا عليه وسلم لو وقع في الخطأ
ً
اُتهادا فإن الوحي يسدده ،وال يقره على ِطئه ،لنه صلى هللا عليه وسلم في موضع القدوْ والسوْ الحسن
َّ ُ
ُ
ََ ْ َ َ َُ ْ
اَّلل أ ْس َوْ
في كل ما يصدر عنه من أقوال وأعمال ديني ودنيوي  ،كما قال تعالى:لقد كان لِم ِفي َرسو ِل ِ
ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ً
ْ
ْ
اَّلل ك ِثيراالحزاب .21:وقال تعالىَ :و َما َين ِط ُق َع ِن ال َه َوى ِ .إن
حسن ِملن كان يرُو اَّلل واليوم اآل ِِر وذكر
ُه َوإ َّال َو ْحي ُي َ
وحىالنجم .4-3:من هنا نفهم هذا التسديد السريع من قبل الوحي ملوقف النبق صلى هللا عليه
ِ
َ
َ
ْ
َ َّ
َ َ َّ ُ ْ
ْ
اَّلل َعن َك ِل َم
وسلم من العمى الذي أنزل هللا بهَ :ع َا َ َوت َولى * أن َُ َاء ُه ال ْع َمى .وكذلك قوله تعالى:عفا
َ َ ُّ َ َّ ُّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ُ
َأذ ْن َي َل ُه ْ
اَّلل غفور
و
اُك و
ِ
أ
ات
ض
ر
م
ي
غ
ت
ا
ت
ك
ل
اَّلل
ل
ح
أ
ا
م
م
ر
ح
ت
م
ل
ق
ب
الن
ا
ه
ي
أ
ا
ي

تعالى:
قوله
لك
وكذ
.

م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ِحيمالتحريم .1:وكذلك موقفه صلى هللا عليه وسلم من أسرى بدرحي كان الصواب فيما أشاربه عمر
بن الخطاب  .. فهذه الِطاء غير متعمدْ ،كلها ناتج عن اُتهاد ،ومع ذلك فإن الوحي كان سرعان ما
ً
يسدده ،ويبين له الصواب فيما أِطأ فيه اُتهادا ،وَّالتالي فإن أي قول أو فعل يصدر عن النبق صلى هللا
ً
عليه وسلم َ أيا كان موضوع هذا القول أو الفعل َ تم ُيقابل من قبل الوحي بالسِوت واإلقرار فهو عالم
دال على اإلصاب وعلى موافقته للحق الذي يرتضيه الرب سبحانه وتعالى.
وعليه فنقول :سِوت الوحي عما صدر عن النبق صلى هللا عليه وسلم من أحادي ذات العالق
باملسا،ل الطبي هو عالم دال على أحقي وصواب تلك الحادي  ،وافتراض ِطأ النبق صلى هللا عليه
وسلم فيها هو افتراض ِطأ الوحي ،وافتراض أن الوحي يقر النبق صلى هللا عليه وسلم على ِطئه كما يقره
على صوابه من دون أن يرشده إلى الصواب فيما أِطأ فيه  ..وهذا افتراض سوء ال يتجاسر عليه إال كل
مريض ضال ،متشبع بالهواء!
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أما ذاك الطبيو الوارد ذكره في السؤال أرى أن عقله قد غره بل قد قتله ،وأرى أنه مفتون باملدرس
ُ
العقلي االعتزالي ال ق تقدم العقل على النقل ،وتعارض بين العقل والنقل ،وأن قوله املنسوب إليه مدِل
إلى الزندق والِفر ،واإللحاد  ..عليه أن يتوب  ..وأن ُينتصح  ..فإن لم ينتصح واستمرفي غيه وضالله  ..أرى
هجره واعتزاله  ..وتحذيرالغلمان والعام من القرب منه أو االستماع إليه.

ا :125ما حِم منِراإلُماع ومخالفه؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أقحمي سؤالين مختلفين في سؤال واحد  ..فمنِر اإلُماع له
حِمه ومخالفه له حِمه املختلف! ...
فمنِراإلُماع وحجيته كمنِرنص من نصوص الِتاب والسن  ..وهذا ال شك في كفره.
ً
أما مخالفهُ :
فينظرإن كان مخالفا إلُماع محِم صاد دلي عليه نصوص الشريع  ..فهو كمن
ُيخالف النص الشرعي القطعي الدالل والثبوت ويرده ُويعارضه  ..وهذا ال شك في كفره ،وعليه ُيحمل قوله
َّ
الر ُسو َل م ْن َب ْعد َما َت َب َّي َن َل ُه ْال ُه َدى َو َي َّتب ْع َغ ْي َر َسايل ْاملُ ْؤمن َين ُن َو ّله َما َت َو َّلى َو ُن ْ
تعالىَ  :و َم ْن ُي َشا ِقق َّ
ص ِل ِه َُ َهن َم
ِ
ِِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ْ
َو َس َاءت َم ِصيراالنساء.115 :
ً
ً
ً
فحينئذ ُينظر إلى أسباب ودوافع وحجج
أما إن كان يرد إُماعا مزعوما محتمال  ..غير محقق و ..
و
ً
ً
ً
املخالف  ..فقد يِون مصيبا وله أُرين ،وقد يِون مخطئا وله أُر واحد  ..وقد يِون مخطئا وله وِر ..
لِن ال يجوِ التِفيربمجرد مخالف مثل هذا النوع من اإلُماع املظنون املحتمل ،وهللا تعالى أعلم.

ا :126يحتج بعض من يردون االستدالل بخبر اآلحاد في العقا،د والصول ،برد الصحاب
لحدي عمربن الخطاب رض ق هللا عنه الدال على رُم املحصن :مالشيخ والشيخ إذا ِنيا فارُموهما
البت ..م ،فلم يعتبروها من القرآن الِريم على اعتبار أن الذي روى هذه اآلي شخص واحد وهو عمر
ً
رض ق هللا عنه  ..فما ردكم ُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يقول هذا القول  ..ويحتج هذا االحتجاج  ..إال ُاهل من ذوي
الجهل املركو أو رافض ق حاقد  ..فالذي منع الصحاب  ..وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رض ق هللا ع هم
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ً
أُمعين  ..من إدراج آي الرُم م الشيخ والشيخ إذا ِنيا فارُموهما البت ن اال من هللا ..م ،هو أن تالواها
منسوِ  ..بينما داللتها وحِمها الشرعي با ونافذ  ..لم ُي َ
نسخ  ..ولي لِون أن راوي اآلي آحاد  ..وِبر
و
اآلحاد في العقا،د والصول يرد وال ُيقبل  ..بدليل أن آي الرُم املشار إليها في السؤال أعاله قد رواها غير
عمر رض ق هللا عنه  ..كأبي بن كعو ،وابن عباا وغيرهما  ..رض ق هللا ع هم أُمعين  ..وَّالتالي فهق ليسي
من ِبراآلحاد كما يزعمون!!
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ً
ا :127شيخي الفاضل  ..ما حِم املسلم الذي يعتقد أن لليهود حقا في تأسي
ً
ض مسلم  ..وُزاكم هللا ِيرا.
أر و
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يعتقد أن لليهود حقا في قيام دول في بالد املسلمين أو في
دول على

أرض إسالمي  ..هو كمن يعتقد أن الزنى حالل  ..والخمر حالل  ..وامليسر حالل  ..ومن كان كذلك ال شك
في كفره وِروُه من دا،رْ اإلسالم.


ً
ا :128هل ال يجوِ القول عن اليهود بأنهم أحفاد القردْ والخناِير استدالال بقوله عليه
ً
ً
السالم :مإن هللا لم يجعل ملسخ نسال وال عقبا وقد كاني القردْ والخناِير قبل ذلك “مسلم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم الحدي يفيد بمنع القول بأنهم أحفاد القردْ والخناِير ..
والصواب الذي دلي عليه السن أن ُيقال ع هم َ إن كان وال بد َ :إِوان القردْ والخناِير  ..كما تاي في
الحدي أن اليهود دِلوا على النبق صلى هللا عليه وسلم فقالواَّ :
السام عليك َ بمعنى املوت! َ فقال النبق
السام عليِمم ،فقالي عائش  :م َّ
صلى هللا عليه وسلم :م َّ
السام عليِم يا إِوان القردْ والخناِير ولعن
هللا وغضبه .فقال” يا عائش مه!” .فقالي يا رسول هللا أما سمعي ما قالوا؟ قال :مأو ما سمعي ما
رددتعليهم ،يا عائش لم يدِل الرفق في ش قء إال ِانه ولم ينزع من ش قء إال شانهم.
وفي رواي  :أن اليهود دِلوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا َّ :
السام عليك ،فقال:
”وعليِمم ،فقالي عائش  :عليِم َّ
السام وغضو هللا ولعنته أِوْ القردْ والخناِير ،فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ميا عائش عليك بالحلمَّ ،
وإياك والجهلم .فقالي :أولم تسمع ما قالوا؟ قالوا:
َّ
السام عليك،فقال :مأولي قد رددت عليهم ،إنه يستجاب لنا فيهم ،وال يستجاب لهم فينام.


ً
ا :129سألي إن كان بإم اني أن أحو ُاري إن كان نصرانيا ،أم أن هذا يتناقض مع عقيدْ
البراء والوالء؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أن تحو ُارك النصراني لذاته ،فهذا مقطوع ممنوع ،له ولغيره؛
لن املحبوب لذاته هو هللا تعالى وحده.
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ً
وأن تحبه لدينه وَّاطله ،فهذا أيضا مقطوع وممنوع؛ لن الباطل حقه املجافاْ والبغض.
بقي أن تحو له الخ ير ،وَّخاص ِير الهداي  ..وأن تصرف له املعامل الحسن  ..وأن تعامله
بالرفق ،واإلحسان ،وأن تخصه من طعامك  ..وأن تعوده إذا مرض  ..فهذا كله ُا،ز ،قد دلي عليه أدل
ّ
الِتاب والسن  ..وأن تتفقد أحواله ،فإن كان من ذوي الحاُ فتتصد عليه ،لقوله صلى هللا عليه وسلم:
متصدقوا على أهل الديانم .ولقوله صلى هللا عليه وسلم :مال ِال ُبريل يوصينق بالجار ح ى ظنني أنه
َ ّ
ّ
سيورتهم .أي يجعله من ُمل الورت الذين يرتون امليي ِ ..ل ِعظم حقه.

ْ
َّ
ْ
ا :130هل يجوِ أن نقول :إِواننا النصارى؟ وإن ُاِ ذلك ِفل َم ال نقول إِواننا اليهود؟
َ
أليسوا ِمن أهل الِتاب؟! ف ُهم َيقولون بجواِ القول الول َويقولون :إننا نقصد إِواننا في اإلنساني
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ً
ود َأ َِ ُ
ودا ،وقوله تعالىَ  :وإ َلى َت ُم َ
َ
اه ْم
ستدلون بقول هللا تعالى :وِإلى ع واد أِاهم ه
ولي في الدين ،وي ِ
ِ
َ ً
وه ْم ُنوح َأ َال َت َّت ُقو َن ،وما شابهها من اآليات ،ووُه َّ
ال َل ُه ْم َأ ُِ ُ
حا ،وقوله :إ ْذ َق َ
الدالل ظاهر
ص ِال
ِ
ِ
ُ
ً
ُ
ً
َ
لقومه عاد وهم كافرون  ..فما قولِم؟!
هودا أِا
هللا
ُعل
حي
ِ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال؛ ال يجوِ؛ لن الِوْ من أسمى معاني الوالء ،لذا فهق محصورْ بين
َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ
املؤمنين ،ممنوع مقطوع عن غيرهم كما قال تعالىِ  :إن َما املؤ ِمنون ِإِ َوْالحجرات.10 :
ْ َ َ َ
ً
واملراد من الِوْ الوا دْ في قوله تعالىَ  :وإ َلى َعاد َأ َِ ُ
ال ل ُه ْم
اه ْم ُهودا ،وقوله تعالىِ  :إذ ق
ر
و
ِ
َ ُ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ
وه ْم نوح أال تتقون ،وغيرها من اآليات الواردْ في السؤال :أِوْ النسو ال أِوْ الدين ،قال ابن عباا
أِ
وغيرهَ  :أ َِ ُ
اه ْم؛ أي ابن أبيهم  ..وقيل :أي صاحبهم الذي من قبيلتهم ،كقول العرب :يا أِا قريش ،أو يا
أِا بنق تميم  ..ونحو ذلك ،لِن هذا املعنى ال يمِن أن ُيحمل أو ينطبق على قول القا،ل عن النصارى أو
اليهود أو املجوا إِواننا  ..فهذا من التلبي على الناا أمور دي هم وعقيداهم.
ً
ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ
وه ْم نوح أال تتقون ،إال أن نوحا عليه الصالْ
فرغم قوله تعالى عن نوحِ  :إذ قال لهم أِ
والسالم ملا سأل هللا تعالى َ
ولده ال افرالذي استعصم بالجبل من الغر ُ ..اءه الجواب الرَّاني بأنه لي
َ
ال َ ّب إ َّ
من أهلك؛ إذ أهله هم من آمن معه واتبعه ،كما قال تعالىَ  :و َن َادى ُنوح َّرََّّ ُه َف َق َ
ابنق ِم ْن أ ْه ِلي َوِإ َّن
ن
ر
ِ ِ ِ
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َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ
وح إ َّن ُه َل ْي َ م ْن َأ ْهل َك إ َّن ُه َع َمل َغ ْي ُر َ
ال َيا ُن ُ
ص ِالح َف َال َت ْس َأ ْلن َما َل ْي َ
ني َأ ْح َِ ُم ْال َح ِاكم َين َ .ق َ
وعدك الحق وأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و
َ
َل َك به ع ْلم إ ّني َأع ُظ َك َأن َت ُِو َن م َن ْال َ
اه ِلينهود.46-45 :
ج
ِِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ونقول كذلك :هذا اإلطال ” إِواننا النصارى  ..أو إِواننا اليهود  ..أو إِواننا املجوام ،لم يثاي
ولم ُيعرف عن النبق صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه رض ق هللا ع هم  ..ال برواي ضعيف وال ح ى
موضوع  ..فِيف ببعض من يتصدرون الدعوْ من مشايخ ودعاْ هذا العصر  ..يروُون لهذه
املصطلحات واالطالقات ال ق لها ما بعدها  ..وما بعدها هو هدم عقيدْ الوالء والبراء في اإلسالم  ..وال حول
وال قوْ إال باهلل!

ا :131هناك أخ يقول أن هؤالء القوم َ النصارى في بالد الغرب َ هم ضالون وكفاربمجملهم
ً
ً
تم يقول :إنه ال يِفر معي هم ح ى يقيم عليه الحج ؛ أي ح ى يِون كافرا معاندا ،أما دون ذلك فهو ال
ً
يِفرهم  ..فما نصيحتِم لهذا الخ ،وما حِم من يقول ذلك  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟؟
ََ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .النصارى َ أينما كانوا َ كفار بنص الِتاب ،كما قال تعالى :لق ْد
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َ َ
َ َ َّ َ َ ُ َّ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ
كف َر ال ِذين قالوا ِإن اَّلل هو امل ِسيح ابن م ْريم . وقال تعالى :لقد كف َر ال ِذين قالوا ِإن اَّلل ت ِال تالت و
ََ ْ َ
َ َ
احد . 
وما ِمن ِإل وه ِإال ِإله و ِ
ومن ال يِفرهم لزمه رد الِتاب وتِذيو آيات هللا تعالى  ..وهذا عين الِفر البواح  ..وعليه وعلى
أمثاله تحمل القاعدْ املعروف  :من لم يِفر ال افرأو شك في كفره فقد كفر!..
تم إذا كان صاحبِم ال يرى كفرهم على التعيين فماذا يقول فيهم  ..هل يحِم عليهم بأنهم مسلمون
؟!
ً
ً
ً
ً
فاملرء إن لم يِن مسلما كان كافرا ،وإن لم يِن كافرا كان مسلما وال ِيار تال بي هما  ..فإن كان
ً
ال يرى كفرأعيانهم لزمه َ وال بد َ بأن يحِم عليهم باإلسالم  ..وهذا كفرآِرإذ يسمق الِفروالشرك إسالما
ً
وإيمانا !..
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ونصيحتنا له :بأن يتقي هللا رَّه  ..وأن ال يقدم بين يدي هللا ورسوله بش قء  ..وأن يطلو العلم ..
ُ ُ َ
َ ْ َُ َ ْ َ ّ ْ
الذك ِر ِإن كنت ْم ال
ويسأل إن ُهل فإن دواء الجهل سؤال أهل العلم ،كما قال تعالى :فاسألوا أهل ِ
َ َ َ
ت ْعل ُمون.

ا :132كما هو معلوم يا شيخ أن من ال يِفر بجميع الديان عدا دين اإلسالم؛ دين محمد
صلى هللا عليه وسلم فهو كافر ،وال ُيعذربالجهل؛ لنه لم يعرف معنى ال إله إال هللا.
سؤالي يا شيخ :ما حِم من يقول من أدعياء اإلسالم :لي كل اليهود والنصارى كفار ،وإن لم
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َن َ َّ
الن َ
ص َارى َم ْن َآم َن
يتبعوا دين اإلسالم ،ويستدل بقوله تعالىِ  :إن ال ِذين آمنوا وال ِذين هادوا والص ِابئو و
َ
ُ َ
َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ً َ َ
ص ِالحا فال ِ ْوف َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزنوناملا،دْ .69 :وهل مثل هذا ُيعذر بالجهل
اَّلل واليو ِم اآل ِِ ِر وع ِمل
ِب ِ
ً
أم ال  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املراد باليهود والنصارى الوارد ذكرهم في اآلي الِريم ؛ اليهود
َ
والنصارى الذين آمنوا بأناياء ِمانهم ،والتزموا بالح ام الشرعي املنزل على أنايائهم ،فهؤالء ال ْ ِوف
َ
ُ َ
َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزنون .. أما بعد بعث النبق محمد صلى هللا عليه وسلم فإنه ال يسع أحد من الخلق سواء
ً
ً
كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك إال أن يؤمن به ويتبع ما أنزل عليه صلى هللا عليه وسلم  ..ومن لم يفعل
ً
ْ
ً ََ ْ
أبدا ،لقوله تعالىَ  :و َم ْن َي ْا َتغ َغ ْي َر ْ ْ
الم ِدينا فل ْن ُيق َب َل ِمن ُه َو ُه َو ِفي
فهو كافر ُاحد ،ومخلد في نار ُهنم
اإلس ِ
ِ
ِ
ْاآلِ َرْ م َن ْال َخاسر َ
ينآل عمران.85 :
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُ
ولقوله صلى هللا عليه وسلم كما في صحيح مسلم :موالذي نف ُ
يسمع بي أحد من
محمد بيده ال
و
ُ
ُ
هذه الم ؛ يهودي وال نصراني ،تم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلي إال كان من أصحاب النارم.
ومن لم يِفر اليهود والنصارى الذين كفروا وجحدوا برسال ونبوْ سيد الخلق محمد صلى هللا
عليه وسلم فهو كافروال ُيعذر بالجهل ،لتواترالعلم بِفر من كان هذا وصفه ،وهللا تعالى أعلم.
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ً ً
ا :133عندنا في أمري ا مف ق يعتبرداعيا كبيرا عند عام املسلمين في أمري ا  ..سأله شخص
ً
عن موقف املسلمين من الِفار  ..فأُاب :أن املسلمين ال يبغضون أحدا من اليهود ،وال النصارى ،وال
امللحدين !..
والسؤال :هل هذه ال لمات كفر بواح  ..وهل هي من المور ال ق ُيعذر فيها بالجهل  ..وُزاكم هللا
ً
ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نفي العداوْ والبغضاء بين املؤمنين واملشركين على اِتالف مللهم
ونحلهم  ..من الِذب على هللا وعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم!
وهومخالف ملئات النصوص الشرعي ال ق تنص على وُوب تلك العداوْ والبغضاء  ..كما في قوله
َ
َ
ُْ
ْ َ ُ َ
َّ
يم َو َّالذ َ
تعالىَ  :ق ْد َك َان ْي َل ُِ ْم ُأ ْس َوْ َح َس َن في إ ْب َراه َ
ين َم َع ُه ِإذ قالوا ِلق ْو ِم ِه ْم ِإنا ُب َر ُآء ِمنِ ْم َو ِم َّما ت ْع ُب ُدون ِم ْن
ِ
ِ ِ ِ
ُ ن َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َّ ُ ْ ُ
َّ
اَّلل َو ْح َد ُهاملمتحن  .4 :وغيرها
اَّلل كف ْرنا ِبِم وَّدا بيننا وَّينِم العداوْ والبغضاء أبدا ح ى تؤ ِمنوا ِب ِ
دو ِ ِ
الِثير من النصوص !..
هذه العداوْ والبغضاء هي من حق هللا تعالى على عباده املؤمنين املوحدين  ..وهي ال تتعارض مع
كون املسلم يحو لآلِرين ِير الهداي  ..ويسعى في سايل ذلك  ..وال مع ما يجو عليه أن ُيظهره من ِلق
حسن في تعامله مع اآلِرين في حال اضطر للتعامل معهم  ..أو اضطرللنزول بجوارهم!
و
ً
ُ
وهل هذه املقول تعتبركفرا ..؟
أقول :نعم هي من الِفر  ..لتضم ها رد وجحود النصوص الشرعي  ..واملذكور َ بحِم املواصفات
ُ
ُ
ُ
واد وكل
املذكورْ عنه َ ال يعذر بالجهل  ..ولِن رَّما يعذر باإلكراه أو التقي  ..إال إذا كان يعلن ذلك في كل و
ناد  ..ومن دون أن ُيطلو منه !..
و
وكذلك ينبغي النظر ..هل يقصد بانتفاء البغض بمعنى أنه يحو لهم ِيرالهداي  ..وما تقدم ذكره
حسن  ..أم ال ..؟!
عن ضرورْ معامل اآلِرين بخلق
و


ً
ا :134لقد ناقشي رُال حول قضي عدم ُواِ محب الِفار بل إن دين اإلسالم يفرض
َّ
َّ
بغضهم وكراهيتهم ،فقال ليَّ :
الِفار وعدم م َّ
حبتهم،
أن النصوص الواردْ في اآليات الحات على بغض
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ً
َّ
أوال ق تت َّ
َّ
العهدي ومألم
حدث عن ماليهودم ومالنصارىم ومالِفارم عموما ،يحصل فيها ِلط بين مألم
ً
َ
اقي َّ ،
َّ
عهدي ال استغر َّ
َّ
وأن كثيرا من النصوص الشرعي
االستغراقي  ،ولهذا فإن ًَ ًّ هذه النصوص
ال ق تتحدث عن مالِفارم وماليهودم والنصارىم َّإنما تتحدث عن أناا مخصوصين يعرفهم املسلمون
وأن مألم فيها عهدي ال استغراقي َّ ،تم يخلصون َّ
في سيا نزول اآلي َّ ،
بأن هذه النصوص غير ع َّام .
ُّ
املفسرون َّ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ ْ ُ َّ
ّ
َّ
أن
اَّلل فيقولون :أُمع ِ
ومما يستدلون به على ذلك قوله تعالى :وقال ِي اليهود عزير ابن ِ
ّ
َّ
يِفرون من قال ذلك ،بل َّإنهم في هذه العصور ال يقولون ذلك.
الذين قالوا ذلك أفراد ،وأن اليهود ِ
ْ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ
اا ق ْد َُ َم ُعوا
ومن اآليات كذلك ال ق يحاولون االستدالل بها قوله تعالى :ال ِذين قال لهم الناا ِإن الن
َُ َ ْ َ
لِ ْم فاِش ْو ُه ْم فَمالناام الولى :رُالن مسافران من مِ إلى املدين استأُرهما أبو سفيان للمرور
بجيش املسلمين وممارس الحرب النفسي ضده ،ومالناام الثاني هم قريش الذين ُمعوا
ً
للمسلمينَّ .تم يقولون :لو َّ
أن قا،ال قال :إنمالناام معناها :كل الاشر هنا أال يِون مخطئا؟ وكذلك
ُّ
َ َ ُ َُ
َْ
ً
ين كانوا لِ ْم َع ُد ًّوا ُم ِبينافيقولون :هل كان أبو طالو وعبد هللا
يستدلون بقوله تعالىِ  :إ َّن ال ا ِف ِر
بن أريقط (الدليل في الهجرْ) والنجاش ق قبل إسالمه والشاعر معبد بن أبي معبد ومخير اليهودي
أعداء للمسليمن؟ هل تنطبق عليهم اآلي ال ق ذكراها؟ أنها من العام الذي أريد به الخصوص .ويختمون
استداللهم بقولهم :إذا اتضح هذا فيمِن أن نناقش موضوع بغض ال افر ،وهل نصوصه عام ؟ أم
مخصوص ؟ أم أريد بها الخصوص؟
َّ ً َّ ً
مفصال ومعلال  ..وهللا يرعاك؟؟
فما الجواب عن هذه الشبه أرُو أن يِون الجواب ع ها
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن نصوص الشريع م ها العام وم ها الخاص الذي يخصص
العام ،وم ها املطلق وم ها املقيد  ..وَّالتالي ال يجوِ تخصيص العام ،وتقييد املطلق إال بنص مخصص أو
مقيد  ..ولو وُد هذا الدليل املقيد واملخصص في بعض املسا،ل ال يعنق وال يلزم منه إلغاء العام املطلق في
النصوص واملسا،ل الِرى.
ً
ومن الصول املتفق عليها أن العبرْ بعموم اللفظ واملعنى ال بخصوص الساو؛ فقد يِون نصا
من النصوص سابه شخص أو مجموع أشخاص ،أو قيل لشخص واحد  ..ومعناه ملزم ملجموع الم ،
وإلى يوم القيام .
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وفيما يتعلق بأح ام الِفار  ..فهناك نصوص عام تفيد قتال املشركين كاف مقيدْ بنصوص
ً
أِرى تستثنق فريقا م هم كالنصوص ذات العالق بالذم والعهد والجوار  ..وكذلك قصد قتال الشيوخ
والنساء ،والطفال ونحوهم ممن ال شأن له بشؤون القتال  ..لِن ال يجوِ القول بالتقييد أو التخصيص
إال بنص يلزم التقييد والتخصيص  ..وهذا التقييد والتخصيص في هذا املوضع ال يعنق وال يلزم أن نعممه
على ُميع الح ام ذات العالق بِيفي التعامل مع ال افرين!
ً
ً
أحيانا يقول فرد أو أفراد قوال  ..فينال عند قومهم اإلقرار والرض ى  ..فيأتي النص فيتحدث ع هم
ً
وكأنهم ُميعا قالوا بهذا القول على اعتبار أن الرض ى بالش قء كفاعله ،كما في قص قولهم عن عزير
املستدل بها.
ً
وأحيانا ُيطلق نص من نصوص الشريع ظاهره العموم  ..ويِون املراد واملعنق منه هم السواد
العظم من الساس والح ام ،والحباروالرهبان ،والجند املقاتلين  ..فالشعوب والمم ُيحِم عليها بناء على
مواقف ح امها وقاداها وأحبارها ورهبانها  ..من الدعوْ اإلسالمي  ..وهذا ال يعنق أنه ال يوُد فرد أو
مجموع أفراد أو شريح من الناا ال ينطبق عليها وصف القادْ والساس والح ام  ..والجند املحارَّين ..
لِن هذه الشريح تؤِذ بمواقف ح امها وقاداها املمثلين للدول .
ْ َ َ ُ ْ
ُ
ُ
َ ُ َ َ ُ َُ
اعواالبقرْ  .217 :ال يلزم
فقوله تعالىَ  :وال َي َزالون ُيق ِاتلونِ ْم َح َّ َى َي ُر ُّدوك ْم َعن ِدي ِنِ ْم ِإ ِن استط
منه أن يِون كل فرد من ال افرين ُيشارك في هذا القتال  ..كما يفيد عموم لفظ اآلي  ..وإنما املراد منه
القادْ والساس والحباروالرهبان وُنودهم  ..من بيدهم المروالقرار ..بدليل أن هناك شريح م هم قد
أشارت إليها النصوص الشرعي بأنهم ال ُيقا ِتلون وَّالتالي ال ينبغي أن ُيقصدوا بقتل أو قتال.
هذا الجانو حق  ..لِن ال ينبغي أن نتوسع به  ..أو نحمله من املعاني ماال يحتمل  ..أو نعممه على
ماال يدِل فيه كمسأل الوالء والبراء  ..أو بغض الِفر وال افرين.
ً
ْ َ ُ َ
َّ
يم َو َّالذ َ
فمثال قوله تعالىَ  :ق ْد َك َان ْي َل ُِ ْم ُأ ْس َوْ َح َس َن في إ ْب َراه َ
ين َم َع ُه ِإذ قالوا ِلق ْو ِم ِه ْم ِإنا ُب َراء
ِ
ِ ِ ِ
َ ُُْ َ
ُ ن َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َّ ُ ْ ُ
َّ
ُ ْ َ
اَّلل
اَّلل كف ْرنا ِبِم وَّدا بيننا وَّينِم العداوْ والبغضاء أبدا ح ى تؤ ِمنوا ِب ِ
ِمنِم و ِم َّما تعبدون ِمن دو ِ ِ
َو ْح َد ُهاملمتحن .4 :
فاآلي عام ال يوُد دليل يخصصها  ..أو يخصص البراء من كافردون كافر.
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ُْ ْ ُ َ ْ َ
َ ّ
َّ َ َّ
ُ ْ ُْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ َْ َ
اَّلل
وقوله تعالى :ال يت ِخ ِذ املؤ ِمنون ال ا ِف ِرين أو ِلياء ِمن دو ِن املؤ ِم ِنين ومن يفع ْل ذ ِلك فلي َ ِمن ِ

َ
ِفي ش ْق وءآل عمران.28 :

فاآلي هنا كذلك عام ال يوُد مخصص لها  ..والالم في كلم م ال افرين م تفيد العموم
ً
ً
واالستغرا  ..أي كل ال افرين  ..فاآلي ال تعنق فريقا م هم دون فريق؛ بمعنى يجوِ أن توالي فريقا دون فريق
َّ
م هم  ..والذي يقول بخالف ذلك فعليه بالدليل ،وأنى!
َ َ
َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ َ
ُْ ْ َ َُ
ين أ ْو ِل َياء ِمن ُدو ِن املؤ ِم ِنين أت ِر ُيدون أن
اف ِر
ونحوه قوله تعالى :يا أيها ال ِذين آمنوا ال تت ِخذوا ال ِ
َ ْ َ ُ ْ ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ً ُّ ً
ين َآم ُن ْوا َال َت َّتخ ُذ ْوا ْال َي ُه َ
يناالنساء .144 :وقوله تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ود
َّلل عليِم سلطانا م ِب
ِ
ِ
تجعلوا ِ ِ
ْ َ ْ َ َّ َ
َ َّ
ص َارى َأ ْول َياء َب ْع ُ
الن َ
ض ُه ْم َأ ْول َياء َب ْع َ َ َ َ َ َّ ّ ُ ْ َ َّ ُ ْ ْ َّ ّ َ َ َ
امليناملا،دْ:
و
ض ومن يتول ُهم ِمنِم ف ِإنه ِم ُهم ِإن اَّلل ال ي ْه ِدي القوم الظ ِ ِ
ِ
ِ
و
 .51فال ُيقال هنا املراد بعض اليهود والنصارى ولي كل اليهود والنصارى  ..فهذا من التحريف لِالم هللا.
وغيرها كثير من اآليات والنصوص ذات العالق باملسأل تفيد العموم واالستغرا  ..من دون
مخصص أو مقيد لها.
وفيما يتعلق بأبي طالو  ..يعلم الجميع كيف أن هللا تعالى نهى نايه صلوات ربي وسالمه عليه عن
َ َ َ َّ ّ َ َّ َ ُ ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ َ َ
ين َآمنوا أن َي ْستغ ِف ُروا ِلل ُمش ِر ِكين َول ْو
االستغفار له ملا وافته املني  ،كما في قوله تعالى :ما كان ِللن ِب ِق وال ِذ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ ُ ُْ ُ
اب ال َج ِح ِيمالتوَّ .113 :
كانوا أ ْو ِلي ق ْرَبى ِمن بع ِد ما تبين لهم أنهم أصح
وملا مات قال ولده علي بن أبي طالو رض ق هللا عنه للنبق صلى هللا عليه وسلمُّ :
عمك الضال قد
مات  !..قال له النبق صلى هللا عليه وسلم :ماذهو فوارهم .كأي ُيف توارى ح ى ال يتأذى الناا برا،حتها!
تأمل قوله م ُّ
عمك الضالم؛ إذ لم يقل أبي وحبيبق وقرْ عينق  ..حاشاه  ..وساو ذلك كله أنه مات
على الشرك وأبى أن يقول :ال إله إال هللا  ..أي إحياء لعقيدْ الوالء والبراء في هللا يعلو هذا اإلحياء؟!
ُ
بهذا أُيو عما سألي عنه  ..فاملسأل ُيِتو فيها أكثر مما كتو  ..لِن هذا الذي ُاد به القلم
وسمح به الوقي  ..نسأل هللا تعالى السداد والقبول.
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ا :135هل قول القا،ل اآلتي ِطأ أم صواب :منعلن حرم صالْ أي مسلم في كنيس
ً
نصراني  ،أو بيع يهودي  ،بممارس طقوسها الديني  ،وان ذلك كبيرْ من أعظم الِبا،رم ،علما أن
الشرك باهلل َ بنص الحدي ُيطلق عليه أنه كبيرْ ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .العبارْ غيرواضح  ..فإن كان املراد بصالْ املسلم؛ أي أنه يصلي
الصالْ اإلسالمي في الِنيس  ..فهذا ُا،ز ..وبعض أهل العلم نقل اإلُماع على ُواِه  ..وم هم من اشترط
ِلو الِنيس من الصلبان والتماتيل.
وإن كان املراد بالصالْ؛ أي أنه يصلي صالاهمُ ،ويشاركهم عبادااهم وطقوسهم الديني الشركي في
كنائسهم  ..فهذا كفر ،وشرك باهلل.

ا :136ما حِم مهاُم الِنائ و املعابد الشركي املستحدت في دياراملسلمين ...؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تعيش الم حال استثنا،ي لم تعرفها من قبل؛ فال دول تأويهم،
وال سلطان يجمعهم ،ويذود ع هم ،ويحِم فيهم ،وفي غيرهم ممن يدِل في عهدهم وذمتهم بشرع هللا  ..في
هذه الحال االستثنا،ي أرى أن النصارى الذين يعيشون مع املسلمين في بالدهم وأمصارهم بسالم هم في
عقد اُتماعي مع املسلمين ،يايعون م هم ويشترون ،وَّالتالي فلهم عهد وأمان ال يجوِ االعتداء عليهم وال
على معابدهم وكنائسهم في ش قء  ..ما لم ينقلبوا على املسلمين؛ فيحارَّونهم ،أو ُيظاهروا عليهم أعداءهم،
فحينئذ ينقضون عهدهم وأمانهم للمسلمين  ..وعقد وأمان املسلمين لهم  ..بأيديهم  ..فيؤِذ كل بجريرته،
و
ُويعامل باملثل ،وهللا تعالى أعلم.
فإن قيل :فإن نقضوا عهدهم وأمانهم مع املسلمين  ..وأصبحوا لهم من املحارَّين  ..فهل نهاُم
كنائسهم ومعابدهم ..؟
ُ
أقول :ال ،ال يجوِ؛ لورود النهق عن ذلك  ..ما لم تستخدم هذه الِنائ واملعابد كقاعدْ للقتال
 ..أو منطلق للقتال والشؤون العسِري  ..ففي هذه الحال ال حرج؛ لخروُها عن وصف الِنيس
أو املعبد ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :137سؤال :ت لمتم عن املواالْ ،نرُو من شيخنا بيان معنى املواالْ ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أعنق باملواالْ ّ
املحب  ،ومقتضيااها ولواِمها ،من بغض ،وكره،
ُ َ
عطى وال ُت َ
صرف إال
ومنع وعطاء ،وسخط ورض ى ،وما يترتو عليها من حقو وواُبات  ..فهذه املحب ال ت
ّ
هلل تعالى وحده؛ لنه سبحانه هو املحبوب املتأله لذاته لنه هو هو سبحانه ،وما سواه ُيحو له ،وفيه ..
ً
ُّ
َ َ َّ
ندا ،وعلى محبيه ُي َ
وأيما مخلو ُي ُّ
اا َمن
الن
ن
م
و

:
تعالى
قوله
ل
حم
حو لذاته؛ فقد اتخذ من دون هللا
ِ
ِ
َ َّ ُ
ُ ن ّ َ َ ً ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ ّ ّ
اَّلل البقرْ .165 :أي يحبونهم و يوالونهم لذوااهم ،كما ُيحو هللا
اَّلل أندادا ي ِحبونهم كح ِو ِ
يت ِخذ ِمن دو ِ ِ
لذاته؛ فيوالون ويعادون فيهم ولهم ،ويدورون معهم في الحو والبغض ،وفي املنع والعطاء ،والرض ى
والسخط ،حيثما داروا وأحبوا  ..وهذه محب شرك؛ لنهم ساووا بين النداد والخالق سبحانه وتعالى في
ّ
املحب ؛ غاي الغايات  ..وهؤالء أنفسهم يتبرؤون يوم القيام من هؤالء الشركاء النداد ،ويقولون لهم:
اَّلل إن ُك َّنا َلفي َ
َ ت َّ
ض َالل ُّمبين  .إ ْذ ُن َس ّو ُيِم ب َر ّب ْال َع َامل َينالشعراء .98 :أي في ّ
املحب والطاع .
ِ
ِ
ِ
و
و
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ


َ َّ
ا :138قال ابن حزم في ((املحلى)) ((( : )138/11وصح َّ
أن قول هللا تعالىَ  :و َم ْن َيت َول ُه ْم
ْ ُ َ َّ
ِمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْم  إنما هو على ظاهره بأنه كافر من ُمل الِفار فقط ،وهذا حق ال يختلف فيه
اتنان من املسلمين)) فهذه اآلي على ظاهرها  ..والدل غزيرْ من الِتاب والسن على كفر وردْ من
أعان وظاهرالِفارعلى املسلمين  ،،ابتغاء الحياْ الدنيا وفي الحدي م من تشبه بقوم فهوم هم م وروي
أيضا م لي منا من تشبه بغيرنا م وروي م من لا توب شهرْ؛ ألاسه هللا إياه يوم القيام  ،تم ألهو
فيه النار ،ومن تشبه بقوم فهو م همم.
َ َّ
ْ ُ َ َّ
والسؤال :فما الفر بين َ و َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْم  ..اآلي  وَّين م من تشبه بقوم فهو م هم ..
الحدي م حي اآلي اتفق على أنها على ظاهرها بينما الحدي لي

كذلك  ..فمن التشبه ما هو

كفر ،ومنه ما هو دون الِفر ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد يِون من الناحي اللغوي لهما نف

الدالل  ،ولِن من

الناحي الشرعي ودالل كل م هما فإنهما لفظان يختلفان ،ومرد هذا الخالف إلى مجموع النصوص
الشرعي ذات العالق بمسأل مواالْ ومظاهرْ املشركين على املسلمين ال ق تفيد الِفر البواح ،ومجموع
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ً
الدل الشرعي ذات العالق بمسأل التشبه ال ق تفيد أن التشبه منه ما يِون كفرا ومنه ما يِون دون
ذلك بحسو نوع التشبه ودالل النص على حِم هذا التشبه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :139ما تعليقِم على كالم الشيخ سليمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه
الدال،ل في حِم مواالْ أهل اإلشراك:
ً
” اعلم رحمك هللا أن اإلنسان إذا أظهر للمشركين املوافق على دي همِ ،وفا م هم ومداراْ لهم،
ومداهن لدفع شرهم ،فإنه كافر مثلهم وإن كان يِره دي هم ،ويبغضهم ويحو اإلسالم واملسلمين ،هذا إذا
لم يقع منه إال ذلك ،فِيف إذا كان في دار منع  ..ودِل في طاعتهم ،وأظهر املوافق على دي هم الباطل،
وأعانهم عليه بالنصرْ واملال ،وواالهم وقطع املواالْ بينه وَّين املسلمين ،وصارمن ُنود القباب والشرك
وأهلها بعد ما كان من ُنود اإلِالص والتوحيد وأهله  ..فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر من أشد الناا
عداوْ هلل تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وال يستثنى من ذلك إال املِره ،وهو الذي يستولي عليه
املشركون فيقولون له :اكفر ،أو افعل كذا ،وإال فعلنا بك وقتلناك ،أو يأِذونه فيعذبونه ح ى يوافقهم،
فيجوِ له املوافق باللسان مع طمأنين القلو باإليمان ،وقد أُمع العلماء على أن من ت لم بالِفرهاِال،
ً
ً
أنه يِفر ،فِيف بمن أظهرالِفرِوفا وطمعا في الدنيا “؟!
ً
فهل إظهار املوافق على دين ال افرين ِوفا أو مداهن لدفع الشر هو كفر مخرج من املل ح ى لو
كان يِرههم ويبغضهم ويبغض دي هم كما يقول الشيخ سليمان  ..وح ى لو كان قلبه مطمئن باإليمان ..
ً
وُزاكم هللا ِيرا؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كالم الشيخ رحمه هللا :مإذا أظهر للمشركين املوافق على دي هم،
ً
ِوفا م هم ومداراْ لهم ،ومداهن لدفع شرهم ،فإنه كافر مثلهم ُ ” ..يحمل على الخوف املوهوم أو مجرد
الخوف والخشي من دون أن توُد دواعيه ومبرراته من اإلكراه املحقق  ..فمن أظهر املوافق واملتابع
للمشركين لخوف هذا وصفه  ..فِالم الشيخ حق ،وعلى ظاهره.
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َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ
َْ
اَّلل أ َح ُّق أن
فاهلل تعالى حذر من أن نخش ى املشركين وطواغيتهم ،كما قال تعالى :أتخشونهم ف
ً
َ ْ َ
ْ ُُْ ْ َ
تخش ْو ُه ِإن كنت ْم ُمؤ ِم ِنين .فإذا كان مجرد الخشي م هم ومن طواغيتهم ال يجوِ فِيف يِون مبررا إلظهار
الِفرواملتابع لهم؟!
ً
أما إن كان الخوف ناتجا عن إكراه محقق أو ضرر محقق إن لم ُيظهرلهم من املوافق ما يدفع به
أذاهم وشرهم  ..فهذا النوع من الخوف معتبر ،كما ال يجوِ اعتماده كدليل على التِفير ،كما قال تعالى:
ْ
َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
َُ ً
َّ َ ْ َ َّ ُ
ال َيم ِان .وقال تعالىِ  :إال أن تتقوا ِم ْ ُه ْم تقاْوهللا تعالى أعلم.
ِ إال َمن أك ِره َوقل ُبه ُمط َم ِئن ِب ِ

ا :140يا شيخ ال يخفى عليِم َ إن سمعتم الشريط الصوتي َ ما قاله الشيخ أيمن عن حِم
مواالْ الح ام ال افرين فقال ” إن كل ُندي يقوم بَهذا العمل كافر بحسو أح ام الشريع  ،أما من
يفعله من أُل الخوف أو لغرض دنيوي فهو غار في اإلتم وفاسق ،وُدير بأال تقبل توَّته وأال يخرج
ً
ً
من ُهنم أبدا ..م ..فهذا ما يتناقله املرُئ فماذا تقولون عن هذه املواالْ  ،أليسي كفرا في ذااها أما
أن هذا التفصيل صحيح ،وَّاهلل التوفيق؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أُيو عن هذا النقل  ..وهذه الشبه من أوُه:
م ها :ل ي ُيعرف مذهو عالم من العلماء في املسا،ل الِبار ال بد من أِذ مجموع أقواله فيها ،ورد
ُ
املتشابه م ها إلى املحِم م ها لتفسره وتوضحه  ..إذ ال يِفي وال يصح أن تقتطع عبارْ متشابه من كالمه
تم ُيقال هذا هو مذهبه  ..فانظروا !!..
ً
وم ها :أن قوله ” وُدير بأال تقبل توَّته وأال يخرج من ُهنم أبدا ” هو رديف التِفير؛ إذ الجدير
ً
ُ
بأن ال تقبل توَّته وأن ال يخرج من ُهنم أبدا هو الذي يموت على الِفر  ..ولي أحد سواه  ..وَّالتالي ال
يفرح أهل التجهم واإلرُاء بفهمهم السقيم ملقول الشيخ!
وم ها :أن الشيخ أطلق عبارته هِذا  ..ليتفادى الجدال العقيم عند أهل اإلرُاء  ..إذ الوقي ال
مجال فيه للجدال واملراء  ..وَّخاص أن الشعو الباكستاني املعنيين من الخطاب أكثرهم أحناف ويميلون
إلى اإلرُاء في مسا،ل اإليمان  ..وَّالتالي فهو يريد أن يقول لهم :أقل أحواله َ على مذهبِم َ أنه ال تقبل توَّته
ً
وال يخرج من ُهنم أبدا  ..وهذا إن دل فيدل على فطان وذكاء وفقه الشيخ!
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ً
وم ها :فإذا ُعلم الذي تقدم  ..أقول :الذي ُيظاهر املشركين ،والِفرْ املرتدين طواعي على
ً
ً
َ َّ
ْ ُ َ َّ
املسلمين ِ ..وفا أو حبا للدنيا وِينتها  ..فهو م هم وكافر مثلهم ،لقوله تعالىَ  :و َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم ف ِإن ُه
َْ
الد ْن َيا َع َلى ْاآلِ َرْ َو َأ َّن َّ َ
اس َت َح ُّبوا ْال َح َي َاْ ُّ
م ْ ُه ْماملا،دْ .51 :ولقوله تعالىَ  :ذل َك ب َأ َّن ُه ُم ْ
اَّلل ال َي ْه ِدي الق ْو َم
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْال َ افر َ
ينالنحل.107 :
ِِ

ا :141شيخنا الفاضل ما هو الضابط الذي على أساسه نعتبر الش قء من التشبه املذموم
ً
مما سواه  ..حي أننا نجد بعض الشيوخ يوسعون دا،رْ التشبه؛ فتراهم يحرمون كثيرا من المور
تحي عنوان التشبه بالِفار  ..كما يوُد العِ

الذين يضيقون ساح التشبه بالتشبه بالطقوا

ً
والفعال الديني للملل الِرى  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الضابط الذي ُيعرف به التشبه املذموم من سواه هو النص
الشرعي ،والعرف؛ فما قض ى به النص الشرعي َ وكذلك العرف َ أنه من التشبه املذموم فهو التشبه
املذموم  ..وما سوى ذلك ال ُيعد من التشبه ،لقوله تعالىُِ  :ذ ْال َع ْف َو َو ْأ ُم ْر ب ْال ُع ْرف َو َأ ْعر ْ
ض َع ِن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْال َ
اه ِلينالعراف.199 :
ج
ِ


ً
ا :142بالنسب للتشبه بالِفار  ..ما هو الذي يِون منه مخرُا من املل  ،وما هو الذي ال
يِون  ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التشبه الذي يخرج صاحبه من املل هو التشبه الذي يرقى إلى
درُ الِفر  ..وممارس الِفر  ..كالتشبه بهم في لا الصليو ونحوه  ..فهذه تشبه كفري ُيخرج صاحبه
من املل  ..وما سوى ذلك فال  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :143شيخنا الفاضل ما رأيِم في التقسيم الذي ُرى عليه بعض علماء الدعوْ النجدي
ً
من التفريق بين التولي واملواالْ ،وُعل الولى مِفرْ بخالف الثاني  ،وُزاكم هللا ِيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يوُد دليل ينص على أن التولي كفر دون املواالْ ،وإنما يوُد
دليل على أن املواالْ نوعان :مواالْ كبرى تخرج صاحبها من املل ؛ وصفتها أن ُيظاهراملشركين على املسلمين
 ..ومواالْ صغرى دون مواالْ ال تخرج صاحبها من املل ؛ وصفتها أن يميل املسلم إليهم لقراب أو مصلح
مادي دنيوي ونحو ذلك  ..وهذا التقسيم عليه أكثرعلماء الدعوْ النجدي  ،وغيرهم من علماء الم  ،وهللا
تعالى أعلم.

ا :144كتو الدكتور ناصر بن يحيى الحنينق في مقال منشور :م ّ
فر بعض أهل العلم بين
املواالْ والتولي ،وقالوا :إن املواالْ أي مواالْ الِفار :معناها املصانع واملداهن للِفارلغرض دنيوي
مع عدم إضمارني الِفروالردْ عن اإلسالم كما حصل من حاطو بن أبي بلتع عندما كتو إلى قريش
يخبرهم بمسير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..فمثل هذا يعتبر كبيرْ من الِبا،ر وليسي بِفر ينقل
عن املل  ..وهذا رابطه  ..والسؤال :فما توُيهِم؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أعرف دليال من الِتاب والسن وال قوال لسلف معتبر يدل على
هذا التفريق بين املواالْ والتولي كما ذكر ال اتو في مقاله املشار إليه  ..وما ذكره عن حاطو بن أبي بلتع
لي فيه دليل على هذا التفريق؛ إذ أن فعله محمول على الِفر الكبر مع القول ببقاء إيمان وإسالم
ً
حاطو ساملا لشبه التأويل ،ولحسن بدر ،ولصدقه كما بينا ذلك في أكثر من موضع.
وال اتو َ في مقاله ذاته َ يرد على نفسه بنفسه ،وينقض تفريقه هذا بين املواالْ والتولي بقوله،
حي قال في :مالقاعدْ الثاني  :أن الوقوع في هذا املنِر العظيم والجرم الخطير أال وهو مواالْ الِفار
ومحبتهم  ،أو توليهم ونصراهم قد يخرج اإلنسان من دين اإلسالم بال لي بنص كتاب هللا عز وُل ..م ا-
هَ .فانظر كيف أنه لم يفر بين املواالْ والتولي حي اعتبرهما سواء من حي الجرم وما قد يؤديان
بصاحبهما إلى الخروج من دين اإلسالم بال لي  ..كما قال!
فإن عرفي ذلك ،أقول :الذي دلي عليه نصوص السن  ،ونص عليه أهل العلم هو التفريق بين
املواالْ الِبرى واملواالْ الصغرى أو املواالْ دون مواالْ فالولى تخرج صاحبها من املل  ،والثاني ال تخرج ..
ولعل هذا الذي كان يريده ال اتو  ..وهللا تعالى أعلم.
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ُ
ا :145إذا وقع رُل في معصي أو بدع  ..هل نبغض الرُل ذاته ونتبرأ منه  ..أم نقصر
البغض والبراء على معصيته وَّدعته فقط  ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املسأل تحتاج إلى تفصيل ،وتفصيلها كالتالي:
ً
فحينئذ يتعين البغضاء والبراء من
إذا كان هذا الذنو أوهذه البدع كفرا وصاحبها يِفربسببها ..
و
ً
ْ َ ُ َ
َّ
يم َو َّالذ َ
معا ،لقوله تعالىَ  :ق ْد َك َان ْي َل ُِ ْم ُأ ْس َوْ َح َس َن في إ ْب َراه َ
ين َم َع ُه ِإذ قالوا ِلق ْو ِم ِه ْم ِإنا
البدع وصاحبها
ِ
ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ْ َ َ ُُْ َ
اَّلل َك َف ْرَنا ب ُِ ْم َو ََّ َدا َب ْي َن َنا َو ََّ ْي َن ُِ ُم ْال َع َد َاو ُْ َو ْال َب ْغ َ
ض ُاء َأ َب ًدا َح َّ ى ُت ْؤم ُنوا ب َّ
َّ
ُ
اَّلل
ِ ِ ِ
ب َرآء ِمنِم و ِم َّما تعبدون ِمن دو ِن ِ
ِ
َو ْح َد ُه  املمتحن .4 :
فحينئذ تبغض البدع
وإذا كاني البدع دون الِفر ..وصاحبها لم يفعلها أو يقل بها لنوع اُتهاد ..
و
ً
ً
وصاحبها على قدر بدعته أو ذنبه  ..وقولي على قدر بدعته ُيفيد أنه ال ُيبغض بغضا مطلقا كبغضنا
لل افرين؛ لوُود أصل اإليمان عنده  ..كما أننا ال نواليه مواالْ مطلق كمواالتنا لهل التقوى والصالح ..
لوُود املعاص ق والبدع ال ق تمنع من ذلك  ..فيجافى بقدرما فيه من فسو وانحراف  ..ويوالى بقدرما فيه
ً
من هدى واستقام  ..ومن يقف على سيرْ السلف الصالح مع أهل البدع واالنحراف يجد كثيرا من الدل
والشواهد ال ق تدل على صح ما تقدم .
ُ
ً
فحينئذ تجافي البدع
اُتهاد وكان صاحبها مجتهدا في بدعته أو ذنبه ..
أما إذا فعلي البدع لنوع
و
و
أو الذنو دون صاحبه  ..كما فعل النبق -صلى هللا عليه وسلم -مع ِالد ابن الوليد ملا قتل أولئك النفر َ
ً
ً
اُتهادا َ وكان مخطئا ،عندما قالوا له صبأنا َ وكانوا يقصدون أسلمنا َ فلم يقبل ِالد ذلك م هم ،كما أنه
لم يتبين من مرادهم  ..فأمر بقتلهم لظنه أنهم ال يزالون على الِفر  ..وملا بلغ الخبر َّ
النبق -صلى هللا عليه
ً
وسلم -قال :ماللهم إني أبرؤ إليك مما صنع ِالد  ..اللهم إني أبرأ إليك مما صنع ِالد  ..قالها تالتا م فتبرأ
من صنيع ِالد ولم يتبرأ من ِالد رض ق هللا عنه الُتهاده فيما قد أِطأ فيه  ..وكذلك ملا قتل أسام بن
ً
ً
ً
واتقاء من السيف  ..فتبرأ
ِيد ذاك الرُل الذي قال ال إله إال هللا َ في أُواء القتال َ ظنا منه أنه قالها تعوذا
ً
النبق -صلى هللا عليه وسلم -من صنيعه وِطئه ولم يتبرأ من شخصه لفعله الخطأ اُتهادا  ..وكان أسام
معروف بحو النبق -صلى هللا عليه وسلم -الشديد له  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :146هل يجوِ أن نوالي الصحاب على اإلطال مواالْ مطلق  ..مع العلم أنه قد صدر من
ً
بعضهم بعض العمال الخاطئ  ..ف ان م هم مثال من شرب الخمر ..وقد أنِرها عليهم رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ...؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد رض ق هللا ع هم َ
بالنص َ ورضوا عنه  ..ال يحبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق كافر ..لوالهم َ ولوال أن سخرهم هللا تعالى
لنصرْ دينه ونايه َ ال تدري أني وغيرك أي صنم أو بقرْ كنتم ستعبدون من دون هللا  ..فإن علمي ذلك
أقول :نعم؛ يجو مواالاهم وحبهم على اإلطال  ..وما تاي عن بعضهم من الِبوات أو العمال الخاطئ َ
ً
بحِم َّ
بشريتهم َ ال ق أنِرها عليهم الشرع  ..نبرأ إلى هللا تعالى من تلك العمال  ..ويبقى والؤنا لهم كامال غير
منقوص  ..ال نذكرهم إال بخير  ..نحو من يحبهم  ..ونبغض ونلعن من يبغضهم ويلع هم  ..نترض ى ونصلي
عليهم  ..ونتقرب إلى هللا تعالى بحبهم والترض ق عليهم  ..رض ق هللا ع هم أُمعين.

ا :147ما حِم من يسو معاوي  ،وال يترض ى عليه ،ويِفر يزيد ،ويقول إن كل المراء بعد
علي كاني نيتهم هدم اإلسالم ،ولِ هم كانوا يتظاهرون باإلسالم من أُل شعوبهم؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يقدم على ما ذكر في السؤال إال كل ُاهل أو حاقد ِبي هان
عليه دينه  ..وهذا القول من لواِمه تِفير عدد كبير من الصحاب  ،والتابعين الذين حِموا بالعدل:
كالحسن بن علي رض ق هللا ع هما ،وعبد هللا بن الزَّير ،وعمر بن عبد العزيز  ..وغيرهم من أ،م العدل
واإلسالم الذين ُاءوا بعد علي رض ق هللا عنه.
وَّما يخص يزيد بن معاوي يقول عنه شيخ اإلسالم في الفتاوى  :542/4تاي في صحيح البخاري
عن ابن عمر عن النبق -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال :مأول ُيش يغزو القسطنطيني مغفور لهم .وأول
ُيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوي  ،وكان معه في الغزاْ أبوأيوب النصاري ،وتوفي هناك ،وقبره هناك
إلى اآلن ..ا -هَ.


148

الوالء والرباء

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ً
ُ
ا :148هل محب الطواغيي الِفرْ تعد ناقضا من نواقض اإلسالم ،وإن كان هذا املحو
ً
مرُئا أو ال يعتقد تِفيرهم ،مع أن كفرهم بواح ،ومعاصيهم ظاهرْ للعالم والجاهل  ...وُزاكم هللا
ً
ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .محب الطواغيي املجرمين الِفرْ ناقض من نواقض اإلسالم،
َ َّ
ْ ُ َ َّ
لقوله تعالىَ  :و َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْم ،ومن أظهر معاني التولي واملواالْ املحب .
وهل يِفرمن يظهراملحب لطاغوت من الطواغيي  ..فهذا يعود لدرُ طغيان الطاغوت ووضوح
ً
كفره  ..ويعود كذلك لنوع الشبهات والتأويالت َ إن وُدت َ ومدى قواها ،واعتبارها شرعا  ..ال ق حملي
ً
ً
ذلك املرجئ أو غيره على حو هذا الطاغوت أو ذاك  ..ف لما كان الطاغوت كفره ظاهرا وَّواحا أكثر  ..كلما
ضاقي ساح التأويل  ..وقلي العذاربحق من ُيظهر مواالته ومحبته  ..وهللا تعالى أعلم.


ُ
اُ :149ادل أحد الصحاب عن رأا النفا عبد هللا بن أبي بن سلول ،فقال له أحد
ً
الصحاب  :مبل أني منافق تجادل عن املنافقين م فهل كل من ُادل عن املنافقين ُيعتبر منافقا ،وهل
ً
ً
ً
كل من ُادل عن املرتدين ُيعتبرمرتدا ،وهل كل من ُادل عن ال افرين ُيعتبركافرا  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
َ
واملجادل عنه
واملجادل ..
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املسأل متعلق بحسو نوع الجدال ..
ِ
 ..والدافع على الجدال !..
فإن كان املجادل ُيجادل عن املجرمين وعن دي هم ،وَّاطلهم وإُرامهم  ..ليزين باطلهم  ..وليحيل
وموال لهم.
حينئذ يِون م هم،
بي هم وَّين سيوف الحق من أن تأِذ طريقها إليهم  ..فهو
و
و
أما من ُادل ع هم لشبه أو تأويل  ..أو قراب  ..أو رحم  ..ونحو ذلك  ..فإنه ال يلزم من ذلك أن يِون
م هم ،أو أن يطاله حِم ووصف من ُيجادل ع هم وَّخاص إن كان من ذوي السوابق والسيرْ املحمودْ ..

ُ
والذي حصل للصحاب مع ابن أبي هو من هذا القبيل  ..وقد عده شيخ اإلسالم وغيره من أهل العلم من
املواالْ دون مواالْ  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :150نسمع من بعض العام هتافات م ها ..بالروح بالدم نفديك يا  ..ويذكرون اسم حاكم
من الح ام ،والسؤال ما هي ضوابط هذه العبارْ  ..ومدى ُواِاستخدامها؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه العبارْ ” بالروح بالدم نفديك يا فالن ” تعنق النصرْ،
واملواالْ ،واملحب ال حرج فيها لو قيلي للمسلم ،وقد تاي أن النبق صلى هللا عليه وسلم قد فدى سعد ابن
أبي وقاص بأبويه وهو يشجعه على مواصل رمي املشركين بسهامه يوم بدر.
ُ
أما أن تقال هذه العبارْ لطواغيي الحِم والِفر  ..فهذا ال يجوِ ،وهو من املواالْ واملظاهرْ لهم
على كفرهم وظلمهم ،وهذا من الِفرالكبر ،والعياذ باهلل.

ا :151سؤال :أود سؤالِم ما حِم من يخرج بهذه املسيرات املؤيدْ للح ام  ..وما الواُو
تجاههم وهل يصل الحِم لدرُ التِفير..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هؤالء واحد من تالت  :مِره ليدفع عن نفسه شرالطاغي وَّطانته
وعصابته؛ وهم الجمهور والكثري  ،وهؤالء ال توُد معهم مش ل  ،وُاهل مغفل يصفق مع املصفقين
لِنه ال يدري ملاذا يصفق ،وهذا مش لته تنتهق بتعليمه وتبصيره عندما تتاح لنا فرص تعليمه  ..وفريق
ً
ً
تال َ وهم القل القليل َ من بطان وعصاب الطاغي قلبا وقالبا  ..وهؤالء حِمهم حِم الطاغي ذاته،
ُويعاملون كما ُي َ
عامل.


ً ً
ً
ا :152هل يِفر من قال ل افر :ميا أخي ” توددا له ،وتملقا ،أيا كاني السباب  ..وُزاكم هللا
ً
ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ ملسلم أن يقول ل افريا أخي إال إذا كان يعنق أنه أِوه من
ُ
أبويه أو من الرضاع  ..ولِ ها؛ أي هذه ال لم َ منفردْ من دون أن تترُم إلى واقع وعمل َ ال ترقى إلى درُ
الِفر ،أو التِفير بها ،وهللا تعالى أعلم.
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ً
ا :153هل قا،ل الِالم التالي يِون واقعا في الِفر  ” ..نعبر عن تأترنا ملا أصاب الشعو
المري ي من وراء الهجمات على واشنطن ونيويورك ،داعين الحِوم المريِي إلى البح عن أسباب
كراهي الشعوب لها ،وإعادْ النظر في سياسااها الدولي بما يحقق المن والسالم الحقيقيين لجميع
شعوب الرض ” ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الظاهر أن هذا الِالم ال يرقى إلى درُ الِفر  ..وقا،له ال يِون
ً
واقعا في الِفر  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :154هل من املمِن أن توضحوا لي معنى توحيد الحاكمي  ..يبدو لي كأنها نصف التوأم
اآلِرلتوحيد اللوهي ؟!
كما أننق قد سمعي أن الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ ابن باِ هوممن علم الناا توحيد الحاكمي
ُ
 ..ومن تم نبذت هذه ال لم من كثير من السلفيين السعوديين ،واعتبروها بدع  ،فهل هذا صحيح ؟!
تم هل من املمِن أن ترشدوني إلى الِتو ال ق تناولي هذا الجانو من التوحيد  ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .توحيد الحاكمي يعنق إفراد هللا تعالى وحده في الحِم والتشريع،
َ
فاهلل تعالى هو الحِم العدل ،له الحِم والمر ،ال شريك له في حِمه وتشريعه  ..فِما أن هللا تعالى ال
شريك له في امللك وفي تدبير شؤون الخلق كذلك ال شريك له في الحِم والتشريع ،كما قال تعالىِ  :إ ِن
َّ ُ َ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ
الناا ال َي ْع َل ُمو َن . وقال تعالىَ  :و َّ ُ
ْال ُح ِْ ُم إال ََّّلل َأ َم َر َأال َت ْع ُب ُ
اَّلل
ر
ث
ك
أ
ن
ِ
ل
و
م
ي
ق
ال
ين
الد
ك
ل
ذ
اه
ي
إ
ال
إ
وا
د
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ
ْ
َّ َّ َ ُ
ْ
َ ْ
ّ
اَّلل َي ْحِ ُم َما ُي ِر ُيد . وقال تعالىَ  :وال ُيش ِر ُك ِفي ُحِ ِم ِه
َي ْحِ ُم ال ُم َع ِق َو ِل ُحِ ِم ِه . وقال تعالىِ  :إن
َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ۚ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ً ّ َ ْ ُ ُ َ
َ َ ً
وقنونَ  . و َما
اَّلل حِما ِلقو وم ي ِ
اه ِلي ِ يبغون ً ومن أحسن ِمن ِ
أحدا . وقال تعالى :أفحِم الج ِ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ
َ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ
ْ ََ ْ ُ ْ
وه ْم ِإنِ ْم ملش ِركون ،وغيرها كثير
اَّلل . وقال تعالى :وِإن أطعتم
اِتلفتم ِف ِيه ِمن ش ْق وء فحِمه ِإلى ِ
من اآليات البينات املحِمات ال ق أشارت إلى هذا النوع من التوحيد ،والذي ال يصح إيمان املرء إال به ..
وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مإن هللا هو ا َ
لح َِ ُم ،وإليه ا ُ
لحِم م
.
لِن هل هذا النوع من التوحيد هو غير توحيد اللوهي  ،أو هو النصف اآلِر منه ..؟!
أقول :لي هو قسم آِرغير توحيد اللوهي  ،بل هو داِل في توحيد اللوهي  ،ومنه ما يدِل في
توحيد الرَّوَّي  ،ومنه ما يدِل في توحيد هللا تعالى في أسما،ه وصفاته  ..ولِن ملا كثر الشرك في الم من
ُه حِمها بغير بما أنزل هللا ،ومن ُه تحاكمها إلى شرائع الِفر والطاغوت  ..تعيني اإلشارْ إلى هذا
النوع من التوحيد الهام وإفراده بالذكر للفي نظر الناا إلى أهميته ،وأنهم من دونه ال يِونون قد أتوا
بتوحيد اللوهي كما ينبغي ويجو .
ً
مثل ذلك أن تجد قوما قد أشركوا من ُه الطاع فتقول لهم :يجو أن تأتوا بتوحيد الطاع ،
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ً
وال تطيعوا أحدا لذاته إال هللا  ..فقولك هذا صحيح ال يجوِ اإلن ارعليك أو ُيقال لك أنك قد أتيي
بتوحيد ُديد سميته توحيد الطاع  ،أو بتوحيد غير توحيد اللوهي !..
ً
ً
وكذلك عندما تجد قوما قد أشركوا مع هللا أندادا أِرى من ُه املحب والوالء والبراء  ..فتجد
ً
نفسك مضطرا إلى أن تشيرإلى توحيد املحب  ،وأن املحبوب لذاته هو هللا وحده  ..ولِن هذا التوحيد لي
ً
ً
توحيدا ُديدا غير توحيد اللوهي  ،كما أن قولك بتوحيد املحب لي من اإلحداث وال البدع في ش قء .
وكذلك لورأيي من يشرك باهلل تعالى من ُه الدعاء واالستغات  ..فتقول له يجو عليك أن توحد
ً
ً
هللا في الدعاء والطلو  ..وهذا لي قسما آِرغيرتوحيد اللوهي  ،وإنما الحاُ والضرورْ أحيانا تستلزم
أن تفرده بالذكر عندما تجد الناا يقعون بالشرك من ُهته.
ال يوُد أحد من املتقدمين وال املتأِرين من قال أن توحيد الحاكمي هو توحيد أو قسم رابع من
أقسام التوحيد ،ولِن الجميع يدرُونه على أنه من توحيد اإللهي  ،ومنه ما يدِل في بقي أقسام التوحيد
الِرى كما تقدم ،ويفردونه بالذكرلْلهمي ولفي االنتباه إلى هذا النوع من التوحيد الذي ت اد أن تندرا
معامله !
فإذا عرفي ذلك  ..عرفي أن هذه الحمل ال ق يثيرها املخالفون على هذا النوع من التوحيد ال مبرر
لها سوى أنهم يريدون التقليل من أهمي هذا النوع من التوحيد ،ول ي يبرروا ما يصدر من تقصير متعمد
من طواغيي الحِم من جحود وإن ارلهذا الجانو الهام من التوحيد !..
ً
أما عن سؤالك عن الِتو ال ق تناولي هذا الجانو من التوحيد  ..فهق كثيرْ ُدا ،أهمها وأعالها
وأُلها القرآن الِريم ،تم كتو السن النبوي  ،تم كتو العقا،د كِتو ابن تيمي  ،وابن القيم ،وابن عبد
الوهاب وأحفاده ،ومن املعاصرين كتو سيد قطو رحمه هللا تعالى وَّخاص م ها كتابه العظيم الظالل،
واملعالم ،وِصا،ص التصور ،ومقومات التصور اإلسالمي  ..وكذلك كتو أِيه محمد قطو ،ومن الِتو
املتخصص في هذا الجانو كذلك كتاب توحيد الحاكمي لِينا الشيخ أبي إيثار ،ولو اطلعتم كذلك على
كتانا وأبحاتنا فلن تعدموا مزيد فا،دْ في هذا الجانو إن شاء هللا  ..الِتو كثيرْ ولِن أين القراء
والعاملون ؟؟!
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ْ ُ ْ ُ َّ َّ َ َ َّ َ
َّ
َّلل أ َم َر أال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َّي ُاه .وسؤالي :ما حِم من ُعل
ا :155قوله تعالى ِ  :إ ِن الحِم ِإال ِ ِ
التحاكم إلى غيرشرع هللا أو رض ق بحِم غيرهللا؛ بمعنى أنه ُعل الحِم النافذ غيرحِم هللا ورسوله ..
وهل هذه الحال تدِل في التقسيم الذي قاله ابن عباا(( :لي بالِفر الذي تذهبون إليه)) وقوله
((كفردون كفر))؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من ُعل الحِم لغيرهللا تعالى ،ورض ق بغيرحِم هللا تعالى ال يِون
ً
ً
مؤمنا ،وعليه وعلى من كان على شاكلته ُيحمل قوله تعالىَ  :فال َو َر َّّ َك ال ُي ْؤم ُنو َن َح َّ ى ُي َح ِّ ُم َ
وك
وال
مسلما
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ّ َ
َ َ
َ ْ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ َ
ض ْيي َو ُي َس ِل ُموا ت ْس ِليماالنساء .65 :وقول ابن عباا:
يما ش َج َر َب ْي َ ُه ْم ت َّم ال َي ِج ُدوا ِفي أنف ِس ِهم حرُا ِمما ق
ِف
مكفردون كفرم ال يشمل من كان هذا وصفه وحاله.


ً
ا :156أود أن أستفتيِم في مسأل يا شيخنا :من أشد بغضا عند هللا فيما ترى الحاكم بغير
ما أنزل هللا العادل دنيويا  ..أم الحاكم بما أنزل هللا لِنه ظالم ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .السؤال فيه اضطراب؛ إذ كيف يحِم بما أنزل هللا تم يِون ظاملا؛
فالظلم والحِم بما أنزل هللا ال يجتمعان  ..وظلم الحاكم املسلم يِون على قدر بعده عن الحِم بما أنزل
ً
هللا  ..فالحاكم الظالم قد يِون مسلما  ..لِن هو بعيد عن الحِم بما أنزل هللا على قدرظلمه ونوعه  ..فإن
ً
ً
ً
علمي ذلك ،أقول :الشد بغضا وعذابا عند هللا تعالى هو الحاكم ال افراملشرك مهما كان عادال في دنياه ..
ً
ً
لِن الكثر م هما ظفرا في الدنيا  ..وإدام لدولته  ..أكثرهما عدال  ..فمن السنن ال ق فطرهللا عليها الخلق ..
أن الدول تقوم وتسود وتدوم بالعدل ،وإن كاني كافرْ  ..وتزول وت هاربالظلم ،وإن كاني في عمومها وأصولها
مسلم .


ً ً
ً
ا :157م ى يِون الفعل داِال في معنى التحاكم دِوال كليا الذي هو كفرأكبر ،وما الضابط
في املوضوع ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .التحاكم الذي يخرج صاحبه من املل ويِون كفرا أكبر له أحد
الوصفين :
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الوصف الول :عندما يعدل املرء عن حِم هللا ورسوله إلى حِم الطاغوت؛ يؤاتره ويقدمه عليه،
رغم توفرووُود الحاكم أو الجه القادرْ ال ق تحِم له بما أنزل هللا ..
ً
ً
الوصف الثاني :عندما يتحاكم املرء َ حرا مختارا َ إلى شرائع الطاغوت َ في حال غياب الحاكم
ً
ً
ً
ً
املسلم الذي يحِم بما أنزل هللا َ راضيا بها ،ومستحسنا ومزينا لها  ..وكذلك لو تحاكم إليها مِرها تم أظهر
ما يدل على رضاه واستحسانه لشرائع الِفر والشرك .
ً
ً
بهذين الوصفين أو بأحدهما يِون فعل التحاكم كفرا أكبر مخرُا من املل  ..وما سوى ذلك فال،
وهللا تعالى أعلم.

ا :158إذا كان رُل يعمل في القضاء وأتوا بولده ،وقد سر  ،وانطبقي عليه شروط القطع
 ..وحِم القاض ق عليه بالسجن أال ُيعتبر القاض ق في هذه الحال ّبدل وكفر باهلل  ..وهل هناك فر إذا
قال القاض ق :هو لم يسر  ،وحِم عليه بالسجن ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أرى القاض ق كما في املثال املضروب أنه بذلك يِون قد كفر
وَّدل وِرج من اإلسالم الحتمال أن يِون قد حِم لولده بهذا الحِم بدافع الهوى وامليل لولده  ..ولي
بدافع االستحالل ،أو الرد أو الجحود أو التبديل أو الِره لحِم هللا عزوُل  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :159م ى يِفر القاض ق الذي ال يحِم بما أنزل هللا في مسا،ل لهوى في نفسه  ..هل لها
ضابط أي يِون تالث مرات أو ِم  ..أو  ..أو في غالو أحيانه  ..أسال هللا تعالى أن يجعل ما تبينوه لنا
في ميزان حسناتِم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحاكم أو القاض ق الذي ال يحِم بما أنزل هللا عن هوى وضعف
ونزوْ  ..يِفرفي تالث حاالت:
 -1أن ال يحِم بما أنزل هللا في التوحيد  ..أي أنه يحِم بضده من الشرك.
ً
 -2أن يترك الحِم بما أنزل هللا مطلقا !...
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 -3أن يغلو عليه الترك للحِم بما أنزل هللا  ..فهذا حال ال يستقيم مع ِعم اإليمَان ،وحو املتابع
واالنقياد لحِم هللا تعالى ،وحِم رسوله -صلى هللا عليه وسلم .. -وهللا تعالى أعلم.

ا :160ما حِم من يف ق بجواِحراس البنوك الرَّوي بحج أن ولي المرقد أمربذلك..؟
ً
لحد أن يف ق أحدا بجواِ حراس البنوك الرَّوي سواء
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ و
كان اآلمر بذلك ولي المر أو غيره؛ لن النصوص الشرعي قضي أنه ال طاع ملخلو في معصي الخالق،
وأن الطاع تِون باملعروف.

ا :161ما حِم الرُل الذي ال يحِم بين أبنا،ه بالعدل  ..وما حِم الذين إذا اِتلفوا
ً
تحاكموا إلى كبيرالعا،ل كالجد مثال  ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا كان كبيرالعا،ل أو هذا الجد يحِم بما أنزل هللا تعالى وال يحيد
عنه  ..فالتحاكم إليه محمود ومشروع  ..وإن كان ال يحِم بما أنزل هللا أو ُعرف عنه ش قء من ذلك ال يجوِ
التحاكم إليه.
وهل حِمه كفر أم دون ذلك  ..فهو بحسو التفصيل املعروف عن أهل العلم ودلي عليه
ً
ً
النصوص الشرعي  ،فأقول :إن كان حِمه بغير ما أنزل هللا اتخذ قانونا وشرعا بين أفراد عا،لته ال يرون
ُواِ الخروج عليه  ..أو التحاكم إلى سواه  ..فهذا كفر أكبر  ..وإن كان صدر عنه لهو أو ميل لطرف على
طرف مع اعترافه بالتقصيرواإلُرام  ..ومن غيرجحود لحِم هللا تعالى  ..فهذا الذي أطلق عليه أهل العلم:
بالِفرالصغرأو كفردون كفر  ..وهللا تعالى أعلم.
وفي الغالو توُد قرا،ن أِرى تجعلك ترجح أن هذا النوع من الحِم بغير ما أنزل هللا كفر أكبرأم
أنه كفرأصغر ..تفصيلها هنا يطول.
كذلك الرُل الذي ال يحِم بالعدل بين أبنا،ه لهوى أو ميل لولد دون ولد  ..فهذا ال يِفر ،وقد
ً
ً
سماه النبق صلى هللا عليه وسلم ِورا عندما أراد أحد الصحاب أنه ُيشهده على عطاء ِص به واحدا من
أبنا،ه دون اآلِرين  ..قال له النبق صلى هللا عليه وسلم :ماذهو ال أشهد على ِور م ولم يقل له قد كفرت!
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لِن إن اعتبر حِمه هو الحق  ..وما سواه هو الباطل  ..أو أن حِمه هو الذي يجو أن يمض ق بين
أبنا،ه  ..ولي حِم هللا  ..فهنا يِفربعينه ،شأنه شأن الحاكم العام الذي ال يحِم بما أنزل هللا  ..ويحارب
شرع هللا تعالى!

ا :162ما حِم من يحِم بالشريع مع وُود نقص متعمد  ..كوُود البنوك الرَّوي وغيرها
 ..وهل صحيح كما يقول بعضهم  :مأن أ،م السلف يقولون أن الحِم على الدول يِون من ِالل
النظر إلى غالو ما هي عليه في أح امها فإن كان يغلو عليها اإلسالم قلنا أنه دول مسلم  ،والعِ
صحيح  ..؟!
الجواب :الحمد هلل رَّالعاملين .للحِم في أي عملي نقص في الحِم بما انزل هللا ينبغي النظر إلى
أمور ،وعلى ضوئها ُيعرف الحِم في مثل هذا الترك أو النقص لحِم هللا تعالى.
فإن كان هذا النقص له عالق بالتوحيد  ..بحي كان الحِم بغير ما أنزل هللا هو عبارْ عن حِم
بالشرك املناقض للتوحيد ،أو كان على وُه التشريع والتبديل ،أو كان بدافع الجحود واالستحالل ،أو كان
بدافع العناد والِبر ،أو بدافع الِره والعداء ملا أنزل هللا  ..فهذه الوُه كلها إذا ُاء النقص من ُهتها ..
فهو كفرأكبرمخرج عن املل مهما قل أو كثرهذا الش قء املنقوص !..
أما إذا ُاء هذا النقص من غيرالوُه املتقدم ذكرها  ..فهنا ُيحمل هذا النقص على الِفرالصغر
 ..أو الِفردون كفر  ..وهللا تعالى أعلم.
ويمِن القول كذلك :أن النظام اإلسالمي هو النظام الذي يعلن استسالمه لحِم هللا عز وُل في
ُميع شؤون الحِم والحياْ  ..السياسي  ،واالُتماعي  ،واالقتصادي  ،والتعبدي وغير ذلك  ..طاع
ً
وتعبدا هلل عز وُل  ..فالنظام الذي يعلن عن ذلك بالقول والعمل  ..فهو النظام اإلسالمي وهو الحِم
فحينئذ ُيعمل بفقه كفر دون كفر ..
اإلسالمي  ..وإن حصل منه بعد ذلك ش قء من التقصير أو املخالف ..
و
وَّقول أهل العلم :لي بالِفرالذي تذهبون إليه.
وأيما نظام أو حِم يتمرد عن الطاع والعبودي هلل عز وُل  ..وال ُيعلن َ بالقول والفعل َ عن
استسالمه لحِم هللا تعالى في ُميع شؤون الحِم والسياس والحياْ  ..طاع وعبودي هلل عز وُل فهو
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حِم ُاهلي وغير إسالمي  ..مهما تخللي أنظمته بعض القوانين ال ق توافق حِم هللا تعالى  ..وهللا تعالى
أعلم.

ا :163أرُو شرح مسأل تحِيم الاشر؛ كالذي حدث بين معاوي وعلي رض ق هللا ع هما؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تحِيم الاشرليحِموا بما أنزل هللا فيما تم فيه النزاع والخالف،
َ ً َ
َ ً َ
َ ُ
ْ ُْ
َ َ
ال حرج فيه إن شاء هللا ،كما قال تعالىَ  :وِإن ِِفت ْم ِشقا َب ْي ِ ِه َما ف ْاب َعثوا َحِما ِم ْن أ ْه ِل ِه َو َحِما ِم ْن أ ْه ِل َها
ً َ ً
ْ ُ َ ْ ً ُ َ ّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ
اَّلل كان َع ِليما ِ ِبيراالنساء .35 :وهذا الذي حصل في مسأل
ِإن ي ِريدا ِإصالحا يو ِف ِق اَّلل بي هما ِإن
ّ
َ
الاشر ليحِموا له
يحِم اإلنسان
التحِيم بين معاوي وعلي رض ق هللا ع هما.أما الحرج كل الحرج في أن ِ
بأهوائهم وعادااهم ،وقواني هم ال ق تخالف وتضاد حِم هللا تعالى!

ا :164معلوم أن بالد اإلسالم كاني واحدّْ ،
موحدْ ّ
الرقع من ِمن النبق صلى هللا عليه
وسلم وِلفا،ه الراشدين رض ق هللا ع هم ح ى دبي الفرق بين المراء  ..فنشأت ممالك إسالمي تحِم
باإلسالم هنا وهناك فهل ترتو على ذلك تفر في بعض الح ام الشرعي عند الفقهاء؟
وهل يترتو على هذه الحدود ال ق اصطنعها أهل الصليو في ديار اإلسالم في هذه الحقب املظلم
ال ق نعيشها أي فرو في الح ام الشرعي  ..أفيدونا بارك هللا فيِم ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الح ام الشرعي الثابت ال تتأتر بالحدود املصطنع  ،وال
بالجغرافي وتضاريسه  ..ولِن نعترف أن تفر بالد املسلمين في دويالت وأقطار متفرق ومتناحرْ في كثير
من الحيان ،أفرِ فقهاء مشوهين أصلوا لهذا الواقع املرير ،وأِضعوا الشرع ونصوصه بصورْ تخدم
أقطارهم وَّلدانهم ،وأنظمتهم وح امهم على حساب النص الشرعي ودالالته  ..فهذا أمر ملموا ومشاهد
 ..ونعاني منه  ..ولِنه مستهجن ومرفوض وغيرشرعي ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :165من املعلوم أن ِلفاء بنق أمي وَّنق العباا ُعلوا الخالف ورات فيما بي هم فهل
يعتبر هذا من التشريع بغير ما أنزل هللا  ..فهل هذا من الشرك بتوحيد الحاكمي هلل تعالى  ..وإذا كان
ً
كذلك فهل يعتبرأولئك الح ام كفارا  ..وهل يقاا ذلك على الدساتيرالوضعي في ِمننا هذا؟؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال؛ ليسوا كفارا  ..وما فعلوه لي من الشرك بتوحيد الحاكمي
في ش قء ،وذلك لسابين:
أولهما :أن النبق صلى هللا عليه وسلم قد أشارإلى حِمهم  ..ومع ذلك لم يِفرهم  ..ولم يحِم على
فعلهم بأنه إشراك في الحاكمي  ..بل أمر بطاعتهم باملعروف  ..وعلى نهج النبق صلى هللا عليه وسلم هذا
أحد م هم تِفير ح ام بنق أمي أو بنق العباا ..
سار الصحاب والتابعون لهم بإحسان إذ لم يعرف عن و
بساو حِمهم الوراثي  ..وإنما الثابي ع هم العِ

وهو طاع أولئك الخلفاء باملعروف ،والدِول في

مواالاهم  ..ونحن يِفينا االتباع ملا كان عليه النبق صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،والتابعون لهم من
السلف الصالح  ..فالخيركل الخيرفي االتباع واُتناب االبتداع!
ً
تانيا :الذي حملهم على التزام الحِم الوراثي هو االُتهاد م هم بأن أمر العرب والبلدان اإلسالمي
يومئذ ومعهم كثيرمن
الواسع الشاسع ال يمِن أن تنتظم وتنضبط إال بهذا النوع من الحِم  ..فالعرب
و
املسلمين من غير العرب كانوا يجدون من االنقياد لحِم السرْ الوراثي أكثر من االنقياد لي نظام آِر ..
ً
كل ذلك كان سابا في تِري الحِم الوراثي في تلك الحقب الوسع من التاريخ اإلسالمي.
هذا الواقع  ..وهذا االُتهاد بغض النظرعن مدى مبرراته ومدى صوابه من بطالنه  ..فهو ال يمِن
أن يرقى إلى درُ الِفروالشرك في الحاكمي  ..أو يرقى إلى درُ ما يقترفه طواغيي الحِم املعاصرين من
كفروشرك وظلم وطغيان.

ا :166سؤالي حول الحدي الذي ذكرتموه في كتابِم م الطاغوت م أن النبق صلى هللا عليه
وسلم قال :مإن أول من يغير سن ق رُل من بنق أمي م ونقلتم قول اللباني أن املراد هو ُعل الحِم
بالتوري  ..فهل ُيعتبرهذا التغيير من باب التشريع العام  ..فما توصيف هذا الفعل عندكم ..؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي فعله معاوي رض ق هللا عنه ومن ُاء بعده من أحفاده  ..ال
ُيعد من التشريع العام كما ذكرت؛ بمعنى إباح الش قء وتحريم ضده؛ إباح الحِم الوراثي وتحريم الحِم
الشوري السنق القا،م على اِتيارالخليف من قبل أهل الحل والعقد من أبناء الم  ..فهذا لم يحصل من
ً
اُتهاد  ..ومن دافع الخوف
معاوي رض ق هللا عنه وال من الذين ُاءوا بعده  ..بل كان ِطؤهم هذا ناتجا عن
و
على وحدْ كلم الم  ..وِشي أن تتشتي الم َ املتعددْ القطار ..والواسع االنتشارَ في دويالت وأقطار
متفرق  ..وفي والءات متعددْ متنافرْ  ..لوترك المرشورى بين املسلمين في ذلك الوقي  ..وهللا تعالى أعلم.

بالِفار وَّفعل ح ام

ا :167عندي إش ال في املسأل التالي  :وهي استعان ح ام الندل
ً
هذا الزمان  ..من املعلوم أن علماء الندل مثال لم يِفروا الح ام بما ارتِبوه  ..فما هو الفر بين
الصنفين ،وما هي الضوابط في التِفيرفي هذه املسأل  ..وهل ما يفعله الح ام اليوم هو نف ما فعله
ح ام الندل ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يظهر لي أن ح ام الندل استعانوا ببعض الِفار على من
كانوا ينافسونهم َ من بنق ُلداهم َ على امللك والرياس  ..مع بقائهم على الحِم بما أنزل هللا  ..والجهاد في
سايل هللا  ..وغيرذلك من معالم اإلسالم  ..مما يؤكد والءهم لهذا الدين  ..لذلك لم يبلغنا عن أهل العلم
من كفرهم !..
بينما ح ام هذا الزمان استعانوا بالِفار على محارَّ اإلسالم واملسلمين  ..وعلى من يطالبهم
بالحِم بما أنزل هللا  ..وأتاتوا والءهم لعداء الم واملل  ..ودِلوا كعمالء  ..يسعون ملرضاْ وتحقيق مآرب
العدو الصلي في الم !..
منه تعلم أن الفر بين ح ام الندل

في أواِر عهدهم  ..وَّين طواغيي الحِم في ِماننا  ..فر

واسع  ..وال وُه للقياا بي هما ،وهللا تعالى أعلم.

ا :168هل الحِم بالقوانين اإلداري في الهيئات و املؤسسات يعتبر من الحِم بغير ما أنزل
هللا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .القوانين اإلداري التنظيمي ال ق ال تتعارض مع تعاليم اإلسالم
وشرائعه  ..ال حرج من العمل بها واالستفادْ م ها  ..وهي إن شاء هللا ليسي من الحِم بغير ما أنزل
هللا.


ا :169هناك من ُيطالو بحر وإتالف كتاب ّ
مالدرر َّ
الس َّني م ،على اعتبار أن الِتاب ساو
الغلو والتِفيرفي الم  ...فما قولِمُ ،زاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل ب العاملين .كتاب ّ
مالدرر ال َّس َّني م ،يحوي على مجموع من املقاالت والبحاث
ر
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ،وأحفاده ،وعلماء نجد ممن ُاؤوا بعده ،وفي مواضيع متعددْ ومختلف ،
على مدار أكثر من ما ،ق سن  ،بما يتناسو مع الحوادث والنواِل املستجدْ ال ق تحاكي وتناسو بيئتهم
وظروفهم  ..وإنزال الجميع ،وُميع ما كتبوه عبر تلك العقود ،والسنين ،منزل واحدْ من الجرح أو
التعديل ،عمل ِاطئ ،ال يقول به باح منصف  ..فالتجريح املطلق باطل ومرفوض ،كما أن التعديل
ً
املطلق أيضا باطل ومرفوض.
والقول الوسط الذي نراه :أن الِتاب كغيره من كتو املتأِرين ،فيه ِير كثير ،وِيره راجح ،كما
فيه اُتهادات ِاطئ  ،وإطالقات متشابه ّ
حمال أوُه وتفاسير ،تجنح للغلو ،من ال يحسن تفسيرها،
وردها للمحِم من أقوال أصحابها ،قد يفهم م ها الغلو ،والتشدد ،وينتهق به الحال إلى الغلو ،وَّخاص
ً
ً
ً
إن لم يِن متمرسا في املطالع  ،متمِنا من علوم اآلل ال ق تعينه على فهم ما يقرأ ،لذا من كان مبتد،ا في
الطلو ،غير متمِن من علوم اآلل ال ق تعينه على فهم ما يقرأ ،والتوفيق فيما يقرأ ،ال ُينصح بقراءْ
ّ
ً
ابتداء ،فِم من كتاب آفته في فهم قار،ه ،ال فيما قد ُسطر فيه!
الِتاب
لِن هذا الجانو الذي يؤِذ على الِتاب املشار إليه أعاله ،ال يبرر القول بحرقه وإتالفه ،وإال ملا
سلم لْلم كتاب من كتو علما،نا الوا،ل؛ إذ ما من كتاب إال له وعليه ،يؤِذ منه ويرد عليه ،يخطئ
ُويصيو  ..فلي لي ِطأ يرد في هذا الِتاب أو ذاك نسرع في التنادي إلى حرقه وإتالفه ،ال يفعل ذلك إال
ُاهل سفيه ،أو حاقد ناقم!
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ولإلنصاف من ِالل قراءتي في الِتاب ،وُدت إطالقات وتقريرات للشيخ محمد بن عبد الوهاب
رحمه هللا ،هي في االتجاه املعاك للغلوفي التِفير ،يقتات م ها الطرف املقابل من أهل اإلرُاء ،والتفريط،
بما يتالقى مع أهوائهم  ..من هذه اإلطالقات والتقريرات عدم تِفيره ملن يسجد ويعبد الصنم ،العتبارمانع
َّ َ
َ
َ ََ
والصن َم الذي على قبر
عبد الق ِاد ِر،
الجهل ،حي يقول :موإذا كنا ال نِفر من عبد الصنم الذي على قبر ِ
ْ
َُ ّ
أحمد البدوي وأمثالهما ،لُل ُهلهم ،وعدم َمن ُي ِ ّنب ُههم ،فِيف نِ ِفر َمن ال ُيش ِرك باهلل !ما -هَ .وَّالتالي
فإن إظهار الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أنه من دعاْ الغلو في التِفير ،يجانو الحقيق والصواب،
ّ
يتصدى لِتو الشيخ ،وكلماته ،ومذهبه في التِفير ،ونشد الدق
وفيه كثير من التحامل ،وملن يريد أن
ّ
واإلنصاف ،ال بد له من أن ينظرفي مجموع مقاالت وكلمات الشيخ في التِفيرُ ،ويحسن التوفيق فيما بي ها،
ً
حينئذ إال ِيرا ،وهللا تعالى أعلم.
ورد املتشابه م ها إلى املحِم من قوله ،ولن يجد
و
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ً
ا :170هل يجو أن يِون الحاكم أو الخليف قرشيا أم يجوِ أن يِون غير ذلك  ..وُزاكم
ً
هللا ِيرا ؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجو أن يِون الخليف قرشيا  ..والحدي الذي يصرف وُوب
أن تِون ال،م من قريش إلى الندب قوله -صلى هللا عليه وسلم :-مإن ُأ ّمر عليِم عبد ُم َّ
جدع يقودكم
ِ
بِتاب هللا ،فاسمعوا له وأطيعوام.
ولقوله -صلى هللا عليه وسلم :-مإن أوليائي منِم املتقونم.
وعلى العموم فهق مسأل ِالفي بين أهل العلم  ..ومن قال م هم بالوُوب فإنه اشترط القرش ق
الِفء العدل  ..فإذا عدم فال شك أن غير القرش ق الِفء العدل مقدم على القرش ق الفاسق وهذا ال
ً
أعرف فيه ِالفا  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :171في إحدى املنتديات سأل أحد املشاركين عن مسأل  :أن اإلمام تِون من قريش ..
ونحن وإن كنا نسمع ع ها  ..إال أننا نجهلها ونجهل أح امها  ..فحبذا البيان والتوضيح  ..أقرهللا عيونِم
وعيوننا بنصراإلسالم واملسلمين ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هل اإلمام العام ُيشترط لها القرشي أم ال  ..؟
ً
املسأل فيها ِالف  ..والراجح لدي أنها لي شرطا  ..لورود بعض النصوص والقرا،ن ال ق تصرف
ُ
الشرطي عن الحادي ال ق تفيد أن ال،م من قريش  ..م ها قوله صلى هللا عليه وسلم :مإن أ ِّمر عليِم
عبد حاش ق ُم َّ
جدع يقودكم بِتاب هللا ،فاسمعوا له وأطيعوا م مسلم .املهم أن يقود الم بِتاب هللا  ..ولو
ً
كان حاشيا!
فإن قيل :هذا ُيراد به المراء العاملين عند ال،م من قريش ..؟!
أقول :ظاهر الحدي ال ُيفيد بذلك  ..وكونه يقود الم بِتاب هللا  ..فاملراد منه اإلمام العام  ..وال
ُيقال ذلك للعامل املوظف الذي يعمل تحي إمرْ اإلمام العام  ..الذي لي له ِيارإال تنفيذ ما ُيملى عليه
من اإلمام العام !..
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ومن الدل ال ق تصرف القرشي كشرط  ..إِبار النبق صلى هللا عليه وسلم عن محمد الفاتح ..
ً
ً
فاتح القسطنطيني  ..وتناؤه عليه وعلى ُيشه ِيرا  ..مع العلم أن محمد الفاتح لي قرشيا  ..وهللا تعالى
أعلم.

ا :172هل القرشي من شروط الخليف ..ما قولِم حفظِم هللا  ..لني قرأت لبعض
املشايخ عدم اشتراط القرشي في الخالف ؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الراجح أن القرشي ليسي شرطا  ..وهذا سؤال قد أُبي عليه
في أكثر من موضع من مسا،ل متفرق  ..يمِن مراُعتها!

ا :173هل صحيح أن ِليف املسلمين في الدول اإلسالمي ال بد وأن يِون من نسل بنق
ً
هاشم  ..وإذا كان ذلك صحيحا فِيف نرد على من يقول أن ذلك من قبيل التفرق العرقي في اإلسالم
والعياذ باهلل  ..وهل يعنق ذلك أن الطالبان كان حِمهم غيرشرعي؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .القول بأن ال،م أو الخلفاء يجو أن يِونوا من بنق هاشم باطل
وهو غير صحيح ،وإنما وردت الدل على أن ال،م من قريش ملا كان لقريش من دور وم ان بين العرب
تؤهلها لهذه املهم العظيم والهام .
ولِن هل القرشي شرط لصح الخالف واإلمام أم ال ..؟
ً
املسأل فيها ِالف بين أهل العلم :فريق م هم عدها شرطا ال تصح اإلمام إال بها ،وفريق لم يدِلها
ً
كشرط  ..والراجح عندي أن القرشي ليسي شرطا ،وأن الخالف لو قامي وأسند أمر اإلمام والخالف
لغيرقرش ق يسوا الم بالِتاب والسن فإن إمامته صحيح وطاعته واُب  ،لقوله صلى هللا عليه وسلم:
مإن ُأ ّم َرعليِم عبد ُم َّ
جدع َ أي مقطوع الطراف َ يقودكم بِتاب هللا فاسمعوا له وأطيعوا م مسلم.
ِ
ولقوله صلى هللا عليه وسلم :مإن أولى الناا بي املتقون ،من كانوا وحي كانوام .املهم التقوى ..
وأن يقود الم بِتاب هللا وسن رسوله  ..من كان وحي كان.
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ولثنا،ه صلى هللا عليه وسلم على الجيش الذي يفتح القسطنطيني وأميرذلك الجيش  ..وكان أمير
ذلك الجيش كما هو مشهور م محمد الفاتح م الخليف العثماني ،وهو غير قرش ق  ..فهذه الدل وغيرها
تصرف القرشي كشرط لصح اإلمام والخالف .
ُويقال كذلك أن ال،م من قريش ما عدلوا واتقوا هللا ،وحِموا بِتاب هللا  ..أما إن ظلموا ولم

َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ّ
ال ِإ ِني
ات فأتمهن ق
يحِموا بِتاب هللا فال والي لهم وال إمام  ،لقوله تعالى :وِإ ِذ ابتلى ِإبر ِاهيم رَّه ِب ِلم و
َّ َ
َ ُ َ َّ
ال ال َي َن ُ َ
ال َوم ْن ُذ ّرَّي ق َق َ
َ ً َ َ
املين.
لن
ال ع ْه ِدي الظ ِ ِ
ُ ِ
اا ِإماما ق ِ ِ ِ
اعلك ِل ِ
ً
ً
ُ
وقال صلى هللا عليه وسلم :مالمراء من قريش َ تالتا َ ما فعلوا تالتا :ما حِموا فعدلوا ،واسترحموا
َ
فرحموا ،وعاهدوا فوفوا ،فمن لم يفعل ذلك م هم فعليه لعن هللا واملال ِ،والناا أُمعينم[أِرُه
ِ
أحمد وغيره ،صحيح الترغيو.]2189 :
ً
فقوله صلى هللا عليه وسلم م ما فعلوا تالتا م هو شرط لصح إمامتهم وإماراهم؛ أي إن لم يلتزموا
بهذه الخصال الثالث َ وإن كانوا قرشيين َ ال إمام لهم وال إمارْ  ..بل عليهم لعن هللا واملال ِ،والناا
أُمعين.
وأما سؤالك عن الطالبان وحِمهم ..؟
ً
أقول :من ِالل ما تقدم أرُو أن يِون قد ظهرلك أن حِمهم كان شرعيا ،وكونهم غيرقرشيين ال
يؤترذلك على شرعي حِمهم  ..بل العتو عليهم كل العتو أنهم أعلنوا عن دولتهم ونظام حِمهم م كإمارْ
ً ً
ً
ً
إسالمي م ولي كخالف إسالمي ؛ وهذا كان ِطأ شرعيا وسياسيا واستراتيجيا كبيرا  ..ساعد على النتا،ج
ال ق وصلي إليها حرك ودول الطالبان.
ً
اإلمارْ تِون فرعا عن أصل ،والصل هنا م الخالف م فأين الصل ..؟!
ً
لنقيم أوال م الخالف اإلسالمي الراشدْ م تم بعد ذلك نفرع ع ها اإلمارات والواليات !..
إحجام الطالبان عن اعتبار وتسمي دولتهم م بالخالف م واعتبارها مجرد إمارْ  ..أفقد دولتهم
انتماء ووالء ونصرْ ُميع املسلمين في الرض على اعتبار أن اإلمارْ هي إمارْ إفغاني ال تتعدى الشعو
اإلفغاني  ..وأن أميرها َ حفظه هللا ونصره َ هو أمير على أفغانستان وشعبها وحسو  ..دون غيرهم من
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املسلمين في بقي المصار  ..وهذا ِطأ ُسيم أرُو أن ال يتِرر لو قدر هللا تعالى لدول الطالبان أن تعود
من ُديد  ..وما ذلك ببعيد إن شاء هللا.
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ا :174من هم أهل الحل والعقد في ِماننا وما هي صفااهم ...؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من ِالل تتبع سيرْ السلف الصالح من الصحاب  ،والتابعين لهم
بإحسان ،نجد أن أهل الحل والعقد َ كانوا وينبغي أن يِونوا َ صفوْ هذه الم من العلماء العاملين،
واملجاهدين املخلصين  ..ممن تجتمع حولهم كلم الم  ،وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :175أود أن أعرف شيئا عن الحدي الذي يقول فيه النبق صلى هللا عليه وسلم  :ممن
ُ
ً
مات ولي في عنقه بيع مات ميت ُاهلي م ،وهل هذه البيع تعطى للح ام أو الحِومات املعاصرْ
ً
 ..وُزاكم هللا ِيرا؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املراد بالبيع هنا بيع الخليف أو اإلمام العام للمسلمين  ..أما
الح ام املعاصرين الذين ال يحِمون بما أنزل هللا  ..ال أرى ُواِ بيعتهم وال طاعتهم.

َ
ً
ا :176ما الحِم فيمن بايع إماما في بلد  ،تم انتقل إلى بلد آِر ال سلط عليه لإلمام الذي
ً
ً
بايعه أوال  ..هل يجوِ له أن يستقيل من بيعته الولى ويبايع الثاني إمام البلد الِير ..وهل يعتبرِارُا
على إمامه الول لو حصلي بين البلدين مناِع  ..وهل يجوِ أن يجمع بين بيعتين  ..وهذا كله في مبايع
ال،م املسلمين  ..وفقِم هللا ..؟؟
ً
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الواُو أن يِون للمسلمين ِليف وإماما عاما واحدا  ..فمن
بايعه وأعطاه صفق يده في املعروف  ..وقد اُتمعي عليه كلم الم  ..يجو عليه أن يفي له بايعته في
سلطانه وِارج سلطانه بقدر املستطاع  ..ولو وُد بعده من ُيناِعه على اإلمام والخالف  ..ال تجوِ
مبايعته وال طاعته  ..ولو تم النزاع بين الول الذي تمي مبايعته  ..والثاني املتأِر الذي ُيناِع على الحِم
ً
والوالي لوُو على املسلمين أن ينصروا الول الذي بايعوه ،لقوله صلى هللا عليه وسلم :ممن بايع إماما
فأعطاه صفق َ يده ،وتمرْ قلبه ،فليطعه إن استطاع ،فإن ُاء آِر ُينا عه فاضرَّوا َ
عنق اآلِرم .ولقوله
ِ
ً
صلى هللا عليه وسلم :مفمن أراد أن يفر هذه الم وهي ُميع فاضرَّوه بالسيف كا،نا من كانم .ولقوله
صلى هللا عليه وسلم :مإذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلِر م همام.
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وما قلناه هنا عن الخالف واإلمام العام  ..ال يجوِ حمله على اإلمارات االستثنا،ي الجز،ي
املرحلي ؛ كاإلمارات السا،دْ بين الجماعات اإلسالمي املعاصرْ  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :177هل هناك فر بين نقض بيع اإلمام العظم وَّيع أميرُماع معين ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يوُد فر  ،وذلك من وُوه:
م ها :من حي املفسدْ املترتب على نقض كل من البيعتين  ..فما يترتو من الفساد والتفر من
ُراء نقض البيع العام لإلمام العام  ..أكثر بِثير من الفساد الذي يتحقق من نقض بيع استثنا،ي
لميرُماع معين أو محددْ.
وم ها :من حي وُود الفار بين الوعيد والجزاء الذي يستحقه كل م هما  ..فناقض البيع العام
ً
ً
أشد وِرا وإتما من ناقض البيع االستثنا،ي  ..والنصوص الدال على ذلك كثيرْ ومتوافرْ.
وم ها :أن نقض البيع االستثنا،ي لجماع من الجماعات  ..ال يعنق وال يستلزم الخروج على الم
 ..ومفارقتها  ..ومفارق دي ها  ..بخالف نقض البيع العام فهق تعنق في كثيرمن الحيان الخروج على الم
 ..وعلى الجماع الم  ..واملمثل في السلطان العام.
وم ها :أن البيع االستثنا،ي لجماع من الجماعات تِون على الطاع أو التناصر على بعض
الطاعات املحددْ  ..واملتفق عليها  ..بخالف بيع اإلمام العام  ..فإن الطاع تِون شامل لجميع ُوانو
الحياْ  ..لِ ها في املعرف ،وفيما لي فيه معصي هلل تعالى.
ً
ً
وعليه فإن ناقض بيع اإلمام العام أو الخليف العام أغلظ في اإلتم والوِر ..وأكثر فسادا وضررا
 ..من ناقض بيع أميرُماع معين  ..وَّالتالي الذي ُيقال في ناقض بيع اإلمام العام ال يجوِ أن ُيقال أو
ُيحمل على ناقض بيع أميرُماع معين أو حزب معين  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :178م ى َ يا شيخ َ تبطل البيع للحاكم  ..وم ى يخرج املحِومين على حاكمهم؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .في حال وقوع الحاكم في الِفر البواح باتفا ُميع أهل العلم ..
وفيما هو دون الِفر البواح ِالف معروف بين أهل العلم ،وملزيد من التفصيل راُع مقالنا املنشورم
فصل الِالم في مسأل الخروج على الح امم.

ا :179ما حِم طاع الحاكم الذي ال يحِم بِتاب هللا وسن رسوله  ..ولقد قرأت للشيخ
العثيمين رحمه هللا هذه الفتوى فما تعليقِم عليها؟
سئل فضيل الشيخ عن حِم طاع الحاكم الذي ال يحِم بِتاب هللا وسن رسوله؟
فأُاب بقوله :مالحاكم الذي ال يحِم بِتاب هللا وسن رسوله تجو طاعته في غير معصي هللا
ورسوله ،وال تجو محارَّته من أُل ذلك ،بل وال تجوِ إال أن يصل إلى حد الِفر فحينئذ تجو منابذته،
ولي له طاع على املسلمين .والحِم بغير ما في كتاب هللا وسن رسوله يصل إلى الِفربشرطين:
ً
ً
الول :أن يِون عاملا بحِم هللا ورسوله ،فإن كان ُاهال به لم يِفربمخالفته.
الثاني :أن يِون الحامل له على الحِم بغيرما أنزل هللا اعتقاد أنه حِم غيرصالح للوقي وأن غيره
ً
ً
أصلح منه ،وأنفع للعباد ،وبهذين الشرطين يِون الحِم بغير ما أنزل هللا كفرا مخرُا عن املل لقوله
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َْ
َ
تعالى :ومن لم يحِم ِبما أنزل
اَّلل فأول ِئ َك ُه ُم ال ا ِف ُرون  ،وتبطل والي الحاكم ،وال يِون له طاع
على الناا ،وتجو محارَّته ،وإبعاده عن الحِم .انتهى (مجموع فتاوى ورسا،ل املجلد الثاني ،الِفر
والتِفيررقم .)229
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه الفتوى بصوراها املذكورْ ِطأ من أوُه:
م ها :افتراضه أن من لم يحِم بِتاب هللا وسن رسوله بأنه مسلم تجو طاعته في غيرمعصي هللا
ً
ُ ..يفهم منه أن من لم يحِم بالِتاب والسن مطلقا  ..ومن كان كذلك ال يجوِ افتراض إسالمه ،وهو في
ً
دين هللا حِمه الِفروالخروج من اإلسالم؛ إذ يستحيل أن ال يلتزم الحاكم بأح ام اإلسالم مطلقا  ..وينتفي
ً
عن حِمه َ في ُميع مجاالْ الحياْ َ مطلق املتابع الظاهرْ للِتاب والسن تم يِون مع ذلك مسلما ،كما
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َن َّ َ َ َّ ُ ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ
اَّلل غفور َر ِحيمآل عمران:
وني يح ِببِم اَّلل ويغ ِفرلِم ذنوَِّم و
قال تعالى :قل ِإن كنتم ت ِحبو اَّلل فات ِبع ِ
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 .31فانتفاء مطلق املتابع  ..ومطلق الحِم بما أنزل هللا  ..دليل على انتفاء مطلق املحب هلل ولرسوله ..
ومن ينتفي عنه مطلق املحب هلل ولرسوله ال شك في كفره.
َْ َ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ
َ ْ ُ
ين ُيخ ِالفون َع ْن أ ْم ِر ِه أن ت ِص َيب ُه ْم ِفتن أ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َعذاب
وكذلك قوله تعالى :فليحذ ِر ال ِذ
َ
َْ ُ
َْ
أ ِليمالنور .63 :أن ت ِص َيب ُه ْم ِفتن  أي كفر وشرك  ..وهذا فيمن يخالف أمر النبق صلى هللا عليه وسلم
في بعض المر ..فِيف بالذي ُيخالفه صلى هللا عليه وسلم في كل أمر ..وال يحِم بش قء مما أمربه؟!
لذا لو قال الشيخ :الحاكم الذي ال يحِم بِتاب هللا وسن رسوله في بعض املسا،ل  ..ل ان أصوب
ً
وأد في التعبير  ..ول ان الِالم مستساغا.
ً
ً
وم ها :قوله ” أن يِون عاملا بحِم هللا ورسوله ،فإن كان ُاهال به لم يِفر بمخالفته “!
ً
أقول :هذا إذا كان ممن ُيعذرون بالجهل  ..وكان ُهله عن عجز ال يمِن دفعه  ..أما إن كان قادرا
لساو أو آِرفإنه ال ُيعذربالجهل  ..كما ال يجوِ إقحام
على تحصيل العلم فيما قد ُهل به تم هو ال يفعل
و
مسأل العذر بالجهل في مثل هذه املواضع  ..وهذا كان ينبغي للشيخ أن ُيشيرإليه!
تم إن من أدب الجاهل أن يطلو العلم ال أن يستشرف مواطن الحِم والقضاء والفصل بين
الناا  ..فجاهل الش قء كفاقده ال يمِن أن ُيعطيه لآلِرين  ..فإن أبى إال أن يستشرف مواطن الحِم
والقضاء بين الناا  ..فإنه ال ُيعذر ..وهو من أهل النار ،كما في الحدي  :مالقضاْ تالت  :م هم ورُل قض ى
ً
ُهل فهو في النارم .فجهله لم يعذره ولم يِن مانعا من أن يِون من أهل النار .وقال صلى هللا
للناا على و
ً
ُ
عليه وسلم :ممن ُُعل قاضيا بين الناا ،فقد ذبح بغير سِينم .هذا في القاض ق العالم فِيف بالقاض ق
الجاهل  ..فإنه يذبح نفسه وغيره  ..ويبوء بإتمه وإتم غيره؟!
وم ها :قوله ” والحِم بغير ما في كتاب هللا وسن رسوله يصل إلى الِفر بشرطين  ” ..مفاده حصر
ً
ً
كفر الحاكم بهذين الشرطين وهذا ِطأ؛ فهل الحاكم الذي ال يحِم بما أنزل هللا كرها  ..أو إعراضا ًً  ..أو
ً
ً
ً
ً
استخفافا  ..أو جحودا واستحالال  ..ال يِون كافرا؟!
تم هذا الحاكم الذي يِون الحامل له على الحِم بغير ما أنزل هللا اعتقاد أن حِم هللا غيرصالح
ً
للوقي وأن غيره أصلح منه ،وأنفع للعباد  ..يِون كافرا كما يقول الشيخ  ..نقول :فإذا عدل الحاكم عن
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مساو
الحِم بما أنزل هللا ال على اعتبارأن الحِم بغير ما أنزل هللا أصلح وأنفع للعباد وإنما على اعتبارأنه
و
ً
لحِم هللا تعالى في النفع والصالح  ..أال يِون هذا كذلك كافرا  ..ويِون ممن يسوي بين الخالق واملخلو ؟!!
تم في كالم الشيخ املتقدم وتقييده لِفرالحاكم بهذين الشرطين معارض لِالم الشيخ محمد ابن
إبراهيم آل الشيخ رحمه هللا في رسالته ” تحِيم القوانين ” الذي بين فيها أن الحاكم الذي ال يحِم بما أنزل
هللا يِفر من ست أوُه كما هو مبين في رسالته  ..راُعها إن شئي.

ا :180السؤال شيخنا :سمعنا أن أميردول العرا اإلسالمي أبوبِرالبغدادي يتسمى بأمير
املؤمنين  ..هل يجوِ اطال لقو أمير املؤمنين على أي حاكم في أي دول (إسالمي ) كاإلمارْ في
أفغانستان أو دول العرا االسالمي أو ما يسمى بالدول االسالمي في العرا والشام ،وهو مباح ل ل
من تسمى به؟؟ وقد ُادلي أحد أشياع البغدادي فقال :ماللقو مباح ما لم تأتنق بدليل على تقييدهم،
ً
فهل هناك من دليل شرعي على تقييد هذا اللفظ بالخليف حصرا فال يجوِ استعماله لغيره؟؟ وُزاكم
هللا عنا كل ِيروَّارك بك.
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لقو أمير املؤمنينُ ،يطلق حصرا على الخليف أو اإلمام العام
للمسلمين  ..الذي تنعقد له البيع من الم  ،وممثليها من أهل الحل والعقد  ..وما سوى ذلك من اإلمارات
االستثنا،ي الخاص على أعمال أو ُماعات محددْ فهذه إمارْ ُز،ي ِاص بحسو ما يوكل إليها من
مهام وأعمال ُ ..
فيقال لصحابها :أميرحزب أو ُماع ونحو ذلك  ..هذا الذي ُرى عليه السلف الصالح في
القرون الثالت الولى املشهود لها بالخير ،وهللا تعالى أعلم.
ُويقال كذلك :عندما ُيقال لمير ُماع أو حزب ال تتعدى أفراده املئات بأنه أمير املؤمنين  ..كل
املؤمنين  ..فهو من ُه يتشبع بما لم ُيعط ،وَّما لي فيه  ..وفي الحدي  :ممن ّ
تشبع بما لم ُيعط كالب
توبي ِورم!
ً
ومن ُه أِرى ُيفهم منه أيضا أن من لي من حزَّه أو ُماعته ممن ال ترَّطهم به طاع وال بيع
َ وهم السواد العظم من الم َ ليسوا بمؤمنين  ..وهذا عين الظلم والغلو!
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ّ
ُويقال كذلك :لو ّ
حسنا لمير كل مجموع أن ُيلقو بأمير املؤمنين  ..لوُد عندنا مئات بل وآالف
أمراء املؤمنين بعدد الحزاب والجماعات اإلسالمي ال ق تشهدها الساح  ..فما ُاِلميرُماع ُاِلغيره
 ..وهذا من التفر في الدين  ..ومما ال يقول به عاقل!
ً
أما بالنسب لميردول أفغانستان م املال عمرم حفظه هللا  ..كنا نود أن يِون أميرا للمؤمنين ،لِن
هو في أكثر من مناسب ُيصرح بأنه أميرأفغانستان أو املسلمين في أفغانستان وحسو  ..وَّالتالي ال يجوِ أن
ً
ننسو إليه شيئا ال يريده هو لنفسه.

ا:181
ً
وشِرا؟

ما هي الطريق املثلى ال ق تراها في اِتيار اإلمام أو ر،ي

الدول من قبل الشعو ..

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اإلسالم يحرص على أن يحِم البالد والعباد ،القوى ،والتقى ..
وفي الوسا،ل املعاصرْ َ الديمقراطي م ها وغيرالديمقراطي َ في اِتيارالحاكمُ ،وانو من القصور والخلل
ما ُيحيل بين الناا وهذا الهدف السمى؛ وهو اِتيار الحاكم القوى والتقى ،وح ى نتفادى الوقوع في
ّ
السوأ ،وهو اِتيار الحاكم السوأ ،بفعل الدعاي ال اذب  ،واإلغواء ،واإلغراء ،والتعصبات الطا،في
والحزَّي  ،وتدِل القوى الخارُي  ..أرى ابتداء ،وقبل عرض من يحِم البالد والعباد على الشعو ،أن
ُيصاغ دستور ينص على هوي  ،وعدال من يترشح لهذا املنصو ،وَّقيود وصفات تمنع املنافقين والخون
والعمالء ،ومن لهم سابق إُرام أو ِيان  ،أن يستشرفوا هذا املنصو .
ً
ً
تانيا :أن ُيسن قانونا َ ُيسمى قانون العدال أو قانون االنتخاب أو أي اسم آِر َ يمنع املجرمين،
ً
وقاطعي الطريق ،والخون  ،ومن لهم سابق إُرام بحق البالد والعباد ،من املشارك السياسي ؛ ترشحا
ً
وتصويتا .
بهذين القيدين أو الشرطين ،نِون قد ضيقنا فرص وصول الخون واملنافقين واالنتهاِيين لهذا
املنصو الهام والحساا ،وحافظنا على سالم وأمن البالد والعباد ،وفي نف

الوقي أعطي الشعو

الفرص ال افي والصحيح في اِتيار من يمثله ومن يريدونه من الشرفاء ،عبر صناديق االقتراع .
ّ
والصادقين الصالحين ،بين التقي والتقى ،والقوي والقوى ،ال مش ل
عندما تِون املنافس بين الشرفاء
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أي م هم يقع االِتيار ،وإنما املش ل َ بل واملقامرْ ال ق ال َ
حينئذ على ّ
تؤمن عواقبها في ظل الظروف الراهن
و
ً
ً
َ عندما تِون املنافس بين الصالحين وَّين الطالحين الكثر سوءا ونفاقا ،وِيان وعمال  ..وهذا ما يمنع
منه اإلسالم ،وال يرضاه املؤمنون .
ولضمان تحقيق ما تقدم ذكره ،ال مانع من تشِيل مجل أمناء ،وشيوخ ،وعلماء ،تناط به مهم
ّ
اإلشراف ،واملوافق أو عدم املوافق على كل من يرشح نفسه لالنتخابات ،وملنصو تمثيلي حِومي هام ..
وتِون كلمتهم نافذْ في هذا الشأن ،وهللا تعالى أعلم.
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ً
ا :182ما حِم التحاكم إلى املحِم الوضعي ال افرْ في مسأل ما علما أن املحِم
ً
الوضعي توافق الشريع اإلسالمي في تلك املسأل املتحاكم فيها  ..أفتونا ُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التحاكم إلى املحاكم الوضعي ال افرْ ال ق تحتِم إلى شرائع
الاشر ال يجوِ  ..سواء أصابي في حِمها الحِم الشرعي أم ِالفته  ..لن الحِم الذي أصابوا فيه الحِم
ً
الشرعي  ..لم يحِموا به امتثاال وطاع لمرهللا وحِمه  ..وإنما حِموا به لن عقولهم هداهم لهذا الحِم
 ..وهم ال يتورعون من تغييره لو ارتأوا غيره  ..وحِم هذا وصفه ال يجوِ أن ُيسمى حِم بما أنزل هللا وإن
أصاب حِم الشارع  ..وإنما هو حِم الطاغوت  ..وَّالتالي ال يجوِ التحاكم إليه .
ً
فالحِم ال يِون حِما بما أنزل هللا ح ى تتوفر فيه صفتين :الصف الولى املوافق واملطابق
ً
ً
لحِم هللا تعالى  ..والثاني  :أن ُيحِم به امتثاال وطاع وعبودي هلل تعالى  ..وعليه فأي حِم يفتقد وصفا
ً
ً
واحدا من هذين الوصفين يخرج مباشرْ عن وصفه وكونه حِما بما أنزل هللا .
ً
بل إن أي أمر تعبدي ال ُيفعل امتثاال وطاع هلل تعالى ال يدِل في معنى العبادْ ال ق يؤُر عليها
ً
صاحبها  ..فمثال من صام عادْ أو ملرض حال بينه وَّين الطعام والشراب ال يؤُر على صيامه ،وال ُيسمى
ً
صيامه عبادْ  ..بخالف من يصوم طاع لمرهللا تعالى وتقرَّا إليه .

ا :183هل يجوِ لشخص أن يتحاكم إلى املحاكم الوضعي ال ق تحِم بالقوانين الِفري
إذا كان حقه سيضيع ،فإن كان الجواب بالجواِ ..فما هي الضوابط في هذا املوضوع ،وكيف نعرف هل
اض أم ال ،والرض ى محله القلو ..؟
هو ر و
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا السؤال قد أُبنا عليه في أكثرمن موضع  ..وأعيد هنا فأقول:
نعم يجوِ  ..وبشروط:
م ها :انتفاء املحِم أو السلط اإلسالمي َ ال ق تحِم باإلسالم َ القادرْ على استرداد حقه.
ً
وم ها :أن يِون مبغضا لتلك املحاكم  ..وقواني ها املضاهي لشرع هللا تعالى.
وم ها :رجحان الظن لديه أن حقه املغتصو سيعود إليه من ُراء تحاكمه لتلك املحاكم.
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وم ها :أن تِون الحقو ال ق ُيراد تحصيلها َ من حي الِم والنوع َ ترقى إلى درُ إدِالها تحي
قاعدْ م الضرورات تايح املحظوراتم.
فإن كاني الحقو املغتصب ِهيدْ  ..ال تحمل صاحبها على الوقوع في الحرج  ..ال نستحسن للمرء
أن يلتجئ إلى تلك املحاكم ،وهللا تعالى أعلم.
فإن قيل أين الدليل على ما تقدم ..؟
ً
أقول :الدليل على ما تقدم هو حلف املطيبين  ..وتحاكم الصحاب إلى النجاش ق انتصافا لحقوقهم
في البقاء في أرضه  ..وح ى ال يتم تسليمهم إلى كفارقريش  ..حي الفتن والتعذيو.
وكذلك القواعد الشرعي ال ق م ها قاعدْ :مالضرورات تايح املحظورات م وقاعدْ م الضرر ُيزال م
َّ
ُْ
َُ ً
َّ َ َ َّ ُ
وقاعدْ ِ إال َم ْن أك ِر َه وقاعدْ ِ إال أن تتقوا ِم ْ ُه ْم تقاْ  .فهذه القواعد والعمل بمقتضاها ..
يفيد ما تقدم تقريره ،وهللا تعالى أعلم.
اض أم ال ،والرض ى محله القلو ..؟!
أما قولك :كيف نعرف أنه ر و
ً
ً
ً
ً
أقول :إنك غير مضطر لن تعرف أو ال تعرف  ..ولسي مضطرا وال ملزما شرعا أن تصدر حِما في
ً
كل من تراه واقفا على باب محِم من تلك املحاكم الوضعي  ..وال ق ال يوُد غيرها في كثير من أمصار
املسلمين!


ً
ا :184هل يجوِ طلو التعويض القضائي ملن كان معتقال في سجون الطواغيي من املحاكم
ال ق تحِم بغير ما أنزل هللا ً ،
علما بأن هذا التعويض املالي يقوم املحامي بعمله وَّ ل إُراءاته بدون
ً
تدِل من الخ الذي يطالو بالتعويض  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ذكرنا في أكثر من موضع أن الحقو املغتصب إن تعذر تحصيلها
إال من ِالل تلك املحاكم الوضعي املنتشرْ في بالد املسلمين وغيرها  ..وكان تحصيلها ال يتضاد وال يتنافى
مع شرائع اإلسالم ُ ..اِتحصيلها مع إضمار العداوْ والِره لتلك املحاكم  ..وكل ما ِالف شرع هللا تعالى
ً
 ..بهذه الشروط يجوِ تحصيل الحقو  ..وطلو التعويض أو االنتصاف ملن ُسجن ظلما في سجون
الطواغيي الظاملين  ..هو من تلك الحقو ال ق يجوِ تحصيلها  ..حي قد تاي في اإلسالم ش قء اسمه
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شراء املظالم وتعويض املظلوم باملال الذي يرضيه ويجعله يعفو عن مظلمته كما حدث ذلك في شراء عمر
ُ
بن الخطاب ملظلم تلك املرأْ ال ق كاني تطبخ الحجارْ لتسِي أطفالها الجياع ع ها  ..إال من ُسجن بساو

ً
الجهاد في سايل هللا فإن أُره على هللا  ..ال يجوِ أن ُيطالو بتعويض أو بأُره أو بعضا منه من عدوه ..
ُ
بِررض ق هللا عنه بادئ ذي بدئ أراد أن ُيلزم املرتدين بدي من قتل على أيديهم من املسلمين
فقد تاي أن أبا و
 ..فأِبره عمربن الخطاب رض ق هللا عنه أن قتال املسلمين هو من الجهاد في سايل هللا وأن قتالهم شهداء
ُ
أُرهم على هللا تعالى ال تدفع لهم الدي  ..فأمسك أبو بِرعن إلزام املرتدين بدفع الدي  ..وهللا تعالى أعلم.
فإن قيل :ماذا تقصد بقولك وكان تحصيلها ال يتنافى مع شرائع اإلسالم؟
أقول :أي ينحصر الطلو على تحصيل الحق املغتصو فقط من دون املطالب بإنزال أي عقوَّ
ً
فمثال من ُسر له ألف دينار ُ
وعرف السار  ..فله أن ُيطالو باسترداد املبلغ الذي ُسر
تخالف الشرع؛
و
منه فقط من دون أن ُيطالو بإنزال العقوَّات الغيرشرعي بحق السار كالسجن ونحوه  ..فتحصيل حقه
بهذا القدرال يتعارض وال يتنافى مع شرع هللا تعالى  ..كما ال يجوِ أن ُيحمل عليه حِم املتحاكم إلى الطاغوت
 ..وهللا تعالى أعلم.

ا :185هل يجوِ للمحامي الذي يدافع عن املسلمين في محاكم الطاغوت أن يستغل
ً
الثغرات في القانون الوضعي ح ى يبرئ إِوانه املسلمين من ظلم هذه املحاكم ،أو يسترد حقا اغتصو
م هم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا كاني هذه الثغرات املشار إليها في السؤال ال تضاهي شرع هللا
تعالى وال تضاده  ..أرُو أن ال يِون في دفاعه عن املسلمين في محاكم الطواغيي الظاملين حرج إن شاء هللا،
من قبيل العمل بقوله صلى هللا عليه وسلم :ماملسلم أِواملسلم ال يظلمه وال ُيسلمه ..م أي ال ُيسلمه للظلم،
بل يعمل على دفع الظلم عنه  ..وقد تاي عن الصحابي عبد هللا بن حذاف السهمق أنه رض ق أن ُي ّ
قبل رأا
ِ
الطاغي ملك الروم مقابل أن يرفع الظلم عن نفسه وإِوانهُ ،ويطلق سراحهم ،وهللا تعالى أعلم.

ا :186مجموع من املجاهدين املوحدين ُسجنوا في سجون الطاغوت  ..فهل يجوِ لهم أن
ً
ينصبوا محاميا للدفاع ع هم بالقوانين الوضعي الطاغوتي املوُودْ في محاكم الطاغوت  ..تم كيف
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ً
إذا عرض لهم املحامي ليدافع ع هم بتلك القوانين تطوعا  ..من دون طلو م هم  ..فهل يجوِ لهم أن
يقبلوا ذلك ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد أُبي عنه في أكثر من موضع ،وأقول هنا :إذا لم
محام
يوُد سايل لإلفراج عن هؤالء السرى املجاهدين ،والدفاع عن مظاملهم  ..إال من ِالل تنصيو
و
يتحاكم إلى قوانين تلك املحاكم الوضعي الحاكم في بلد السر  ..أرُو أن ال يِون في ذلك حرج إن شاء
ْ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ
َّ َ ْ َ َّ ُ
َ
ال َيم ِان .وقال تعالىِ  :إال أن تتقوا ِم ْ ُه ْم
ب
ن
ئ
م
ط
هللا ،فالسرإكراه ،وهللا تعالى يقولِ  :إال من أك ِره وقلبه م ِ ِ ِ
َُ ً
تقاْ.
ً
ومما يصلح كذلك أن يِون دليال في هذه املسأل موقف الصحاب أمام النجاش ق حاكم الحاش
ً
ً
 ..وكان وقتها حاكما كافرا  ..والدفاع عن أنفسهم ملا حاول كفار قريش استردادهم إلى قريش  ..وكذلك
موقف الصحابي عبد هللا بن حذاف السهمق  ..ملا رض ق أن ُي ّ
قبل رأا طاغي الروم مقابل أن يفرج عنه
ِ
وعن إِوانه  ..وقد أُمع الصحاب على استحسان فعله وموقفه ،ح ى أنه أترعن عمربن الخطاب رض ق
هللا عنه أنه قال :حق على كل مسلم أن يقبل رأا عبد هللا بن حذاف  ،وأنا أبدأ.
وكذلك طلو يوسف عليه الصالْ والسالم ممن كان أسيرًا معه  ..وقد ظن أنه ُ
سيفرج عنه  ..أن
ً
ً
ً
َ َ َ َّ
َ َّ َ َّ ُ َ
اج ِم ْ ُه َما
ن
ه
ن
أ
ن
ظ
ي
ذ
ل
ل
ال
ق
و

:
تعالى
قال
كما
،
ا
ر
كاف
وحاكما
ا
يذكر قصته عند امللك  ..وكان وقتها مل
ِ
ِ
و
ْ َ َ ّ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ُ ْ َ َ ّ َ َ َ
َ
الس ْجن ب ْ
ّ
ُْْ
ض َع ِس ِنين.
اذكرِني ِعند رَِّك فأنساه الشيطان ِذكررَِّ ِه فل ِب ِفي ِ ِ ِ
ُ
ويوسف عليه الصالْ والسالم إذ طلو أن تذكر قصته عند امللك  ..ل ي يعلم براءته  ..وأنه مظلوم
ُ
فيما نسو إليه  ..فيأمرامللك باإلفراج عنه.
ُ
ً
هذه الدل بمجموعها تصلح دليال ملا ذهبنا إليه  ..فإن أمِن أن ترد دالل دليل م ها  ..فال يمِن
أن ترد ُميع الدل اآلنف الذكر ،وهللا تعالى أعلم.

ا :187هل توكيل محامي للدفاع عن بعض الِوْ املسجونين َ عندنا في العرا َ فيه محاذير
شرعي  ،مع أن بعضا م هم قد حِم عليهم باملؤَّد؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن ُرجي من توكيله منفع أرُو أن ال يِون في ذلك حرُا إن شاء
ً
هللا؛ فهق من نصرْ املسلم لِيه املسلم مظلوما ،وما ُيمِن أن يحصل من بعض املخالفات الشرعي
فتبررها الضرورْ ،وحال اإلكراه  ..واملمارسات الوحشي  ..ال ق يتعرض لها الخ في السجن  ..وهللا تعالى
أعلم.

ا :188ما حِم توكيل محامي للمعتقلين في سجون الِفار  ..بارك هللا فيِم وُزاكم عن
ً
املسلمين ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن اقتصر عمل املحامي على املنافح عن املعتقلين ،وعن
مظاملهم ،والجدال ع هم ،وعن حقوقهم  ..ال حرج في ذلك إن شاء هللا  ..فقد حصل أن شيخ اإلسالم ابن
تيمي قد وقف أما ملك التتار م قاِان م يجادل ويدافع عن أسرى املسلمين وغيرهم من أسرى أهل الذم
والعهد ممن هم في سجون التتار  ..ح ى أذن امللك التتري بإطال ُميع السرىُ ،
وعد ذلك من النصر
والفتوحات ال ق من هللا بها على شيخ اإلسالم ،وهللا تعالى أعلم.

ا :189هل يجوِ اتخاذ الوکالء للمسجونين املسلمين فی ظل الحکومات الطاغي  ..من قبيل
ً
الدفاع ع هم  ..وهل ُيعد ذلك من قبيل التحاكم إلى الطاغوت  ..وُزاکم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد أُبي عنه أكثرمن مرْ  ..وأعيد هنا فأقول :ال حرج
 ..ما اقتصرعمل هؤالء الوكالء على الدفاع عن قضايا ومظالم املسجونين  ..فهذا واُو  ..وهو من قبيل
نصرْ املسلم لِيه املسلم  ..وعدم ِذالنه في مواطن الشدْ والِرب  ..وقد حصل لشيخ اإلسالم ابن تيمي
رحمه هللا أن وقف أمام طاغي التتار قاِان َ نياب عن املسجونين عنده من املسلمين وغيرهم من أهل
الذم َ ُليطالبه بإطال سراحهم  ..وقد حصل سجال وُدال بين الشيخ والطاغي حول املسجونين
معروف ومنشور  ..ولشيخ اإلسالم مراسالت أِرى إلى طواغيي وملوك من غير املسلمين ُ ..يطالبهم فيها
باإلحسان في التعامل مع أسرى املسلمين  ..ويستعطفهم على فعل ذلك  ..كما أن الصحابي عبد هللا بن
حذاف قد قبل رأا الطاغي مقابل أن يفرج عنه وعن ُميع أسرى املسلمين ممن هم عنده  ..وقد نال
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فعله هذا االستحسان عند عمر بن الخطاب  وغيره من الصحاب رض ق هللا ع هم أُمعين  ..فمثل هذا
ال حرج فيه  ..وال ُيدرج في معنى التحاكم إلى الطاغوت  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :190تعلمون القانون الذي أصدره م مجل

الحِم م في العرا الذي أُاِ بموُبه بيع

العقارات ،والشركات العام العراقي َ باستثناء البترول َ لغير املسلمين  ..فما حِم الشرع في ذلك،
ً
وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا القانون يسهل للغزاْ املعتدين َ بمن فيهم الصهاين اليهود َ
االستمالك في العرا الذي يمِ هم فيما بعد َ على املدى البعيد َ التدِل بشؤون العرا على اعتبارحماي
ممتل ااهم والحفا عليها  ..وهذا هو املراد من وراء هذا القانون الذي ال يصدرإال عن غبق مغفل أو عميل
ً
ً
ً
ِا،ن  ..لذا نرى هذا القانون قانونا ُا،را وَّاطال ال يجوِ العمل بموُبه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :191شيخنا الفاضل  ..من القوانين الجاري العمل بها في السعودي أن العامل املسلم
َّإذن منه ..
الوافد ال يمِن له العمل َ وال التنقل َ في السعودي إال بعد كفال من كفيل سعودي  ..و و
ُ
شهر َ للِفيل ُ ..يحدده
ومقابل هذه الِفال يلزم املِفول بدفع مبلغ من املال كل سن َ ورَّما كل و
ً
الِفيل  ..علما أن الِفال ال يترتو عليها أي ت اليف على الِفيل  ..فما حِم الشرع في ذلك ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أيما مسلم في العالم له حق في السعودي َ من حي االستيطان
والعمل والدِول والخروج وغير ذلك َ كما للمسلم السعودي  ..كما أن للمسلم السعودي نف الحقو
في بالد املسلمين الِرى  ..والقوانين ال ق تفر بين مسلم ومسلم على أساا االنتماء الوطنق الجغرافي ..
وتعقد الحقو والواُبات على أساا االنتماء للوطن والتراب بغض النظر عن الدين والعقيدْ  ..فهق
قوانين كافرْ ُا،رْ ،العمل بها وَّمقتضاها كفرأكبرمخرج عن املل  ..وهذا أمرمعلوم من الدين بالضرورْ
ال ِفاء فيه!
ُاء في فتاوى اللجن الدا،م للبحوث العلمي واإلفتاء ،في ُوابهم على السؤال الثال من الفتوى
رقم ( :145/1َُ ،)6310أن من لم ُيفر بين اليهود والنصارى وسا،ر الِفرْ وَّين املسلمين إال بالوطن،
وُعل أح امهم واحدْ فهو كافر ا -هَ .مع االنتباه أن علماء هذه اللجن يمثلون كبار علماء املجتمع
السعودي!
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أما بالنسب ملا يقتطعه الِفيل من مال العامل الوافد املسلم :فإن كان ذلك مقابل الرسوم ال ق
يقوم الِفيل بتسديدها للدول  ..من غير ِيادْ وال نقصان  ..أرُو أن ال يِون في ذلك حرج إن شاء هللا؛
ً
لنه ال ضرر وال ضرار  ..وإن كان يأِذه لنفسه أو غير ذلك  ..فهو ظالم يقتطع ماال ال حق له فيه  ..عليه
ْ ْ
َ َ َ َ ً ُْ ْ ُ َ ُ َ
ُ
اإلت ِم
وعلى أمثاله ممن يأكلون السحي في بطونهم يحمل قوله تعالى :وترى ك ِثيرا ِم هم يسا ِرعون ِفي ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ ْ
ُ َ
َ ُ
الس ْحي ل ِبئ َ َما كانوا َي ْع َملوناملا،دْ.62 :
والعدو ِان وأك ِل ِهم
ويحمل عليه كذلك قوله صلى هللا عليه وسلم :مال يدِل الجن لحم ناي من ُسحيم .أي من م وال
حرام.
وقال صلى هللا عليه وسلم :مإنه ال يرَّو لحم ناي من ُسحي إال كاني النار أولى بهم.
ُ
وقال صلى هللا عليه وسلم :مال يدِل الجن ُسد غذي بحرامم .وهذه أحادي كلها صحيح وهلل
الحمد.
أما إن كان هذا الظلم يمارا باسم القانون َ وكتشريع ُملزم َ ُيلزم العامل املسلم باالنصياع له وإال
فحينئذ يِون هذا الظلم قد تحول إلى ظلم أكبر ،وإلى تشريع مض واه لشرع
تعرض لفنون من العقوَّات ..
و
هللا تعالى؛ يتضمن استحالل ما حرم هللا  ..وهذا من الِفر البواح!

ا :192من القوانين امللزم املعمول بها في السعودي منع السعوديين َ وَّخاص م هم الشباب
َ من الزواج من غيرالسعوديات  ..وكذلك منع النساء السعوديات من الزواج من غيرالسعوديين  ..وإن
كان هذا الغيرمن أتقى أهل الرض  ..إال في حاالت استثنا،ي ونادرْ يجو أن تخضع ملوافق امللك أو من
ينوب عنه  ..مما أدى إلى استفحال ظاهرْ العنوس َ بش ول مخيف َ في املجتمع السعودي  ..فما حِم
ً
الشرع في ذلك ،وُزاكم هللا ِيرا ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ منع النساء املسلمات السعوديات من الزواج من غير
السعوديين إذا تقدم ّ
لهن الكفاء من ذوي الخلق والدين  ..كذلك ال يجوِ منع الشباب املسلم السعودي
من الزواج من غيرالسعوديات  ..لقوله صلى هللا عليه وسلم :مإذا أتاكم من ترضون ِلقه ودينه فزوُوه،
إال تفعلوا تِن فتن في الرض وفساد عريضم .وفي رواي  :مإذا أتاكم من ترضون دينه وِلقه فأنِحوه إن
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ال تفعلوه تِن فتن في الرض وفساد كبيرم .وهذا االنتشارلظاهرْ العنوس املشارإليها في السؤال ما هو إ
ال ُزء من الفساد الِبير الوارد ذكره في الحدي .
ُ
ُ
ينئذ
أما إن تحول هذا املنع إلى قانون وتشريع ملزم َ كما ورد في السؤال َ يعاقو من يخالفه  ..فح و
ً
ً
ً
يِون تشريعا مضاهيا لشرع هللا تعالى ،وتحريما ملا أحل هللا تعالى وأوُبه  ..مما هو معلوم من الدين
بالضرورْ  ..وهذا عين الِفرالبواح!
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ا :193ما حِم االنتخابات النيابي  ..وحِم املشارك فيها  ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .حِم االنتخابات النيابي الديمقراطي  ..قد بينا مرارا أنها حرام
واملنتخو أح امه تدور بين تالت أصناف :معذور بالجهل والتأويل  ..وآتم عاص ق ..
ال تجوِ في دين هللا ..
ِ
واحد م هم.
وكافرمرتد  ..بحسو قصد ودافع كل و
فإن قيل :عالم قيدت الحِم في هذه املسأل بمراعاْ القصد ومعرف الدوافع  ..؟
أقول :لنها من املسا،ل املتشابه املش ل على كثير من الناا  ..الِفر البواح غير ظاهر فيها ..
فمثل هذه الحال وما ُيشابهها فقد دلي نصوص الشريع على ضرورْ مراعاْ القصد ومعرف الدوافع ..
بخالف الِفرالبواح الظاهر  ..فإنه ال ُيشترط له هذا القيد  ..وقد فصلنا ذلك في كتابنا محِم اإلسالم في
الديمقراطي والتعددي الحزَّي م ،وغيره من البحاث ذات العالق باملوضوع ،فراُعها إن شئي.


ً
ا :194ما حِم املشارك السياسي في النظم الحاكم املعاصرْ ،وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املشارك السياسي أقسام وأنواع ،ول ل قسم م ها حِمه:
قسم يجد نفسه بيده القرار ،ولديه القدرْ والصالحيات على اإلصالح وإحداث التغيير إلى
الحسن  ..فاملشارك هنا ُا،زْ ،بل واُب .
وقسم يفتقد الصالحيات ،والقدرْ على اإلصالح والتغيير إلى الحسن ،وأن مشاركته ستِون
ً
ً
عونا للظاملين على ظلمهم ،وتِثيرا لسوادهم ،وَّاطلهم  ..وهذا النوع من املشارك ال يجوِ ،وصاحبها يطاله
نف وِر من يشاركهم من الظاملين.
ً
وقسم يِون شري ا لغيره في اتخاذ القرار ،ونسب قدرته على اإلصالح وإحداث التغيير ،%50
ّ
َّ
فتتساوى نسب املصالح واملفاسد من املشارك  ..وهذا مورد اُتهاد ،يجوِ فيه التقدم ،كما يجوِ التأِر،
والتأِرأسلم وأشرف لصاحبه في دينه ودنياه.
ّ
ويمِن القول كذلك :كلما ِادت النسب عن  ،%50كلما كاني املشارك أولى ،وأقرب للجواِ،
ُّ
ّ
وكلما نقصي النسب عن  %50كلما كاني املشارك أقرب للحرم وعدم الجواِ ،ومرد تقديرالنسو للنقل

189

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

املشاركة السياسية واملدزية يف أزظمة احلكم املعاصرة

الصحيح ،والعقل ّ
الصريح ،والدراي الجيدْ بواقع املشارك  ،والنظم ال ق يراد املشارك فيها ،وهللا تعالى
أعلم

ا :195السالم عليِم يا شيخ...هناك في بالدنا من يقول أن كل من يشارك في املجل
التأسيس ق كافر دون إقام حج ...و كل من يدِل الشرط كافر دون إقام حج ...ح ى من يدافع عن
الشريع اإلسالمي ويريد درء املفسدْ يقولون عنه كافر...أريد أن أعرف رأيك في املسأل و أن أعرف
رأيك في حرك ال هض و راشد الغنوش ق و السالم عليِم و أسأل هللا أن ينفع بِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته  ..في مثل هذه املواضع ال نرى
تِفير العيان من غير نظر لواقع العيان ،والدوافع والنوايا ال ق حملتهم على املشارك في املجال
التأسيسي النيابي وغيرها  ..فمن كان دافعه وقصده نصرْ الطاغوت  ..وأنه مشرع مع هللا تعالى له حق
التشريع والتحليل والتحريم من دون هللا تعالى  ..فهذا ال شك في كفره ،وكفر من يرتض ق له هذا الوصف ..
أما من كان قصده ودافعه التخذيل عن املسلمين وعن الحق  ..وأن يدفع املفاسد عن البالد والعباد ما
استطاع  ..ويعمل على ُلو املصالح  ..فهذا قد نختلف معه في موضع  ..وفي موقف  ..لِن ال يجوِ أن يرقى
ً
ً
هذا الخالف إلى درُ التِفير  ..وَّخاص إذا علمنا أن عددا كبيرا من العلماء املعتبرين  ..قد أفتوا هذا
الفريق من الناا بجواِ املشارك  ،من قبيل تحصيل املصالح ،ودفع املفاسد  ..ولي من قبيل التشريع
والتحليل والتحريم مع هللا تعالى.


ّ
يِفرالدعاْ والعلماء الذين دِلوا املعترك الديمقراطي ،وقال يِفرون
ا :196ما حِم من ِ
بال إقام الحج  ..؟!!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يقدم على تِفير مجموع العلماء والدعاْ بالجمل الذين دِلوا
املعترك الديمقراطي أو أقروه  ..عاقل يتقي رَّه  ..وال يقدم على هذا الفعل الشنيع إال كل ُاهل هان عليه
دينه  ..ملوث بشبهات الغالْ من الخوارج ،إن لم يِن هو من الغالْ الخوارج !! ..

190

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

املشاركة السياسية واملدزية يف أزظمة احلكم املعاصرة

لِن من كفرآحاد الدعاْ بعينه لدِوله املعترك الديمقراطي وتلوته بها وَّمزالقها  ..فإنه ُينظرإلى
حاله :إن كان من ذوي العلم واالُتهاد ،وأصوله أصول أهل السن والجماع  ،ولم ُيعرف عنه غلو وال
ً
َّ
إرُاء ،تم هوكفرذلك الداعي لقرا،ن تلزمه بتِفيره شرعا ،قد ال تِون هذه القرا،ن ظهرت لغيره  ..فمثل
هذا لي عليه ش قء َ ح ى وإن أِطأ في الحِم َ وال يجوِ أن ُيشنع عليه َ
تِفيره لذلك الداعي !! ..
ّ
املِفر لذلك الداعي من عوام الناا ،أو ممن ُعرفوا بالطلو للعلم لِن أصوله
أما إن كان ذلك ِ
أصول الغالْ املخالف لصول أهل السن والجماع  ،أوقد ُعرف بالغلو والتنطع وكثرْ الهوى  ..فمثل هذا
ُينِرعليه ،وال ُيلتفي إلى تِفيره ،وال ُيعتد به  ..وهو متهم سواء أصاب أم أِطأ.
واملسأل قد بحثناها بش وقء من التفصيل في كتابنا محِم اإلسالم في الديمقراطي والتعددي
الحزَّي م فليراُعه من أراد املزيد.

ا :197هناك بعض املنتسبين للحرك اإلسالمي قد دِلوا في الِنيسي اإلسرا،يلي املحارب
هلل ورسوله وتذرعوا بمصلح الدعوْ وفتاوى العلماء أمثال البوطي الذي بعثوا له فاك فأُاِ لهم
دِول الِنيسي  ..فما حِم هؤالء  ..وكيف نعاملهم  ..وماذا نقول لهم  ..فنحن يا شيخ قد مللنا من
هؤالء املشايخ ومن انصياعهم للقانون اإلسرا،يلي  ..ونحن ال نملك القدرْ على مواُهتهم من الناحي
اللغوي والفقهي  ،والحفظ وأصول الفقه ،والقواعد الشرعي  ..وهم أعلم منا بهذا  ..وهم يقولون
ً
لنا دا،ما أننا ال نحسن الوضوء فِيف نت لم في حِم االنتخابات وفي الرد على علماء السلطان  ..فماذا
تنصحنا يا شيخ بخصوص هذا  ..وماذا نعمل معهم ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ للمسلم الدِول في مجل الِنيسي اإلسرا،يلي اليهودي
كعضو فيه؛ لتضمنه الرض ى بهم ،وَّدولتهم ،ودستورهم ،ودولتهم ،وكفرهم ،واغتصابهم لرض فلسطين ..
وهذا عين الِفر البواح ،وهو ردْ عن الدين.
والنا،و في الِنيسي اإلسرا،يلي مهما احتاط لنفسه فلن يستطيع تفادي املزالق اآلنف الذكر ..
ال ق تدمغه بالِفروالردْ وال بد ،وانتسابه إلى الحرك اإلسالمي أوغيرها من الحركات ال يتشفع له في ش قء
 ..وهللا تعالى أعلم.
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أما كونهم أعلم منِم بالصول والفقه !! ..
أقول :ماذا ينفعهم هذا العلم إذا لم يردعهم ويمنعهم عن الِفر والشرك والدِول في مواالْ
وطاع الصهاين اليهود  ..؟!
بل هذا العلم هو حج عليهم في الدنيا ويوم يقوم الناا ليوم الحساب ! ..
والذي ننصح به إِواننا هناك :أن ال يثنيهم حجم الباطل َ ب ل فرقه َ عن الحق الذي هم عليه ..
وأن يستمروا في دعوْ الناا إلى التوحيد الخالص على ما أوتوا من علم بسيط ،فرب علم قليل يرافقه
العمل واإلِالص يسبق علم العلماء الذين ال يتبع علمهم عمل وال إِالص  ..ورب درهم يسبق ما ،ألف
درهم.

ا :198تدور في هذه اآلون شبه مفادها االستدالل بما ذكرتموه في رسال محاالت يجوِ فيها
إظهارالِفرم من ُواِإظهارالِفرإلِال كفرأكبرمنه؛ حي يستدلون بهذه القضي على ُواِدِول
البرملانات وإظهار الِفر لهؤالء الطواغيي لدرء كفر أكبر ،ولعدم ترك املجال للِفار ليستولوا على
ً ً
الحِم ،ويقولون :إن الصحابي قد أظهر الِفر ليقتل رُال كافرا ،ونحن نظهر الِفر لننقذ املاليين من
الِفر ..فما قولِم بارك هللا في علمِم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قياا ُواِدِول املجال البرملاني التشريعي على مسأل ُواِ
االنغماا في صفوف املشركين من أُل إِال كفرأكبروضرر أكبر ،قياا ِاطئ ال يصح وذلك من أوُه:
م ها :أن حال االنغماا تِون من أُل إِال كفر أكبر  ..إِالته محقق أو يغلو على الظن أنه
سيزال  ..بينما حال املشارك في املجال التشريعي تِرا الِفرالِبر ،وتصبغ عليه الشرعي  ..وتِون
ً
ً
سابا ظاهرا في أطرالناا إلى الِفر ،ولي العِ كما ذكرفي السؤال ! ..
فأين البرهان والدليل َ من الواقع املشاهد وامللموا َ على أن املشارك في املجال التشريعي تنقذ
ماليين الناا من الشرك والِفر ..؟!
ولو قيل العِ ل ان الِالم أصوب وأد ! ..
ً
ً
تم هل يستطيعون أن يمنعوا الِفر أوال عن أنفسهم  ..فضال عن أن يمنعوه عن اآلِرين؟!
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وم ها :أن الِفر الكبر الذي ُيراد إِالته عن طريق االنغماا ال يمِن أن ُيزال إال من ِالل هذا
ً
ُ
الطريق؛ أي أنه لو تمِن من إِالته من ِالل الطر املشروع الِرى أو القل انزالقا ملا ُاِ اللجوء إلى
ِيار االنغماا  ..واملشارك في املجال التشريعي ليسي كذلك ،فهق إضاف ملا يترتو عليها من مزالق
عقدي ترقى إلى درُ الِفرالبواح  ..فإن املصالح املزعوم ال ق يدعونها يمِن أن تتحقق من طر أِرى
ً
مشروع أو أقل انزالقا من ِيار املشارك في املجال التشريعي عند الطواغيي  ..ومع ذلك نجد القوم
يترامون على املشارك !
كما أن هذه املصالح املوهوم ال يمِن أن تبرر تلك املزالق الضخم املترتب على املشارك في تلك
املجال التشريعي الشركي ! ..
وم ها :أن املزالق العقدي والشرعي ال ق تترتو عن املشارك في املجال التشريعي هي أكبر بِثير
من املزالق املحتمل وال ق من املمِن أن تتحقق بساو االنغماا في صفوف ال افرين ! ..
وم ها :أن هذا االستدالل من القوم هو من قبيل املشاكل واملجادل في الباطل ،والتماا
ً
املتشابهات ليبرروا ما هم عليه من باطل ،وليشوشوا على الناا دي هم  ..وال ندري غدا بما سيطالعوننا به
من شبهات واستدالالت ما أنزل هللا بها من سلطان ؟!!

ا :199نرُو من فضيلتِم إفادتنا بمشروعي الدِول في املجال
ً
ً
وتفصيال  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ الدِول أو املشارك في املجال

التشريعي ُمل
التشريعي النيابي

السا،دْ في المصار؛ لنها ترد ِاصي التشريع للاشرولي هلل الواحد الحد  ..وملا يترتو عليه من مزالق
ُ
عقدي  ،وشرعي  ،وسياسي أِرى ال تحمد ُعقباها  ..وال يمِن أن تواِيها مصلح من املصالح ال ق
يزعمون أنهم يحققونها من ُراء مشاركتهم في تلك املجال النيابي التشريعي !! ..
هذا على وُه اإلُمال واإليجاِ  ..فإن أردت التفصيل َ وحرصي عليه َ يمِنِم مراُع كتابنا
محِم اإلسالم في الديمقراطي والتعددي الحزَّي م وهو منشور في موقعنا على اإلنترني.
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ا :200سبق أن ذكرت أن الذين يدِلون الِنيسي أو البرملان اإلسرا،يلي من املسلمين بأنهم
كفارومرتدون  ..والسؤال :هل هؤالء ُيعذرون بالجهل  ..وال ُيِفرون بأعيانهم إال بعد قيام الحج عليهم
 ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ساح العذربالجهل فيما يخص هذه املسأل تضيق ُدا  ..ولِن
بحِم الفتاوى العديدْ لبعض أهل العلم ال ق تجيز مثل هذا العمل من قبيل تقليل الضرر  ..فإنه من
املحتمل وُود من ُيعذر بالجهل ممن يقلدون هؤالء العلماء  ..وهذا إن وُد  ..ودلي عليه القرا،ن ال ق
ُ
تدل على وقوعه بالجهل املعجز َ من قبيل السالم َ أرى أن تقام عليه الحج الشرعي قبل تِفيره بعينه
 ..وهللا تعالى أعلم.

ا :201هل يجوِ التسجيل في الِشوفات االنتخابي دون املشارك في االنتخابات؛ بحي
ً
يِون االسم موُودا من ضمن السماء  ..ل ي يستفيد من املرشح ببعض المور ال ق تِون تحتاج إلى
أحد من أذناب النظام ل ي تمر  ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا كان مجرد التسجيل يجلو مصالح ويدفع مفاسد عن الخ ..
نعم يجوِ له أن يسج ل  ..وأن يحصل على كرت انتخابي  ..يبرِه للقوم عند إُراء املعامالت  ..وكلما دعي
الضرورْ إلبراِه  ..وال حول وال قوْ إال باهلل!
وال نستحسن ذلك ملن كان في موضع القدوْ ِ ..شي أن يقلده الناا  ..فيظنون أنه سجل
وحصل على الِرت االنتخابي القتناعه بجواِ االنتخابات الديمقراطي املعمول بها في بعض البلدان ..
ً
فيِون بذلك سابا في إضاللهم  ..إال إذا أعلن أنه فعل ذلك ملجرد دفع أذى القوم عنه  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :202شيخنا الِريم  ..ما حِم املشارك في انتخابات البلديات ،والنقابات ،وما شابه
ً
ً
ُّ ً
ِطر كبير على الدين إذا قدر لهم التمِن من تلك النقابات
ترشحا وانتخابا  ..علما بأن املنافسين ذو و
ً
أو البلديات  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يظهر لي أن البلديات ،والنقابات الطالبي ونحوها هي مراكز
ِدمي  ،التناف عليها ال يترتو عليه مزالق شرعي  ..ولو ُرتو عليه بعض املزالق اليسيرْ فهق محتمل
ً
قياسا للمفاسد واملزالق املترتب عن اعتزالها وَّخاص إن كان البديل عن املسلمين  ..هم من ذوي الخطر
ً
على اإلسالم واملسلمين كما ورد في السؤال  ..لذا ال أرى مانعا من املشارك واملنافس في هذا النوع من
االنتخابات أو املراكز  ..وهللا تعالى أعلم.
ً
فاملسأل ضابطها تقدير املصالح واملفاسد من املشارك أو عدمها  ..واملسلم يختار دا،ما ما
ً
هو أقل ضررا ومفسدْ على الدين  ..ويدفع الضرر الكبربالضرر الصغر ..ويقدم أكبراملصلحتين فيدفع
بلد من البلدان أو مجتمع من املجتمعات َ ِالف ما
باملصلح الِبرى املصلح الصغرى  ..فإن ظهر َ في و
تقدم  ..وأن املشارك فيما تقدم السؤال عنه يترتو عليه من املفاسد الشرعي ماال يترتو عن اعتزالها ..
فحينئذ يقض ق الشرع باعتزالها  ..وعدم املشارك فيها  ..وهللا تعالى أعلم.
و


ً
ا :203ما هو الحِم في الشخص الذي يصوت في االنتخابات ُاهال بالحِم الشرعي في ذلك
 ..مع رُاء توضيح ذلك على ضوء القرآن والسن ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يوُد دليل من الِتاب والسن يخص الذي يصوت في
ً
االنتخابات ُهال  ..والذي يوُد هو الدليل على اعتبار أن الجهل َ وفق ضوابط وشروط َ مانع من موانع
لحو الحِم أو الوعيد باملعين  ..والدليل على ذلك من الِتاب والسن قد بسطناه في أكثر من موضع ..
كما في كتابنا مالعذربالجهل وقيام الحج م وغيره.
والذي نعتقده في مسأل الذي ُيصوت في االنتخابات الديمقراطي  ..وهو ُاهل بالحِم الشرعي
َّ
 ..أنه ُيعذر بالجهل  ..إلى حين أن ُيعلم ُويبين له الحِم الشرعي في املسأل  ..والساو الذي يحملنا على
هذا القول  ..أن مسأل االنتخابات الديمقراطي واملشارك فيها  ..هي من ُمل املسا،ل الخفي واملش ل
ً
على كثير من الناا  ..إضاف إلى ذلك فإن عددا من املشايخ وأهل العلم ُيجيزونها العتبارات صحي
ُ
ً
عندهم  ..لذا احتمال حصول الجهل املعذر  ..وارد بحق من يصوت ُاهال بالحِم الشرعي  ..وهللا تعالى
أعلم.
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ً
ا :204ما هو الحِم في الشخص الذي ال يحِم بالِفرعلى من يصوت في االنتخابات ُاهال
بالحِم الشرعي في ذلك  ..مع رُاء توضيح ذلك على ضوء القرآن والسن ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد تبين من الجواب على السؤال السابق أن الذي يصوت في
ً
االنتخابات ُاهال الحِم الشرعي فيما يفعل  ..أنه معذور بالجهل  ..ال يجوِ تِفيره  ..وَّالتالي الذي ال
يِفره َ على اعتبار ُهله وتأويله َ يِون قد أصاب الحق والصواب  ..لي عليه ش قء  ..وقد يِون له أُر
إن كان من ذوي العلم واالُتهاد  ..وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :205ما مدى مشروعي املشارك في العمل السياس ق في بالد الغرب؛ تصويتا لْلحزاب أو
ً
ً
انتماء لها  ..مع رُاء بسط الدل الشرعي نظرا لهمي هذه الناِل لطلب العلم ِاص واملسلمين
ً
بعام  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االنخراط في الحزاب السياسي السا،دْ في بالد الغرب،
لحد م ها؛ لنها أحزاب َ ب ل وسا،لها وغايااها َ ال تقوم على هدي من الشريع
كما ال يجوِ التصويي و
اإلسالمي  ..وال على ش قء من وحي السماء  ..وإنما هي َ بمجموع وسا،لها وغايااها َ تقوم على مبدأ اتخاذ
ً
ً
العباد بعضهم بعضا أرَّابا من دون هللا  ..وتِرا عبودي العبيد للعبيد وَّصور ش ى!
ال يجوِ للمسلم َ مهما الحي املصالح املادي من وراء ذلك َ أن يصوت لتِتل تقوم ُميع أف اره
ً
ً
ومباد،ه على مناهض ومناقض شرائع وعقا،د اإلسالم  ..فضال عن أن يِون ُزءا من هذا التِتل يقويه
َ َ
ُويِثرسواده  ..فنصوص الشريع دلي وقطعي على أن الرض ى بالِفركفر ،كما في قوله تعالىَ  :وق ْد ن َّز َل
اَّلل ُي ِْ َف ُر ب َها َو ُي ْس َت ْه َزُأ ب َها َفال َت ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َح َّ ى َي ُخ ُ
َع َل ْي ُِ ْم في ْالِ َتاب َأ ْن إ َذا َسم ْع ُت ْم َآيات َّ
وضوا في َ
ي
د
ح
ِ ِ و
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ً
َّ
َغ ْيره إ َّن ُِ ْم إ ًذا م ْث ُل ُه ْم إ َّن َّ َ
اَّلل َُام ُع ْاملُ َنافق َين َو ْال َ افر َ
ين ِفي َُ َهن َم َُ ِميعا النساء.140 :
ِِ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ

الخطاب اإلسالمي  ..كذلك الهم الكبرللمسلمين املقيمين في بالد الغرب  ..ال يجوِ أن ياتعد عن
ُ
هدي ومنهج النبق صلى هللا عليه وسلم في دعوْ اآلِرين إلى عبادْ هللا وتوحيده ،كما في قوله تعالى :ق ْل
ً
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َّ َ ُ ْ
َ ْ ً َ َ َّ َ َ ْ ُ َ
ضنا َب ْعضا
اَّلل َوال نش ِر َك ِب ِه شيئا وال يت ِخذ بع
اب تعالوا ِإلى ك ِلم و سو واء بيننا وَّينِم أال نعبد ِإال
يا أهل ال ِِت ِ
َ
َ ْ َ ً ْ ُ ن َّ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ
َ َّ
اَّلل ف ِإن ت َول ْوا فقولوا اش َه ُدوا ِبأنا ُم ْس ِل ُمون آل عمران .64 :هذا هو املنهج الحق الذي يجو
أرَّابا ِمن دو ِ ِ
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ُ
أن تصرف له الهمم  ..كما يجو أن ُيعطى له الولوي في كل ِطاب أو حوار مع اآلِرين  ..وأيما حوار أو
تعامل مع اآلِرين يستثنق ما تضمنته هذه اآلي الِريم من توُيهات وتعليمات  ..فإتمه ووِره أكبر من
نفعه  ..وتركه أولى من فعله!
ً
فإن قيل :هذا معناه أن نفوت كثيرا من املصالح املادي والدنيوي ال ق من املمِن أن تتحقق
للجالي املسلم املقيم في بالد الغرب  ..من ُراء تلك املشارك أو التأييد  ..؟!
أُيو على هذا السؤال في النقطتين التاليتين:
ً
 -1كما تقدم  ..ال يجوِ َ شرعا َ للمسلم أن ُيقارف ُاهلي القوم وما هم عليه من كفر وشرك ..
من أُل مصالح مادي  ..فللمسلم دين يتميز به  ..ولآلِرين دين وأديان يتميزون ُويعرفون بها  ..كما في

َ َ
َ َ
َ
َ
ُ َ َ ُّ َ ْ َ
ُ
ََ
َُْ
اف ُرون .ال أ ْع ُب ُد َما ت ْع ُب ُدونَ .وال أنت ْم َع ِاب ُدون َما أ ْع ُب ُدَ .وال أنا َع ِابد َما َع َب ْدت ْم.
سورْ ال افرون :ق ْل يا أيها ال ِ
َّ
ََ َْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
َ َُْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ
اَّلل مريم:
وال أنتم ع ِابدون ما أعبد .لِم ِدينِم و ِل َي ِد ِين .وقال تعالى :وأعت ِزلِم وما تدعون ِمن دو ِن ِ
وه ْم َو َما َي ْع ُب ُدو َن إ َّال َّ َ
اع َت َزْل ُت ُم ُ
 .48وقال تعالىَ  :وإذ ْ
اَّلل الِهف .16 :فنعتزلهم وما يعبدون  ..إال هللا
ِِ
ِ
فال نعتزله  ..وال نعتزل عبادته.
فهذا االعتزال ال بد منه ،ملن نشد السالم  ..وهو من منهج الناياء والرسل مع ُميع مخالفيهم ..
ولي للمسلم أن ُيخالف منهج الناياء والرسل صلوات هللا وسالمه عليهم.
 -2ال بأا للمسلمين َ املقيمين في بالد الغرب َ أن ُيش لوا التجمعات  ..والجمعيات الخاص بهم ..
عدد ممِن من املسلمين ُليطالبوا بحقوقهم  ..بصورْ ُماعي مؤترْ  ..فإن العدد والِثرْ
وال ق تضم أكبر و
معتبرْ عند القوم  ..واملسلمون يمِن أن ُيحققوا لنفسهم وأبنائهم من املصالح واملنافع عن هذا الطريق
والسلوب أكثربِثيرمن انخراطهم وذوَّانهم في التجمعات والحزاب الجاهلي الِرى ! ..
ً
فالبديل السلم والنفع موُود  ..فعالم إذا البح عن طر وَّدا،ل مشبوه ومغموس بالحرام
 ..؟!!


ً
ا :206ما حِم االنتخابات البرملاني  ..ومن ُيشارك في االنتخابات ِوفا من الطاغوت ..
ً
علما أن دواعي الخوف ظني غير يقيني  ..؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مظن الخوف ال يبرر للمرء أن يقترف ذنو املشارك في
االنتخابات ،تم هو بإم انه أن يسجل حضوره ويضع الورق بيضاء من غير تصويي وال اِتيار ..
والطاغوت ال سلطان له على معرف ذلك!
ومسأل االنتخابات واملشارك فيها  ..قد أِطأ فيها ُماهير املسلمين  ..وأف ى بجواِها كثير من
املشايخ والعلماء  ..لذا فاملسأل مش ل على الناا من هذا الوُه ،فال بد من تعليمهم ،وَّيان وُه
الباطل لهم من هذه االنتخابات قبل إطال الح ام عليهم  ..وهذه مسأل قد تناولناها بش قء من التفصيل
في كتابنا محِم اإلسالم في الديمقراطي والتعددي الحزَّي م فراُعه إن شئي.

ا :207الحمد هلل رب العاملين والصالْ والسالم على إمام املرسلين ،وبعد :شيخنا الفاضل
السالم عليِم ورحمه هللا  ..أسال هللا أن تصلِم رسال ق هذه وأنتم بخيروعافي كما وأسأله سبحانه
أن يحفظِم ويثاتِم ويسدد على طريق الحق ِطاكم هذه الرسال نبعثها إليِم من أكناف بيي
املقدا ومن ُواراملسجد القص ى السير سا،لين املولى أن يعيده إلى حظيرْ اإلسالم واملسلمين.
شيخنا الفاضل  ..الساح السياسي عندنا اآلن تمرفي مرحله انتخابات ُديده لر،اس الحِوم
الصهيوني وانتخاب أعضاء للِنيسي املقبل كما تسمعون في وسا،ل اإلعالم ومن ضمن الحزاب ال ق
ً
ترشح نفسها أحزاب عرَّيه علماني ووطنيه وقوميه وغيرها ولِن من املؤسف أن هناك أيضا حزَّا
يدعي أنه إسالميا ويمثل املسلمين وبعض أعضا،ه ملتحين  ..وقمنا نحن مجموعه من الشباب املوحد
ومشايخ فضالء بالتصدي لهذا الحزب املحسوب علينا وحذرنا الناا منه ومن التصويي له ومن
االنخداع واالنجرار وراء أعضا،ه الذين يضرَّون على وتر الدين والوطني لِسو الصوات ومن
تم الِراس ق والزعامات والموال.
وهذا الحزب ال يزال يوِع البيانات والِتيبات ليقنع الناا بمشروعي التصويي واالنتخابات
وعندهم اإلم انيات والموال ونحن بحمد هللا نتصدى لهم  ..وفي صدد توِيع مذكرْ تتحدث عن الحِم
الشرعي وعن املحاذيرالشرعي املتعلق بموضوع االنتخابات وسنحاول إن شاء هللا أن ننتقي الفتاوى من
كالم املشايخ الِرام من اإلنترني وغيرها وقد ذكرنا لحد املشايخ أن لِم فتوى قديم مقتضب في موقعِم
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تت لم عن حرم دِول الِنيسي والتصويي للمرشحين وإن كانوا مسلمين وينتمون للحرك اإلسالمي ..
ً
ً
ً
وطلو منا أن نرسل إليِم رسال ل ي تِتبوا لنا بهذا الشأن كالما موسعا بعض الش قء وأن يِون موُها
لهلنا في فلسطين حي أن بعض املغرضين حاولوا أن يفرقوا كالم العلماء بشأن دِول البرملانات في
الدول العرَّي وَّين دِول الِنيسي في إسرا،يل وقالوا إن هناك فتوى للبوطي يقول فيها أننا
مستضعفون ومقهورون وال حرج تحي هذه الظروف أن تدِلوا الِنيسي وأن واقعنا يختلف عن واقع
الدول العرَّي !
وقد قال كبيرهم عندنا إن هذه املسأل ليسي مسأل حالل أو حرام أصال  ..فنرُو من فضيلتِم
أن تتوُهوا بنداء لْلهل في فلسطين م48م تِون صرِ حق في وُوه الظاملين وحج هلل على
ً
الناا أُمعين ول ي نعذر عند هللا وَّارك هللا في ُهودكم وعطاِ،م وُعلِم هللا ذِرا
لإلسالم واملسلمين وُزاك هللا عنا ِيرالجزاء  ..محبيِم من بيي املقدا وأكناف بيي املقدا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته  ..ولِم بمثل ما دعوتم لِيِم
 ..نسأله تعالى لِم الثبات والنصر والتمِين  ..وأن يعز اإلسالم واملسلمين في فلسطين وغير فلسطين ..
وأن يعيننا على تحرير املسجد القص ى َ وكل شبر من أرض فلسطين َ من براتن الدِالء الصهاين اليهود ..
إنه تعالى سميع قريو.
ً
وُوابا على ما تقدم في سؤالِم أفيد بما يلي :ال يجوِ للمسلمين في فلسطين َ سواء كانوا من أهالي
مناطق سن  48أو غيرهم َ أن ُيشاركوا أو ُيرشحوا أنفسهم للمشارك في الِنيسي اإلسرا،يلي  ..وذلك
لْلسباب التالي :
 -1أن هذا املجل املسمى مبالِنيسيم مجل تشريعيُ ،يسند فيه التشريع لغير هللا عز وُل ..
ُ
ُ
ُ
وما كان كذلك يجو اعتزاله والِفربه؛ لن املسلم ال يجوِ له أن يعترف بشرعي ُه تشرع وتحلل وتحرم
ً
غيرهللا  ..فضال عن أن يسعى بنفسه لن يِون هو ذلك املشرع واملحلل من دون هللا عزوُل!
ً
ً
 -2أن هذه املشارك تتضمن اعترافا صريحا بشرعي املغتصو املحتل  ..وبشرعي دستوره ال افر
ً
ً
ُ
 ..وَّحقه على أرض فلسطين  ..وتعد تِريسا عمليا لشرعي املحتل الغاصو  ..وهذا ال ينبغي ملسلم َ يوحد
هللا ويعزعليه دينه َ أن يتجرأ عليه ! ..
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ً
 -3الحل الشرعي والعقلي والوحيد مع الصهاين املحتلين من اليهود يِمن تحديدا في الجهاد في
ً
سايل هللا  ..ولي شيئا غيرالجهاد  ..والسيرفي طريق املشارك في الِنيسي وإشغال املسلمين في ذلك هو
من قبيل مضيع الوقات والطاقات من غير طا،ل ُيذكر  ..إضاف إلى صرفهم وإشغالهم عن الطريق
الصحيح الذي يجو أن يسلِوه لتحرير مقدسااهم وَّالدهم من أيدي الصهاين اليهود املحتلين!
ُ
 -4املصالح ال ق يمِن أن تذكرَ هذا إن وُدت! َ ويتذرع بها ذووا النفوا الضعيف املهزوم  ..ال
ُ
يمِن بحال أن تقاوم أو ترجح على املفاسد اآلنف الذكروغيرها من املفاسد َ ال ق تناولناها في كتابنا محِم
اإلسالم في الديمقراطي والتعددي الحزَّي م وغيره من البحاث ذات العالق باملوضوع َ لذا قلنا ونقول:
بعدم ُواِ مشارك املسلمين في فلسطين ُاهلي وكفر اليهود في الِنيسي املذكور وال في غيره  ..فالذي
ُيشاركهم كفرهم وظلمهم أو يرضاه م هم فهو كافر وظالم مثلهم  ..كما ال يجوِ للمسلمين أن يصوتوا ملن
يهون عليه عرضه ودينه فيدِل هذا النفق املظلم  ..لنه من التعاون على اإلتم والعدوان ،وهللا تعالى
ل َ َ َ َ ُ َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ ى َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
اب.
ق
يقو  :وتعاونوا على ال ِب ِروالتقو وال تعاونوا على ِ
اإلت ِم والعدو ِان واتقوا اَّلل ِإن اَّلل ش ِديد ال ِع ِ

ا :208وَّالنسب ملن يدِل في البرملانات الِفري وهو يصرح أنه يِفر بالقوانين الوضعي
وَّالدساتير الوضعي وال يتلا بقسم كفري أو عمل كفري آِر ،وإنما يقول أنه يدِل ليدفع الظلم،
ويدفع ويمنع هذه القوانين الِفري  ،وليطالو بتطبيق شرع هللا وعدم مخالفته ،فهل يسمى دِوله
ً
ً
ً
للبرملان شركا أو كفرا على هذه الحال وإن كان كفرا فهل يعذر ،والساو مع التفصيل ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .القول أنه ال يتلا

بأي عمل كفري  ..هو ِعم غير صحيح ..

وهناك من يثيرهذا الزعم للتشويش والتضليل ليجد لنفسه املسوغ الشرعي فيما يقوم به  ..لذا أقول :أن
ُ
فعله ال بد من أن يوصف بالِفر ..وما ذكرعنه من تعليالت وتبريرات لدِوله املجال النيابي التشريعي
 ..قد تمنع من تِفيره بعينه وقد ال تمنع بحسو درُ صدقه فيما ادعاه  ..وَّحسو ما ُيظهر من مواقف
ُ
وأفعال تناقض أو تصد ما ادعاه ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :209ما حِم من يعتقد أن االنتخابات البرملاني انتخابات شركي ويحرمها تم أنه قد
شارك فيها بالتصويي لحد املرشحين ،هل يِون قد وقع في الشرك  ..وكيف تِون توَّته؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يِون قد أشرك ووقع بالشرك العتقاده كفر ما أقدم عليه ..
ويِفيه أن يتوب ويستغفر ،ويندم على فعله ،وأن ال يعود إلى مثلها تاني .

ا :210الشيخ الفاضل أبو بصير حفظه هللا  ..نحن من فلسطين الداِل  ..سؤالنا حول
املشارك في انتخابات البلدي .
معطيات السؤال :البلدي حِم ال مركزي يدير البلد ومرافقها  ..البلدي وشؤونها تابع لوِارْ
الداِلي العبري إال أنه يعطي ر،ي

البلدي صالحيات واسع مثل تعيين املوظفين في مرافق متعددْ،

وم ها املدارا الثانوي ؛ فعلى سايل املثال فإن مدين الناصرْ يديرها اليوم نصراني من قبل الحزب
الشيوعي ،وهم يتحِمون بمرافق البلد ،وَّالتالي فهو يتحِم بهوي وعقيدْ وانتماء من يريد توظيفه ممن
ً
ً
ال يريد ،فتراه مثال يوظف شيوعيا كمديرعلى املدرس الثانوي ليا سمومه وأف اره بين الطالب املسلمين
ً
 ..وغيرذلك من النشاطات والعمال الفاسدْ واملضرْ  ..وهذا ما كان ليِون لو كان ر،ي البلدي مسلما،
واملوظفون فيها مسلمين.
ً
في مجمل المر دِول املسلمين إلى البلدي يحقق منافعا دون أدنى شك ولِن بتعلمنا العلم
الشرعي وِاص من موقعِم املبارك رسخنا أف ارنا ومناهجنا على مقاطع الطاغوت ومؤسساته وهذا
ما صدعنا به  ..والسؤال :فهل ما تقدم من معطيات ّ
يسوغ الدِول إلى البلدي ِاص في مدين الناصرْ
حي يساعد فوِ املرشح القريو من املسلمين على انهيار الحزب الشيوعي في املدين على ما فيه من
ايجابيات كثيرْ لصالح املسلمين دون أن ننس ى أن السلط الفعلي الولى هي للمؤسس الحاكم العبري
 ..وموقفنا اليوم أن طريق الدعوْ والدين ال يمر عبر باب البلدي وال باب الِنيسي (ال ق قطعنا بحرمتها
وصدعنا بوُوب اُتناب الطاغوت الذي يتمثل اليوم في البرملان التشريعي _ الِنيسي) أما موضوع
البلدي والدِول في إداراها امتنعنا ح ى نأِذ الجواب ال امل والشامل املرفق بالدل الشرعي  ،فإن كان
ً
ً
المرقطعا حراما قطعنا به وإن كان المريتعلق بفقه املواِنات قدرنا المرقدره ،وُزاكم هللا عنا كل ِير؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من ِالل ما تقدم من معطيات في سؤالِم يرجح لي أن املسأل
ً
ً
تخضع لفقه املواِنات بين املصالح واملفاسد؛ فيقدم أقل المرين ضررا لدفع أشدهما ،وأكثرالمرين نفعا
لدفع أقلهما ،وَّخاص أن عمل البلدي َ كما هو معلوم َ مقصور على المور اإلداري التنظيمي لشؤون
ً
ً
ً
الناا ال غير ،وعليه ال أرى مانعا وال حرُا شرعيا يمنع املسلمين من الدِول إلى هذه البلديات أو
التصويي لصالح العناصر اإلسالمي الِالقي الجادْ ل ي تتمِن من الوصول إلى تلك البلديات  ..من
قبيل استغاللها فيما ينفع الناا وتخفيف نسب الضرر عن املسلمين  ..مع التنايه أن ال يِون هذا العمل
ً
منهجا بالنسب لِم  ..أو أن يِون أول اهتماماتِم وآِرها  ..تلتمسون منه النصروالتغيير ..وأنتم ُزاكم
ً
هللا ِيرا قد أشرتم لذلك في سؤالِم  ..وفقِم هللا ل ل ِير  ..ونصركم على أعداِ،م الصهاين املعتدين.


ا :211ما حِم مشارك اإلسالميين في املجال الطالبي في الجامعات  ..وهل ُيشترط أن
ً
ً
ُيعلن هؤالء رفضهم للديمقراطي لجواِاملشارك تصويتا أو ترشيحا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد أُبي عنه أكثر من مرْ  ..وأقول هنا :الذي يظهر
لي أن املجال

الطالبي الجامعي هي مجال إداري تتعلق بإدارْ شؤون الطالب  ..وما كان كذلك ُاِ

للمسلمين فعله؛ فلئن يديراملسلمون شؤون الطالب  ..وينظمون نشاطااهم فيما ينفع ِ ..يرمن أن يتولى
أمرهم من ال يتقي هللا بهم من العلمانيين وغيرهم.
ورفض الديمقراطي كعقيدْ ودين تتعارض مع شريع وعقيدْ اإلسالم  ..واُو على املسلمين
في كل وقي؛ وهذا ال يعنق أن املسلم ملزم بأن يقول ُويعلن عندما ُيقدم على أي عمل من أعمال الدنيا ..
أنه رافض وكافربالديمقراطي  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :212مع اقتراب االنتخابات المريِي  ،ما حِم من يدعو املسلمين إلى انتخاب أحد رؤوا
الِفر واإللحاد في أمري ا بحج املصلح  ،مع العلم أن الجميع يعلم أن هذا الحاكم املنتخو كافر،
ويحِم بغير ما أنزل هللا ،بل وينشرالِفروالفسو واإللحاد في بالده  ..؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ انتخاب من ذكرت  ..وال مقارف القوم كفرهم وُاهليتهم
في ش قء  ..لن في مشارك املسلمين لتلك االنتخابات مصرف ومضيع لِثير من املقاصد والولويات
الشرعي الهام ال ق ينبغي الحفا عليها في تلك الديار ومن دون طا،ل هام أو مردود ُيذكر  ..ولِن من
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ينتخو شخصا كافرا العتقاده أنه بانتخابه لذلك الشخص يدفع كافرا آِر أشد منه ظلما وشرا وكفرا ..
فهذا ال أرى كفره ،وال ُواِ تِفيره ،وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :213هل يجوِ التصويي الِتيار ر،ي للبلدي في منطقتنا علما أننا لو اعتزلنا التصويي
ورفضنا أن نعطي أصواتنا لْلفضل من املرشحين لتم اِتيار من ال يتقي هللا في الناا ،ولرَّما كان
ً
ً
ً
شيوعيا ملحدا  ..نرُو اإلفادْ ،وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الراجح في املجاالت والعمال التنفيذي  ،كر،ي للبلدي  ،أو ر،ي
للجامع  ،أو الشرك ونحو ذلك من العمال َ ال ق ال مساا لها بمهم التشريع وسن القوانين املضاهي
لشرع هللا َ أن التصويي من أُل فرِ وانتخاب الفضل من املرشحين ُا،ز ،وفق الشروط التالي :
ً
 -1أن يوُد من املرشحين للعمل فاضل ومفضول ،سيئ وأقل سوءا ،أما إذا استووا في الشر
ً
حينئذ اعتزال الجميع ِشي
لحد م هم ،ويِون الولى
و
والفساد أو كان شرهم متقارَّا ال يجوِ التصويي و
الوقوع في التعاون على اإلتم والعدوان ،واالنشغال في أمور ال طا،ل م ها.
 -2أن ال يترتو عن الترشيح للعمل والتصويي للمرشح لهذا العمل مفاسد ومزالق عقدي
وشرعي ترجح على املصالح املرُو تحصيلها من وراء ذلك العمل؛ فإذا استوت املصالح واملفاسد ،أو
ُّ
حينئذ االعتزال ،وعدم املشارك ال في الترشح وال في التصويي
رجحي املفاسد على املصالح  ..يتعين
و
للمرشح.
فالعمل كر،ي للبلدي ونحوه من العمال قد يجوِ في قطر دون قطر بحسو املصالح واملفاسد
واملزالق الشرعي ال ق تترتو عن املشارك في هذا القطرأو ذاك  ..فالقطاروالمصاروالنظم املعمول بها
لي كلها سواء.
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ومرد تقديراملصالح واملفاسد لي عمل من العمال في أي قطرمن القطاريعود لهل العلم والفقه
من ذوي الدراي واالِتصاص.
ً
ً
َّ
 -3أن يِون املرشح فعال قادرا على تمرير اإلصالحات والعمال الخيرْ املنشودْ من وراء ترشيحه
ِور على املنِروالباطل الذي ُيعاينه ُويعايشه!
والتصويي له  ..وأن ال يِون مجرد شاهد و
 -4أن ال يتحول هذا االنشغال بالتصويي إلى منهج وتصور واعتقاد بأن التغييراملنشود في القطار
والمصار  ..والعمل من أُل استئناف حياْ إسالمي راشدْ  ..يتم عن هذا الطريق؛ طريق التصويي
واالنتخابات  ..كما يصور ويفعل البعض!
بهذه الشروط والضوابط نجيزالتصويي والترشيح لي عمل تنفيذي  ..وإال فال ،وهللا تعالى أعلم.

ا :214هل االنتخابات البلدي وغيرها من املراكز واملهام التنفيذي العملي اإلداري
ً
كاالنتخابات التشريعي  ..وما الفر بي هما  ..وما حِم الشرع في كل م هما ،وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد أُبي عنه أكثر من مرْ ،وأعيد هنا فأقول :اعلم
أن مبدأ االنتخاب والتصويي الصل فيه اإلباح  ..ال حرج فيه  ..وقد مارا الصحاب نوع تصويي
وانتخاب عندما تم اِتيار الخليف الراشد عثمان بن عفان رض ق هللا عنه ،وعندما استطلع عبد الرحمن
ً
بن عوف رض ق هللا عنه آراء الناا فيمن يختارون عليا أم عثمان  ..رض ق هللا تعالى ع هما ،وعن ُميع
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
فالحرج لي

هنا  ..وإنما الحرج والبح ينبغي أن يِون عالم االنتخابات  ..وملاذا  ..وعلى أي

أساا أو منهج  ..وعلى ماذا يتم االنتخاب والتصويي  ..وما هي نتا،جه وتماره ،وحسناته وسيئاته؟!
فإن ُعلم ذلك أقول :االنتخابات التشريعي َ كما هو معمول بها في ظل النظم املعاصرْ الوضعي
َّاب مشرعين ُيشرعون للعباد والبالد ما تملي به عليهم أهواؤهم
ال ق ال تحِم بما أنزل هللا َ تعنق فرِ آله وأر و
ً
املنتخبين
وعقولهم بغيرسلطان من هللا ،وبعيدا عن شرع هللا تعالى وحِمه ُ ..يعترف لهم من قبل املصوتين
ِ
ً
ً
بالرَّوَّي واللوهي  ،وأن لهم حق التشريع من دون هللا تعالى  ..وهذا ال يجوِ قوال واحدا؛ لنه من الشرك
الكبر الذي ال تعلوه وال تواِيه سيئ  ،ومصلح دفعه تعلو كل مصلح ؛ ال تواِيه وال تعلوه مصلح  ،كما
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َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ً
َ َْ ْ
دا .وقال تعالىَ  :أ ْم َل ُه ْم ُش َر َك ُاء َش َر ُعوا َل ُه ْم م َن ّ
الد ِين َما ل ْم َيأذن ِب ِه
قال تعالى :وال يش ِرك ِفي حِ ِم ِه أح
ِ
ِ
َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً
َ َ ْ ُ ْ ْ َّ َ َ
َّ ُ
ابا م ْن ُدون َّ
اَّلل فق ِد
ب
ك
ر
ش
ي
ن
م
و

:
تعالى
وقال
.

اَّلل
ِ ِ ِ
ِ ِ
اَّلل .وقال تعالى :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرَّ ِ
َ َ ْ ُ ْ ْ َّ َ َ ْ َ َ ً َ ً
َْ ْ ً َ ً
َ ْ ُ ْ ْ َّ
اَّلل
اَّلل فقد ض َّل ضالال ب ِعيدا .وقال تعالى :من يش ِرك ِب ِ
افت َرى ِإتما ع ِظيما .وقال تعالى :ومن يش ِرك ِب ِ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ َّ
لظامل َين م ْن َأ ْن َ
ص وار.
فقد ح َّرم اَّلل علي ِه الجن ومأواه الناروما ِل ِ ِ ِ
َ
َّ
املصوت لهم من
نعم لو وُد الدستور أو القانون الصاد الذي ُيلزم أن يِون ُميع املنتخبين
املسلمين العدول ،والذي يلزم الجميع بعد الفوِ بأن يحِموا بما أنزل هللا ،وأن يستمدوا ُميع قوانين
الدول واملجتمع من اإلسالم ،وَّما ال يتعارض مع تعاليم وقيم وروح اإلسالم  ..مما له عالق بالجانو
ً
حينئذ
اإلداري التنظيمق  ..وأن ال يتخذوا بعضهم بعضا أرَّابا من دون هللا  ..ل ان في المرسع  ..والحِم
و
َ
حينئذ على تسمي هذا املجل املنتخو باملجل التشريعي
يِون أقرب للجواِ واإلباح  ..لِن نتحفظ
و
الذي يوحي بأن أعضاءه لهم حق التشريع من دون أو مع هللا  ..ونرى االسم الفضل له والكثر مناسب
ومالءم ملهام أعضا،ه أن ُيسمى بَ ممجل الشورىم ،وهللا تعالى أعلم.
أما االنتخابات البلدي ونحوها من املهام والعمال ذات الطابع العملي التنفيذي التنظيمق اإلداري
ناد رياض ق
الخدماتي  ..كالتصويي من أُل انتخاب ر،ي بلدي أو مديرُامع  ،أو مديرمصنع أوشرك أو و
ونحو ذلك  ..ففي املسأل تفصيل:
ً
ً
فإن وُد الفاضل واملفضول  ..أو السيئ والقل منه سوءا  ..وكان لهذا الفاضل أو القل سوءا
القدرْ والصالحيات ال افي على أن يخدم الناا  ..ويمرر لهم مصالحهم أكثر من اآلِراملفضول أو الكثر
ً
ً
سوءا  . ..أقول :في هذه الحال نعم يجوِ االنتخاب والتصويي لهذا الفاضل أو القل سوءا؛ لن اإلسالم
ُاء بدفع الضرر وتحصيل املصالح ،ودفع الضرر الكبربالضرر الصغر.
فحينئذ ال أرى ُواِ االنشغال
أما إن استويا في السوء والضرر  ..ال فضل لحدهما على اآلِر ..
و
بالتصويي لحدهما لنه من العب  ،وإضاع الوقات والطاقات من غير فا،دْ وال نفع ُيذكر ،وهللا تعالى
أعلم.
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ا :215نحن إِوانك في منظم الشباب اإلسالمي في النمسا نسعى للدعوْ إلى هللا عز وُل
في صفوف املسلمين في هذه البالد وقد اقترب موعد االنتخابات البرملاني وقد وضعي معظم الحزاب
بعض السماء ممن يتسمون بأسماء املسلمين في قوا،مها لضمان أصوات املسلمين فما هو الحِم
الشرعي في مشارك املسلمين في هذه البالد ،وما هو حِم من يرشح نفسه من املسلمين  ..وُزاكم هللا
ً
ِيرا؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد أُبي عنه أكثر من مرْ وفي أكثر من موضع ،فما
ُيقال في العمل البرملاني النيابي التشريعي في أي دول من الدول ُيقال ُويحمل على النمسا وغيرها من الدول
ذات النظام البرملاني النيابي التشريعي من دون استثناء  ..وأعيد هنا فأقول :العمل النيابي التشريعي
يختلف عن العمل في املجاالت التنفيذي الخدمي كمجال البلديات ونحوها  ..فالقول في العمل النيابي
البرملاني التشريعي واحد ال يتغير وال يتبدل وهو الحرم ؛ وذلك أن العمل النيابي التشريعي يعنق َ وَّ ل
وضوح َ ممارس ومبارك الشرك  ..واإلقرارواالعتراف بألوهي ورَّوَّي املخلو على العباد  ..وأن ِاصي
التشريع والتحليل والتحريم ،والتحسين والتقبيح من ِصوصيات العبد املخلو من دون هللا عز وُل ..
َ
ً
ً
ُ
قدم عليه تصويتا وال ترشيحا  ..كما قال تعالىَ  :وال
وهذا كفروشرك باهلل عزوُل  ..ال يجوِ للمسلم أن ي ِ
ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ً
ْ ُ ْ ُ َّ ّ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َّ َّ ُ َ َ ّ ُ ْ َ
ين الق ِّي ُم
الد
َّلل أمرأال تعبدوا ِإال ِإياه ذ ِلك ِ
يش ِرك ِفي حِ ِم ِه أحدا الِهف .26 :وقال تعالىِ  :إ ِن الحِم ِإال ِ ِ
َ َ َُ ْ َْ ُ َ َ
َ َ َ
َ َ َّ َ ْ َ َ َّ
ال ْم ُر َت َبا َ َك ّ ُ
اَّلل َر ُّب
اا ال َي ْعل ُمون يوسف .40 :وقال تعالى :أال له الخلق و
الن
ول ِِن أكثر
ر
ِ
ْ َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ّ ُ َ ُ
امل َين العراف .54 :فالذي له الخلق هو الذي له المر .وقال تعالى :قل أرأيتم ما أنزل
اَّلل لِم ِّمن
الع ِ
َّ َ ُ ْ
ّ ِْ َ َ َ ْ ُ ّ ْ ُ َ َ ً َ َ َ ً ُ ْ ّ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ
اَّلل تفت ُرون يون  .59 :وقال تعالى :اتخذوا
ِر و فجعلتم ِمنه حراما وحالال قل آَّلل أ ِذن لِم أم على ِ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ُر ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً ّ ُ ن ّ
اَّلل التوَّ  .31 :وذلك عندما أطاعوا الحباروالرهبان في تحليل ما حرم
أحبارهم و هبانهم أرَّابا ِمن دو ِ ِ
هللا ،وتحريم ما أحل هللا  ..وأقروا لهم بخاصي التشريع من دون هللا عز وُل  ..وهذا الذي يفعله أحبار
ورهبان امل جال النيابي التشريعي  ..وَّالتالي من يقر لهم بهذا الحق؛ حق التشريع ،والتحليل والتحريم
من عند أنفسهم من دون هللا فقد أقرلهم بالرَّوَّي من دون هللا عزوُل.
ونقول كذلك :كيف يمِن للمسلمين سواء كانوا في النمسا أو غيرها من الدول الورَّي أن يِونوا
ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ُ
اب ت َعال ْوا ِإلى
دعاْ إلى هللا تعالى وإلى عقيدْ التوحيد  ..وأن يحييوا العمل بقوله تعالى :قل يا أهل ال ِِت ِ
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ّ َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ّ َ َ َ ُ ْ َ
َ ْ ً َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ ً ّ ُ
اَّلل ف ِإن
كلم و سواء بيننا وَّينِم أال نعبد ِإال اَّلل وال نش ِرك ِب ِه شيئا وال يت ِخذ بعضنا بعضا أ ْرَّابا ِمن دو ِن ِ
َ
َ َّ ْ َ ُ ُ ْ ْ ْ َ َّ
ت َول ْوا فقولوا اش َه ُدوا ِبأنا ُم ْس ِل ُمون آل عمران .64 :تم هم أنفسهم َ وفي نف الوقي َ يمارسون الشرك
ً
ً
والرَّوَّي على الناا من ِالل مشاركتهم َ تصويتا وترشيحا َ في العملي النيابي التشريعي ؟!
سيقولون :مصالح  ..نسعى لتحصيلها . ..؟!
نقول لهم :مصلح التوحيد  ..مصلح سالم العقيدْ والدين في نفوا الناا  ..هي الولى وهي
َّ
املقدم  ،وهي ال ق ينبغي أن نحرص عليها وأال نقدم عليها مصلح أِرى  ..بهذا أُيو عن سؤالِم ،وعن
كل من يسأل نحو سؤالِم.

ا :216لقد اقترب موعد ما يسمى بَ (تجديد البيع لر،ي

الجمهوري العرَّي السوري )

حي موعده صيف هذا العام  2007والذي يتم فيه سؤال املواطن السوري فيما إذا كان يرغو ببقاء
الر،ي الحالي في منصبه لسبع سنوات أِرى أم ال.
والسؤال :أيهما أفضل للمسلم في سوري  :ترك املشارك في هذا االستفتاء ،أم املشارك فيه
ً
بالرفض؟ أرُو اإلُاب بوضوح ُزاك هللا ِيرا.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املشارك بالرفض ال تغير من النتيج ش قء؛ ح ى لو أن الشعو
ً
السوري كله قال :كال؛ فالنتيج معلوم ومعدْ مسبقا؛ وال ق ستِون كالعادْ بنسب  %99موافق على
تجديد الوالي  ..كما كان يحصل مع أبيه من قبل!
ُويقال كذلك :هل يستطيع الناا أن يقولوا :كال للطاغي  ..ال لتجديد الحِم والوالي للحاكم
املتسلط  ..ومن دون أن يتخطفوا  ..أو ُيسجنوا  ..وَّخاص أن صيغ االستفتاء تِون بصورْ سؤال
يوُهه املخابرات املشرفون على عملي االقتراع للمواطن :ماذا تريد  ..نعم أم كال؟!
فماذا ترون هذا املواطن املستضعف َ الذي يعيش القمع واإلرهاب والخوف والفقر ب ل أصنافه
ً
منذ أكثر من ِمس وتالتين عاما َ سيقول أو سيفعل  ..؟!
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كان لصاحو هذه ال لمات تجرَّ مع الطاغي الهالك والد الر،ي الحالي َ وكان ذلك على ما أظن
سن 1979م َ فلما قلي ملن سألنق ماذا تريد :كال أم نعم  ..وهِذا على مسمع ومرأى ُميع من كان في قاع
االقتراع  ..وكانوا يفعلون ذلك مع كل من ُاء للتصويي  ..قلي له :أريد كال !. ..
قالوا لي مندهشين ومستغرَّين :أتدري ما تقول  ..وكأنهم كانوا يريدون أن يتثبتوا من صح عقلي
 ..هل في عقلي ِلل أم أننق أعي ما أقول؟!
قلي لهم :نعم أريد كال  ..وأنا أعي ما أقول!
َّ
يومئذ من الصخو واالضطراب ما يطول شرحه  ..ولوال أن هللا سلم ل ان صاحو هذا
فحصل
و
ً
ال لمات في عالم الموات  ..ح ى أشيع عنق في املحافظ ال ق أنتمق إليها أن مجنونا قال لسيادْ القا،د:
مكالم  ..لتحول إلى حدي الساع عند الناا!
هِذا كاني االنتخابات  ..وهِذا ستِون  ..وتِون نتا،جها  ..لم يتغيرش قء  ..لذا الصواب الذي
ً
أعتقده موافقا للنقل والعقل أن يتم اعتزال هذه املسرحيات واملهاِل االنتخابي املزعوم ال ق ُيستخف
بها بعقول وإرادْ الشعوب!

ً
ا :217حفظك هللا وُزاك هللا ِيرا ،لي سؤال متعلق بمسأل االنتخابات الجاهلي :
أهل الهواء لهم شبه كثيرْ ،رددت عليهم في كتابك املفيد حول الديمقراطي والتعددي الحزَّي ،
وكذلك رد عليم آِرون من أهل العلم ،لِن أهل الهواء ابتدعوا شبه ُديدْ ليتمسِوا بها عندما
وُدوا غيرها من الشبه مردودْ ،وهي أن الصحاب دعوا هللا لينصرالنجاش ق على أعدا،ه قبل إسالمه،
مع أنه كان يحِم قومه بشريع منسوِ  ..وهذه بعض ألفا الحدي  :قالي أم سلم رض ق هللا ع ها:
َّ
ملا نزلنا أرض الحاش ُاورنا بها ِير ُار النجاش ق ،أمنا على ديننا ،وعبدنا هللا ال نؤذى ،وال نسمع
ً
شيئا نِرهه  ..فوهللا إنا على ذلك إذ نزل به ،يعنق من يناِعه في ملِه ،قالي :فوهللا ما علمنا حزنا قط
كان أشد من حزن حزنا عند ذلك تخوفا أن يظهرذلك على النجاش ق ،فيأتي رُل ال يعرف من حقنا ما
كان النجاش ق يعرف منه  . ..ودعونا هللا للنجاش ق بالظهور على عدوه والتمِين له في بالده ...
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الذي يظهر لي أن هذا كان بعد إسالمه ،لِ هم يصرون أنه كان قبل إسالمه ،تم أتوا مع هذه
الحادت بشبه قريب  ،وهي أن الصحاب فرحوا بنصر الروم على الفرا مع أنه يتضمن تحِيم الروم
بشريعتهم الجاهلي في الرض الذي استولوا عليها.
فهال تساعدنا باإلُاب على هذه الشبه  ،و أظن اإلُاب ستِون أفضل إذا تضمني الرد على
ً
التالي ،باإلضاف إلى غيرها مما تراه مفيدا:
هل كاني قص الدعاء قبل إسالم النجاش ق أم بعده؟
ً
لو قلنا ُدال أن القص كاني بعد إسالمه ،فهل الدعاء بنصر طا،ف كفرعلى أِرى من الِفر؟
وهل يجوِ أن يقال إن الدعاء لنصر طا،ف كفر على غيرها من الِفار يتضمن الدعاء بطلو
تحِيم طاغوت في الرض وتمِين حِمه الِفري؟
هل رُاء نصر طا،ف كفري على أِرى والفرح بذلك يتضمن الفرح والرُاء بتمِين طاغوت
ليحِم بحِمه الجاهلي؟
هل يجوِ ملسلم أن يدعو هللا أن ينصرحزب كافرعلى حزب آِر إذا كان يرى أن هناك مصلح في
فوِه؟
وما الفر بين الدعاء بذلك والتصويي في االنتخابات الجاهلي لهذا الحزب؟
بارك هللا فيك  ..ونسأل هللا أن ينفعنا بعلمك.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أُيو عن سؤالك أعاله من ِالل النقاط التالي :
 -1دعاء الصحاب للنجاش ق يحتمل أن يِون قبل إسالمه أو بعد إسالمه ،والراجح أن دعاءهم له
كان بعد إسالمه ،كما في التر عن عبد هللا بن الزَّير قال :قوله تعالىَ  :وإ َذا َسم ُعوا َما ُأ ْنز َل إ َلى َّ
الر ُسو ِل
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ ْ َ ّ َ ُ ُ َن َ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
يض م َن َّ
الشاهد َ
َت َرى َأ ْع ُي َ ُه ْم َتف ُ
ين املا،دْ.83 :
الد ْم ِع ِم َّما َع َرفوا ِمن الح ِق يقولو رَّنا آمنا فاكتانا مع
ِ ِ
ِ
ِ
نزلي هذه اآلي في النجاش ق وأصحابه ا -هَ .فاآلي دلي على ُمل من المور :سماعهم ما أنزل على الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،وَّ اؤهم ،ومن تم إيمانهم.

ُ
والثابي أن النجاش ق وأصحابه كان ب اؤهم ملا سمعوا ما أنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

من التنزيل ،ومن تم إيمانهم  ..عند وصول الصحاب إلى الحاش  ،وإرسال مشركي قريش في طلبهم  ..وقبل
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دعائهم له بأن ينصره هللا على من ناِعه في امللك  ..وذلك عندما تال عليهم ُعفر بن أبي طالو رض ق هللا
ً
عنه صدرا من سورْ مريم ،يوضح ذلك ما ُاء في نف حدي أم سلم رض ق هللا ع ها ،قالي :مفقال
النجاش ق لجعفر :هل معك ما ُاء به عن هللا من ش قء؟ قالي :فقال له ُعفر :نعم ،فقال له النجاش ق:
ً
فاقرأه علي ،فقرأ عليه صدرا من كهيعص قالي :فب ى وهللا النجاش ق ح ى أِضل لحيته ،وَّ ى
أساقفته ح ى أِضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تال عليهم ،تم قال النجاش ق :إن هذا وهللا ،والذي ُاء
ً
به عيس ى ،ليخرج من مش اْ واحدْ انطلقا فو هللا ال أسلمهم إليِم أبدا وال أكاد  ..ما هَ.
ً
وقوله مانطلقام كان موُها لعبد هللا بن أبي رَّيع بن املغيرْ املخزومي ،وعمرو بن العاص بن وا،ل
السهمق اللذين أرسلتهما قريش إلى النجاش ق في طلو ورد الصحاب .
فإن ُعلم ذلك بطل تعلقهم بحدي النجاش ق أعاله!
ً
 -2على افتراض ترُيح القول بأن دعاءهم له كان قبل إسالمه  ..لِن يقينا كان بعد إقرارالنجاش ق
بعقيدْ التوحيد ،وأن عيس ى عليه الصالْ والسالم هو عبد هللا ورسوله  ..وأن الذي أنزل على محمد صلى
هللا عليه وسلم هو نفسه الذي أنزل على عيس ى عليه الصالْ والسالم يخرج من مش اْ واحدْ  ..وهذا
ً
يعطي إشارْ ودليال أن الرُل إن لم يِن قد آمن فهو في طريقه نحو اإليمان بدعوْ ونبوْ محمد صلى هللا
عليه وسلم.
هذا املوقف اإليماني التوحيدي من النجاش ق  ..إضاف إلى نصرته للصحاب املهاُرين إلى أرضه
وحمايته لهم من أن ينزل بساحتهم أي سوء  ..ومنحهم كامل الحق والحري في أن يعبدوا هللا تعالى ويظهروا
َ
دي هم ودعواهم  ..إضاف إلى كونه ال ُيظلم عنده أحد كما وصفه النبق صلى هللا عليه وسلم بذلك ..
يستدعي هذا التعاطف من الصحاب واملتمثل في دعائهم له بأن ينصره هللا على عدوه الذي ُيناِعه امللك.
ً
 -3أن تتمنى وتدعو هللا بأن ينصررُال كالنجاش ق َ قد تقدمي بعض صفاته اإليماني النايل َ على
ُ
ً
ُل كفره مغلظ ال ُيراعي في املؤمنين إال وال ذم  ..ش قء  ..وأن تشارك في اإلقرار برَّوَّي املخلو على
ر و
املخلو من ِالل اإلقرارله بأن له حق التشريع على العباد من دون هللا َ كما هو حال االنتخابات البرملاني
التشريعي َ ش قء آِر  ..واالستدالل بالول على الثاني من قبيل االستدالل بالشر على الغرب،
وَّاالستدالل بالش قء على نقيضه!
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ً
ً
أن تتمنى وترغو بأن ُيظهر هللا قوما هم أقرب إلى الحق على قوم هم أشد كفرا وأبعد م هم عن
ُ
الحق  ..ش قء  ..وأن تشارك في اإلقراربرَّوَّي املخلو على املخلو من ِالل اإلقرارله بأن له حق التشريع
على العباد من دون هللا َ كما هوحال االنتخابات البرملاني التشريعي َ ش قء آِر ..ال يخلط بي هما إال ُاهل
يتتبع الشبهات ويرعى حول الحمى!
ً
ً
أن تتمنى وترغو بأن ُيظهر هللا قوما هم أقرب إلى الحق على قوم هم أشد كفرا وأبعد م هم عن
الحق  ..ش قء  ..وأن تشارك َ من أُل هذا الظهور َ الطرف الول القرب للحق القتال ضد الطرف اآلِر
ً
البعد والكفر ..ش قء آِر ..لم يقل به أحد من أهل العلم  ..علما أن القتال معه ضد الطرف اآلِرالشد
ً
كفرا أهون بِثير من ممارس الرَّوَّي واللوهي على العباد  ..أو من اإلقراربرَّوَّي وألوهي املخلو على
املخلو من ِالل اإلقرارله بأن له حق التشريع والطاع على العباد من دون هللا عزوُل!
ً
عندما تتمنى دفع ظالم قد اشتد ظلمه وكفره بظالم أقل منه ظلما  ..ال يعنق اإلقرار والرض ى بما
عند اآلِر من الظلم؛ وإنما يعنق دفع الضرر الكبر بالضرر الصغر عندما يستحيل دفعه إال من ِالل
ارت اب هذا الضرر الصغر  ..وهو من قبيل العمل بقوله صلى هللا عليه وسلم :مإن هللا لينصرهذا الدين
ً
ً
َّأقوام ال ِال لهمم ،فيدفع هللا بهم الِفار الشد فجورا وظلما  ..وهذا ال يعنق إقرار
بالرُل الفاُر و
و
ومبارك فجورهم وأِالقهم السيئ !
بينما ممارس الرَّوَّي واللوهي على املخلو َ كما هي مهم النا،و املشرع في النظم البرملاني
النيابي الديمقراطي َ أو اإلقرار للمخلو بأن ُيمارا ِصا،ص الرَّوَّي واللوهي على املخلو َ كما هو
الحال في النظم البرملاني النيابي الديمقراطي َ هو إقرار ومبارك للِفر والشرك  ..والشرك هو الضرر
َ ُْ
َّ ّ
الش ْر َك لظلم
الكبر الذي ال يعلوه ضرر ،وظلم أكبر ال يعلوه وال يواِيه ظلم ،كما قال تعالى ِ إن ِ
َع ِظيملقمان.13 :
كما أن في ذلك إبطال للغاي ال ق ِلق هللا تعالى من أُلها الخلق  ..وأنزل الِتو  ..وأرسل الرسل
 ..الغاي ال ق ترِص في سايلها ُميع الغايات واملقاصد واملصالح  ..أال وهي غاي التوحيد؛ املتمثل في
إفراد الخالق سبحانه وتعالى بالعبادْ ،والِفربالطاغوت!
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ّ ُ َّ َ ُ ً َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
َّ ُ َ
اُت ِن ُبوا الطاغوت النحل.36:
كما قال تعالى :ولقد بعثنا ِفي ك ِل أم و رسوال أ ِن اعبدوا اَّلل و
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َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َّ
الن َ ِإال ِل َي ْع ُب ُدو ِن الذاريات.56 :
وقال تعالى :وما ِلقي ال ِجن و ِ
ُ
َّ
َّ
َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ً ْ ُ
اَّلل َو ْاملَس َ
يح ْاب َن َم ْرَي َم َو َما أ ِم ُروا ِإال ِل َي ْع ُب ُدوا
ِ
وقال تعالى :اتخذوا أحبا َرهم ورهبانهم أ ْرَّابا ِمن دو ِن ِ
َ ً َ ً َ َّ
ْ ُ َ
َ
احدا ال ِإل َه ِإال ُه َو ُس ْب َحان ُه َع َّما ُيش ِركون التوَّ .31 :
ِإلها و ِ
َّ َ َ
َّ َ ْ ُ
اَّلل ُم ْخلص َين َل ُه ّ
وقال تعالىَ  :و َما ُأم ُروا إ َّال ل َي ْع ُب ُدوا َّ َ
الد َ
ين ُح َن َف َاء َو ُيق ُ
الزكاْ
الصالْ َو ُيؤتوا
يموا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ََ َ ُ َْ
ين الق ِّي َم ِ  البين .5 :
وذ ِلك ِد
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َّ َ ُ ْ
اَّلل َوال نش ِر َك ِب ِه
اب تعالوا ِإلى ك ِلم و سو واء بيننا وَّينِم أال نعبد ِإال
وقال تعالى :قل يا أهل ال ِِت ِ
َ
َ ْ ً َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ْ َ ً ْ ُ ن َّ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ
َ َّ
اَّلل ف ِإن ت َول ْوا فقولوا اش َه ُدوا ِبأنا ُم ْس ِل ُمون آل عمران.64 :
شيئا وال يت ِخذ بعضنا بعضا أرَّابا ِمن دو ِ ِ
كيف ندعواآلِرين إلى هذه ال لم سواء بيننا وَّي هم  ..تم نحن من ُه أِرى نقرونبارك ونمارا
هذه الرَّوَّي من دون هللا  ..إن الوقوع في مثل هذا التناقض املخجل مبطل للدعوْ من أساسها!
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ً ْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ
اَّلل أن تقولوا َما ال
وهللا تعالى يقول :يا أيها ال ِذين آمنوا ِلم تقولون ما ال تفعلون .كبر مقتا ِعند ِ
َْ ُ َ
تف َعلون الصف.3-2 :
 -4االستدالل بموقف الصحاب رض ق هللا ع هم أُمعين من النجاش ق وصراعه مع من ناِعه امللك،
وكذلك موقفهم من الصراع الذي دار بين الروم والفرا  ..على شرعي ممارس االنتخابات التشريعي
ً
ً
النيابي  ،وشرعي املشارك فيها تصويتا وتمثيال هو من قبيل االستدالل باملتشابه  ..وتقديم املتشابه على
املحِم  ..ورد املحِم باملتشابه َ واآليات اآلنف الذكر أعاله هي بعض الدل املحِم في هذا الشأن َ وهذا
ُ َ َّ َ ْ َ َل َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
اب ِمن ُه
ِلق ال يقدم عليه إال من كان في قلبه مرض وِيغ وهوى ،كما قال تعالى :هو ال ِذي أنز عليك ال ِِت
َ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ ُّ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
َ
َ َّ َ َ َ
ْ
ين ِفي قل ِوب ِه ْم َِْيغ ف َيت ِب ُعون َما تش َاب َه ِمن ُه ْاب ِتغ َاء
اب وأِر متش ِابهات فأما ال ِذ
آيات محِمات هن أم ال ِِت ِ
َ َْ
ْ َْ
ال ِفتن ِ َو ْاب ِتغ َاء تأ ِو ِيل ِه آل عمران .7 :بهذا أُيو عن سؤالك أعاله ،وهللا تعالى أعلم.

ا :218ماذا تفعل القليات املسلم في صرَّيا والجبل السود  ..في املجال السياس ق،
ً
والشرط والعسِر  ..علما بأن لي لنا دول أِرى غيرهذه ونحن شعو أصيل في هذه املنطق ؟
ك ذلك ماذا يفعل مسلمو البوسن والهرسك في مجال االنتخابات والسياس والبرملان والشرط
ً
ً
والعسِر  ..علما بأن للنصارى قسط في الحِم؛ تلثق الحِم  ..وُزاك هللا ِيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال كبير ..فهو كمن يسأل أن نعطيه َ عن بعد َ ِط عمل
ملشاريع واسع  ..ومتشابِ الطراف واملعطيات  ..وما سألتم عنه ال ُيمِن أن نقول فيه افعلوا أو ال
ً
ً
تفعلوا  ..يجوِ أو ال يجوِ  ..قوال واحدا من دون تفصيل  ..إذ كثير من تلك املسا،ل تحتاج إلى دراس
مفصل وميداني للواقع املسؤول عنه  ..ومن تم بيان الحِم الشرعي املناسو لهذا العمل أو ذاك  ..لِن
الذي يمِن أن نقوله لِم في هذه العجال  ،وننصحِم به َ بش ل عام َ :أنِم وغيركم من املسلمين مطالبون
بأن تعيشوا اإلسالم ما استطعتم  ..وأن تحتِموا إلى الشريع اإلسالمي في كل ُز،ي ونشاط من ُز،يات
ونشاطات حياتِم العام والخاص ما استطعتم  ..فما يجيزه لِم اإلسالم تفعلوه  ..وما ي هاكم عنه تنتهوا
 ..والعمل َ أيما عمل َ كلما اقترب من الشرك وساحاته  ..كلما تعين عليِم البعد عنه  ..واالرتياب منه ..
والتعامل معه بحذر شديد  ..لنه مهما قيل لِم عن املصلح ال ق ُيمِن أن تترتو أو تتحصل من ُراء
هذا العمل الشركي فهق ال ترقى وال تواِي مصلح التوحيد  ..وإلى درُ التفريط بمصلح التوحيد ..
كذلك مفسدْ الشرك ال تعلوه وال تواِيه مفسدْ؛ بمعنى ال يجوِ أن نرتِو ونمارا مفسدْ الشرك من
ً
أُل دفع مفاسد هي أقل م ها ضررا  ..فهذا يتنافى مع النقل والعقل  ..وفعل ذلك من تلبي وتزيين إبلي
على العباد!
ً
ً
وعليه كلما كان العمل بعيدا عن الشرك وساحاته  ..كلما كان القيام به ممِنا وسهال إذا كان في
ً
ً
ً
أصله مباحا أو كان في أصله محظورا ،لِن يترتو على القيام به مصالح َ معتبرْ شرعا َ ترجح على املصلح
ً
لضرر أكبر  ..من قبيل العمل بأدل القاعدْ الشرعي ال ق
من اعتزاله وتركه  ..وكان في القيام به دفعا
و
تقول :مالضرورات تايح املحظوراتم ،وأدل القاعدْ ال ق تقول :مالضرر ُيزال  ..ودفع الضرر الكبر
بالضرر الصغرم ،وهللا تعالى أعلم.

ا :219یا شیخنا کلنا نعلم أن أي وظیف في مؤسسات الدول لها أتر تقوی على بقاء
ً
الحکوم  ،في بعض الوظا،ف یزید هذا التر وفيها تفاوت من حی التر ،فمثال لو أن الذين یعملون في
ً
قسم التعلیم في دول ما ،کلهم یترکون عملهم لرَّما فشلي وسقطي هذه الحکوم کليا فهل لنا أن
نقول :إن کل معلم کافر؟ وهل کل نصرْ لهم کفر؟
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وما ّ
الضابط للعمل الجا،زعند الکافر َ الطاغوت َ والعمل غيرالجا،ز؟ وما صف عمل املکفرعند
ً
الطاغوت ،کثيرمن إِواننا في إیران یحتاُون لجواب کاف وشاف لهذا السؤال ،وُزاکم هللا ِيرا .
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لي كل وظيف أوعمل يستفيد منه العدوُ ،يصبح باطال أو كفرا،
ً
أو محرما ،فتحريم العمال ال ينعقد على هذا الساا؛ فالحق يستفيد منه الناا كل الناا ،مسلمهم
وكافرهم ،وكذلك العدل ،يستفيد منه املسلم وغير املسلم ،ولي لِون غير املسلم يستفيد من العدل أو
ً
ً
الحق ُيصبح العدل محرما ،والحق باطال  ..فهذا ال يقول به نقل وال عقل ،فنبينا صلى هللا عليه وسلم بع
رحم للعاملينُ ،ميع اإلن

َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً ّ ْ َ َ َ
املين الناياء.107 :
والجن ،كما قال تعالى :وما أرسلناك ِإال رحم ِللع ِ

ورحمته تصيو الناا كل الناا ،مؤم هم وكافرهم ،على قدرقربهم منه ومن دعوته ،ودِولهم في طاعته؛
سواء كاني طاعتهم طاع إيمان ،أم طاع ذم  ،وعهد ،وأمان.
كراع ومديرلخزا،ن مصر ،لم يِن تفِيره وهمه
عندما عمل يوسف عليه السالم عند ملك مصر ،و
ً
حينئذ كافرا َ فامللك يزول ويموت ،ولِن تبقى البالد ،ويبقى العباد ..
كم سيستفيد امللك من عمله َ وكان
و
وإنما كان تفِيره وهمه ،كم سيحيق الناا من عمله بإذن هللا ،وكم ستستفيد دعوته كنبق مرسل ،وكم
سيستفيد أتباعه املؤمنون من وراء عمله.
عندما ُي ّ
قيم عمل من العمال ،ال يجوِ أن ُينظرإليه من ِاوي كم سيستفيد منه الظاملون وحسو،
ً
وإنما أيضا كم سيستفيد منه الناا ،واإلسالم ،واملسلمون ،تم يِون الترُيح بين املصالح واملفاسد،
ً
ُ
في ّ
ُ
قدم من ترجح مصلحته على مفسدته ،وتدفع أكبراملفسدتين بأقلهما مفسدْ وضررا.
إننا في ِمان ولْلسف اِتلطي فيه املصالح باملفاسد ،اِتالط الناا بعضهم ببعض  ..فهذا واقع
نعايشه ،وعندما ال يمِن دفعه ،يِون الفقه والنظر في العمال ال ق ترجح مصالحها على مفاسدها،
ونفعها على ضررها ،فنقدمها ونقوم بها.
ً
َ
ذكرت مثال م التعليم ،واملعلمونم ،فقلتم لو اعتزل كل املعلمين مهن التعليم لسقطي حِوم
الباطل  ..وهذا افتراض يصعو تحقيقه واالُتماع عليه ،الِتالف مشارب ،وأهواء ،ومصالح الناا ،ولِن
على افتراض وقوعه وحصوله قد ينتج عنه تجهيل ُيل ب امله ،وإيقاع العباد والبالد في مستنقع الجهل
والتخلف ،وانفراد املعلمين السيئين بمهم التعليم وترَّي الُيال ،فينتج عندنا ُيل ب امله من
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املفسدين ،واملخرَّين  ..وهذه مفسدْ أعظم بِثيرمن مفسدْ قيام املعلمين الصالحين بوظيفتهم ومهنتهم،
على افتراض وُود املفسدْ!
من أكبر الِطاء ال ق وقع بها كثير من املسلمين في العقود املنصرم  ،هجر ِدم الناا ،وهجر
وظا،ف ومواطن التأتيرال ق من ِاللها يقدرون على ِدم البالد والعباد ،واإلسالم واملسلمين َ وكأن البالد
لم تعد بالدهم ،واملجتمعات ليسي مجتمعااهم ،والناا لم يعودوا ناسهم وأهلهم وذويهم َ تحي ِعم عدم
ً
ً
إفادْ الطاغوت وحِومته  ..ف اني النتيج مزيدا من الظلم والفساد ،ومزيدا من تسلط الظاملين
واملفسدين واملجرمين على أنفاا ومقدرات البالد والعباد!
قد يصعو أن نحدد في أسطر أو صفحات العمال الجا،زْ ،من غيرها  ..ولِن يمِن أن نقول َ
ً
ً
كضابط ومعيار َ كلما كان العمل أقرب للطاغوت وظلمه وفساده ،وأكثر نفعا له ،وأقل نفعا للناا،
وملجتمعااهم ،كلما كان العمل أقرب للحرم  ،والحظر واملنع  ..وكلما كان العمل أقرب ملصالح البالد
َ ُ ْ
والعباد ،ولإلسالم واملسلمين ،وملجتمعااهم ،كلما كان أقرب للجواِ ،ورَّما للوُوب ،قال تعالىَ  :وت َع َاونوا
ْ ْ
َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
اإلت ِم َوال ُع ْد َو ِان املا،دْ.2 :
ى
ل
على ال ِبروالتقوى وال تعاونوا ع ِ
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ا :220هل الح ام الذين يحِمون املسلمين في الوقي الحاضر كفار كلهم بأعي هم؛ أي
ً
نستطيع أن نقول فالن بن عالن كافرأم ال  ..أم أننا نِفرهم ُمل ال تفصيال؛ أي نقول الح ام في الوقي
الحاضر كفار ،وال نقول فالن بن فالن كافر  ..وأين موقع العذربالجهل وإقام الحج عليهم ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .ال استحسن كلم م كلهم م ومثيالاها من ال لمات العام ال ق ال
ً
تستثنق أحدا عندما ُيت لم في مسا،ل الِفرواإليمان؛ لن كلم م كلهم م تشمل ح ام أفغانستان الطالبان،
وح ام الشيشان من إِواننا املجاهدين  ..وغيرهم من الح ام الذين نجهل حالهم ووصفهم على وُه
التحقيق والذي يمِننا من إصدارالح ام بحقهم !..
ولِن الذي يمِننا قوله ،وهذا الذي تطمئن إليه النف  :أن أغلو ح ام املسلمين وَّخاص م هم
ح ام بالدنا  ..هم كفار مرتدون بأعيانهم ،وقولي بأعيانهم؛ أي يمِنك أن تحِم عليهم بالِفر والردْ
بأسمائهم وأشخاصهم  ..وال يجوِ التردد أو التوقف في ذلك !
أما هل ُيعذرون بالجهل أو بمانع من موانع التِفير ..؟
فأقول :هؤالء الطواغيي ال ُيعذرون بالجهل وال بمانع من موانع التِفير ال ق ت لم ع ها أهل العلم
 ..وإقحام مسأل العذربالجهل أوالحدي عن املوانع في هذا املوطن  ..هوهزء بالدين وهومن قبيل تعطيل
أح ام هللا تعالى من أن تأِذ طريقها إلى حيز الواقع والوُود  ..والقول بعذر إبلي

بالجهل رَّما يِون

أصوب من القول بعذر طواغيي الحِم هؤالء بالجهل  ..والقول بضرورْ قيام الحج على إبلي

قبل

تِفيره لرَّما يِون أكثر استساغ من القول بضرورْ قيام الحج على هؤالء الطواغيي قبل تِفيرهم ..
وكالهما ِطأ وَّاطل !!

ا :221هل الدول العرَّي تحِم بما أنزل هللا  ..وما الدليل على ذلك  ..وإذا كاني ال تحِم
بما أنزل هللا فما هو موقف املسلم م ها؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .النظم العرَّي السا،دْ في البالد العرَّي  ..أنظم غير إسالمي
 ..ال تحِم بما أنزل هللا  ..وهي أنظم ُاهلي كافرْ عميل ِا،ن  ..ال تخفي مواالاها ومظاهراها لعداء الم
على اإلسالم واملسلمين  ..كما ال تخفي عداءها وكرهها لإلسالم الحق  ..وهي متفاوت فيما بي ها من حي
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ظهور الِفر البواح  ..لذا ينبغي أن ال يحصل ُدال بين اإلِوان حول شرعي الخروج عليها  ..وشرعي
العمل على استبدالها بأنظم إسالمي تحِم باإلسالم في ُميع شؤون حيااها  ..فإن مثل هذا الجدال َ
مما ال شك فيه َ يوهن الصف ُ ..ويطيل من أمد الظلم والظاملين الجاتمين على صدرومقدرات الم !

ا :222هل كل النظم الحاكم في العالم العربي ِاص واإلسالمي عام غيرمسلم  ..أتمنى
اإلُاب بنعم أو ال؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أحبذ مثل هذا اإللزام في اإلُاب  ..وال مثل هذا التعميم في طرح
ً
املسا،ل  ..فأني حر في أن تضع السؤال الذي تشاء ولِنك لسي حرا في أن تلزمنق باإلُاب ال ق تشاء
فمسأل كبيرْ كهذه ال ق تسأل ع ها يترتو عليها ما هو معلوم للجميع ال يمِن أن ُيجاب عليها بإحدى
كلمتين :نعم أو ال  ..ولي من العلم وال الفقه أن ُيجاب عليها بنعم أو ال!
تم لو اقتنعي أني بإحدى هاتين ال لمتين  ..هل ترى غيرك سيقتنع؟!

ا :223ال يخفى عليِم مجل الحِم االنتقالي في العرا  ..فما حِمه  ..وهل تجو طاعته
فيما يأمر ُويصدر من قرارات وسياسات  ..وهل والي عناصره على أهل العرا والي شرعي  ..نرُو
ً
اإلفادْ وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أعضاء مجل

الحِم االنتقالي العراقي ِليط من الِفرْ

واملجرمين واملنافقين  ..وهم ومجلسهم صنيع اإلدارْ المريِي وسياستها  ..يأتمرون بأمرها ويحِمون
بحِمها  ..ال يخرُون عن أمرها في ش قء  ..أوُداهم أمري ا لتستعين بهم على استعمار العرا  ..وحِم
العرا  ..وتمرير سياسااها ومخططااها الهدام في العرا واملنطق  ..ولتصبغ الشرعي على وُودها في
العرا  ..وهم رضوا لنفسهم أن يِونوا تلك الداْ ال ق تقوم بهذا الدور الخسي والخا،ن!
لذا نقول :ال شرعي لهم وال لسيادهم  ..وَّالتالي ال سمع لهم وال طاع  ..وحِمهم حِم الغزاْ
َ َّ
ْ ُ َ َّ
املحتلين من حي الِفرووُوب الخروج عليهم ،كما قال تعالىَ  :و َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْم.
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ا :224شيخنا  ..حفظِم هللا من كل سوء  ..ما حِم من يقول من علماء املسلمين أن
مجل الحِم االنتقالي العراقي هم والْ أمور العراقيين الشرعيين ،وأنه ال يجوِ ُهاد المري ان إال
ً
بإذنهم  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يقول ذلك إما أنه م هم ،وحِمه حِمهم ،وإما أنه أضل
وأُهل من حمار !..

ا :225هل نقول عن من يحِم املدن بأنهم طواغيي ؟ مثال  :عندنا في السعودي أميرملنطق
الرياض ويليه نا،به  ،ويليه وكيل اإلمارْ  ،فهل هؤالء الثالت طواغيي لنهم ساعدوا على تحِيم شرع
الطاغوت [مثل املحاكم التجاري ] و غيرها ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .للطغيان والطاغوت صفات بينتها الشريع فمن اتصف بها فهو
طاغوت سواء كان أميردول أم أميرمدين أم فو ذلك أم دونه  ..ومن لم يتصف بها  ..فهو لي بطاغوت
 ..وال يجوِ أن ُيحمل عليه مسمى وحِم الطاغوت  ..فمرد مثل هذه الح ام واالطالقات إلى الشرع ولي
لسواه.

ا :226ال أظنه يخفى على مثلِم ما حصل ويحصل في الجزيرْ العرَّي تحي الحِم
السعودي  ..ليتِم َ يحفظِم هللا َ ترشدون الشباب إلى ما يجو عليهم فعلهِ ،اص وأن الحِوم
بدأت تستهدف أهل اإليمان والجهاد إما بالسجن أو القتل وما حادث الشيخ يوسف العييري عنا ببعيد
 ..فقد بدأت مجموعات من الشباب بالتعاهد فيما بي هم باالنتقام مما تفعله أو ستفعله الحِوم
السعودي  ،فبدأ بعضهم بشراء أسلح  ،ومجموعات أِرى من الشباب يخشون أن يتِرر في الجزيرْ
العرَّي ما قد حصل في الجزا،ر ،ولِ هم في نف الوقي يرون أن هناك فتن كبيرْ ستحدثِ ،اص
إذا استمرت الحِوم السعودي في مضايق أهل العلم والجهاد !..
كان لهؤالء الشباب َ من يجيبهم على استفسارااهم ،ويشاركهم همومهم َ علماء يثقون بهم وبعلمهم
ويسِنون الجزيرْ ويشهدون الواقع ويرونه من حولهم ،ولِن كما تعلمون بارك هللا فيِم دهمي مناِل
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هؤالء العلماء واقتيدوا إلى السجون وسيبقون هنالك إلى أُل غير مسمى ،هذا إذا ما أصدروا حِم
الحراب فيهم  ..ح ى أن الحِوم ِلقي الكاذيو حول هؤالء العلماء ،فهم عند قبضهم على الشيخ
الخضير والشيخ الفهد والشيخ الخالدي ،أذاعوا أنه كان بحوِْ هؤالء املشايخ أسلح ومتفجرات! وقبل
ً
ذلك ااهموهم بأنهم أسسوا مجموع تسمى باملوحدين ملحارَّ الحِوم السعودي  ،وأن لهم يدا فيما
حدث في الرياض من تفجيرات ،وقد نفى املشايخ حفظهم هللا التهمتين!
الوقي؛ فهم يخشون على أنفسهم ح ى من السؤال مما

يا شيخ الشباب حا،ر وِا،ف في نف
ً
يجو عليهم فعله ،وإن سألوا أحدا ،فاملسؤول في العادْ سيتهرب من السؤال وسيجمل وال يفصل ،وقد
ً
سقطي مصداقي هيئ كبار العلماء عند عدد كبير ُدا من الشباب ،فيتعاملون مع أي بيان عن هيئ
كبارالعلماء كأنه بيان من وِارْ الداِلي أو غيره من الوِارات  ..لذا نرُو البيان والنصح؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين ،والصالْ والسالم على ِاتم الناياء واملرسلين ،وبعد.
هذا سؤال كبير  ..كني أود من النظام السعودي أن ال يضطر الشباب املسلم إلرسال مثل هذا
ُ
السؤال  ..وقد أرسل إلي نحوه الِثير من السئل  ..كما كني أود من النظام السعودي َ مراعاْ لحرم
ً
الحرمين الشريفين  ..ولعباد هللا اآلمنين َ أن ال يجعل من نفسه طرفا  ..وأن يعتزلنا ما اعتزلناه  ..ولِنه أبى
ً
ً
ً
ً
ً
ُ ّ
إال أن تقشرله العصا  ..وأن يِون طرفا شرسا  ..وعدوا ظاهرا  ..وأن يِون عونا لطواغيي الِفرفي العالم
على املسلمين املوحدين من أهل الجزيرْ وِارُها  ..بزعم مالحق اإلرهاب  ..وهم أرَّاب في اإلرهاب
واإلُرام.
ولإلُاب عن هذا السؤال ال بد من ذكرالحقا،ق التالي :
 -1النظام السعودي ِلط بين حق وَّاطل؛ فحقه يغلو عليه الطابع الدعائي الِالمي :كرفعهم
لشعارالتوحيد على علمهم  ..وِعمهم أنهم دول إسالمي سلفي  ..تحِم بالشريع اإلسالمي  ..وغيرذلك
ً
من االطالقات الِبيرْ ال ق كنا نود أن يِونوا صادقين فيها  ..وال ق كاني وال تزال سابا في إضالل كثير من
الناا!
أما باطلهم فيغلو عليه الطابع العملي الواقعي اإلُرائي امللموا  ..وهو أصد دالل في التعبير
عن حقيق نظامهم مما يزعمونه باللسان ،ويتمثل هذا الباطل في عدْ أمور:
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م ها :أنه نظام ال يحِم بما أنزل هللا في ُميع مجاالت الحِم والحياْ الخاص م ها والعام  ،بل هو
نظام يحِم بما أنزل هللا في مجاالت دون مجاالت  ..مثله في ذلك مثل من يؤمن ببعض الِتاب ويِفرببعض
ْ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ْ َ
ْ ُ َّ
ْ َ
 ..وهللا تعالى يقولَ  :أ َف ُت ْؤم ُنو َن ب َب ْ
ض ف َما َُ َز ُاء َم ْن َيف َع ُل ذ ِل َك ِمنِ ْم ِإال ِِ ْزي ِفي
ع
ب
ب
ون
ر
ف
ِ
ت
و
اب
ت
ِ
ال
ض
ع
ِ
ِ
ِ و
ِ
ِ ِ
َ ُ َ
ُّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ َ ّ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ
ْ ََ
اف ول َع َّما ت ْع َملونالبقرْ .85 :ومالحظ ذلك
غ
اب وما اَّلل ِب ِ
الحي ِاْ الدنيا ويوم ال ِقيام ِ يردون ِإلى أش ِد العذ ِ
سهل ويسيرْ ل ل من يرغو أن يتتبع النظام القانوني السعودي  ..وَّخاص منه النظام الذي يحدد
سياسته الخارُي  ،واالقتصادي  ..وهذا مناقض لعديد من النصوص الشرعي ال ق تلزم بالتحاكم إلى
وه إ َلى َّ
الِتاب والسن في ُميع مجاالت الحياْ ،كما في قوله تعالىَ  :فإ ْن َت َنا َِ ْع ُت ْم في َش ْقء َف ُر ُّد ُ
اَّلل َو َّ
الر ُسو ِل
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
َ
ْ َ
َْ ً
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِِ ِرذ ِل َك ِ ْير َوأ ْح َس ُن تأ ِويال فقوله تعالى ِ في ش ْق وء من صيغ العموم ال ق
ِإن كنتم تؤ ِمنون ِب ِ
تفيد كل ش قء وأي ش قء يتم فيه النزاع.
وم ها :أنه نظام طفيلي عميل  ..مقتنع َ منذ ِمن َ بأنه ال يستطيع أن يعتمد على نفسه وعلى شعبه
 ..فمن قبل مد آل سعود أيديهم إلى اإلن ليز ليتقووا بهم على تثايي ملِهم وسلطانهم  ..ضد اإلِوان من
الدول السعودي كان

أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا وغيرهم  ..إلى درُ أن مؤس
ً
يتقاض ى راتبا من اإلن ليز كما صرح بذلك أحد أحفاده  ..واليوم َ على يد أبناء عبد العزيز َ يرمي النظام
ً
ً
نفسه ب ليته في أحضان أمري ا  ..ماشيا في سياستها  ..وملبيا لها كل رغبااها  ..مقابل أن تحميه وتدافع عنه
ً
ً
 ..وأن ال تتخلى عنه  ..أو تعمل على تبديله  ..علما أن النظام السعودي لو كان مخلصا في ِعمه لإلسالم ..
وأنه حامي الحمى والديار  ..الستطاع َ بحِم شعبه املتدين  ..وَّحِم الثروْ املادي الضخم ال ق يملِها َ
ً
أن يعد ُيشا من أقوى ُيوش العالم  ..ترهبه أمري ا ذااها ُ ..يش يملك القوْ والعقيدْ فمن له  ..ولِن
ً
ولْلسف لم يفعلوا شيئا من ذلك  ..شأنه في ذلك شأن أي نظام عربي آِر  ..بيته من ُِاج  ..فهو نظام لم
َّ
تتعد اهتماماته أن يعد الجيش الذي يحمق النظام الحاكم  ..وعرش حاكمه  ..من شعبه عند حصول أي
عملي تغييرأو اعتراض  ..على مبدأ أسد علي وفي الحروب نعام !
وم ها :أنه نظام عنصري وطنق يوالي ُويعادي على أساا االنتماء للوطن  ..ويقسم الحقو
والواُبات بين العباد على أساا االنتماء للوطن السعودي وحدوده  ..ولي على أساا االنتماء للعقيدْ
والدين  ..شأنه في ذلك شأن أي نظام عربي علماني آِر  ..وهذا عين الِفر البواح كما يقول علماء اللجن
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الدا،م السعودي ذااهم ،حي قالوا في فتوى لهم رقم ( :145/1 ،)6310مأن من لم يفر بين اليهود
والنصارى وسا،ر الِفرْ وَّين املسلمين إال بالوطن ،وُعل أح امهم واحدْ فهو كافر ا -هَ .وقد أصابوا في
ذلك ،ولِن سؤالنا لهؤالء السادْ :ألي النظام السعودي هِذا  ..هل يخرج في ش قء عما ذكرتم  ..ألي
ال افر الزنديق السعودي َ بحِم املواطن واالنتماء لحدود الدول السعودي َ له من الحقو واإلكرام
واالمتياِات  ..ما لي لشيخ اإلسالم  ..وأتقى أهل الرض  ..من ِارج السعودي ؟!!
ً
فالسعودي َ بحِم عنصري النظام وإقليميته َ للسعوديين  ..ولي للمسلمين  ..علما أن لهم فيها
ً
حقا ال يجوِ أن يناِعهم فيه أو يمنعهم عنه أحد؛ أال وهو الحرمين الشريفين!
العنوس بين النساء السعوديات بلغي ذرواها ،ومع ذلك َ بحِم القانون الجا،ر َ ال ُيسمح للمرأْ
السعودي أن تتزوج ممن ترض ى دينه وِلقه ممن ال ينتمق لحدود الوطن السعودي  ..وكذلك الرُل
ً
السعودي ال يحق له أن يتزوج من ِارج السعودي إال بعد أن يبلغ من العمرعتيا ووفق شروط تعجيزي ،
وبعد موافقات ملِي ِاص ما أنزل هللا بها من سلطان  ..صد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مإال
تفعلوا تِن فتن وفساد في الرض عريض م!!
وم ها :أنه نظام ال ُيعرف عنه وال عن ُيشه الهش  ..نصرْ فاعل َ وال غير فاعل َ لي قضي من
قضايا اإلسالم واملسلمين املعاصرْ الهام  ..آتوني بحرك ُهادي إسالمي  ..أرادت أن تستأنف حيااها
اإلسالمي في القطارال ق تعيش فيها  ..وترفع ظلم الطواغيي ع ها  ..تم تلقي من النظام السعودي وُيشه
َ ولي الشعو السعودي املسلم َ أي نصرْ أو تأييد !!..
حصلي مئات املجاِر للمسلمين في أقطارهم  ..اغتصاي بالد وانتهِي حرمات عباد  ..فماذا كان
موقف النظام السعودي وُيشه من تلك الحداث  ..ال ش قء!  ..أكثر ش قء يمِن أن يفعلوه أن يمنوا على
املشايخ بالسماح لهم بالدعاء للمسلمين  ..أو أن يجمعوا لهم بعض التبرعات النقدي ال ق تنف من حنق
الشعوب  ..وال ق ترسل َ هذا إذا أرسلي َ للطرف املتمثل في الدول ال ق تذبح املسلمين ،كما حصل عندما
أرسلوا تبرعات الشعو السعودي للمسلمين في الشيشان عن طريق الدول الروسي الذابح لتتقوى بهذا
املال على ما تفعله بحق املسلمين من مجاِر وانتهاكات للحرمات !!..
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قولوا لي ولو مرْ واحدْ أن النظام السعودي وُيشه قد غضو هلل وللعقيدْ  ..ولو ملرْ واحدْ ..
الهندوا يذبحون املسلمين في الهند وكشمير منذ سنوات  ..ومع ذلك النظام السعودي يقيم مع الهند
كامل العالقات الدبلوماسي وغيرالدبلوماسي !!
املسلمون في الشيشان يذبحون على أيدي الصليايين الروا ومنذ سنوات  ..ومع ذلك النظام
السعودي يقيم مع روسيا كامل العالقات الدبلوماسي  ..ويمده بحبل من القوْ والحياْ!
املسلمون في الفلبين ُيذبحون منذ سنوات على أيدي صليبيق الفلبين والنظام الحاكم فيها  ..ومع
ذلك النظام السعودي يقيم مع الفلبين كامل العالقات الدبلوماسي  ..ويستقدم م ها اليد العامل وغيرها
 ..وال كأنه يوُد ش قء!
ً
ً
أمري ا الطاغي غزت أفغانستان  ..والعرا غزوا مباشرا  ..وهي وراء كل مجزرْ ترتِو على أيدي
الصهاين اليهود في فلسطين  ..ومع ذلك النظام السعودي ُيقيم كامل العالقات الدبلوماسي ،
واالقتصادي  ،والعسِري  ،والِوي مع أمري ا  ..ويضخ بتروله لها ولغيرها من الدول ال ق تدعم االحتالل
الصهيوني لفلسطين  ..وهاهو اليوم يقود ِون العرب َ ب ل وقاح وُرأْ َ في عملي التطبيع واالستسالم
ال املين مع دول الصهاين اليهود!!
ً ً
ُ
ح ى الصين الشيوعي امللحدْ  ..ال ق تحارب اإلسالم واملسلمين ُهارا نهارا  ..للنظام السعودي
عالقاته الدبلوماسي والصديق معها!!
القا،م طويل  ..آتوني بدول تحارب اإلسالم واملسلمين َ وما أكثرتلك الدول َ تم النظام السعودي
ً
قطع عالقته مع تلك الدول اعتراضا على حربها لإلسالم واملسلمين  ..لن تجدوا  ..بل تجدوا العِ أنه
يمدها بالقوْ والحياْ والتأييد!!
ً
ملا هلك الطاغي النصيري البعثق حافظ السد في الشام  ..استاشر املسلمون من هالكه ِيرا ..
ً
ولِن سرعان ما أرسل النظام السعودي وفدا عالي املستوى بقيادْ ولي عهدهم م عبد هللا م ليقدم للنظام
ال افر البعثق السوري بالغ حزنه وأمله على هالك الطاغوت  ..وليؤكدوا باملقابل كذلك كامل دعمهم
وتأييدهم للنظام الفاش ق النصيري ،وانتقال ر،اس الحِم إلى وري أبيه والطا،ف النصيري !!..
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نعم لو أن دول من تلك الدول طعني بملك البالد  ..أو بأمير من أمراء العا،ل الحاكم  ..لقاموا
الدنيا وما أقعدوها  ..ولقطعوا العالقات الدبلوماسي واالقتصادي  ..واستدعوا سفيرهم من تلك الدول
 ..بينما أن ُيذبح اإلسالم من الوريد إلى الوريد  ..فالمر ال يعنيهم  ..وفيه نظر  ..وهو ال يستدعي م هم أي
إُراء أو اعتراض!!
نظام ال يغضو هلل قط  ..ولو ملرْ واحدْ  ..وال يوالي ويعادي في هللا  ..ولو ملرْ واحدْ  ..كيف ُيسمى
ً
إسالميا  ..كيف؟!!
كيف يمِن الجمع بين ذلك وَّين ِعمهم أنهم يحِمون بالِتاب والسن ..؟!
وم ها :أنه نظام ال يخفي والءه الصريح لعداء الم في أي معرك يخوضها العدو ضد الم  ..وضد
ً
ً
اإلسالم واملسلمين  ..فهاهي أمري ا تخوض حرَّا ضروسا صريح ضد اإلسالم واملسلمين بزعم محارَّ
اإلرهاب  ..وتغزو بالد املسلمين وتحتلها  ..وتمارا ُميع أنواع اإلرهاب باسم محارَّ اإلرهاب  ..ومع ذلك
فهق ال تلقى من النظام السعودي إال كامل التسهيالت  ..وكل دعم ونصرْ  ..ح ى أنه يمنع املسلمين من
مجرد الدعاء على طغيان أمري ا في مساُدهم  ..وما أِبار القواعد العسِري المريِي في أرض الجزيرْ
العرَّي عن مسامعنا ببعيدْ  ..وكذلك أِبار مطارداهم للشباب املسلم واعتقالهم  ..واعتقال علمائهم ..
استجاب لرغبات أمري ا  ..وإر ً
ضاء لها بزعم محارَّ اإلرهاب  ..كذلك عن مسامعنا ببعيدْ!!
وم ها :أنه نظام عطل الجهاد في سايل هللا  ..بل وألغاه من قاموسه وتفِيره  ..ووقع على املعاهدات
ً
الدولي واإلقليمي ال ق تمنع منه وتحرمه  ..وحارب أهله وطاردهم  ..وسجن علماءهم  ..وأس ُيشا ال
وظيف له سوى حماي العرش السعودي  ..والنظام السعودي  ..والعا،ل الفاسق الحاكم !
وم ها :دِول النظام السعودي في املعاهدات والحالف والقوانين والنظم الصادرْ عن المم
املتحدْ وغيرها  ..ال ق تضاهي وتضاد شرع هللا تعالى.
ً
وم ها :أنه نظام يمول ويرعى كثيرا من القنوات الفضا،ي ال ق تنشر اإلباحي والِفر ،وكذلك فهو
ً
ً
يمول ويرعى عددا كبيرا من الجرا،د واملجالت الدولي والعاملي واملحلي ال ق تنشر الِفر ،واإللحاد
والعلمن  ..وهي معروف للناا بأسمائها  ..وَّالتالي فهو مسؤول ع ها ويناله وِرها ووِر كل ما ُينشرويذاع
فيها!
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ُ
ُ
وم ها :أنه نظام إذا شتم فيه امللك  ..وانتقص من قدره َ أو قدرأي أمير من أمراء العا،ل الحاكم
َ في ش قء ُ ..عرف الشاتم واملنتقص واستخرج من مخابئه  ..وتعرض لشد أنواع التنِيل والسجن
ً ً
والعقوَّات ،ورَّما القتل  ..بينما الذي يشتم هللا تعالى ُهارا نهارا  ..كما في الرواي الساقط م الِراديو م
ً
للزنديق السعودي م تركي الحمد م حي يقول فيها :مفاهلل والشيطان وُها لعمل واحدْ م!! ُ ..يترك من غير
إن ار وال محاسب  ..يسيح في البالد كيفما يشاء  ..بل ُويسمح لِتبه ولرواياته املليئ بالِفر والزندق أن
تنتشربين أيدي الناا ب امل الحري !..
وكذلك كما في كتابات العلماني اإلباحي واملقرب من العا،ل الحاكم م غاِي القصيبقم ،وقد
تعقبه  ..وتعقو كفرياته وِندقته  ..بعض أهل العلم في كتاب مطبوع منشور بعنوان م القصيبق واملشروع
العلماني  ..فليراُعه من شاء!
ً
وُها لعمل واحدْ م كان ُ
سيسمح له أن يبيي في بيته
أترون لو قال :مفهد أو ولي عهده والشيطان
ليل واحدْ  ..أو كان ُ
سيسمح لِتابه أن ُيطبع ُوينشر؟!!
ً
أهِذا تِون دول التوحيد َ كما يزعمون َ امللك الحاكم فيها أُل وأعظم قدرا من هللا تعالى ُل في
عاله؟!!
فإن قيل :لعل امللك أو ولي عهده ال يعلم ب ل هذا ..؟!
أقول :فما بالهم يعلمون ب ل من يت لم على ملِهم وحاكمهم أو أمير من أمرائهم ولو كان كالمه في
الخفاء عبرالهاتف  ..تم هم ال يعلمون ما ُيِتو ُويطبع ُوينشربين الناا ..؟!!
َّ َ ْ َ ً
َ َ َّ
ادا ُيح ُّب َون ُه ْم َك ُح ّو َّ
اَّلل َو َّالذ َ
الن َ ْ َ َّ ُ ْ ُ
ين
اَّلل أند
صد قول هللا تعالى فيهم :و ِمن
ِ ِ ِ
ِ
اا من يت ِخذ ِمن دو ِن ِ
ِ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ َّ َ ً َ َ َّ َّ َ َ
َآم ُنوا َأ َش ُّد ُح ّب ًا َّ َ َ ْ َ
َّ َ َ َ ُ
اَّلل ش ِد ُيد
َّلل ُ ِميعا وأن
َّلل ولو ي َرى ال ِذين ظلموا ِإذ يرون العذاب أن القوْ ِ ِ
ِ ِ
َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ً َ َ َ َ ُ َ ْ ً
ْ ََ
َّلل َوقارا َ .وق ْد ِلقِ ْم أط َوارا.
ابالبقرْ .165 :وقال تعالى :ما لِم ال ترُون ِ ِ
العذ ِ
ً
وم ها :أن النظام السعودي َ ممثال بح امه وأمرا،ه َ ضليع في نهو تروات الم وِيرااها  ..فجزء م ها
يصو في ُيوب وَّطون الح ام والمراء الحاكمين ُ ..لينفق على موا،د الشهوات والهواء كيفما شاءوا ..
فهم فو املساءل واملحاسب مهما بلغي درُ اإلنفا واإلسراف عند أحدهم  ..وفو أن ُيقال لحدهم
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من أين لك هذا  ..والجزء الكبرم ها يصو في ُيوب ومصالح أعداء الم  ..أما الشعوب املقهورْ املغلوب
على أمرها فينالهم الفتات الذي
يتساقط من على موا،د املبذرين من الطواغيي الظاملين!
فهذه الوُه مجتمع َ وغيرها من الوُه مما لم نذكره َ تلزمنا بالقول وال بد :بأن النظام السعودي
واد آِر ..وكذلك كل من يرعى ويحمق ويذود عن
واد ونظام آل سعود في و
نظام كافرغيرإسالمي  ..اإلسالم في و
هذا النظام من امللوك والمراء وغيرهم من العناصراملتنفذْ فهم كفار مرتدون ،ال ينبغي أن يشك في ذلك
من عرف دين هللا تعالى وعرف حقيق هذا النظام والقا،مين عليه.
إِوان لنا في الجزيرْ العرَّي تراهم إلى ساع ال يِفرون النظام
وإني لعجو أشد العجو من
و
السعودي وال ح امه  ..وبعضهم يتوسع فيجادل ع هم  ..رغم ما ُيعرف ع هم وعن نظامهم العميل من كفر
بواح صريح تقدم ذكربعضه؟!!
وما قلناه في النظام السعودي نقوله كذلك في ُيشه املهترئ؛ فهو ُيش كغيره من الجيوش
العرَّي املعدْ لنصرْ الطواغيي وعروشهم ومصالحهم وحسو  ..فهو ُيش يدور مع هوى الطاغوت
ً
ً
الحاكم حي دار :يوالي فيه ويعادي فيه ُ ..يسالم من سالم الطاغوت وإن كان كافرا محارَّا لإلسالم
ُ
واملسلمينُ ،ويحارب ما حارب الطاغوت وإن كان من ِيارأهل الرض وأتقاهم  ..ال تعرف له مرْ أنه ِاض
ُول في سايل هللا رغم سع ميادين القتال والجهاد  ..فجيش هذا وصفه ال يمِن أن ُيصنف على أنه
ُيش إسالمي  ..وإن كان يغلو على أكثر أفراده وقادته إقام الصالْ  ..فهذا قد يتشفع لحدهم كفرد ..
ولِن ال يمِن أن ُيضفي على الجيش بمجموعه ومجموع أنظمته وغاياته الصف اإلسالمي والحِم
اإلسالمي  ..أو أنه الجيش الذي يجاهد في سايل هللا ل ي تِون كلم هللا هي العليا!
 -2حِم النظام اآلنف الذكر حِم عام ال يلزم منه بالضرورْ كفر كل من ُادل عن هذا النظام
بعينه ،أو دِل في حزَّه؛ وذلك بحِم الشبهات الضخم املنسوُ حول هذا النظام  ..وال ق يثيرها مشايخ
السلطان وعمال،ه  ..وَّالتالي إلنزال هذا الحِم على أعيان الناا ال بد من مراعاْ توفر شروط التِفير
وانتفاء موانعه.
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فِثير ممن ُيجادلون عن هذا النظام ال يعرف ما ذكرناه عنه من حقا،ق  ..ومن كان يعرفها م هم
فهو ال يصدقها  ..ومن كان يصدقها ال يعلم أنها مِفرْ  ..ومن كان يعلم أنها مِفرْ يقول لك أنا أقلد
مشايخنا الِبار فهم أعلم منق ومنك  ..وقد أفتوني بخالف ما أفتيي به وَّينته  ..وهذا ال بد من مراعاته
واعتباره عند الحِم على أعيان الناا ممن يجادلون عن هذا النظام ،والطواغيي الحاكمين لهذا
النظام!
 -3حِم النظام اآلنف الذكر ال يجوِ أن ُيحمل على املجتمع السعودي وال على ُميع مؤسساته،
فاملجتمع السعودي مجتمع مسلم ،وأهله يغلو عليهم التدين وإقام الصالْ ،وهلل الحمد.
 -4يعود ِطأ بعض أهل العلم في هذا النظام لسباب عدْ:
م ها :أن من املشايخ والدعاْ ال يرون من النظام السعودي إال الجانو املشر  ..وال يريدون أن يروا
منه إال هذا الجانو ،وال أن يسمعوا عنه ما ُيخالف هذا الجانو  ..لذا تجد أحدهم إذا ت لم قال :إن ولي
المرأمرَ حفظه هللا! َ باناء املساُد  ..وطباع املصاحف  ..وَّناء املدارا لتحفيظ القرآن  ..وأمربطباع
كتاب كذا على نفقته الخاص  ..وهوأكثرمن مرْ يقول :نحن نحِم بالِتاب والسن  ..والحمد هلل أن وهبنا
مثل هذا اإلمام وامللك!
وفات هؤالء املغفلين الذين ضلوا وأضلوا غيرهم أن النظام ال يمِن أن ُي َّ
قيم من هذه المور اآلنف
الذكر وحسو  ..وأن ما ذكروه عن نظامهم كثير من النظم العلماني العرَّي ال افرْ تفعله وتدعيه،
وتفعل ما هو أكثر منه!
وم ها :أن من املشايخ والدعاْ السعوديين يقي ويواِن بين حال النظم العرَّي الِرى وما يعاني
فيه أهله من اضطهاد في الدين  ..وَّين نظام السعودي  ..فيخرج بنتيج أن نظام دولته ِيربألف مرْ من
ً
ً
تلك النظم  ..فيحمله ذلك على الرض ى به  ..ورَّما يزداد به تعلقا وتمس ا  ..فيضل ُويضل!
ً
ونحن نعترف أن النظام السعودي َ على عالته اآلنف الذكر َ ال يزال ِيرا من كثير من النظم
ً
العرَّي الِرى  ..ولِن هذا ال يجيزلنا أن نتعلق أونرض ى بنظام كافروإن كان أقل كفرا من النظم الِرى
 ..فالقضي في ميزان الحق بين كفر وكفر مغلظ أو بين كفر مغلظ وكفر أشد غلظ  ..فاملسأل َ في ميزان
الحق َ ال تخرج عن هذا اإلطاروالتصور.
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وم ها :أن من املشايخ والدعاْ ممن يعيشون ِارج الدول السعودي  ..لحاُتهم إلى أداء فريض
الحج  ..ولحني هم إلى ِيارْ الحرمين الشريفين  ..تراهم يؤترون السِوت عن ُرا،م هذا النظام وكفرياته ..
ورَّما ُيداهنون ُويجاملون  ..فيضلون ُويضلون  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
 -5فإن قيل :كفر النظام يستلزم الخروج عليه ،أقول :نعم من الناحي الشرعي يجو الخروج
عليه ،بينما من الناحي العملي الواقعي فإن الخروج له شروطه وترتيباته ومقدماته ال أرى استعجاله
قبل استيفاء تلك الشروط والترتيبات واملقدمات ،وال ق م ها أن يِون فِر الخروج على أنظم الِفر هو
فِرالتيارالعظم من املسلمين.
ً
وإلى حين أن يتحقق ذلك ال مانع شرعا َ إن وُدت املقدرْ وأمني الفتن الكبر َ من العمل على
استئصال َ بصورْ فردي َ من تشتد فتنته على البالد والعباد من طواغيي الحِم والِفروالجور ،وإراح
العباد والبالد م هم ،فاستئصال طاغوت من طواغيي الحِم والِفر والجور وإِالته من طريق العباد ..
أيسروأسهل من عملي الخروج على ُميع النَظام ومؤسساته الخاص به  ..وهللا تعالى أعلم.
 -6فإن قيل فما بال املباح وعناصرالمن واملخابرات ُالدي النظام  ..وما املوقف م هم؟!
أقول :املباح وعناصر املخابرات هم كالب الطاغوت املسعورْ ال ق تسهر على حماي الطاغوت
وحِمه وظلمه  ..ال أرى االنشغال بهم َ وال بغيرهم من صعاليك الحِم إال من اشتدت م هم فتنته على البالد
والعباد َ وَّخاص في بالد كالجزيرْ العرَّي َ ِشي توسع دا،رْ الصراع ووقوع املحظور ،وترويع اآلمنين َ
إال ما كان على وُه الدفاع عن النف  ..فإن بادروك أيها الخ املجاهد باالعتداء وأرادوا قتلك أو سجنك
ليفتنوك عن دينك  ..فدونك وإياهم  ..فقاتلهم بنف طيب مقبل غير مدبرْ  ..فإن قتلوك َ وأني تدافع
عن نفسك ودينك وعرضك َ فأني من أهل الجن  ..وإن قتلتهم َ وهم ينفذون أمر الطاغوت في قتلك
واعتقالك ليفتنوك عن دينك َ فهم في الناركما ورد ذلك في أحادي صحيح عدْ.
بهذا أُيو عن سؤالك وعن سؤال كل من سأل نحو سؤالك من اإلِوان  ..والحمد هلل رب
العاملين.

ا :227هناك بعض العلماء الذين لم يِفروا النظم الغير مسلم  ..فما قولك فيهم؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .للحِم في هذه املسأل ال بد من النظر إلى عدْ أمور :م ها النظام َ
املراد الحِم عليه َ ودرُ مروقه وِروُه عن الحق ،واستعالنه العداء هلل ولرسوله وللمؤمنين .وم ها
النظر إلى العالم ذاته فهل هو من املتهمين في دي هم ممن يداهنون الطواغيي في الباطل والظلم والجور،
ودرُ هذه املداهن  ،فهل هي صف دا،م أم طار ،ومؤقت  ..وهل يعطي هذا النوع من املداهن وهو في
أُواء اإلكراه والتقي أم يعطيها وهو حر طليق .وم ها النظر إلى السباب ال ق حملي هذا العالم على عدم
الحِم على هذا النظام بالِفر ،هل يعتمد في موقفه على مستند شرعي مرُوح محتمل أم هوالهوى والزيغ
والضالل ،والرغب بالفتات الذي ُيرمى لعمالء الطواغيي!
فهذه المور مجتمع معتبرْ عند تصنيف علماء السالطين من غيرهم ،وعند الحِم على عالم
ً
ً
بعينه وعلى مواقفه سلبا أو إيجابا  ..وهللا تعالى أعلم.
ً ً
فإن عرفي ذلك ،أقول كالما عاما:
أيما نظام يظهر كفره البواح لخواص املسلمين وعوامهم ،بحي ال يختلف على كفره اتنان من
ً
ً
ذوي الفهم والعقل والدين  ..تم مع ذلك ينبري رُل َ سمه عاملا ،شيخا ،داعي  ..وغير ذلك مما شئي من
اللقاب َ ال يشهد على هذا النظام بالِفر ،وإنما يحِم عليه باإلسالم ،ويوالهُ ،ويجادل عنه ،وينصره على
من ِالفه من أهل التوحيد  ..فهذا كافر من بطان النظام وُنده وشياطينه ،وإن ُسمق بالعالم أو الشيخ
 ..فهذه املسميات ال تتشفع له في هذه املواضع في ش قء!
ً
تم العالم الذي ُيسمى عاملا هو العالم الذي يشهد بالتوحيد ،ويدعو إلى التوحيد ،ويعمل
بالتوحيدُ ،ويجاهد من أُل التوحيد  ..فهذا هو العالم وحسو وما سواه فلي بعالم مهما تعددت

َ
َ َ َّ ُ َ َّ
اَّلل أن ُه ال ِإل َه
شهاداته واتسعي شهرته بين الناا  ..وذلك بشهادْ هللا وحِمه ،كما في قوله تعالى :ش ِهد
ُ ُ
َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ ً
ما ب ْالق ْسط ال إ َل َه إ َّال ُه َو ْال َعز ُيز ْال َحِ ُ
يمآل عمران .18 :فقوله تعالىَ  :وأولو
ال ِ،وأولوال ِعل ِم ق ِا،
ِ
ِ
ِ
ِإال هووامل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
ً
ً
ً
ال ِعل ِم أي ُميع أهل العلم من لدن آدم وإلى يوم القيام ُميعهم يشهدون َ اعتقادا وقوال وعمال َ
بالتوحيد وهو أن ال إله إال هللا  ..وأيما عالم ال يشهد هذه الشهادْ أو يشهدها تم هو ُيناقضها باعتقاد أو
ُ ُ ْ ْ
قول أو عمل فهو يخرج بنص اآلي الِريم من دا،رْ أولو ال ِعل ِم  إلى دا،رْ غيرهم من أولي الجهل
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والغي والضالل مهما اتسع صيته ،وظهر اسمه ،أو سماه املغفلون من الناا بالعالم أو الشيخ وغير ذلك
من اللقاب!

ا :228هناك ِالف دا،راآلن في الساح العراقي حول موضوع شرط املروراملسؤول عن
تنظيم السير واملرور في شوارع العرا  ..فقا،ل يقول أنهم ُزء من ُهاِ المن ،وَّالتالي فحِمهم
حِمهم ،وقا،ل يقول :أنهم ال عالق لهم بمهمات ُهاِ المن املوالي كل الوالء لْلمري ان املحارَّين
لإلسالم واملسلمين  ..فما هو رأي الشرع في مثل هذه القوال ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .فمن تاي لديه أنهم طرف مع الغزاْ ضد املسلمين واملجاهدين ..
ُيعاملهم معامل الغزاْ املعتدين  ..ومن تاي لديه أنهم غير ذلك ،وأن مهمتهم محصورْ على تنظيم السير
واملرورال يتجاوِون ذلك  ..ال يجوِ االعتداء عليهم في ش قء  ..بل يجو أن يعاملهم معاملته للمسلمين.
ُ
ولحسم مثل هذا الخالف أرى أن تش ل لجن من املجاهدين تقوم بدراس واقع هؤالء الشرط
ً ً
بش ل دقيق وإنصاف  ..ليقرروا فيما بعد من أي الفريقين هم ،ويِون قرارهم ملزما أيا كاني نتا،جه ،وإلى
ً
ذلك الحين أرى اعتزال قتالهم؛ لنه من نوع القتال في ساح املتشابهات الذي ال هو إلى الحل والجواِقوال
ً
ً
ً
واحدا ،وال إلى الحرم قوال واحدا ،وإنما فيه ِالف  ..بدليل ما ورد في السؤال  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :229ما حِم الصحفيين ورؤساء التحرير (الذين يوالون الطاغوت) هل حِمهم نف
حِم الشرط والجيش ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لي كل من دِل تحي ال،ح الصحاف والصحفيين يجوِ ذمه
ً ً
أو القول بِفره  ..ولِن نقول كالما عاما :من أظهر لنا الِفر البواح ،واملواالْ الظاهرْ للطاغوت َ من غير
ً
مانع شرعي معتبرَ أظهرنا له التِفير سواء كان صحفيا أو غيرذلك  ..وهللا تعالى أعلم.
و

ً
ً
ا :230هل حِم السفير تبعا لحِم دولته ونظامه إن كان النظام كافرا  ..أم له حِم آِر ..
وهل تجوِ مجالستهم ومؤاكلتهم والتودد إليهم من أُل املصلح ..؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الراجح لي أن حِم السفيريِون تبعا لحِم النظام الذي يمثله في
ً
عمله  ..فإن كان النظام كافرا فإن حِم الِفريلحق به ويطاله لِونه يمثل هذا الِفر ،ويدعو إليه ،ويذود
عنه  ..وعمله كسفيرال يسمح له بغيرذلك  ..إضاف إلى ذلك فهو من البطان املقرَّين للطاغوت ونظامه ال
يمِن له أن ينفد أو يتخلص من ضغط الِفر الذي ُيحيطه به الطاغوت.
ً
فإن ظهركفرهم تبعا لظهور كفرأنظمتهم ال ق ُيمثلونها  ..فاعلم أنه ال تجوِ مجالستهم أو مؤاكلتهم
أو الدِول عليهم إال بالقدر الذي تندفع به الضرورْ كالتحصيل على بعض الورا أو الوتا،ق الضروري
للمغترب  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :231من هم طا،ف الحِم  ..ومن هم الطا،ف الحاكم  ..كيف يتم تحديدهم  ..كما في
النظم املعاصرْ ،وما حِم الشرع فيهم  ..كذلك ما حِم الذين يعملون في إعالم الطاغوت ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .طا،ف الحِم ،أو طوا،ف الحِم الذين يقوم بهم نظام الحِم،
هم :كل نصير ،ومؤيد ،وحارا يعمل من أُل حماي هذا النظام ،والحفا عليه ،ويدِل في ذلك طوا،ف
عدْ من الناا ،واملوظفين ،والعاملين في سلك وأُهزْ الحِم !..
ونقول على وُه العموم :أن كل من ناصر ،أو أيد ،أو رض ق ،أو دافع ،أو ُادل عن
أنظم الِفر البواح فهو كافر  ..وهو م هم ومثلهم في الِفر  ..وال يلزم من ذلك أن يِون كل واحد
ً
ً
من هؤالء كافرا بعينه؛ الحتمال وُود موانع التِفير بحق بعضهم  ..وهي تتفاوت قوْ وضعفا بين نظام
وآِر  ..وشريح وأِرى  ..وشخص وآِر  ..بحسو ظهور كفر النظام  ..وحجم الشبه والتأويالت عند
ً
ً
املناصرين  ..ومدى استساغتها شرعا وعقال!
وملزيد من التفصيل في هذه املسأل ننصح بمراُع بحثنا م مسا،ل هام في بيان حال ُيوش
الم م ،وكذلك كتاب م أعمال تخرج صاحبها من املل م.
أما من هم الطا،ف الحاكم املتنفذْ  ..وفيمن تتمثل ..؟
أقول :الطا،ف الحاكم ؛ هي الطا،ف املتنفذْ ال ق تستحوذ على ُميع مقاليد الحِم ،ويِون
القرار بيدها ،وهي َ في ِماننا َ تختلف من نظام آلِر ،ومن بلد آلِر !..
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فم ها :النظم ال ق تِون الطا،ف الحاكم فيها تنقسم إلى تالت أقسام :السلط التنفيذي ،
ممثل في الر،ي أوامللك ووِرا،ه .والسلط التشريعي ال ق ُيوكل إليها مهم إصدارالقوانين والتشريعات.
والسلط القضا،ي ال ق تقوم بتنفيذ وتطبيق ما ُيملى عليها من قوانين وتشريعات من قبل السلط
التشريعي !..
ً
وم ها :أنظم يِون الحاكم فيها ممثال في شخص الحاكم أو الر،ي  ،ومعه عصاب قليلونمن
املتنفذين املقرَّين  ..ال يتعدون عدد أصابع اليد ..يتحِمون بمقاليد الحِم  ..ومصا،رالشعوب  ..وِيرات
الم  ..كما هو الحال في أكثرالبالد العرَّي  ..ولْلسف !!
ً
وم ها :أنظم يِون الحاكم الفعلي فيه ممثال في امللك وعا،لته  ..ووُود اآلِرين يِون َ في الحقيق
ً
َ صوريا ال أترله وال قيم  ..وإنما هم عبارْ عن واُه أمام الناا  ..والرأي العام !..
وم ها :النظم ال ق يقوم الحِم فيها على أساا االنتماء الطا،في  ..فيِون الحاكم الفعلي فيها هي
الطا،ف املتنفذْ دون سا،ر شرا،ح الشعو  ..وفي هذه الحال يجو أن يِون الحاكم وُميع العناصر
الفاعل واملؤترْ الحاكم من أبناء الطا،ف ال غير ..كما هو الحال في سوريا وغيرها !!..
فهذه الصور من النظم  ..كلها موُودْ على الساح  ..وكان هللا في عون العباد!
أما السؤال عن اإلعالميين الذين يعملون في إعالم الطاغوت  ..ولصالح الطاغوت :فهم السحرْ
الذين يعتمد عليهم الطاغوت في ترويج كفره وَّاطله على الناا  ..هم السحرْ الذين يلعبون دور سحرْ
فرعون يوم أن كانوا مع فرعون  ..في إغواء وإضالل الناا  ..فهم من بطانته املقرَّين  ..فحِمهم حِمه !..
ولِن هذا ال يستلزم كفر كل من عمل في سلك اإلعالم  ..أو شارك في وسا،ل اإلعالم املختلف ..
فالناا في ذلك يختلفون في مقاصدهم  ..وفي حجم الباطل املتلاسين به  ..كما تتفاوت
أعذارهم وشبهااهم  ..لذا ال بد من التفصيل واالنتباه عند إنزال الح ام على أعيان الناا !..

ا :232ما هي حدود الطا،ف ال ق تحِم بغير ما أنزل هللا  ..من هم الفراد املحسوَّون على
هذه الطا،ف ..؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .حدود الطا،ف  ..تشمل كل من وقف موقف الحاكم والقاض ق ..
ليحِم في أمر ..أو يفصل بين اتنين بي هما تناِع واِتالف  ..وهذا يعنق أن القضي غيرمحصورْ في شخص
الحاكم الذي يحِم البالد  ..وهي أوسع من ذلك بِثير!
وإن كان املراد بحدود الطا،ف  ..أي من يدِل في نصراها وتأييدها من الناا  ..فقد تقدم سؤال
نحوه ،وتقدمي اإلُاب عليه.

ا :233ما حِم أعضاء الحزب الحاكم  ..مع العلم أن بعضهم يدِل الحزب ملصلح مادي
ِاص أو عام  ..وبعضهم يدِل تقي ليدفع شر املخابرات ورُال المن عنه  ..كما هو الحال في كثير
من النظم الديِتاتوري الظامل ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحزاب العلماني اإلباحي ال ق تفصل الدين عن الدول والحياْ
َ على اِتالف مشاربها ورايااها ومسميااها َ أحزاب كفري ال يجوِ االلتحا بها  ..وأعضاؤها العقا،ديون
ً
ً
كفار مشركون  ..وال نرى املصلح املادي  ..أو غرض تحسين مستوى املعيش مبررا شرعيا لاللتحا
بصفوف مثل هذه الحزاب ،وارت اب مزالقها من أُل فتات من املال  ..فما عند هللا تعالى ال ُيطلو
بمعصيته ،وإنما ُيطلو بطاعته.
ولِن من حمله الخوف واإلرهاب املحقق على التظاهر بأنه م هم ومن حزبهم  ..وكان ال يستطيع
َّ َ ْ َ َّ ُ
الخروج من سلطانهم ودولتهم  ..أرُو أن يِون له مخرج شرعي ،وان قوله تعالىِ  :إال أن تتقوا ِم ْ ُه ْم
َُ ً
تقاْ يشمله  ..ولِن ح ى في هذه الحال ال يجوِ أن ُيظهرلهم من املوافق إال القدر الذي به يدفع أذاهم
ً
ّ ُ
وشرهم ،ومن غير توسع فيما ال حاُ إليه  ..لذلك نجد هللا تعالى ُيتبع قوله محذرا من ذلك َ و ُي َح ِذ ُرك ُم
َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ
اَّلل امل ِص ُيرآل عمران.28 :
اَّلل نفسه وِإلى ِ
َ تنايه :السؤال عن حِم أشخاص بأعيانهم  ..قاموا ببعض العمال  ..قد تِون كفري  ..ما حِمهم
ونحو ذلك ؟
أقول :في كثير من الحيان َ وَّخاص من كان كفره من ُه املتشابهات َ ال يمِن الجزم عليه بحِم
محدد من دون النظر إلى مجموع شبهاته وأعذاره ال ق حملته على فعل ذلك الفعل  ..فقد ُيقال :فالن قد

233

املشاركة يف جيوش األزظمة املعاصرة

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

فعل كذا وكذا  ..ويِون الحِم بناء على هذا النقل  ..أنه كافر ..ولِن عند اللقاء بذلك املعين  ..والتباح
معه فيما قد وقع فيه من كفر  ..تجد عنده كم ها،ل من العذار والتأويالت ال ق َ ال شك َ تؤتر على الحِم
عليه بالِفر  ..وترى من السالم التوقف في شأنه.
ً
ً
ً
ً
فالحِم على العيان موقف قضائي ،وأحيانا َ أقول أحيانا ولي دا،ما َ ح ى يِون الحِم صا،با
ً
وعادال ال بد من مساءل نف

ذلك املعين عن السباب ال ق حملته على الوقوع فيما قد وقع فيه  ..وما

الذي يريده منه.
ً
وفي السن ما يدل ويلزم بهذا الفقه :فتأملوا مليا تثاي وتحقق النبق صلى هللا عليه وسلم من ذلك
الرُل املحصن الذي أقرعلى نفسه بالزنى  ..وأراد أن يتطهر من ذنبه  ..وكان حِمه الرُم  ..هل في ُن ..
هل هو مقربذنبه وهو بتمام وعيه وعقله  ..هل هو شارب للخمر  ..لعله كذا وكذا ؟!!
فإن قيل هذا في الزنى ..؟ أقول :في حال الوقوع في الِفر  ..والحِم بالِفر على املعين التثاي من
َ ُ ُ َ َْ َ َ ُ
َّ َ َ ُ
ين َآم ُنوا إ َذا َ
باب أولى وأوكد ،قال تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ض َرَّْ ُت ْم في َ
اَّلل فت َب َّينوا َوال تقولوا ِمل ْن ألقى ِإل ْيِ ُم
يل
ا
س
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اَّلل َم َغان ُم َكث َيرْ َك َذل َك ُك ْن ُت ْم م ْن َق ْب ُل َف َم َّن َّ ُ
ُّ ْ َ َ ْ َ َّ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
اَّلل
ِ
ِ ِ
السالم لسي مؤ ِمنا تاتغون ع َرض الحي ِاْ الدنيا ف ِعند ِ
ِ
َ ُ َ َ ً
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َّ َ َ َ
اَّلل كان ِب َما ت ْع َملون ِ ِبيراالنساء.94 :
عليِم فتبينوا ِإن

ا :234هل يجوِ للمسلم أن يوالى املرتدين أو يعاونهم أو يترك لهم بعض أماكنه العسِري
ل ي يقتلوا املسلمين  ..بحج أن له معهم صلح  ..مع العلم أنهم يستهز،ون باإلسالم وتعاليمه ،ويقتلون
املسلمين ويسجنونهم  ..وح ى تِون الصورْ واضح فإني أسأل عن م على بابيرم واتفاقه مع االتحاد
ً
الوطنق الِوردستاني ضد الِوْ في أنصاراإلسالم  ..وَّارك هللا فيِم وُزاكم ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يعين املرتدين وغيرهم من الِفرْ املجرمين على املسلمين
املوحدين فهو كافر مجرم مثلهم ،والذي فعله علي بابير  ..قد سمعنا به  ..وهو من الخيان والغدروالِفر..
والرُل َ بساو صنائعه املشين واملعروف عنه َ عندنا متهم.
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كاف لتِفيره باعتبار
ا :235هل مجرد العمل كشرطي لدى أنظم الردْ َ كما لدينا في العرا َ و
أنه يعمل لدى حِوم طاغوتي  ،مما يجعله أحد أركانها  ..أم أنه ال يحِم عليه بالتِفير إال إذا كان في
ً
عمله مظاهرْ للِفار ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .االلتحا بجيوش الِفر والردْ كفر  ..لِن تِفير املعين م هم
يتوقف على تبوت شروط التِفير ،وانتفاء موانعه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :236ما حِم من ُيظاهر ُويناصر الطواغيي من املخابرات وغيرهم من العسِر  ..وهل
نقي حِم الجاسوا على املناصر  ..مع تايين حِم الجاسوا  ..مع التشديد على ذكر الدل من
ً
السلف  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد أُبي على هذا السؤال في أكثر من موضع من هذه السلسل
 ..وأُيو هنا :أن من يناصر طواغيي الِفر ُويظاهرهم على املسلمين فهو م هم وكافر مثلهم  ..وكذلك
الجاسوا الذي يتجس

لصالحهم على عورات املسلمين فهو كافر مثلهم  ..وقد سألتنق التفصيل

والدليل  ..فأحيلك إلى مقالنا م حِم الجاسوا م املنشور في موقعنا  ..فعس ى أن تجد فيه غايتك.
اَ :237من يتجس


لدنيا يصيبها ،دون غلب وعلو دين الِفار  ..فما هو حِمه؟ وما حِم

ملوك الطوا،ف في الندل الذين استعانوا بالنصارى على اِوانهم لعونهم على تثايي ممالِهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاليمن .من كان ناتج تجسسه يصو في نصرْ الِفروالِفار على اإلسالم
واملسلمين  ..فهو كفر  ..وإن كان قصده الشخص ق من وراء هذا التجس تحقيق بعض متاع الدنيا
َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُّ ْ ْ َ َ َ ْ ُّ ْ َ َ َ
َ َ َ َّ ّ َ َ
َْ
اَّلل ال َي ْه ِدي الق ْو َم
اآلِر ِْ وأن
ى
ل
وحظوظها لنفسه  ..قال تعالى :ذ ِلك ِبأنهم استحبوا الحياْ الدنيا ع
ِ
ْال َ افر َ
ين النحل.107 :
ِِ
ْ ُ َ َ َ
ُ َُ َ
َ
َُ
َ
أما عن حِم ملوك طوا،ف الندل ِ  ..تل َك أ َّم ق ْد َِل ْي ل َها َما ك َس َا ْي َولِم َّما ك َس ْا ُت ْم َو َال ت ْسألون
ُ َ
َ ُ
َع َّما كانوا َي ْع َملون البقرْ .134 :وَّالتالي لي من الحِم  ..وال الشجاع أن ننشغل كقضاْ على من مات
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ً
ً
ممن سلف  ..بينما الحياء من الطغاْ لم نجرؤ على أن نقول فيهم كلم واحدْ  ..أو نبين فيهم حِما شرعيا
ً
واحدا!

ا :238السالم عليِم و رحم هللا و بركاته شيخنا الفاضل أبو بصيرالطرطوس ق حفظه هللا
شاهدت شريطا مر،يا يحوي لقاء بين الشيخ املجاهد أبو عبد الرحمن كعِ املسؤول الشرعي
العام لجيش اإلسالم وبعض اإلِوْ يناقشون فيه بعض قضايا التِفير ،و ما لفي إنتباهي أن الشيخ وفقه
هللا عندما عرج على قضي الجاسوا قال أن تِفير الجاسوا ملجرد الج

هو قول الخوارج

ً
فما هو تعليقِم شيخنا الفاضل حول مقول الشيخ أبو عبد الرحمن و ُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته ،وبعد  ..من اعتبر التجس
صورْ واحدْ ،ال تتغير ،إما أن يقع في اإلفراط ،وإما أن يقع في التفريط  ..فمن اعتبر صورْ التجس ،
تِمن في التجس على شخص املسلم ،وعلى عوراته الخاص  ..ليتناولها في مجال الغيب والنميم بين
أقرانه ،وفي مجالسه  ..نعم؛ هذه الصورْ في التجس رغم أنها كبيرْ من الِبا،ر ،وذنو عظيم  ..إال أنها ال
ترقى إلى درُ الِفر الكبر.
وصورْ أِرى للتجس

 ..وهو أن يتجس

املرء على املسلمين ،لصالح العدو من ال افرين،

وليحقق لل افرين فرص الغلب واالنتصار على املسلمين  ..فهذا النوع من التجس

قد أوقع صاحبه في

املواالْ واملظاهرْ الِبرى لل افرين على اإلسالم واملسلمين  ..وعليه ،وعلى أمثاله تحمل النصوص الشرعي
الدال على كفر من تولى وظاهرال افرين املشركين على املسلمين.
وَّالتالي من قاا الحال الولى على الثاني وعدهما سواء  ..وأعطاهما حِم الحال الثاني فقد
وقع في شبه الخوارج  ..وقال ببعض قولهم  ..ومن قاا الحال الثاني على الولى ،وعدهما سواء ..
وأعطاهما حِم الحال أو الصورْ الولى ،فقد وقع في شبه اإلرُاء ،وقال ببعض قول املرُئ .
والحق َ الذي دلي عليه أدل الِتاب والسن َ وسط بي هما  ..إذ ل ل حال أو صورْ م هما حِمها
املختلف عن الِرى ،وهللا تعالى أعلم.
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ً
ا :239إن هؤالء القوم َ أمن الدول َ يستدعوننق رغما عنق ،ويطلبون منق أن أكتو بعض
ً
املعلومات أو أذكر لهم بعض الشياء ،فمثال يريدون معرف رقم فالن أو اسمه ال امل أو مواعيد
ً
دروسه ،وهم يعرفون كل ذلك ،ولِنق أتحرى أن أعطيهم ما يعرفون فقط ،وال يمِن الفالت م هم أبدا،
ً
وقد استشرت عددا من أهل العلم والفضل لدينا من إِواننا ،ف لهم أشاروا علي بأن ال أعاند معهم،
ً
لنه قد حصلي لي مش ل معهم سابقا ،بساو رفض ق التام للِتاب أو الِالم ،ولِ هم أشاروا علي بأن
ً
ً
ً
أت لم بما يعرفون هم ،ليتركوني قليال ،والحقيق استخرت كثيرا فيما قالوه لي ،وضاقي نفس ق كثيرا،
ً
ً
ووهللا كلما يستدعوننق أح بِرب شديد ،وهم وغَم وأدعو لهم أحيانا بالهداي  ،وكثيرا ما أدعو عليهم
 ..فهل علي إتم إن ت لمي بما يعرفون أم ال ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ألخص الجواب على سؤالك في النقطتين التاليتين:
ً
 -1هم عندما يريدونك أن تِتو إليهم معلومات عن إِوانك هم يعرفونها مسبقا ،يريدون من ذلك
ً
أمورا:
ّ
ُ ّ
أمور هم ال يعلمونها ،وهذا لن يتحقق لهم إال
جر،وك على أن تِتو إليهم في و
أولها :أن ِ
يروضوك وي ِ
بعد أن ُيزيلوا عندك الحاُز النفس ق الذي يمنعك من الِتاب إليهم  ..بدليل أن الذي يطلبونه منك هم
يعرفونه !
ً
تانيا :أن يتثبتوا من صح املعلومات ال ق تعطيهم إياها؛ فإذا صدقتهم فيما يعلمون فهذا يرجح
لهم صدقك في املعلومات ال ق ال يعلمونها !..
ً
تالثا :عندما ُيطالبونك أن تِتو لهم معلومات هم يعرفونها يتوقعون منك أن تتوسع في الحدي
والشرح فيستفيدوا من بعض كلماتك من حي ال تدري وال تظن أنها مفيدْ لهم !..
ً
رابعا :إضاف ملا تقدم فهم يريدون من ذلك أن ُيسيئوا إلى سمعتك بين املسلمين ،وَّخاص من
يسمع منك أوقد يتأتربأحاديثك ودروسك  ..فهم في ذلك يصنعون حواُزعديدْ بين اإلِوان تدفعهم لن
ُ
حد ال يثق فيه أحد بأحد  ..وهذا مطلو هام بالنسب للظاملين!!
يشِِوا بعضهم ببعض إلى و
 -2إذا تنبهي لذلك ،وكان أذاهم وشرهم ال يندفع عنك إال أن تِتو لهم ُ ..اِ لك أن تِتو لهم
بشروط:
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أمور هم ال يعرفونها ..
أولها :أن ال تِتو لهم عن إِوانك في و
ً
تانيا :أن ال تِتو عن إِوانك أي ش وقء قد يؤدي إلى نزول الضرر بهم وإن كان الظاملون يعلمون
ع هم هذه املعلومات؛ لن إقرارك بها هو دليل آِر عندهم على إدانتهم ،وقد يستدلوا بك على أنك م هم
حينئذ على إِوانك الخروج مما رموا به !..
ومن أهل البيي ،فيصعو
و
ً
تالثا :أن ال تتوسع في الحدي أكثر مما ينبغي أو ُيطلو منك  ..فإذا سئلي عن أمر الجواب عليه
يِون بخم كلمات ،ال تجو عليه بعشر كلمات ،فإن فعلي ُيخش ى أن تقع باملحظور وأن يطالك الحرج
واإلتم .
ً ُ
رابعا :أن تعلم إِوانك بما ذكرته ع هم َ وتستسمحهم من ذلك َ ح ى يِونوا على بين من أمرهم،
وح ى ال يدِل حديثك ع هم في باب الغيب وغيرذلك ..
بمراعاْ هذه الشروط وما تقدم ،وكان شر هؤالء الظاملين ال يندفع عنك إال بالِتاب إليهم  ..أرُو
ً
أن ال يِون في كتابتك إليهم أو إُابتك لهم على أسئلتهم حرُا إن شاء هللا .

ا :240ما حِم ما حدث مع أفراد الجيش الردني عندما ناصروا الِفرْ في أفغانستان ..
ً
فحسو علمق أنهم سيعملون في حراس املستشفيات  ..ونقاط املراقب وما إلى ذلك  ..علما أن من
يرفض الخدم يطرد من الجيش دون إعطاء مستحقات ..؟!
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يبدو أن املستشفيات في أفغانستان كثيرْ ُدا  ..ح ى تستحق
هذه الِوادر من عدد الجيوش والجند  ..حي ما من ُيش قصد أفغانستان  ..إال وِعم أنه سيحرا
املستشفيات  ..ويخدم في املستشفيات ؟!!
أقول :ال يجوِ لفراد الجيش الردني  ..وال لغيرهم  ..أن يتطوعوا للخدم في أفغانستان  ..وإن
ِعموا أن مهمتهم محصورْ في العمل اإلنساني  ..وإن أدى ذلك إلى حرمان الجندي من مستحقاته املالي
وغيرها !!..

ا :241ال يخفى عليِم يا شيخنا  ..حال النظام املصري وموقفه العدائي الصريح من
اإلسالم واملسلمين  ..ومحارَّته للدين  ..وسؤالي :كيف نتعامل في حياتنا اليومي مع ضباط وعناصر
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هذا النظام  ..هل نصلي وراءهم ،ونأكل ذبا،حهم ،ونزوُهم بناتنا  ..أم نمتنع عن هذا على اعتبار أنهم
مرتدون  ..مع العلم أننا ال نستطيع أن نتبين من شروط التِفير وانتفاء موانعه بحق كل شخص م هم
 ..أسأل هللا تعالى أن يحفظك من الطواغيي وُنودهم ،وعيونهم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من اضطر للتعامل مع هذه الشرا،ح من الناا ،كإُراء تزويج
ونحوه  ..ال بد له من التحري والسؤال عن سالم دي هم  ..وسالم مواقفهم  ..وأين هم من دين هللا ..
ُ
والقرا،ن املحيط ب ل شخص م هم في الغالو تعين على معرف ش قء ذلك  ..فالصالح ال يخفى حاله عن
الطالح  ..فإن تعسر معرف أحوالهم على وُه التحقيق والتدقيق أرى اعتزالهم  ..واعتزال الصالْ ِلفهم
 ..وعدم تزويجهم من بنات املسلمين هو الولى ،والذي يجو العمل به ،وهللا تعالى أعلم.

ا :242هل كل ُندي أو شرطي في معسِرالطاغوت ال افر كافر ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لي كل ُندي في ُيش الطاغوت كافرا بعينه؛ الحتمال وُود
ً
اإلكراه ،أو الجهل ،أوأن يِون عينا للمسلمين  ..واملسأل تختلف من ُيش إلى ُيش  ..ومن نظام إلى نظام
بحسو ظهور الِفرفي كل ُيش وكل نظام  ..واملسأل تناولناها بش قء من التوسع في مبح م مسا،ل هام
تتعلق بجيوش الم م فراُعه إن شئي.

ا :243اذا هاُم الجيش املصري غزْ فهل يِفرالجنود كفرا عينيا أم أنهم يعذرون بجهلهم
أو تأويلهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال نستبق الحداث وطرح املسا،ل  ..إذ ل ل حادث حدي .

لباا الجنود أو الشرط ِ  :إ َّن

ا :244يستدل البعض بهذه اآلي في تِفير كل من لا
َْ َ َ َ َ َ َ ُُ َُ َ َ ُ َ
َ
اط ِئين القصص .8 :فهل هذا االستدالل صحيح أم ال؟ تم إنهم
ِف ْرعون وهامان وُنودهما كانوا ِ ِ
ً
ً
ً
ً
يقولون كل من سمق ُنديا أو شرطيا فهوبنص هذه اآلي كافرِارج من املل  ،وأيضا كل من عمل عمال
فيها نصرْ لهم ،ولبقاء سلطتهم فهو كافر؟
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ً
ً
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا االستدالل غيرصحيح ،فلي كل من تسمق ُنديا أوشرطيا،
ً
أولا لباسهما يِون كافرا ،من دون االلتفات والنظرفي املوانع والشروط ،فالتِفيرال يقوم على السماء،
وال على مجرد اللباا ،وإنما على الوصاف ،والعمال والقوال ،واالعتقادات واإلرادات .
وملن يستدلون بظاهر هذه اآلي الِريم ُ ،يرد عليهم بآي أِرى ،ال تعارض بي هما ،وهي قوله تعالى:
ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ً َ َ ُ َ َ ّ َ َّ ُ َ
ُ ْ َ
ْ
َ و َق َ
اَّلل َوق ْد َُاءكم ِبال َب ِّينا ِت ِمن
ال َر ُُل ُّمؤ ِمن ِّم ْن ِآل ِفرعون يِتم ِإيمانه أتقتلون رُال أن يقول رِبي
ُ
َّرَِِّّ ْمغافر .28 :فهذا رُل لي من ُند فرعون وحسو ،بل هو من آله وحاشيته ومستشاريه املقرَّين،
يستطيع أن يدِل على فرعون في الوقات الحرُ  ،كان يِتم إيمانه ،ملانع اإلكراه والتقي  ..ومع ذلك
ْ
سماه هللا تعالى م َر ُُل ُّمؤ ِمنم ،وكذلك فتي أصحاب الِهف ،على الراجح أنهم كانوا من املقرَّين من

حاشي وَّالط طاغوت وإمبراطور الروم في ِمانهم ،وإال ملا تمِنوا من الدِول عليه ،والقيام والوقوف
ُ
ْ
أمامه ،والصدع بالحق في حضرته ووُهه ،وعلى املْل  ..ومع ذلك سماهم هللا تعالىِ  :فت َي َآمنوا ِب َ ِرّب ِه ْم
ً
َوِ ْد َن ُ
اه ْم ُه ًدى الِهف .13 :وكذلك ُيقال عن صالح الدين اليوبي رحمه هللا ،لم يِن ُنديا في الدول
ِ
ً
الفاطمي وحسو ،بل كان وِيرا من وِرائها ِ ..الص القول :أن التِفيرله شروط ،وله موانع ،وضوابط
َ لي م ها مجرد اللباا واملسميات َ هي ال ق تحدد من يِفر ،ومن ال يِفر ..قد بيناها في كتابنا املفصل م
قواعد في التِفيرم ،و كتاب م العذربالجهلم ،وكتاب م مسا،ل هام في بيان حال ُيوش الم م ،فليراُعها
من شاء.

ا :245هل تِفرون الح ام  ..وإن كان نعم  ..هل َمن يعمل في الحِوم كافر ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تِفيرالح ام املبدلين للشريع والذين ال يحِمون بما أنزل هللا ..
ً
ال يستلزم كفر وتِفير كل من يعمل في حِومااهم َ كما يروج البعض ترهيبا لعام املسلمين من تِفير
طواغيي الحِم! َ وإنما الذي نقوله :من دِل في نصرْ الحاكم الطاغوت وظاهره على املسلمين  ..فهوكافر
مثله  ..ومن بطانته  ..وهذا وصف ال يلزم كل من عمل في الحِوم  ..وهللا تعالى أعلم.


240

املشاركة يف جيوش األزظمة املعاصرة

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ا :246وما حِم من يتعاون مع هذه النظم الطاغي من املسلمين الذين ينطقون
بالشهادْ ويقيمون الشعا،رالديني  ..و هل يعاملون مثلهم  ..وما هي أولويات العمل في هذه البالد ؟؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التعاون يجو أن يِون حصرا على البر والتقوى  ..أما التعاون
على اإلتم والعدوان فهو محرم  ..وصاحبه آتم على قدرونوع تعاونه مع الظاملين  ..وال نقول مطلق التعاون
كفر  ..كما ال نقول مطلق التعاون مع املجرمين لي

بِفر  ..وإنما نفصل وننظر لنوع التعاون؛ فإن كان

يرقى إلى درُ التعاون على الِفر ..أو مظاهرْ ال افرين املجرمين على املؤمنين املوحدين  ..فهذا النوع من
التعاون كفر ..وصاحبه يِفر  ..وإال فال  ..وهللا تعالى أعلم.
أما عن الولويات ال ق يجو على الم أن تنصرف إليها ألخصها في كلمات :العلم  ..وَّخاص منه
التوحيد الخالص بمعناه الشامل  ..واإلعداد  ..ومن تم الجهاد في سايل هللا  ..وما سوى ذلك فهو مضيع
لْلوقات والطاقات والجهود  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :247بارك هللا في الشيخ أبي بصير  ،وغفر هللا لنا و له  ..ما حِم ضباط الجيش الشرط
الذين ُيشاركون في ُيوش الطواغيي  ..وَّخاص أننا نعلم أن م هم من كان من ذوي التوُه السنق
الجهادي كعبود الزمروإِوانه  ..فما حِمهم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كل من يدِل في نصرْ الطاغوت ُويظاهره على املسلمين كافر
ً
مثله  ..وال يلزم من ذلك أن يِون كل ضابط أو فرد في تلك الجيوش كافرا بعينه؛ الحتمال وُود اإلكراه ،أو
ً
الجهل ،أوأن يِون عينا للمسلمين على الظاملين ،ووُوده في معسِرهم لغاي استئصال الطاغوت والِفر
واملغلظ ،كما كان حال من ذكرت من اإلِوان إسالمبولي وإِوانه  ..فهذه موانع ال بد من اعتبارها والنظر
إليها عند إنزال الح ام على أفراد وأعيان تلك الجيوش  ..واملسأل قد ُبحثي بش قء من التوسع في بحثق
ممسا،ل هام تتعلق بجيوش الم م و محاالت يجوِ فيها إظهارالِفرم فراُعهما إن شئي.

ا :248لدي سؤال أرُو الرد لْلهمي  ،وُزاكم هللا عنا وعن املسلمين كل ِير ،والسؤال:
هل يجوِ العمل في ُيوش الطواغيي بني اإلعداد العسِري والتدريو على السالح وغيره ..؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال نرى مانعا من االنخراط في معسِرات الطاغوت لغرض اإلعداد
والتدريو على السالح ،ولِن وفق الشروط التالي :
ً
 -1أن يِون هذا اإلعداد والتدريو غير متيسر في معسِرات املسلمين؛ فإن كان متيسرا في
حينئذ إلى معسِرات الطواغيي.
معسِرات املسلمين فال يجوِ اللجوء
و
 -2أن يِون ِمن االنخراط في معسِرات الطواغيي على القدر الذي يتحقق منه غرض اإلعداد
والتدريو من غيرِيادْ؛ أي إذا كني تستوفي اإلعداد حقه بثالت أشهر ،فال يجوِ لك أن تمِ في معسِر
الطاغوت سن !..
 -3أن تضمن أن ال يترتو على هذا النوع من االنخراط في معسِرات الطواغيي مزالق عقدي ؛ كأن
ُ
تضطرللقتال في صفوف ُند الطاغوت ضد اإلسالم واملسلمين.
بهذه الشروط يجوِ االنخراط في معسِرالطاغوت لغرض اإلعداد والتدريو ،وإال فال  ..وهللا تعالى
أعلم.

ا :249ما حِم املخابرات أو املباح التابع لْلنظم العرَّي الحاكم  ،الذين يقومون
بمداهم البيوت العتقال اإلِوان املجاهدين ،وفتنتهم عن دي هم ،ورَّما لتسليمهم إلى أمري ا  ..وهل
يجوِ قتالهم وصدهم أم أن الخ يسلم نفسه لهم من دون قتال وال مقاوم  ..فقد انقسم اإلِوان فيما
بي هم بين املجيزوَّين املحرم على اعتبارأنه فتن ويؤدي إلى سفك الدم الحرام  ..فنرُواإلُاب  ،وُزاكم
ً
هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .فقد وردني أكثرمن سؤال حول هذا املوضوع وهي متقارَّ املعاني
 ..فأفيد بما يلي:
هذه الُهزْ املذكورْ وال ق م ها :املخابرات العسِري  ،والمن السياس ق ،وأمن الدول  ،والمن
املركزي ،والحرا الجمهوري ،والحرا املل ي ،وشرط م افح الشغو وقمع املظاهرات ،واملباح ..
ً
فهق من أكثر الُهزْ ال ق تعمل على حماي الطاغوت ونظامه ،وعرشه ،ومن أكثرها حرصا على تنفيذ
سياس وظلم الطواغيي؛ فهم عين الطاغوت الحارس الساهرْ ،ويده الباطش الظامل  ..يدورون مع
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الطاغوت وأهوا،ه في الحق والباطل ،وفي الخير والشر ،حي دار ُ ..يساملون من سامله الطاغوت ولو كان
من ال افرين املحارَّينُ ،ويعادون من عاداه الطاغوت ولو كان من املؤمنين املوحدين  ..فهم ال يعرفون والء
إال للطاغوت وفي الطاغوت  ..وال َّ
هم لهم سوى إرضاء الطاغوت ولو أدى ذلك إلى ظلم العباد وانتهاك
حرمااهم وسفك الدم الحرام  ..وهذا أمرمعلوم ع هم ال ِفاء فيه ،ال يشك في ذلك عاقل أومن ِبرأحوالهم
وابتلي بش قء من شرهم وفتنتهم!
وهؤالء ليسوا مسلمين  ..وال يجوِ أن يِونوا من ُند املسلمين  ..بل هم من ُند الشيطان وُند
الطاغوت الذين ُيقاتلون في سايل الطاغوت  ..ال يشك في كفرهم وإُرامهم من عرف دين هللا تعالى وعرف
حالهم.
وهؤالء يجو ُهادهم ودفع أذاهم وفتنتهم عن العباد والبالد سواء داهموا البيوت أو لم
ُيداهموها ،فإن داهموا البيوت على من فيها من اآلمنين وأرادوا اعتقال اإلِوان لفتنتهم في دي هم  ..يِون
ُهادهم ودفعهم أوكد وأولى.
فالم دفعي ضريب باهظ من أعزما تملك وال تزال تدفع الِثيربساو سِواها على هؤالء القتل
املجرمين وأرَّابهم من الطواغيي الحاكمين  ..تحي ِعم الخوف من الفتن  ..أو الحفا على الجبه
الداِلي في وُه العدو الخارجي  ..وغير ذلك من العذار الساقط ال ق يردها واقع الطغاْ املجرمين
وُنودهم!
أي فتن يخافونها وقد أتى الطاغوت وُنده الفتن من ُميع أبوابها  ..وأي ُبه يتباكون
ً
ً
ويحرصون عليها وقد وقف هؤالء الطواغيي الظاملين ظاهرا وَّاطنا مع أعداء الم على الم وأبنائها ..
من بعيد  ..إال إذا كانوا يعنون بالحفا
وعلى الجبه الداِلي  ..ودمروا حصون الجبه الداِلي منذ ِ و
على الجبه الداِلي الدِول في الطاع والوالء للطاغوت ونظامه ال افرالعميل ،ومتابعته على سياسته
الخبيث في تدميرالجبه الداِلي !!
لذا نقول :ما قدمناه هو الصل في التعامل مع هؤالء القتل املجرمين اإلرهابيين  ..ولِن هذا ال
يمنع الخ من إعمال قاعدْ ترُيح املصالح واملفاسد عند مداهم هؤالء الظاملين لبيته؛ فينظر إن كان
مجيئهم من أُل سؤال وُواب  ..وينتهق املوقف عند ذلك  ..أو قد يترتو عليه مجرد اعتقال يوم ويومين
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أوفترْ ِمني محتمل  ..وكان استخدام السالح في وُوههم في ذلك املوقف قد يترتو عليه مفاسد قد تطاله
وغيره من أهل بيته وإِوانه ال يستطيع السيطرْ عليها وال احتوائها  ..أو احتمالها  ..فالصواب في حقه
ً
ً
حينئذ أن يختارالقل ضررا وشرا ،ويذهو معهم.
و
أما إن كان يعلم أو يرجح لظنه أن القوم قد يعتقلونه لسنوات طوال  ..وقد يفتنونه عن دينه؛
فينتفون لحيته ،ويسبون دينه ،ورَّه ،ونايه كما هي عادْ القوم املعروف واملأتورْ ع هم عندما يقع بأيديهم
أحد من املجاهدين  ..أو قد يسلموه لمري ا وغيرها من دول الِفروالطغيان ليفتنوه في دينه ويعذبوه كما
ً
حينئذ أن ُيقاوم االعتقال ما وُد لذلك سايالُ ،ويقاتل ُويجاهد إن
هو وارد في السؤال  ..فالصواب في حقه
و
ُ
ً
كان قادرا على ذلك  ..وهذا من أعظم الجهاد في سايل هللا ،فإن قتل فهو شهيد بإذن هللا ،فقد صح عن
ُ
النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :ممن قتل دون دينه  ..دون ِعرضه  ..دون ماله  ..دون مظلمته  ..فهو
شهيدم.

ْ ْ
َْ
َ
وقال تعالىَ  :و َّالذ َ
ين إ َذا َأ َ
ص َاب ُه ُم ال َبغ ُي ُه ْم َينت ِص ُرونالشورى.39 :
ِ ِ


ً
ً
ا :250ما حِم حِوم سلمي مسلما واحدا للِفار ليقتلوه أو يعذبوه أو يسجنوه أو ح ى
َّ
يستجوَّوه ،ومن تم  :ما حِم من سلم مئات املسلمين املجاهدين إلى الِفار؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد تقدمي اإلُاب على نحو هذا السؤال ،وأضيف هنا فأقول:
ً
من أظهر لنا أنه يفعل ذلك نصرْ لل افرين املجرمين وعونا لهم على املؤمنين املوحدين  ..فهو كافر مثلهم،
َ َّ
ْ ُ َ َّ
لقوله تعالىَ  :و َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْم ،كما هوحال النظم ال ق تدعي اإلسالم وال ق آلي على نفسها
مطاردْ ومحارَّ اإلسالم واملسلمين قرَّ لمري ا وغيرها من بالد الِفر تحي ِعم محارَّ اإلرهاب
واإلرهابيين ُ ..يطاردون اإلرهاب وهم أسياده وطغاته في العالم!

ً
ا :251ما حِم حِوم تعاوني ولو ب لم (فضال عن الدعم املالي والعسِري) مع الدول
ال افرْ في محارَّتها للمسلمين وقتلهم وتعذيبهم  ..ولنِن صرحاء َ يا شيخنا َ ما قول الشرع فيما تقوم
به الحِوم السعودي من مطاردْ الشباب املجاهد واعتقالهم وتعذيبهم وتسليمهم لمري ا وملن قاوم
م هم القتل؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أيما حِوم أو نظام يثاي عنه ما تقدم ذكره في السؤال َ سواء
ً
كان النظام السعودي أو غيره َ فيوالي ال افرين املشركين ويِون ظهيرا لهم على املؤمنين املوحدين
املجاهدين  ..فهق حِوم غير إسالمي  ،ونظام غير إسالمي ،ال تجوِ مساملته ،وال االعتراف بشرعيته،
َ َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َّ
ص َارى َأ ْول َي َاء َب ْع ُ
ض ُه ْم َأ ْول َي ُاء َب ْ
الن َ
ض َو َم ْن َيت َول ُه ْم
ع
و
ود
ه
ي
ال
وا
ذ
خ
ت
ت
ال
وا
ن
بدالل قوله تعالى :يا أيها ال ِذين آم
ِ
ِ
ِ
و
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ ُ
ْ َ ْ َ َّ َ
ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ْ َّ َّ َ َ
ين كف ُروا أن َيت ِخذوا
امليناملا،دْ .51 :وقال تعالى :أفح ِسو ال ِذ
ِمنِم ف ِإنه ِم ُهم ِإن اَّلل ال ي ْه ِدي القوم الظ ِ ِ
َ
َّ َ َ َ َّ ْ َ
َ ُ ً
ين ن ُزالالِهف .102 :فإن نجحوا في أن اتخذوهم أولياء من
ِع َب ِادي ِم ْن ُدو ِني أ ْو ِل َي َاء ِإنا أ ْعت ْدنا َُ َهن َم ِلل ا ِف ِر
دون هللا ِرُوا َ بنص اآلي َ عن صف العبودي هلل إلى عبودي غيره من الطواغيي.


ا :252ما حِم املف ق الذي يف ق ويوقع على إعدام إِواننا املوحدين ُ ..وي ّ
صد عليه  ..كما
ِ
حصل ذلك في أماكن عدْ ..؟!
الجواب :الذي ُيشارك في قتل مجاهد بريء  ..بفتوى أو بإصدار المر  ..أو بمباشرْ الفعل  ..هو
ً
عمل ِطيرُدا ،وهو من أكبرالِبا،ربعد الشرك باهلل عزوُل  ..ولِن هل صاحبه يِفربذلك أم ال..؟
فهذا عا،د لْلسباب ال ق حملته على التوقيع على قتل مثل ذلك املسلم  ..فإن ظهر أن الساو
والدافع على ذلك الِره لإلسالم واملسلمين  ..والجهاد واملجاهدين  ..أو مجرد الوالء والنصرْ للطاغوت
ً
الحاكم  ..فهذا يِفر مهما عال صيته  ..وسواء كان مرُئا أم غيرذلك!
أما من كان دافعه غيرذلك  ..لتأويل أو لقناعات ِاطئ لها ما يسندها أو يبررها من الشرع  ..فهذا
مخطئ  ..هللا يتولى أمره  ..وأرى من السالم عدم الخوض في كفره ،ومن كان على شاكلته  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :253سؤالي حول موقف املسلم من عساكر وُنود الطواغيي الذين يدِلون على بلد
معين بحج م افح الشغو ،والحقيق أنهم يأتون مل افح اإلسالم وأصحابه امللتزمين  ..هل إذا
ً
حصلي مظاهرات في بلد معين ،وقاوم فيها ُنود الطغاْ امللتزمين ،وأذوهم  ..هل يِون دمهم حالال،
وهل يجوِ قتلهم ؟
ً
ُ
وإذا داهموا املنزل ،هل مقاومتهم مشروع  ،وهل إذا قتل املسلم في هذه الحال يِون شهيدا ..؟
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ُ
وعرضه  ..ودينه ..
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يشرع للمسلم القادر أن يدافع عن نفسه ِ ..
وحرماته لو تم االعتداء عليه من قبل ُنود الطواغيي الظاملين !..
ُ
ُ
ُ
ولو قتل فهو شهيد ،كما في قوله صلى هللا عليه وسلم :ممن قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل
ُ
ُ
ُ
دون أهله فهو شهيد ،ومن قتل دون دينه فهوشهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد  ..ومن قتل دون مظلمته
فهو شهيدم.
ولو قتلهم فهم في النار؛ لقول الصحابي للنبق صلى هللا عليه وسلم :أرأيي إن قتلته؛ أي ملن يريد
ً
ماله غصبا بغيروُه حق ؟ قال صلى هللا عليه وسلم :مهو في النار م مسلم.
وعرضه ودينه بسوء  ..وكان من ُند
هذا فيمن يريد مال املسلم بغير حق  ..فِيف بمن يريد دمه ِ
الطواغيي  ..ال شك أن ُهاده ودفعه أولى وأوكد  ..وهو أولى بالنار ممن ورد ذكره في الحدي .
مع التنايه إلى ضرورْ مراعاْ القدرْ  ..واملصالح واملفاسد  ..عند اإلقدام على مثل هذا العمل،
وهللا تعالى أعلم.

ا :254ما حِم دِول الجيش ،وما حِم الجندي الذي يعتقل ويضرب املسلمين لنهم
ً
يقولون الحق  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االلتحا طواعي في صفوف الجيوش التابع إلمرْ
الطواغيي الظاملين؛ لن هذه الجيوش أتبتي وَّجدارْ أنها مع العدو ضد الم  ..وأنها أداْ طيع بيد
الطواغيي ضد الشعوب ُ ..يحارَّون بها هللا ورسوله والذين آمنوا!
والجندي الذي يتطوع في هذه الجيوش ويقوم بما ذكرت في السؤال  ..فهو من بطان الطواغيي
ُ َ
َّ
َ
وِاصتهم  ..كافر مثلهم ،كما قال تعالىَ  :و َم ْن َي َت َول ُه ْم ِم ْنِ ْم ف ِإ َّن ُه ِم ْ ُه ْم  .وقال تعالىِ  :إ َّن ِف ْر َع ْون
ََ َ َ َ ُُ َُ َ َ ُ َ
َ
اط ِئين.
وهامان وُنودهما كانوا ِ ِ
ملزيد من الفا،دْ والتفصيل ننصح بمراُع مقالنا ممسا،ل هام في بيان حال ُيوش الم م.
و و


246

املشاركة يف جيوش األزظمة املعاصرة

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ا :255ال يخفى عليِم َ شيخنا َ ما تعمل به بعض الدول العرَّي من فرض التجنيد اإلُباري
ُ
املؤقي َ ِدم العلم! َ على من تحي حِمهم من املسلمين ،والسؤال :هل يجو على املسلم إذا هوطلو
ً
ً
لهذا التجنيد أن يستنِف ح ى القوم هم الذين يأتون به قسرا  ..علما بأن ذلك سيساو له عقوَّ
السجن وسيضطربعد ذلك إلى أداء تلك الخدم ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصل أنه ال يجوِ الخدم في الجيوش ال ق تحارب اإلسالم
واملسلمين ،وتقف عثرْ كأداء أمام أي محاول ُادْ الستئناف حياْ إسالمي راشدْ.
فإن عدمي ُميع الحيل  ..ووقع املرء في اإلكراه على الخدم في هذه الجيوش  ..ال أرى له أن
ً
يستنِف عن الخدم  ..ويعرض نفسه للفتن والبالء من دون مقابل أو نفع يرُوه  ..إن كان متيقنا أن
امتناعه وعدمه سواء من حي النتيج  ..وهي الخدم في نهاي املطاف في ُيوش هؤالء الظاملين  ..وهللا
تعالى أعلم.
وملزيد من الفا،دْ راُع مقالنا م مسا،ل هام في بيان حال ُيوش الم م.

ا :256مسأل تتعلق في ِدم العلم أو العسِري  ،إذا لم يعتقد املسلم بوُوبها و بِفر
ً
النظام الحاكم لِنه دِلها اضطرارا فهل عليه إتم في ذلك رغم ما فيها من الِفر و االستهزاء بالدين،
كذلك في سوريا يمِن أن يدفع املرء م  5000م دوالر بعد عمله في الخليج لخم سنوات ويتم إعفاؤه
م ها ،فهل إذا دِلها املسلم و لم يسافرعليه إتم في ذلك ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ للمسلم أن يتطوع من تلقاء نفسه للخدم في ُيوش
الطواغيي الخون الظاملين ،كما ال يجوِ له أن يدفع لهم العوض املالي فيقوهم به على طغيانهم وظلمهم
للناا إال على ما كان منه على وُه اإلكراه  ..ولو ِيربين الخدم والعوض املالي وكان ال بد له من أحدهما،
فليقدم دفع املبلغ على الخدم بالنف  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :257عندنا في إيران يجو على كل شاب بلغ من العمر م  18م سن أن يذهو إلى ِدم
الوظيف في املجاالت املدني كمدرا ونحو ذلك َ وهي تختلف عن الخدم العسِري املعروف َ ملدْ
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سنتين  ..وهو أمرتلزم الحِوم الشباب على القيام به  ..وفي حال امتنع أحدنا عن هذه الخدم ُيحرم
من كثير من حقوقه املدني ال ق يحتاُها كل إنسان  ..إضاف إلى اعتقاله والتنِيل به  ..ومنعه من
الخروج من إيران!
وقضي أِرى فقد أُاِالدستور اإليراني للشباب أن يتدرَّوا على استخدام السالح في معسِرات
الحِوم  ،ملدْ تالت أشهر  ..وضباط الجيش هم الذين يقومون بعملي التدريو  ..وهذه الشهر الثالت
ُ
تحذف من سن ق الخدم الوظيفي املشار إليها أعاله  ..والسؤال هل َ بعد هذا التفصيل َ يجوِ للشباب
االلتحا في هذه الخدم أم ال؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بناء على الوصف الوارد في السؤال أرُو أن ال يِون في االلتحا
ً
في هذه الخدم حرُا إن شاء هللا ،وَّخاص أن مجاالاها مدني يرتد نفعها على عام الناا  ..كما وأرُو
أن ال يِون في االلتحا بالدورْ العسِري ملدْ تالت أشهر واملشار إليها في السؤال من أُل التدريو على
ً
ً
السالح حرُا إن شاء هللا  ..ما لم يشترطوا شروطا ُويلزموا بإلزامات تتنافى مع عقيدْ التوحيد  ..بل هي
ً
فرص للشاب املسلم ل ي يتدرب على فنون القتال َ بعيدا عن أُواء الخوف واملالحق َ على ني اإلعداد
والجهاد في سايل هللا ،وهللا تعالى أعلم.

ا :258ما حِم الدِول في الخدم العسِري َ اإللزامي وليسي التطوعي َ عندنا في ليايا
ً
ً
وكيفيتها :أن كل مواطن في سن معين يطلو للجيش ُ
فيدرب ملدْ أربع أشهر تم ُيعطى رقما عسِريا
ً
ويطالو الجميع بشهرفي كل سن وكذلك في أي وقي تراه الدول  ..وفي حال عدم الدِول مطلقا يصبح
ً
املرء مطاردا من قبل الحِوم  ،ويصعو التنقل من مدين لِرى لِثرْ نقاط التفتيش؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصل عدم تِثير سواد الظاملين في ش قء  ..ولِن إن كاني هذه
الخدم ال بد م ها  ..واملتخلف ع ها قد يتعرض للمطاردْ والسجن ونحوه  ..فأرُو أن ال يِون في ذلك حرج
إن شاء هللا إن اقتصرت الخدم على التدريو العسِري كما هو وارد في السؤال  ..فاملسلم يحتاج إلى مثل
هذا التدريو واإلعداد  ..بل وله أُرإن شاء هللا إن أِلص الني هلل  ..وفي سايل هللا  ..فالتدريو العسِري
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ً
ً
عند هؤالء الطواغيي الظاملين لي شرا محضا  ..بل فيه ِير كثير ينبغي على املسلمين استغالله لغياب
البديل ،وَّخاص إن قصرت فترْ الخدم وكاني مقصورْ على العمليات التدرياي  ،وهللا تعالى أعلم.

ا :259في مسأل إنهاء الخدم العسِري في بالدنا  ..ظهرت قضي ُديدْ وهي اإلعفاء من
الخدم مقابل مبالغ مالي يدفعها املسلم لجهات معني  ..ولِن املش ل تِمن في إلزام الجندي
ً
بالحضور ملدْ أسبوع مثال من أُل كتاب اسمه ،ونشره في الوحدات  ..فهل هذا الحضور املؤقي من
ً
ً
ً
أُل اإلعفاء كليا من الخدم ُيعد كفرا مخرُا عن املل  ..أم أنها ضرورْ  ..أم فيه تفصيل ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الخدم العسِري في ُيوش هؤالء الطواغيي الظاملين  ..الصل
ُ
فيها أنها ال تجوِ؛ لن هذه الجيوش لم تعد للدفاع عن الم وحرمااها  ..ودفع الصا،ل من أعدائها  ..وإنما
عدت لحماي عروش وأمجاد الطواغيي الظاملين !..
وإذا كان هذا البالء َ بالء الخدم في هذه الجيوش َ ال ُيرفع ،وال يوُد سايل لدفعه إال بدفع مبلغ
ً
من املال لهؤالء الظاملينُ ،اِ ..فهو أقل ضررا من الخدم في ُيوشهم وعسِرهم  ..فقد دفع صهيو بن
سنان -رض ق هللا عنهُ -ميع ماله إلى كفارقريش مقابل أن يخلوا بينه وَّين الهجرْ إلى رسول هللا -صلى هللا
ُ
ً
عليه وسلم -في املدين  ..وملا فعلوا وفعل  ..وأِبر النبق -صلى هللا عليه وسلم -بخبره أقره وأتنا عليه ِيرا،
ً
وقال :مرَّح البيع أبا يحيى  ..رَّح البيع أبا يحيى  ..تالتام.
أما قولِم أنه قد يضطرللحضور إليهم ملدْ أسبوع  ..فهل هذا من الِفر؟!
ً
أقول :ما دامي العملي كلها تتم تحي ظروف الضرورْ واإلكراه  ..أرُو أن ال يِون في ذلك حرُا
إن شاء هللا.

ً
ا :260في حال ترك املجند الجندي  ،هل ُيعتبر ِروُه من الجيش ِروُا من هذا العمل
ً
الِفري ،أم أنه يحتاج إلى شروط أِرى للتوَّ من هذا العمل  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينِ .روُه من الخدم العسِري في ُيوش الِفر يِفي للمسلمين
ل ي يتعاملوا معه كمسلم؛ النتفاء الظاهر الِفري وعودته إلى الظاهر اإلسالمي ،أما ما يتعلق بجانو
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النجاْ من العذاب يوم القيام فال بد من أن يضم إلى ُانو اإلقالع عن الذنو صد االستغفار والتوَّ
والندم على ما فرط بحق دينه وعقيدته ،وأمته ،وأن يعزم على أن ال يعود إلى مثله تاني .

ا :261أنا مسلم من بلد عربي ُ ..يشه من ُمل الجيوش َّ
املجيرْ واملسيرْ لخدم الطاغوت
وحمايته  ..ومحارَّ اإلسالم واملسلمين  ..وظلم الناا  ..والخدم العسِري عندنا إُباري  ..وأنا مخير
ً
بين دفع البدل َ مبلغا من املال َ وَّين الخدم في هذا الجيش  ..وال ق تمتد لكثر من سن  ..فأيهما أفعل
 ..بارك هللا فيِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن ِيرت بين أمرين ال بد لك من أحدهما :دفع البدل  ..أم الخدم
في هذه الجيوش ال افرْ الظامل  ..فأقلهما ضرر عليك وعلى دينك أن تدفع البدل املالي  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :262ما حِم الشرع في السا،قين والعاملين العرب أو الُانو الذين يمدون القوات
المريِي الغاِي في العرا بالبضائع واملؤن ..؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .حِمهم حِم املحارَّين ،تجرى عليهم أح ام أهل الحرب،
ُويعاملون معامل أهل الحرب.

ا :263ما هو ضابط الردْ فيمن يتعاون مع املحتل ال افر؛ فهل لو قدم أحد املسلمين
الطعام والشراب ،أو قلم رصاص للمحتل  ..هل يِفربذلك؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الضابط في معرف الخدم املِفرْ من عدمها صغرت أم كبرت
هو بالنظر إلى الغاي من وراء هذه الخدم أو اإلعان ال ق يقدمها املسلم لذلك ال افر املحتل؛ فإن كان
الغاي م ها إعانته على غزو بالد املسلمين ،وتثايي حِمه ونظامه ،أومحارَّ اإلسالم واملسلمين فهق ِدم
وإعان َ مهما قلي وكان نوعها َ مِفرْ  ..وصاحبها يِفر  ..ونحو ذلك اإلعان ال ق ال يمِن أن ُتفسر سوى
أنها مظاهرْ لل افرين املحتلين على اإلسالم واملسلمين وعلى حرمااهم ،وإن ِعم صاحبها بلسانه أنه لم يقدم
لهم هذا الدعم أو املساعدْ من قبيل مظاهراهم على اإلسالم واملسلمين؛ كمن يتطوع للقتال معهم ضد
َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ُّ ْ َ ْ
الدن َيا َعلى اآل ِِ َر ِْ
املسلمين من أُل املال ،والراتو الشهري ،لقوله تعالى :ذ ِلك ِبأنهم استحبوا الحياْ
ُ
َو َأ َّن َّ َ
اَّلل ال َي ْهدي ْال َق ْو َم ْال َ افر َ
ينالنحل .107 :بهذا الضابط تميزاإلعان املِفرْ َ ال ق تدِل في معنى املوالْ
ِ
ِِ
الِبرى َ من سواها ،وهللا تعالى أعلم.

ا :264ما حِم املسلمين الذين يتطوعون للقتال في الجيش المري ي الذي ُعرف بمحارَّته
لإلسالم وأهله ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االلتحا بالجيش المري ي ،وال بغيره من الجيوش ال افرْ
ال ق تحارب اإلسالم واملسلمين  ..ومن يلتحق من املسلمين بهذه الجيوشُ ،ويظاهرهم على املسلمين فهو
َ َّ
ْ ُ َ َّ
م هم  ..وكافر مثلهم ،قال تعالىَ  :و َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْم
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ا :265لعلِم َ شيخنا َ قد سمعتم بفتوى القرضاوي بجواِ قتال املسلمين المريِيين مع
الجيش المري ي ضد املسلمين في أفغانستان  ..فما قولِم في ذلك  ..وَّماذا تنصحون املسلمين تجاه
ً
إِوانهم في أفغانستان  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لي غريبا أن يصدر عن هذا الضال املُضل مثل هذه الفتاوى
الشاذْ املعلوم من الدين بالضرورْ بطالنها  ..ولِن الغريو أنه إلى الساع َ ورغم ضالالت الرُل الِثيرْ
ال ق يصعو حصرها َ ال يزال عدد من املسلمين من يستمعون إليه  ..ويعتدون بفتواه ُ ..ويجادلون عنه!
أما أن فتوى الرُل اآلنف الذكرباطل  ..فهذا ال ِفاء فيه ،وذلك من أوُه:
م ها :أنه آترَ في فتواه املذكورْ أعاله َ الوالء الوطنق  ..والوالء للجنسي على الوالء للعقيدْ والدين
 ..وقدم الولى على الِرى  ..وهذا كفر ملصادمته عشرات النصوص ال ق توُو عقد الوالء والبراء بين
املسلمين على أساا االنتماء للعقيدْ والدين  ..وأن املسلمين يد واحدْ على من سواهم مهما باعدت أو
فرقي بي هم القطار  ..أو تعددت ُنسيااهم ولغااهم وأعراقهم !..
وهو كفرلِونه عقد الوالء والبراء في الوطن أو الدار ..ولذات الوطن من دون هللا عزوُل !..
وم ها :أنه َ في فتواه َ قد أحل وأُاِ ما حرم هللا تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورْ  ..حي
أنه أُاِ مظاهرْ املشركين املجرمين املعتدين والقتال معهم ضد املسلمين العتبارات واهي ُاهلي ال
اعتبارلها في ديننا الحنيف  ..وهي اعتبارات االنتماء للوطن والجنسي !
ً
ً
فهو لم ُيظاهر وحسو  ..بل أحل مظاهرْ املشركين على املسلمين  ..وهذا أغلظ كفرا وُرما ..
لحصول الِفر من ُهتينُ :ه مظاهرْ املشركين  ..ومن ُه استحالل مظاهرْ املشركين على املسلمين
!..
وم ها :تذبذبه وتقلبه فيما يخص هذه املسأل  ..فهو من ُه طالو املسلمين بمد يد العون
للمسلمين في أفغانستان  ..وناشدهم عدم مساعدْ المري ان في عدوانهم على أفغانستان  ..ومن ُه
أِرى أُاِ للمسلمين المري ان َ وتعدادهم باآلالف ،بحِم انتمائهم الوطنق! َ القتال بجوار ومع الجيش
المري ي الغاِي واملعتدي على حرمات املسلمين وأطفالهم في أفغانستان !..
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ضمن ُانو ونقم من يعارضون أو ُيحرمون الغزو واالعتداء المري ي  ..وُانو ونقم
وهو بذلك ِ
من ُيؤيدون االعتداء المري ي  ..فهو ال مع هؤالء وال مع هؤالء  ..وهذا أقل ما ُيقال فيه بأنه ِندق ونفا ..
َّ ُ َ َ َ َ
وتذبذب ،كما قال تعالىُ  :م َذ ْب َذب َين َب ْي َن َذل َك ال إ َلى َه ُؤالء َوال إ َلى َه ُؤالء َو َم ْن ُي ْ
اَّلل فل ْن ت ِج َد ل ُه
ض ِل ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َس ِايالالنساء.143 :
ً
أما ما يجو على املسلمين نحوإِوانهم في أفغانستان  ..فأقول :نزوال عند العمل بجميع النصوص
الشرعي ذات العالق باملسأل يجو على ُميع املسلمين في الرض َ كل بحسو ظروفه وطاقته وإم انياته
َ أن يقدموا يد العون والغوث والنصرْ إلِوانهم املسلمين في أفغانستان  ..كما يجو عليهم أن يردوا ع هم
ظلم العدوان المري ي وحلفائها بجميع الوسا،ل املشروع  ..كل بحسو طاقته وقدرته وموقعه  ..وهذا
َّ
واُو ال من فيه لحد  ..وهو مما ال ِفاء فيه  ..وال يختلف عليه اتنان من ذوي العلم املعتبرين.

ا :266ما حِم إقام املسلم في الواليات املتحدْ المريِي  ..وما حِم املسلم الذي يدِل
في ُيشهم ُ ..ويشارك في قتل املسلمين في أفغانستان ؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لإلقام في دارالِفر ُيشترط شروطا م ها القدرْ على إظهار الدين
 ..وأن يأمن ُانو اإلكراه على مظاهرْ املشركين على املسلمين  ..فإن انتفى ذلك أو ش قء منه ال يجوِ
للمسلم أن ُيقيم في تلك الديار !..
كما أن حاالت اإلكراه واالضطرار  ..وانتفاء البديل الفضل في كثير من الحيان  ..ال ق تلجئ املسلم
على الهجرْ إلى تلك الدياروغيرها  ..هي معتبرْ ومؤترْ على الحِم باإليجاب أو النفي  ..وهللا تعالى أعلم.
أما الجواب عن حِم من يدِل الجيش المري ي لقتال املسلمين في أفغانستان أو غيرها ..؟
أقول :ال ِالف على أن من يفعل ذلك يِفر ويخرج من دا،رْ اإلسالم  ..ويفقد صف أنه من
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ
ض
املسلمين املؤمنين ،لقوله تعالى :يا أيها ال ِذين آمنوا ال تت ِخذوا اليهود والنصارى أو ِلياء بعضهم أو ِلياء بع و
ْ َ ْ َ َّ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ْ َّ َّ َ َ
امليناملا،دْ.51 :
ومن يتول ُهم ِمنِم ف ِإنه ِم ُهم ِإن اَّلل ال ي ْه ِدي القوم الظ ِ ِ
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ا :267شيخنا الفاضل  ..أدعو هللا أن يحفظِم من كيد ال ا،دين  ..شيخنا الحبيو  :هل
يجوِ لي االلتحا بجيش الدول الوروَّي ال ق أحمل ُنسيتها بني التدريو واإلعداد مع العلم أن
قانون االنضمام إلى الجيش في تلك الدول يتميزبنوع من املرون  ،يعنق يمِن إُراء فترْ التدريو فقط
دون االستمرار في ِدم الجيش كما يمِن العمل في الجيش لفترْ محدودْ إلُراء تمرينات تطبيقي
ً
للحصص التدرياي  ..أفدنا  ،وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال ،ال يجوِ !..

ا :268ما هو حِم دِول املسلم في شرط أو ُيش الدول ال افرْ  ..وملاذا التحريم إذا كان
ال يجوِ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االلتحا والتطوع في ُيوش الِفر؛ لن الداِل فيها ال
يستطيع أن يمتنع من أن يِون أداْ طيع بأيدي ال افرين ُيقاتلون به املسلمين وقي يشاءون كما هو
مشاهد وملموا  ..ومن يدِل في نصراهم ُويقاتل معهم ضد املسلمين ال شك بِفره وِروُه من دا،رْ
َ َّ
ْ ُ َ َّ
اإلسالم ،كما قال تعالىَ  :و َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْم.

ا :269تقوم في هذه اليام القوات المريِي الغاِي للعرا بتشِيل ُيش من أبناء الشعو
ً
العراقي  ..فهل يجوِ االلتحا بهذا الجيش ،والتجند فيه ،علما أن الرواتو قد تِون مغري ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االلتحا بهذا الجيش املزعوم وال تِثير سواده في ش قء
مهما كاني الرواتو مغري  ،وذلك لسباب م ها :أن االنخراط في هذا الجيش الذي ترعاه القوات الغاِي
ُ
املحتل وتشرف عليه يعنق االعتراف بشرعي احتالل الغزاْ للبالد والعباد.
وم ها :أن هذا الجيش الذي يعملون على تشِيله من أبناء الشعو العراقي ستِون من مهامه
الساسي حماي وحراس القوات الغاِي  ،وتثايي ملِهم وحِمهم ،وتمِي هم من تحقيق أهدافهم
ً
ومخططااهم القريب والبعيدْ ال ق غزوا البالد والعباد لُلها  ..كما سيِونون عونا لهم على املجاهدين
من أبناء الشعو العراقي املسلم  ..كما سيِونون في الخطوط المامي عند أدنى مواُه بين الغزاْ
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واملقاوم العراقي املسلم  ،ولن ُيقبل م هم أقل من ذلك  ..وهذا ال شك أنه يدِل في املواالْ الظاهرْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َّ
ص َارى َأ ْول َي َاء َب ْع ُ
الن َ
ض ُه ْم
و
ود
ه
ي
ال
وا
ذ
خ
ت
ت
ال
وا
ن
الصريح ال ق نهى ع ها هللا في قوله تعالى :يا أيها ال ِذين آم
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َّ َ
َأ ْول َي ُاء َب ْع َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ْ َّ َّ َ َ
امليناملا،دْ.51 :
ض ومن يتول ُهم ِمنِم ف ِإنه ِم ُهم ِإن اَّلل ال ي ْه ِدي القوم الظ ِ ِ
ِ
و


ً
ً
ا :270ما حِم من يدِل الجيش والشرط في الدول ال افرْ كفرا أصليا ،وهل ينطبق عليه
العذار ال ق ذكرتموها في حِم من يلتحق بجند الطاغوت املرتد  ..كذلك ما حِم من يعمل في الدول
ال افرْ كشرطي مرور؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االلتحا بجيوش الِفر؛ سواء كان كفرها من ُه الردْ
أم من ُه الِفر الصلي ،والذي نجزم به أن من يلتحق بجيوشهم طواعي على ني طاعتهم في ُميع ما
يأمرون به ،بما في ذلك قتال ومحارَّ اإلسالم واملسلمين  ..فهذا كفر ،وهو كافر مثلهم ،كذلك من ينضم
إليهم لغرض من أغراض الدنيا تم يطيعهم في محارَّ اإلسالم واملسلمين ،فهذا كذلك نجزم بِفره ،لقوله
َ
َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ُّ ْ َ ْ
َ َّ
ْ ُ َ َّ
الدن َيا َعلى اآل ِِ َر ِْ َوأ َّن
تعالىَ  :و َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْم ،ولقوله تعالى :ذ ِلك ِبأنهم استحبوا الحياْ
َّ َ
اَّلل ال َي ْهدي ْال َق ْو َم ْال َ افر َ
ين.
ِ
ِِ
فهذا الصنف من الجند املتطوعين في عسِر وُيوش الِفر ال بد من الجزم بِفرهم بأعيانهم ..
وما سواهم يتعين النظر بأحوالهم ،وظروفهم ،ودوافعهم ،وغايااهم  ..والنظر في موانع التِفير وشروطه
أحد م هم بحِم معين.
عند الحِم على و

ً
أما العمل عندهم كشرطي مرور  ..فإن كان متيقنا أن عمله ال يتجاوِ مهن املرور وتنظيمه  ..وال

ُيلزمه في الوقوع بمخالفات شرعي  ..وال باملظاهرْ لهم على املسلمين  ..أرُو أن ال يِون في ذلك حرج إن
شاء هللا ،ملا في ذلك من السالم لعام الناا ،وهللا تعالى أعلم.

ا :271ما الحِم فيمن يجيز الدِول في صف الجيش ال افر ضد املسلمين ،أو يجيز إعان
الِفار ضد املسلمين بحج الحصول على مصلح أو دفع مفسدْ عن ُماع أِرى من املسلمين
وكمثال على ذلك فتوى الشيخ القرضاوي واملفِرالهويدي لْلمري ي املسلم باالنضمام للجيش المري ي
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في حرَّه الصلياي على أفغانستان ،وفتاوى بعض مرُئ العصر بأنه يجوِ للنظام الحاكم في بالد
الحرمين إعان المري ان وفتح القواعد لهم للعدوان على املسلمين في العرا بحج دفع أذى المري ان
عن بالد الحرمين  ..ألي مثل هذه الفتاوى فيها استحالل ملا حرم هللا مما هو معلوم من الدين
بالضرورْ وتنقض الوالء والبراء فأي عذرملن ال ُيعذر بالجهل ،ويزعم انتسابه لهل العلم !!
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املصالح واملفاسد تقدربميزان الشرع ال بغيره ،وعليه فال مصلح
تعلووتواِي مصلح التوحيد ،وال مفسدْ تعلووتواِي مفسدْ الشرك والِفر ..كما أنه لي من املصلح
ً
الشرعي أن يفدي املسلم نفسه بأِيه املسلم؛ الستوائهما في الحقو والحرم  ،فضال عن أن يفدي بعض
مصالحه املادي الزهيدْ كالراتو ونحوه  ..بإِوانه املسلمين!!
وهؤالء الذين أُاِوا للمسلم القتال مع الجيش المري ي ال افر ضد إِوانهم املسلمين في
ً
أفغانستان أو غيرها من بالد املسلمين مراعاْ لبعض املصالح الدنيوي الزهيدْ  ..أو انسياقا وراء رغبات
بعض الطواغيي  ..هؤالء لم يحِموا شرع هللا في تقديراملصالح واملفاسد وإنما حِموا أهواءهم وشهوااهم
 ..وأحلوا َ بفعلهم هذا َ ناقض من نواقض التوحيد أال وهي مظاهرْ املشركين على املسلمين  ..كما أنهم
قدموا الوالء للوطن والجنسي على الوالء للعقيدْ والدين  ..والوالء في هللا  ..وهم إن لم يتوَّوا من صنيعهم
ِطرعظيم وشر كبير  ..نسأل هللا تعالى السالم  ،وحسن الختام.
هذا ال شك أنهم على و

ً
هذا القرضاوي الضال كان لي فيه حِم قديم  ..وددت أن أتراُع عنه  ..ووددت أن أسمع منه كالما

يجر،نق على التراُع عما كني قلته فيه  ..وال أِال أود  ..ولِن كلما سمعي إليه وإلى دُله وكذبه على دين
هللا  ..أدركي أن طغيان الرُل وكذبه على دين هللا في اِدياد َ كان آِرها ما قاله في حلق مذاع عبر قناْ
ً
الجزيرْ أنه ال يقول عن اليهود والنصارى كفارا وإنما يقول ع هم أنهم غير مسلمين !!َ وأيقني كذلك أننق
ً
لم أكن مخطئا يوم أصدرت فيه ذلك الحِم الذي لم ير لبعض اإلِوان ،وال حول وال قوْ إال باهلل.

ا :272سؤال :إلى أهل الحل والعقد في سوريا ِاص  ،وعلماء املسلمين عام  ...غرف املوك
 ..الواليات املتحدْ المريِي هي من أنشأها وهي من ُمعي العضاء فيها ،وهي من تعطي الوامر ..
ماهو حِم من يواليهم ويأتمربأمرهم؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قبل أن نجيو عن هذا السؤال ،ال بد من اإلشارْ إلى أمرين :أولهما،
أن الفصا،ل َ أو غالبها َ ال ق دِلي هذه الغرف  ،وسجلي نفسها فيها  ..قد ألجأاها إلى ذلك الحاُ املاس ،
والضرورْ امللح  ،وال ق ترقى في بعض ُوانبها إلى درُ اإلكراه ،املتمثل في دفع القتل واملجاِر الجماعي
عن أنفسهم ،وذويهم ومناطقهم ،من قبل الطاغوت النصيري املجرم  ..ف ان ال بد لهم من االستعان بهذا
السالح الذي يأتيهم من هذه الغرف أو غيرها.
تانيهما ،أن مثل هذه المور ال يجوِ البي فيها ،والحِم عليها بحِم واحد  ..بَ م الِومم ،وعلى العموم
 ..من غيرتفصيل  ..وتفصيل املسأل كالتالي:
 -1الفصا،ل ال ق تأِذ السالح من هذه الغرف  ،ل ي تدافع به عن الثورْ وأهدافها ،وعن نفسها،
وعن البالد والعباد  ..والحقو والحرمات  ..وفق ِطتها الخاص بها  ..فهذه قد أحسني ،ولي عليها ش قء
ُ
 ..وأيما شرط فاسد يمنعها من فعل ذلك فهو باطل  ..من حقها أن ترفضه وال تلتزم به  ..ح ى لو اشترط
َ َ
ً
ً
َ ُ َ
َ
شرطا لي َ
شروطا لي َ
ُ
ن
هللا ،من اشت َرط
كت
في
أناا يشترطو
اب ِ
ِ
عليها  ..كما في الحدي الصحيح :مما بال و
ُّ َ َ
ُ
ََ َ َ َ
َ
أحق وأ ْوت ُق مالبخاري.
شرط ،شرط هللا
باطل ،وإن اشترط ما،
و
هللا فهو ِ
كتاب ِ
في ِ
 -2فصا،ل تأِذ السالح من هذه الغرف  ،ل ي تدافع به عن نفسها ،ومناطقها ،وعن حرمااهم  ..وعن
ً
أهلهم ،ودي هم  ..وأحيانا توصل بعض هذه املساعدات مما يصل إليها من هذه الغرف أو غيرها ،إلى غيرها
من الفصا،ل املجاهدْ مما هي غير مسجل في م املوكم .. ،لِ ها مع ذلك فهق تلتزم بأوامر الغرف من حي
ُ َ
تحديد املعارك ال ق تفتح مع النظام النصيري املجرم!
ً
ً
ً
فهذه الفصا،ل قد ِلطي بفعلها هذا عمال صالحا ،وِاطئا  ..أُادت من وُه  ..وأِطأت من وُه
ُ َ
آِر؛ وهو التزامها بتعليمات الغرف في تحديد املعارك ال ق تفتح مع النظام السدي املجرم.
فهذا ِطأ نتفهمه للضرورْ ال ق أشرنا إليها أعاله  ..نناصحهم فيه ،ال نقرهم عليه  ..لِن هذا الخطأ
َ
هل يرقى إلى درُ الِفر ..وَّالتالي ُيحِم عليه وعلى فاعله بالِفروالردْ ُ ..ويدِل صاحبه في ِان العداء؟
أقول :ال؛ ال ُيحِم على هذا الخطأ بالِفر ..فال َيحِم عليه ،وعلى فاعله بالِفرإال ُاهل ْ
وتي من
تيوا الخوارج الغالْ ،وسفيه من سفهائهم.
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 -3فصا،ل َ وهذه بحسو علمق غير موُودْ على أرض الشام ،وأعنق الفصا،ل املحسوَّ على
الثورْ الشامي املبارك َ تقبل هذه املساعدْ مقابل محارَّ اإلسالم ،واملسلمين  ..تم تلتزم للعدو بهذا
َ
ُ
الشرط  ..هذه الفصا،ل َ إن وُدت َ نعم؛ ُيحِم عليها بالِفر والردْ ،وعليها تحمل اآليات والنصوص
ّ
الشرعي ال ق تفيد كفر من ظاهروناصراملشركين على اإلسالم واملسلمين.
مع التنايه :أنه لي أي اقتتال بين فصيلين مجاهدين  ..بالضرورْ هو من هذا القبيل؛ بحي
يحمل كل فصيل على اآلِر ،حِم الِفروالردْ لِونه ُيقاتله  ..فيعتبرنفسه هواإلسالم واملسلمين  ..وَّالتالي
ّ
من قاتله فهو ُيقاتل اإلسالم واملسلمين  ..فهذا اعتقاد الخوارج الغالْ الُالف والعياذ باهلل ،أهل السن
والجماع منه براء.
ً
فقتال فصيلين أو أكثر فيما بي ها لدفع بغي وعدوان املعتدي م ها عن اآلِر  ..لي كفرا  ..وليسوا
ب افرين  ..بل هم ُميعهم مؤمنين مسلمين  ..كما قال تعالىَ  :وإن َطاَ ،ف َتان م َن ْاملُ ْؤمن َين ْاق َت َت ُلوا َف َأ ْ
ص ِل ُحوا
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ى َ َ ُ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ
اءت َف َأ ْ
ص ِل ُحوا َب ْي َ ُه َما
اَّلل ف ِإن ف
بي هما ف ِإن بغي ِإحداهما على الِر فقا ِتلوا ال ِ ق تب ِغي ح ى ت ِفيء ِإلى أم ِر ِ
ُْْ
َ
ب ْال َع ْدل َو َأ ْقس ُطوا إ َّن َّ َ
اَّلل ُي ِح ُّو املق ِس ِطين الحجرات .9 :فرغم اقتتالهما  ..ووقوع العدوان من إحداها
ِ
ِ
ِ
ِ
على الِرى  ..وضرورْ دفع بغي وعدوان الطا،ف الباغي املعتدي  ...فسمى الطا،فتين املعتدي  ،واملعتدى
عليها مؤمنين.
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ا :273ما حِم الخروج على أ،م الجور والظلم  ..مع ذكر مذاهو العلماء في ذلك
ً
بالتفصيل ،وَّيان الراجح م ها  ..وُزاكم هللا ِيرا.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه مسأل كبيرْ ،وذكرها على وُه التفصيل واالستدالل يحتاج
ملصنف كامل  ..ولي هنا موضعه.
لذا سأكتفي إن شاء هللا تعالى في تلخيص املسأل في النقاط التالي  ،فأقول:
 -1إذا بلغ الجور والظلم باإلمام أو الحاكم درُ الِفر البواح  ..يجو الخروج عليه بالنص
واإلُماع.
 -2إذا كان ظلمه وفجوره دون الِفرالبواح ُ ..ينظرملفاسد الخروج عليه ومفاسد فجوره وظلمه،
فإن رجحي مفاسد الخروج عليه ال يجوِ الخروج عليه بالقوْ.
وأما إن رجحي مفاسد ظلمه وفجوره على مفاسد الخروج عليهُ ،اِ الخروج عليه ،ورَّما يجو
.
فإن قيل :هذا مخالف ملا نص عليه بعض أهل العلم :من أن اإلمام الفاسق ال يجوِ الخروج عليه
بالقوْ ،ونقلوا اإلُماع على ذلك ؟
أقول :هذا صحيح؛ وهو محمول على تقديرهم املسبق بأن مفاسد الخروج على الحاكم الفاسق
هي أشد وأغلظ من مفاسد فجوره وظلمه مع بقا،ه على سدْ الحِم  ..ولِن إذا تيقن املسلمون بأن
مفاسد الخروج على الحاكم هي أقل بِثير من مفاسد إقراره على سدْ الحِم على ما هو عليه من الظلم
ً
والفجور  ..فإن كثيرا من أهل العلم َ إن توفر هذا الشرط َ قد نصوا على ُواِ الخروج عليه  ..واستدلوا
على ذلك بنصوص عديدْ ال ق تفيد أن اإلسالم ُاء بدفع املفاسد وُلو املصالح  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :274قرأت لِم في إحدى رسا،لِم بما معناه وفهمته أنا بطريق ق أن شرط م كفرالحاكم م
لي هو الشرط الوحيد الالِم لحلي الخروج عليه ،بل أن ُوره وظلمه كاف للخروج عليه في حال
القدرْ واتفا الم  ،فهل هناك دليل شرعي وتاريخي يؤكد هذا القول املهم ؟!
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لعلِم تقصدون رسال م فصل الِالم في مسأل الخروج على
الح ام م  ..والذي قلته في هذه الرسال وأقوله هنا :أن الحاكم املسلم الفاسق الظالم الشديد الفسق
والظلم والفجور إن قدر الخروج عليه وكان الخروج عليه أقل فتن وضرر من بقا،ه على سدْ الحِم ُاِ
ً
ً
الخروج عليه عمال بمجموع الدل الشرعي ال ق توُو تغيير املنِر والِذ على يد الظالم  ..وعمال
ُ
بالقواعد الشرعي ال ق تلزم بدفع الضرر الكبربالضرر الصغر ..والشرالكبربشرأصغر منه.
شرالرعاء ُ
وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مإن ّ
الحطم م أي شديد
البطش والظلم بالرعي !
وقال صلى هللا عليه وسلم :مما من قوم ُيعمل فيهم باملعاص ق ،تم يقدرون على أن ُيغيروا تم ال
ُيغيروا إال يوشك أن يعمهم هللا منه بعقابم.
ومن حي الدل التاريخي ال يخفاكم ِروج الحسين على يزيد ،وِروج أهل املدين على يزيد
حي قد ِلعوا أنفسهم من بيعته بقيادْ عبد هللا بن حنظل  ،ومطيع العدوي وكان معهم ُل أهل املدين
وعلمائها ،وكذلك ِروج عبد الرحمن بن الشع على المويين وكان معه كثير من العلماء والفقهاء م هم
سعيد بن الجبير ،وعامر الشعبق ،وكذلك ِروج محمد بن عبد هللا امللقو بالنف

الزكي على دول

العباسيين  ..وِروج العباسيين على المويين وقيام دولتهم على أنقاض دول المويين  ..وغيرها كثير من
الحركات حصلي عبرالتاريخ اإلسالمي تجعلنا نستأن بها في شرعي ما أشرنا إليه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :275هل يجوِ َ إن أمِن َ الخروج على حاكم في دول مسلم ال يحِم بشرع هللا ،ويمنع
َ
الحجاب ،ويمنع تعدد الزوُات ،ويقول :هذا تخلف  ..وهل يجوِ اغتياله إن لم يمِن الخروج عليه؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن توفرت االستطاع نعم يجوِ ،بل يجو ،والدليل الذي يلزم
ً
ً
الخروج عليه قوله صلى هللا عليه وسلم :مما لم تروا م هم كفرا بواحا م وهذا املوصوف بتلك الوصاف
املذكورْ في السؤال قد رؤي منه الِفرالبواح.

ا :276ما العمل للخروج على النظم الغير مسلم ؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أعد للخروج عدته بمعنى اإلعداد الشرعي العام :املادي منه
َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َّ ً َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ
يل اق ُع ُدوا
واملعنوي ،كما قال تعالى :ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدْ ول ِِن ك ِره اَّلل ان ِبعاثهم فثبطهم و ِق
َم َع ْال َقاعد َ
ينالتوَّ  .46 :فاإلعداد هو العالم الدال على مدى صد القوم في الخروج للجهاد.
ِِ

ً
ا :277كيف نقول ملن يستدل بقول النبق -صلى هللا عليه وسلم -ح ى م تروا م هم كفرا
ً
ً
ً
بواحام على أنه ال يجوِ تِفير هؤالء الح ام ما لم يظهروا كفرا بواحا أو ينطقوا به  ..وما صح تفسير
النووي للِفرهنا باملعصي ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .قوله بأنه ال يِفرهم ح ى ُيظهروا الِفرالبواح أو ينطقوا به  ..هو
قول صحيح ال حرج فيه  ..ولِن لنا أن نسأله ومن كان على رأيه وقوله :ألم تروا بعد من هؤالء الح ام
الظاملين الجاتمين بالحديد والنارعلى صدرومقدرات الم الِفرالبواح ،ولم تسمعوه م هم ..؟!!
فإن قالوا :نعم  ..فال يلومونا لو قلنا لهم ،أنتم واحد من اتنين :إما أنِم تعيشون في كوكو آِرغير
ً
ومآا ُراء حِم هؤالء
كوكو الرض ال تعرفون شيئا عن حقيق واقعِم وما يحصل لْلم من نِبات
و
املجرمين املتسلطين عمالء اليهود والنصارى !!..
أو أنِم تعرفون واقعِم وتعرفون حقيق هؤالء املجرمين لِنِم ال تعرفون دينِم  ..وال تعرفون
ً
ً
م ى يِون املرء مؤمنا وم ى يِون كافرا  ..وكالهما مصيب كبيرْ بحقِم !
تم أنِم بذلك تِونون قد تصدرتم مجال

الحِم واإلفتاء والخوض في املسا،ل الِبار وأنتم

تفقدون مقومات الفتوى الصحيح  :وهي فقه واقع املسأل  ..وفقه دليلها الشرعي من الِتاب والسن
املطابق لها !!
ً
ومن كان كذلك ال يحق له أن يف ق وال أن يحِم على الشياء  ..فضال عن أن ُيزاحم اآلِرين
بجهاالته ،ويطالبهم بالنزول عند قوله ورأيه !!
أما سؤالِم َ يا أخي َ عن مدى صح تفسيرالنووي رحمه هللا للِفرالوارد في الحدي باملعصي
فأفيد بما يلي:
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ُ
ً
أوال :تأويل الِفر الوارد في الحدي باملعاص ق كما نقل عن النووي رحمه هللا  ..هو قول بعيد عن
الصواب؛ لن لفظ م الِفر البواح م ال يمِن أن ُيحمل على املعصي ال ق هي دون الِفر !..
إضاف إلى ذلك فإن أدل الشريع قد أكدت في أكثر من نص على حرم الخروج على الحاكم
ومناِعته على الوالي والحِم ملجرد وقوعه في معصي ال ترقى إلى درُ الِفرالبواح ..
ً
ُ
تانيا :إذا ُحمل الِفر على املعصي  ..فإن املناِع الواردْ في الحدي ينبغي أن تحمل على مجرد
أمرالحاكم باملعروف ،ونهيه عن املنِر ..بالحِم واملوعظ الحسن  ،بحي ال ترقى هذه املناِع إلى درُ
الخروج عليه وعلى واليته بالقوْ ،وهذا معنى أشار إليه النووي ولعله هو املقصود من كالمه ،حي قال:
ً
ً
ومعنى الحدي ال تناِعوا والْ المور في واليتهم وال تعترضوا عليهم ،إال أن تروا م هم منِرا محققا تعلمونه
من قواعد اإلسالم فإذا رأيتم ذلك فأنِروه عليهم وقولوا بالحق حي ما كنتم ،وأما الخروج عليهم وقتالهم
فحرام بإُماع املسلمين وإن كانوا فسق ظاملين ،وقد تظاهرت الحادي بمعنى ما ذكرته ،وأُمع أهل
السن أنه ال ينعزل السلطان بالفسق  ..ا -هَ .
فهو ملا أول الِفر إلى املعصي ال ق هي دون الِفر لزمه أن يؤول املناِع إلى مجرد أمره باملعروف
ونهيه عن املنِر ..لن الحاكم الذي يقع في الِفرالبواح املخرج عن املل ال يختلف اتنان من ذوي العلم في
وُوب الخروج عليه وعلى واليته بالقوْ !
فها هو نفسه رحمه هللا ينقل اإلُماع على ذلك ،فقال :قال القاض ق عياض :أُمع العلماء على
أن اإلمام ال تنعقد ل افر ،وعلى أنه لو طرأ عليه الِفر انعزل ،وقال :وكذا لو ترك إقام الصالْ والدعاء
إليها  ..ا -هَ .
تم أن قول النووي رحمه هللا اآلنف الذكر في التعامل مع الحاكم الفاسق أو العاص ق هو
قول صحيح قد دلي عليه عشرات النصوص  ..وهي كاني تغنيه عن اللجوء إلى تأويل الحدي أعاله عن
ظاهره وداللته ،وتفسيرالِفرالبواح باملعصي  ..واملناِع باملناصح !!
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ً
ً
ا :278من حدي عبادْ بن الصامي والذي ُاء فيه م إال أن تروا كفرا بواحا م فهل لِم أن
توضحوا املقصود بالِفرالبواح  ..وهل من أمثل صريح نعايشها في هذا الباب  ..وُزاكم هللا عنا كل
ِير؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املقصود بالِفر البواح الوارد في الحدي ما دل عليه الدليل
ً
الشرعي من الِتاب أو السن بأنه كفر ُلي صريح؛ أي غير متشابه وال محتمل  ..ال يقبل تأويال وال صرفا ..
وهذا الِفرالبواح قد يأتي من ُه االعتقاد أو القول أو العمل.
ُ
وأمثلته في واقعنا املعاصر واملعايش أكثر من أن تحصر في هذا املوضع؛ إذ ح امنا ولْلسف لم
يبخلوا على شعوبهم في أن يظهروا لهم ُميع فنون وضروب الِفر البواح  ..م هاعلى سايل املثال ال
الحصر :وقوعهم في الحِم بغير ما أنزل هللا على وُه التِذيو ،والجحود ،واالستحالل ،واالستهان ،
والِبر ،والعناد ،واإلعراض  ..وهذا كفربواح.
وم ها ،وقوعهم في التبديل لح ام الشريع بالقوانين الِفري الوضعي  ..وهذا كفر بواح.
وم هاُ ،عل ِاصي التشريع والتحليل والتحريم لنفسهم مع َ أو من دون َ هللا  ..وهذا كفر بواح.
وم ها ،عدولهم عن التحاكم إلى الشريع  ..وتحاكمهم إلى ما يضادها من حثاالت شرائع
الاشر  ..وهذا كفر بواح.
وم ها ،محارَّتهم لدين هللا  ..وللدعاْ إلى هللا  ..وحرصهم الشديد على إفساد العباد والبالد  ..وهذا
كفربواح.
وم ها ،دِولهم الصريح في مواالْ أعداء الم من اليهود والنصارى وغيرهم من اإلباحيين
وامللحدين  ..على أبناء الم من املسلمين املوحدين ..وهذا كفربواح.
وم ها ،وقوع كثير م هم باالستهزاء والسو الصريح لدين هللا عز وُل  ..ولو أردت أن تتبع وسا،ل
إعالمهم الناطق باسمهم ،وما يصدرع ها ..لخرُي في كل يوم بطا،ف كبيرْ من السو والطعن باهلل وآياته
ورسوله  ..وهذا كفر بواح.
وم ها ،عقدهم للوالء والبراء  ..وتقسيمهم للحقو والواُبات على أساا االنتماء الوطنق
اإلقليمق ،ولي على أساا االنتماء العقدي الدينق  ..فال افر من أبناء الوطن له كامل الحقو واملواالْ
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 ..بينما املسلم العدل َ من ِارج حدود الوطن َ لي له ش قء من ذلك؛ لِونه ال ينتمق للحدود الجغرافي
للوطن  ..وهذا كفر بواح.
فهذه بعض المثل والصور الجلي على الِفرالبواح ال ق وقع فيها طواغيي الحِم املعاصرين ..
الجاتمين على صدر الم ومقدرااها بالحديد والنار  ..نسأل هللا تعالى أن يريح العباد والبالد م هم ومن
شرورهم !!

ا :279ما هي شروط الخروج على الح ام في الوقي الحاضر  ..وَّماذا نرد على من يتعلل
بمصلح الدعوْ ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .للخروج على أي حاكم يحِم بالد املسلمين ال بد لذلك
من شرطين:
الشرط الول :أن يقع في الِفر البواح الظاهر الذي لنا فيه برهان من رَّنا -سبحانه وتعالى.. -
ً
ً
ً
ً
والذي ال يحتمل تأويال وال صرفا  ..لقوله -صلى هللا عليه وسلم :-مإال أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا
فيه برهانم.
ً
ً ً
ً
قال الخطابي :معنى قوله بواحا؛ يريد ظاهرا باديا من باح بالش قء يبوح به بواحا إذا أذاعه وأظهره
 ..ا -هَ.
وفي قوله :معندكم من هللا فيه برهان م قال ابن حجرفي الفتح :أي نص آي أو ِبرصحيح ال يحتمل
التأويل ،ومقتضاه أنه ال يجوِ الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل ا -هَ .
الشرط الثاني :توفرالقدرْ ال ق تمِن املسلمين من الخروج عليه  ..فإن حصل العجزعن ذلك ..
ً
تعين عليهم إعداد القوْ َ ما استطاعوا إلى ذلك سايال َ ال ق تمِ هم من الخروج عليه واستبداله بحاكم
َ َ َ ْ َ َ َّ ُ
اَّلل ل ْل َ افر َ
ين
مسلم آِريحِمهم بالِتاب والسن  ..ولي لهم ِيارآِرغيرذلك لقوله تعالى :ولن يجعل ِ ِ ِ
ً
َ ُْ ْ َ
َعلى املؤ ِم ِنين َس ِايال .
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ً
أما من يرد ذلك متعلال بمصلح الدعوْ  ..فهو كالذي يرد حِم هللا ورسوله بهواه أو بأي كالم آِر
 ..وال يتشفع له كونه سمى رده لحِم هللا ورسوله  ..بمصلح الدعوْ  ..فتغييرأسماء الشياء وتسميتها بغير
ً
اسمها الحقيقي ال يغيرشيئا من حقيقتها ووصفها ال ق هي عليه !!
فالذي يسمق رده لحِم هللا تعالى  ..بمصلح الدعوْ  ..أو بالحِم  ..أو بالسياس وغير ذلك من
اللقاب ،كل ذلك ال يمنع عنه وعن فعله وصف ومسمى الرد لحِم هللا تعالى ! ..
ً
وذلك أن املصلح املنصوص عليها شرعا ال يجوِ ردها ومقابلتها بمصلح نص عليها املخلو من
تلقاء نفسه وهواه  ..فرد املصلح ال ق نص عليها الخالق -سبحانه وتعالى -باملصلح ال ق نص عليها
املخلو  ..هوكمن يقول أن املخلو أدرى بمصلح العباد من رب العباد  ..واملصلح ال ق شرعها املخلو
الجاهل الضعيف هي أفضل وأحسن ملصالح العباد من املصلح ال ق شرعها هللا تعالى وأمر بها  ..وهذا
عين الِفرالبواح والعياذ باهلل !
وفي ذلك عظ لولئك الذين يتسرعون في إطال الح ام الجا،رْ الطائش  ..فهم ما إن يسمعوا
منك كلم الخروج على الح ام َ ولو كان بالحق ووفق ما أمرهللا ورسوله َ إال وتراهم يرمونك بالفتن  ،وأنك
من دعاْ الفتن  ،وأنك صاحو فتن  ..وهم بذلك كأنهم يقولون أن هللا تعالى يأمربالفتن ويدعو إلى الفتن
 ..ويشرع لعباده الفتن !!..
َ ْ َْ ُ
وه ْم َح َّ ى ال َت ُِو َن ف ْت َن َو َي ُِو َن ّ ُ ُ ُّ ُ َّ
وهللا تعالى يقولَ  :و َقات ُل ُ
َّلل . وقال تعالى :وال ِفتن
ِ
الدين كله ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
َْْ
أش ُّد ِم َن القت ِل؛ أي فتن الِفروالشرك  ..وفتن الرض ى بالحاكم ال افروحِمه ونظامه الِفري لهق
أشد على العباد والبالد من فتن القتل والقتال والخروج على الحاكم ال افراملبدل لشرع هللا تعالى .
ً
وما تقدم ال يعنق أننا ننفي شيئا اسمه م مصلح الدعوْ م إذا كاني هذه املصلح مستنبط من
ً
نصوص وقواعد الشريع  ..بعيدا عن أهواء وتحسينات وإرُاف الاشر.

ً
ً
ا :280لقد ُاء في ُوابك على شروط الخروج على الحاكم أنه يجو أن يِون كافرا كفرا
ً
ً
بواحا  ..وسؤالي هو :هل كل حاكم بغير ما أنزل هللا يِون كافرا أم أن هناك تفصيل ؟
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ً
فإن كان هناك تفصيل وقلتم أن حاكما ما لي ب افر مع أنه ال يحِم بما أنزل هللا فهل يصح أن
ً
يقال أنه يجو الخروج عليه وإن لم يِن كافرا ،وإنما يخرج عليه بساو حِمه بما أنزل هللا  ..وبعبارْ
ً
أوضح! هل يصح القول التالي :أن كفر الحاكم لي شرطا في الخروج عليه ،وإنما عدم تطبيقه للشريع
ً
كاف للخروج عليه وإن لم يِن كافرا ..؟!
و
ً
إن هذا المريا شيخ يثيركثيرا من الِالم فهال تفضلتم بتفصيل املسأل  ..وَّيان القول الراجح ل ي
ً
نقفل ُميع أبواب اإلفراط والتفريط  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .الحاكم بغير ما أنزل هللا نوعان :نوع يِفر؛ وصفته أن يحِم بغير
ً
ً
ً
ما أنزل هللا استخفافا ،واستهان  ،وجحودا لحِم هللا تعالى ،أو استحالال للحِم بغير ما أنزل هللا ،أو أنه
يستبدل شرع هللا تعالى بشرائع الطاغوت ويقدمها عليه ،أو أنه ُيعطل العمل بمجموع الشريع أو بعضها؛
وما حمله على ذلك إال البغض والعداوْ والِره ملا أنزل هللا تعالى من الشرائع  ..والبعض الذي وافق فيه
حِم الشريع فهو يحِم به لن إرادْ الشعو قضي بذلك ،أو ملا فيها من املصالح للعباد والبالد  ..ولي
ً
ً
ً
عبادْ وطاع وانقيادا هلل تعالى؛ ولي لن هللا تعالى أمره بها  ..فهذا الحاكم يِفر كفرا أكبر مخرُا عن
املل  ،وهو الذي يجو أن ُيخرج عليه بالقوْ ،ويناِع على الوالي والحِم .
ً
ونوع آِر من الح ام ال يِفر ،وصفته :أنه يِون منقادا بمجموع حِمه وأحواله لشرع هللا تعالى،
ً
ً
اُتهاد معتبروغير معتبر ..يخالف فيها
محبا له ،راضيا به  ..تم هو مع ذلك تظهر منه بعض الزالت لهوى أو
و
حِم هللا تعالى  ..فهذا وأمثاله حمل عليه أهل العلم كابن عباا وغيره قولهم :كفردون كفر ..لي بالِفر
الذي تذهبون إليه!
فهذا النوع من الح ام وإن وصفوا في بعض أحوالهم ومواقفهم أنهم ال يحِمون بما أنزل هللا  ..إال
أنههم ال يِفرون ملجرد ذلك ،وَّالتالي ال يجوِ الخروج عليهم بالقوْ ،ومناِعتهم على الوالي والحِم ،على
تفصيل ذكره أهل العلم لي هنا موضع بسطه  ..وقولنا ال يجوِ الخروج عليهم بالقوْ  ،أو مناِعتهم على
ً
الوالي ال ُيفهم منه أبدا عدم مناصحتهم ،أو عدم أمرهم باملعروف ونهيهم عن املنِر بالحِم  ،وَّاملوعظ
الحسن !..
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والمثل على هذا النوع من الح ام تجدها ظاهرْ في نماذج الحِم منذ املرحل الموي وإلى نهاي
عهد حِم العثمانيين  ..ومن لم يفصل هذا التفصيل املتقدم َ الذي قال به السلف ودلي عليه نصوص
الشريع َ لزمه والعياذ باهلل أن يقول بِفر ُميع ح ام املسلمين منذ العهد الموي وإلى نهاي العهد
مغال هان عليه دينه !
العثماني القريو  ..وهذا ال يقدم عليه إال كل و
من ِالل ما تقدم َ تعلم يا أخي َ أن العل في الخروج على الحاكم هو كفره ولي لِونه لم يحِم
بما أنزل هللا في موقع من املواقع .
ً
أما قولك :معدم تطبيقه للشريع  ..وإن لم يِن كافرا م فهو قول غيردقيق وال سديد؛ لن الذي ال
ً
ً
ُيطبق الشريع ويقصيها عن واقع حياْ الناا  ..فهذا ال يِون مؤمنا ،وال يِون إال كافرا  ..وهللا تعالى أعلم
.

ً
ا :281مسأل في الخروج على الحاكم :أوال الحاكم الذي تاي كفره وأقيمي عليه الحج .
ً
ً
تانيا الحاكم املسلم الضعيف والعاُزعن حِم الدول فضال عن الدفاع ع ها.
الجواب :أين السؤال  ..فِالمك وصف وإِبارال سؤال فيه ؟!
ً
ومع ذلك أستسمحك عذرا لغوص في باطنك وقصدك لستخرج سؤالك ،فأني تريد أن تقول:
الحاكم الذي تاي كفره وأقيمي عليه الحج هل يجوِ الخروج عليه ،وكذلك الحاكم الضعيف الذي ال
يقدرعلى حماي الدول هل يجوِ الخروج عليه ؟
فإن كان هذا قصدك ومرادك ،أقول :إن توفرت االستطاع نعم يجوِ ،أما الحاكم املسلم
الضعيف ينبغي النظر في املصالح واملفاسد من الخروج عليه أو عدمه ،وترُيح ما تِمن فيه املصلح
الراجح  ،ومرد ذلك لهل الحل والعقد من املسلمين ،وهللا تعالى أعلم.

ا :282ذكرت في الردود على الِوْ أنه لجواِ الخروج على الحاكم ال افر يجو توفر
االستطاع  ..فما هو ضابط االستطاع  ..م ى يحِم على ُماعه بأنها مستطيع للخروج على الحاكم
ومن يحِم لها بذلك  ..فهذا أمر واسع يستطيع أي مثبط أن يتعلل بعدم االستطاع  ..كذلك ذكرت
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أن املصلح واملفسدْ معتبرتان فما ضابطهما فمن يرى أن وظيفته تفقد فهذه مفسدْ وموت عدد
من الناا مفسدْ  ..وال أعظم من مفسده ضياع دين الناا والذي يضيعه لهم الطاغوت ب ل ما أوتي
من وسا،ل  ..فما الضابط ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يحدد االستطاع من عدمها قيادات الجهاد ،وأهل الحل
والعقد م هم  ..فالمرلهم ولي لغيرهم ،فهم الدرى في هذه املسأل .
إلى أهواء العباد ونزوااهم ،فقد

أما ضابط املصلح واملفسدْ فمرده إلى شرع هللا تعالى ،ولي
ً
روي أن رُال قال للنبق صلى هللا عليه وسلم :أنا مدحي ِين وذمي شين! فقال له رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :مذاك هللام .فالذي يِون مدحه ِين على اإلطال وذمه شين على اإلطال هو هللا تعالى وحده ،أما
املخلو فما وافق مدحه مدح الخالق فهوِين وإال فهو شين ،وما وافق ذمه ذم الخالق سبحانه وتعالى فهو
شين ،وإال فهو ِين.
وقد ذكرنا من قبل أن أعظم مصلح هي مصلح الدين والتوحيد ،وأيما مصلح تتعارض وتتنافى
ُ
معها فتقدم مصلح الدين والتوحيد على ما سواها من املصالح مهما عظمي  ..وكذلك فإن أعظم
مفسدْ هي مفسدْ الِفروالشرك ،ف ل مفسدْ اهون في سايل دفع املفسدْ الِبرى أال وهي مفسدْ الِفر
وه ْم َح َّ ى ال َت ُِو َن ف ْت َن َو َي ُِو َن ّ ُ ُ ُّ ُ َّ
والشرك ،كما قال تعالىَ  :و َقات ُل ُ
َّلل.
ِ
الدين كله ِ ِ
ِ
ِ

ا :283وددت االستفسارعن الخروج على الحاكم عندما ُيظهرالِفرالبواح مع القدرْ على
الخروج  ..لن هناك من يحتج بعدم الخروج بموقف اإلمام أحمد رحمه هللا تجاه من ُلده  ..وهل لِم
كالم حول املوضوع  ..أفدنا حفظِم هللا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .رغم ما تعرض له اإلمام أحمد وغيره من ُور وضرب أيام فتن
ِلق القرآن إال أنه لم يِن يرى كفر ح ام وسالطين ِمانه  ..وأنهم كفروا الِفر البواح الذي يستلزم
الخروج عليهم  ..وَّالتالي ال يصح القياا عليه  ..واملسأل قد تناولتها أكثر من مرْ لو تصفحي صفحات
السئل .
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ا :284تناقشي مرْ أنا وأحد الشباب في مسأل الخروج على الحاكم املرتد ،فذكر لي في
معرض الِالم أن الخروج منوط بإُماع الم ويعنق أهل الحل والعقد فيها ،واستدل بحدي رسول
ً
ً
هللا صلى هللا عليه وسلم :مح ى تروا كفرا بواحا لِم فيه من هللا برهان م ،وقال إن صيغ الجمع الواردْ
ً
في الحدي تدل على أن الخطاب لْلم كلها ،فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل يشترط في
ً
ً
اإلُماع املطلوب أن يِون صريحا أم سِوتيا  ..وكيف يقال بصح الخروج على ح ام ِماننا  -وقد
وقعوا في الِفرالبواح  -واإلُماع متعذر  ..بغض النظرعن القدرْ واملصلح ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الخطاب موُه لْلم  ،ولجميع املسلمين  ..وال يعنق وال ُيفهم منه
أن الحاكم الذي ُيخرج عليه ينبغي أن ينعقد اإلُماع بين أهل العلم على كفره وردته  ..وال نعرف هذا القول
عن عالم معتبر!
ُويقال كذلك :أن اإلُماع منعقد على وُوب الخروج على الحاكم ال افر املرتد  ..وهذا ال يعنق
ضرورْ أن ينعقد اإلُماع على كفر الحاكم الذي ُيراد الخروج عليه؛ لتعذر ذلك  ..ولن الناا تتفاوت في
علمها حول هؤالء الطواغيي وأحوالهم وسياسااهم ،فمن يعلم حج على من ال يعلم  ..ومن ال يعلم ال
يجوِ أن يِون عقب أمام من يريد العمل فيما يعلم.
ُويقال كذلك :أن التاريخ اإلسالمي قد حدتنا عن حركات ِروج عدْ على ح ام الجور  ..قد قادها
ً
كبارعلماء الم من السلف الصالح  ..مع وُود من ُيخالفهم من العلماء  ..فلوكان اإلُماع واُبا للخروج
على الحاكم ال افر َ كما ذكر صاحبك َ فمن باب أولى أن ُيشترط للخروج على الحاكم الظالم وأن يذكره
املخالفون كدليل ضد من يرون الخروج على الحاكم الظالم من أهل العلم  ..ولِن لم يحصل ش قء من
ذلك.

ا :285بسم هللا الرحمن الرحيم  ..التم

العذر بداي عما قد يفهم من ِطابي  ،وأطلو

منِم  -بارك هللا فيِم  -إحسان الظن بي  :ما فهمته من أُوَّتِم  -بارك هللا فيِم  -أنِم تشجعون
على الخروج على الح ام لنهم ال يحِمون بما انزل هللا تعالى  ،وأن من لم يحِم بما انزل هللا تعالى هو
من الطواغيي ..وال أشك في هذا الِالم بالطبع  ،ولِن لي وقف  ،أرُو منِم توضيحها:
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إذا ِرج هؤالء على ح امهم  ،فهل ِروُهم هذا يأتي هِذا بدون سفك للدماء وَّدون أن تحدث
فتن بين الناا وتحصد هذه الفتن كل اِضروياب !!
هل ِروج هؤالء على ح امهم أولى أم اُتناب اقتتال املسلمين فيما بي هم أولى ؟!
هل يِون معنى كالمِم  -بارك هللا فيِم  -هو تشجيع الناا على رفض ح امهم وإعداد العدْ
والعتاد لتغييرأنظم بالدهم ؟!
أال ترون أن هذا مدعاْ لحدوث الفتن واقتتال املسلمين وتخريو للصف اإلسالمي حي نصبح
لقم سهل للِفار وامللحدين ؟!
التم العذرمرْ أِرى لجهلي وسوء فهمق  ،ولِن أرُو شرح ما قد فهمته وَّيان أدل على ذلك ..
هل كان الح ام السابقون في العصور السابق ِمن علما،نا الفاضل أمثال اإلمام احمد بن حنبل وشيخ
اإلسالم بن تيمي وغيرهم  ،هل كان أولئك يحِمون بما انزل هللا ؟! برغم ما هاُي وماُي من الفتن
املعروف في تلك االِمن !
وهل سبق وأن أف ى من علما،نا السابقون من ذوي الفضل على الخروج على الح ام وأولي المر
بهذا الش ل الذي فهمته من أُوَّتِم ؟!
هذا وأسال هللا أن يغفر لي سوء أدبي معِم وسوء فهمق وغلب ُهلي على حالي  ،والسالم عليِم
ورحم هللا .
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا  ..أشِر لْلِي حسن تأدبها وتلطفها
في طرح السؤال  ..وأُيبها على ما سألي أوتساءلي عنه َ ملاذا أقول بضرورْ ووُوب الخروج على طواغيي
الحِم املعاصرين َ في النقاط التالي :
 -1إن طواغيي الحِم املعاصرين لم يِفروا من ُه عدم حِمهم بما أنزل هللا وحسو؛ وإنما
كفروا من ُهات وأبواب عدْ :م ها الحِم بغير ما أنزل هللا  ..وم ها التشريع مع هللا  ..وسن القوانين
ُ
املضاهي لشرع هللا  ..وم ها التحاكم إلى شرائع الِفرال ق تضاهي شرع هللا تعالى  ..وم ها مظاهراهم الظاهرْ
لعداء الم واملل على اإلسالم واملسلمين  ..وم ها وقوعهم الصريح في استحالل ما حرم هللا من الفواحش،
والفجور ،واملنِرات  ..وم ها عداواهم الظاهرْ لولياء هللا املوحدين  ..ومحاول فتنتهم وصدهم عن الدين
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 ..وم ها مناداْ أكثرهم بشعارات الِفرواإللحاد؛ كاالشتراكي  ،والديمقراطي  ،والعلماني  ..وم ها تغييو
مفهوم وعقيدْ الوالء والبراء في العقيدْ والدين  ..واستبدالها بوالءات ُاهلي وتني ما أنزل هللا بها من
سلطان؛ كالوالء في الوطن  ..والقوم  ..والحزب  ..والحاكم  ..واإلنساني  ..وغيرها من الوالءات ال ق لها
حِم الجاهلي  ..وم ها شتمهم الصريح هلل ولرسوله ،وللدين  ..وترويجهم لثقاف شتم هللا والدين بين
الشعوب من غير إن ار وال حسيو  ..ح ى أصبح شتم هللا والرسول ،والدين أهون على أحدهم من إماط
الذى عن الطريق  ..بينما من يتطاول على أصحاب العظم أو الجالل أو الفخام َ ولو بالنقد اليسير َ
ُيعرض للقتل ،والسجن ،والتهجير ،وفنون من التعذيو  ..وم ها تركهم للصالْ والمر بها  ..وكثير م هم يعد
الصالْ ُريم يؤِذ عليها بالنواص ق والقدام!!
فهذه بعض ِصال وأِال هؤالء الطواغيي  ..ال ق لُلها قلنا بِفرهم البواح  ..وِروُهم من
الدين  ..وال ق لُلها يجو على كل موحد أن يقول بِفرهم ومروقهم  ..وال مناص له من ذلك!
 -2من كان هذا وصفه وحِمه  ..فما هو املوقف الشرعي منه  ..أقول املوقف الشرعي  ..ولي
ً
ً
سواه  ..لن ما سوى الشرع ال يهمنا وال نلقي له باال  ..فضال عن أن نتحاكم إليه وَّخاص في مثل هذه المور
الهام واملصيري ..؟!
ً
ً
املوقف الشرعي بينه النبق صلى هللا عليه وسلم بيانا فصال ال لا فيه وال غموض  ..أِرج البخاري
في صحيحه عن عبادْ بن الصامي ،قال :مدعانا النبق صلى هللا عليه وسلم فبايعناه ،فيما أِذ علينا أن
بايعنا على السمع والطاع في منشطنا ومِرهناُ ،
وعسرنا ُويسرنا ،وأترْ علينا ،وأن ال نناِع المر أهله ،إال
ً
ً
أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فيه برهانم .والم قد رأت من هؤالء الطواغيي الِفرالبواح الذي لنا
فيه برهان من كتاب هللا ،وسن رسوله.
قال القاض ق عياض :مأُمع العلماء على أن اإلمام ال تنعقد ل افر ،وعلى أنه لو طرأ عليه الِفر
انعزل  ..وكذا لو ترك إقام الصالْ والدعاء إليها م ا -هَ.
فالقضي قضي إُماع  ..ال تقبل َ كما ال يجوِ فيها َ الخالف !..
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 -3بعد أن عرفنا الذي تقدم  ..نجيو على السؤال الهام  ..أين تِمن الفتن والضرر الكبر  ..في
الخروج عليهم  ..أم في كف اليدي ع هم  ..والصبر عليهم  ..والتعايش معهم  ..واالعتراف بشرعيتهم ..
وشرعي أنظمتهم وما هم عليه من كفربواح ..؟!
ً
الجواب :ال شك وال ِالف أن الخروج عليهم هو أقل فتن وضررا على البالد والعباد  ..من الصبر
عليهم واالعتراف بشرعيتهم  ..وذلك لوُهين:
ً
أولهما :لدالل النصوص الشرعي ال ق أفادت بأن الشرك والسِوت عليه  ..فضال عن االعتراف
ْ َْ ُ َ َ
بشرعيته  ..وشرعي حِمه  ..هو الفتن الكبر  ..والضرر الكبر  ..كما قال تعالىَ  :وال ِفتن أش ُّد ِم َن
ً
َْْ
القت ِل أي الشرك  ..وإقراره  ..أشد ضررا وفتن من فتن القتل والقتال  ..وما يمِن أن يترتو عليه !..
ُ َ
ين ََّّلل .وقال تعالىَ  :و َقات ُل ُ
وقال تعالىَ  :و َقات ُل ُ
وه ْم َح َّ ى ال َت ُِو َن ف ْت َن َو َي ُِو َن ّ ُ
وه ْم َح َّ ى ال َتِون
ِ
ِ
الد ِ ِ
ِ
ِ
ف ْت َن َو َي ُِو َن ّ ُ ُ ُّ ُ َّ
َّلل .. أي ح ى ال يِون شرك وكفر  ..فالقتال وإن كان يترتو عليه بعض الفتن إال
ِ
الدين كله ِ ِ
ِ
أن فتن سيادْ الِفر والشرك على البالد والعباد أشد وأعظم  ..لذلك قضي نصوص وقواعد الشريع
بدفع الفتن الِبر بالفتن الصغر  ..والضرر الكبر بالضرر الصغر  ..لذلك قال تعالى ملن يِره القتال في
َ ً
َ َُ
َْ َْ
ُ َُ
َْ ُ
مثل هذه املواطنُ  :ك ِت َو َع َل ْي ُِ ُم ْال ِق َت ُ
ال َو ُه َوك ْره لِ ْم َو َع َس ى أن تِ َر ُهوا ش ْيئا َو ُه َوِ ْيرلِ ْم َو َع َس ى أن ت ِح ُّبوا
َ ْ ً َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ
اَّلل َي ْعل ُم َوأنت ْم ال ت ْعل ُمون
شيئا وهو شرلِم و
ً
تانيا :دالل الواقع املعايش  ..فما أكثر الدل ال ق تثاي أن ضريب الذل والركون إلى الطواغيي
الظاملين املارقين  ..هي أشد كلف وفتن  ..وتضحي  ..من ضريب ُهادهم والخروج عليهم !..
ُ
ُ
الطواغيي يتعاملون مع الشعوب كقطيع وعبيد ومملوكين  ..شأنهم شأن أي سلع تملك تم ترمى
 ..وقد قالها بعض ملوك العرب صراح وَّ ل وقاح  :ماإلنسان أغلى ما نملك م!!
ينظرون للبالد والعباد على أنها من ملِهم وملك آبائهم  ..وأيمانهم  ..يتصرفون بها كيفما يشاءون
 ..وال ُيسألون عما يفعلون!
وعرض ،ونف  ،ومال ..
الشعوب قدمي  ..وال تزال تقدم في سايلهم  ..أعز ما تملك من دينِ ،
والطواغيي ُيطالبونهم باملزيد!
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يرَّوننا  ..وأبناءنا على موا،دهم الباطل الِفري  ..وشعارااهم الشركي  ..وال أحد يستطيع أن يقول
لهم  ..ال  ..لن الم َ ولْلسف َ اتخذت ِيارضريب الذل والركون للظاملين  ..ومنذ سنيين !!..
تأملوا الذل والهوان الذي أصاب الم  ..على صعيد الصراع مع الصهاين اليهود في فلسطين ..
وكل صراع أصاب ُسد الم هنا وهناك !!..
أم املليار ونصف املليار  ..مشلول اإلرادْ والحرك َ بساو هؤالء الطواغيي الظاملين َ تجاه ما
يحدث من مجاِر ُماعي بحق اآلمنين من املسلمين  ..في أطراف الرض وأمصارها!
تأملوا الخوف  ..والجوع  ..والفقر  ..واإلرهاب  ..الذي تعيشه الشعوب  ..بساو ِيارهم لضريب
الذل والركون !..
أي ش قء نبِيه من وراء الخروج على هؤالء الطواغيي  ..وقد ضاع كل ش قء  ..وفقدت الم كل
ش قء ..؟!!
لُل ذلك قلنا َ وال نزال نقول َ :إذا أرادت الم أن تستأنف حياْ اإليمان ،والعزْ ،والريادْ،
والقوْ ،والحري  ..ال بد لها من أن تتحرر من العبودي لهؤالء الطواغيي  ..ومن عقدْ الخوف م هم  ..ومن
ُالديهم  ..وأن تجنح لخيارالعصيان والتمرد ،والجهاد  ..فإن لم تفعل  ..فعلى الشعوب أن تروض نفسها
ملزيد من الضرا،و الباهظ املذل تدفعها طواعي وَّنف هين على عتبات قصور الطواغيي الحاكمين
 ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
وملزيد من الفا،دْ ننصح الِي  ..وغيرها من الِوْ والِوات بمراُع بحثنا املنشور في موقعنا
م فصل الِالم في مسأل الخروج على الح ام م فيه تفصيل ال يغنق عنه ما تقدم من إُاب  ،وهللا تعالى
أعلم.

ا :286في بعض الدول ِرج البعض على النظام الغير إسالمي فقتل املسلمون بعضهم
ً
بعضا ،وقال البعض هذه مفسدْ ،فهل يوُو االستمرار في هذا أم كما قاله البعض فهو مفسدْ وال
ينبغي االستمرار وَّخاص أنه لم يحقق الهدف املنشود بقيام الدول اإلسالمي بل قتل املسلمون
ً
بعضهم بعضا  ..فما رأيك في هذا القول؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال نجيز للمسلمين أن يقتلوا بعضهم بعضا ،وما حصل لبعض
التجارب الجهادي في بعض القطار من انع اسات ونتا،ج سلبي فهق من عند أنفسهم ،وبساو من
أنفسهم ،ولي

لعيو في مبدأ الخروج على طواغيي الِفر والردْ الذي هو حِم هللا املنزه عن كل عيو

ونقص.
فاملفسدْ تتحقق بإحدى أمرين :عندما نتنِو حِم هللا فال نلتزمه ،وعندما نلتزم حِم هللا تعالى
بطريق ِاطئ على ِالف مراد هللا ومراد رسوله  ..فأيما مفسدْ تحصل ونعايشها تجد أن سببها واحد
وحينئذ ال نلومن إال أنفسنا!
من هذين السابين اآلنفي الذكرال تال لهما ..
و

ا :287ملاذا بعض العلماء عندما يذكرون قضي الخروج على الِفرْ من الح ام املرتدين
يستدلون بهذه العبارْ م ِروج ال يترتو عليه شرأكبر من املصلح م فهل هذه العبارْ هي أحد شروط
الخروج على الح ام ما عدا شرطي الِفرالبواح والقدرْ على اإلِال ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من معاني ولواِم شرط توفر القدرْ أن يِون الخروج أكثر
مصلح من عدمه؛ وَّالتالي فإن اشتراط أن يِون في الخروج مصلح راجح على عدمه ،هو من قبيل
شرح وَّيان معاني شرط توفرالقدرْ  ..ولي من قبيل ذكره كشرط تال ومستقل.
فإن ُعلم ذلك أقول :ينبغي أن ُيعلم أنه ال توُد مفسدْ تعلو مفسدْ الرض ى بالنظم الطاغي
ال افرْ ال ق تحِم البالد والعباد بالِفر والشرك  ..والظلم والقهر  ..وال توُد مصلح تعلو مصلح إِال
تلك النطم الطاغي  ..وإراح البالد والعباد م ها ومن فتنتها!
لذا فهؤالء الذين يِثرون من الدندن عن املصالح واملفاسد عند حديثهم عن الخروج على الح ام
 ..أِش ى أن يِون من قبيل كلم حق ُيراد بها باطل ُ ..يراد بها الخنوع وحمل الم على الذل والرض ى
بطغيان وكفروظلم طواغيي الحِم في بالدنا  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :288أنا من مصر  ..وأنا في حيرْ من أمري ملوقف املشايخ والعلماء في مصر م ها وهي
مسأل تِفيرالحاكم ويعلم هللا أني طالو حق في هذه املسأل  :فبعضهم ذهو إلى ما ذهو إليه اللباني
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إلى أنه كفردون كفروالبعض اآلِرقال :إنه كفرأكبرولِن ال يِفراملعين إال بعد أقام الحج  ،وسؤالي
هنا :عند هذا الفريق الثاني ملاذا لم يقيموا الحج عليه ،هل حِم هللا يقال على اللسن والِتو وال
ينزل على الواقع وهل هم متوُسون الخيف في إنزال حِم هللا على الواقع لنهم واتقون ومتأكدون أنهم
إذا أقاموا عليه الحج سيظل في كفره وعناده وكرهه لشرع هللا واستخفاف وإعراض عنه ِ ..ا،فون
من هذا المر لنهم يعلمون أن هذا المر ال يتوقف عند هذا الحد بل إنه يترتو عليه إُراءت عملي
أِرى وهي وُوب الخروج عليه  ..هذه كلها تساؤالت أريد الجواب ع ها  ..وفقك هللا يا شيخ وُزاك هللا
ِيرالجزاء؟
وهناك من يقول أيضا أنه ح ى لو وقع الحاكم فى الِفر البواح ال يجوِ الخروج عليه لننا ال نقدر
َ
وال نستطيع؛ والقدرْ واالستطاع من شروط الخروج ح ق ال تِون فتن ويسردون اآليات وال ق م ها :ال
َّ
َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ
ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ
استط ْعت ْم؟
اَّلل نف ًسا ِإال ُو ْس َع َها وقوله تعالى :فاتقوا اَّلل ما
ي ِلف
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قول الشيخ اللباني بأن من الحِم بغيرما أنزل هللا ما ُيحمل عليه
قول ابن عباا م كفردون كفرم ال يلزم بالضرورْ أن ُيحمل قوله هذا َ وعلى مدارعشرات ومئات السنين
َ على طواغيي يِفرون على شروط وعقيدْ ُهم بن صفوان  ..كما ال يلزم بالضرورْ أن الم كلما ابتليي
بطاغوت قد يِون أكفر من إبلي  ..فيقال عن كفره بأنه كفردون كفر ..تم يستدل بقول الشيخ ناصر..
ً
وكأن الشيخ قد أعطى ِتما لطواغيي الحِم والِفر ..وإلى يوم القيام  ..يعصمهم من الِفر ..ويمنع من
تِفيرهم  ..إذ ال يجوِ االستدالل بِالم الشيخ وحمله على أي حاكم من الح ام  ..إال إذا ُعلم عنه باللفظ
واملنطو أنه يقول بإسالم هذا الحاكم باسمه وعينه ،وهذا من اإلنصاف والمان في النقل!
أما قول من يشترطون قيام الحج  ،أقولُ :يشترط قيام الحج على من يجهلها  ..رغم سعيه في
طلبها  ..إال أنه ال يقدر ..وحاكم مصرلي كذلك  ..فالعلم مبذول له  ..والقرآن مبذول له  ..ومن مؤسساته
ال ق يحِمه مؤسس الِهرال ق تقيم الحج على اآلِرين  ..تم هل يشترط قيام الحج على حاكم اعتقل
أكثرمن ستين ألف موحد  ..ذنبهم أنهم أقاموا عليه الحج بوُوب الحِم بما أنزل هللا  ..وهوال يزال ُيطارد
ُويالحق املئات من املوحدين  ..ال لش قء سوى أنهم يقيمون عليه الحج فيما يجو عليه نحو رَّه وأمته
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وشعبه  ..فاشتراط قيام الحج على من هم كحال حاكم مصر  ..كمن يشترط قيام الحج على إبلي ..
وهو من قبيل االستخفاف بالعقول  ..واللعو بالدين وأح امه  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
وقول القا،ل :بضرورْ توفر االستطاع للخروج على طواغيي الحِم والِفر  ..كلم حق في كثير
من الحيان ُيراد بها باطل  ..إذ العجز إن برر القعود عن الخروج والجهاد  ..إال أنه ال يبرر ترك اإلعداد
والقعود عنه لدفع العجزوحصول االستطاع ال ق تمِن الم من الجهاد والخروج على طواغيي الحِم
الِفر ،وهذه مسأل ت لمي ع ها في أكثر من موضع  ..ولو راُعي على سايل املثال ،مقالنا :مفصل الِالم
في مسأل الخروج على الح امم ،قد تجد فيه بعض التفصيل.

ا :289هناك حدي فيما معناه أنه ال يجوِ الخروج على الح ام ما أقاموا فينا الصالْ؛
ً
بمعنى أنهم ال يِونوا كفارا  ..والحِومات العرَّي تقيم فينا الصالْ ،نرُو توضيح ذلك في ضوء قولِم
ً
بِفرح ام املسلمين ،وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قوله صلى هللا عليه وسلم م ما أقاموا فيِم الصالْ م ينبغي أن
ً
ً
يؤِذ مع النصوص الِرى ال ق تقول م ما لم تروا كفرا بواحام ،وَّالتالي فإن العمل بمجموع النصوص
الشرعي ذات العالق بموضوع الخروج على الح ام يلزمنا القول بعدم الخروج عليهم ما أقاموا فينا
ً
ً
الصالْ ،ومالم نر م هم كفرا بواحا لنا فيه برهان من كتاب هللا أو سن رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فإذا
لم يقيموا فينا الصالْ أو رؤي م هم الِفر البواح من غير ُه ترك الصالْ والمر بها ُاِ الخروج عليهم
وتعين.
واملعنى من إقام الصالْ الواردْ في الحدي أن ُيقيموا الصالْ في أنفسهم وفي شعوبهم وأمتهم،
ُويلزموا من تحتهم من الجند والرعايا بهاُ ،ويعاقبوا على تركها  ..فإذا علمي ذلك علمي أن الحِومات
العرَّي لي كلها تقيم فينا الصالْ كما ورد في سؤالك  ..بل إن م ها من ُيعاقو ويراقو ُويطارد من يؤديها!
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ولي أمر مسلم كما كنا نسمع  ..فما واُبق

ا :290علمي أن الذي يحِمنا طاغوت ولي
ً
نحوه إذا كني وحيدا في دعوتي  ..وما حِم العمل في مجال البترول لدى الحِوم  ..وإذا كني أعرف
أصدقاء من العساكر ..فما هو موقفي نحوهم  ..هل يجو علي مقاطعتهم ..؟
تم ما هي الطريق ال ق تنصحنق أن أسلِها للتفقه في الدين وطلو العلم  ..وَّخاص أن دراس ق
ً
علمق ال تؤهلنق لدراس الشريع في الجامع  ..وما هي الِتو ال ق تنصحنق بقراءاها  ..وُزاك هللا ِيرا ؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .واُبك نحوالطاغوت َ بعد أن عرفي الحق فيه َ أن تِفربه ظاهرا
ً
ً
ً
ً
ً
وَّاطنا  ..واعتقادا ،وقوال ،وعمال  ..وتظهرله من ذلك ما استطعي لذلك سايال  ..وال نرى أن ت لف نفسك
ُ
ماال تطيق  ..وال بأا بالعمل في مجال البترول  ..وهللا تعالى أعلم.
أما كيف تتعامل مع من تعرف من العسِر  ..نرى أن تنصحهم  ..وتجادلهم بال ق هي أحسن  ..فإن
ً
ً
ظهر لك م هم العناد  ..ورد الحق  ..وأنهم من بطان الطاغوت وِاصته  ..يوالونه ظاهرا وَّاطنا  ..ال سايل
ُ
حينئذ إال بمقاطعتهم ومفاصلتهم والبراء م هم ومن طاغواهم  ..أما أن تظهر لهم ذلك فهذا عا،د إال
لك
و
قوتك وظروفك  ..وتقدير ما يمِن أن يترتو على ذلك من تبعات تقدر على تحملها  ..وملزيد من الفا،دْ
ننصحك بمراُع مقالنا م مسا،ل هام في بيان حال ُيوش الم م ،وهللا تعالى أعلم.
وَّخصوص طلو العلم  ..إضاف للدعاء َ وهو الجانو الهم َ فإننا ننصح بمجالس أهل العلم
الثقاْ ما قدرت إلى ذلك  ..وَِّثرْ القراءْ واملطالع  ..واالستماع إلى الشرط النافع !
أما ملن تقرأ  ..وكتو من تقرأ َ فبعد القرآن الِريم وكتو السن َ ف ل من ملسي منه َ من املتقدمين
واملتأِرين َ أنه سلفي املنهج والعقيدْ بحق ..يدعوإلى الِتاب والسن  ..وفهمهما على نهج وطريق السلف
الصالح  ..وال يعرف التعصو للرُال أو املذاهو  ..فاقرأ له  ..ونخص م هم بالذكرشيخ اإلسالم ابن تيمي ،
وتلميذه ابن القيم  ..والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده  ..ومن املعاصرين ننصح بالقراءْ لسيد
قطو ،وأِيه محمد  ..مع االنتباه إلى بعض املزالق املعروف ال ق وقع بها سيد رحمه هللا  ..وغيرهم الِثير
الِثير من أ،م العلم الذين سلِوا املنهج اآلنف الذكر ..
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ا :291ما هو الفهم الصحيح لهذا الحدي القدس ق ،وهل الحدي صحيح“ :أنا ملك
امللك وقلوب امللوك بيدي فال تشغلوا أنفسِم بسو امللوك ولِن توَّوا إلي أعطفهم عليِم” وفي لفظ
آِر “ :فإن أطعتموني ُعلتهم عليِم رحم وان عصيتموني ُعلتهم عليِم نقم  .”..وملا ُسئل الحسن
البصري عن الخروج على الحجاج قال“ :هوعقوَّ من هللا فال تعاُلوا عقوَّ هللا بالسيف ولِن توَّوا
ً
إلى هللا  ”..أفدنا  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحدي ضعيف ُدا كما هو مخرج في السلسل الصحيح رقم
”  ” 602و ” 1466م ،وَّالتالي ال يصلح لالستدالل به كدليل.
ً
واملعنى الذي أراده الحسن البصري صحيح؛ فالسن دلي أن من حِم هللا تعالى أن يضرب أحيانا
الظاملين بالظاملينُ ،ويسلط الظاملين على الظاملين ُ ..ويعاقو الظاملين بالظاملين  ..وال ش قء أِطرعلى املرء
من ذنوَّه ومعاصيه  ..وقوله محمول على ح ام الجور املسلمين ،ولي
اآلِرين قضي السن بمعاُلتهم بالسيف والخروج عليهم.
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ا :292قال شيخ اإلسالم ابن تيمي رحمه هللا في مجموع الفتاوى  :489-488/12متم إن
اإلمام أحمد دعا للخليف وغيره ممن ضرَّه وحاسه  .واستغفر لهم ،وحللهم مما فعلوا به من الظلم
والدعاء إلى القول الذي هو كفر ،ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم لم يجزاالستغفارلهم ،فإن االستغفار
للِفارال يجوِ بالِتاب والسن واإلُماعم.
ً
ما تعليقِم على هذه املقول بالتفصيل ،مع عدم إغفال أن املجادلين عن طواغيي العصر كثيرا
ما يتِئون على ما نقله شيخ اإلسالم عن اإلمام رحمهما هللا في دفاعهم عن الطواغيي ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .ورد كالم شيخ اإلسالم اآلنف الذكر في معرض حديثه عن الِفر
ً
العام والِفر املعين ،وأن الِفر العام ال يستلزم دا،ما تِفير املعين  ..تم استدل بِالم اإلمام أحمد رحمه
هللا على مخالفيه من أهل التجهم واالعتزال الذين كانوا يقولون القرآن مخلو ولي كالم هللا ،وكيف أنه
كفربعضهم بأعيانهم َ بساو هذا القول َ وكيف أنه أمسك عن تِفيرالبعض وحللهم من ظلمهم له  ..م هم
الخليف في ِمانه كاملعتصم وغيره الذي نصر القول بأن القرآن مخلو لظنه أن هذا هو الحق الذي ُاء
به محمد -صلى هللا عليه وسلم -من عند رَّه !..
والذي حمل اإلمام أحمد َ رحمه هللا َ على تِفير البعض بأعيانهم ،واإلمساك عن البعض رغم
اشتراكهما بنف

الذنو والِفر  ..هو لثبوت شروط التِفير ،وانتفاء موانعه ببعض ،وانتفاء الشروط

وتبوت املوانع عن البعض اآلِر  ..وكان من هؤالء اآلِر الخليف الحاكم في ِمانه  ..لعلم اإلمام أن الذي
حمله على هذا القول وهذا الظلم الذي نصرفيه قول املعتزل في مسأل ِلق القرآن أنه لم يرد به التِذيو
ومجرد الجحود للصفات وتشايه الخالق باملخلو  ،وإنما حمله على هذا الظلم التنزيه والتعظيم للخالق
كما كان يظن !..
لنقرأ السطر ال ق تلي السطر ال ق ذكراها في سؤالك من كالم شيخ اإلسالم وفي نف

الصفح

واملصدر يتضح لك كل ما تقدم حي يقول رحمه هللا :وقد نقل عن أحمد أنه كفربه َ القول بخلق القرآن
ً
َ قوما معينين ،فأما أن ُيذكر عنه في املسأل روايتان ففيه نظر ،أو يحمل المر على التفصيل ،فيقال :من
كفر بعينه؛ لقيام الدليل على أنه وُدت فيه شروط التِفير ،وانتفي موانعه ،ومن لم يِفره بعينه،
فالنتفاء ذلك في حقه ،هذا مع إطال قوله بالتِفيرعلى سايل العموم .
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والدليل على هذا الصل :الِتاب والسن  ،واإلُماع  ..ا -هَ.
هذا هو ساو إمساك اإلمام أحمد عن كفر الخليف في ِمانه  ..فهل الذين يمسِون عن تِفير
الطواغيي في هذا الزمان لهذا الساو أو نحوه ..؟!
فهل هذا الِفر البواح املتعدد واملتنوع الذي يظهر من طواغيي هذا الزمان أرادوا منه التعظيم
والتنزيه للخالق -سبحانه وتعالى .. -كما كان مقصود ومراد املعتصم وغيره ..ح ى ُيحمل عليهم مقول اإلمام
أحمد في ِلفاء ِمانه ؟!!
وهل طواغيي الحِم في هذا الزمان ّ
يسيرون كتا،و الجهاد في سايل هللا ملواُه أعداء الم كما
ِ
كان يفعل املعتصم وغيره من ح ام العباسيين  ..ح ى ُيحمل عليهم ما قاله اإلمام أحمد في املعتصم وغيره
..؟!
وهل طواغيي ِماننا يحِمون بما أنزل هللا  ..ويحبون الحِم بما أنزل هللا ويحرصون عليه كما كان
حال الخلفاء ِمن اإلمام أحمد  ..ح ى ُيحمل عليهم ما قاله اإلمام أحمد في ِلفاء ِمانه ..؟!
وهل طواغيي الجور في ِماننا عندما يعتقلون الدعاْ والعلماء ويفتنونهم عن دي هم بالتعذيو
وغيره  ..هل مرادهم من ذلك كله أن يحملوهم على مراد الشارع كما كان مراد املعتصم من اإلمام أحمد ..
؟!!
ً
فإذا علمنا أنهما ال يستويان مثال َ وال يجوِ القول بغير ذلك َ علمنا ِطأ أولئك الفادح عندما
يحملون مقول اإلمام أحمد ال ق قالها في ِلفاء ِمانه على طواغيي ِماننا  ..وعلمنا كذلك بيقين أنه لي
لهم أدنى حج في ذلك وهم في معمع الجدال عن طواغيي الحِم في هذا العصر ..وهللا تعالى أعلم.

ا :293قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في ُواب على سؤال ّ
وُه إليه عبر الهاتف :موأما
ُ
ً
ً ً
إذا كان يشرع حِما عاما تمش ق عليه الم يرى أن ذلك من املصلح وقد لا عليه فيه فال يِفرأيضا
ً
لن كثيرا من الح ام عندهم ُهل في علم الشريع  ،ويتصل بهم من ال يعرف الحِم الشرعي وهم يرونه
ً
ً ً
عاملا كبيرا فيحصل بذلك املخالف ،وإذا كان يعلم الشرع ،ولِنه حِم بهذا أوشرع هذا وُعله دستورا
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ً
يمش ق الناا عليه ،يعتقد أنه ظاملا في ذلك ،وأن الحق فيما ُاء به الِتاب والسن فإننا ال نستطيع أن
ً
نِفرهذا م انتهى .ويمِنِم الرُوع للجواب كامال عبرهذا الرَّط في اإلنترني ...
فما تقييمِم للِالم السابق وفق معتقد أهل السن والجماع في مسا،ل التِفير  ..وُزاكم هللا
ً
ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .فقد اطلعي على املوقع في اإلنترني الذي فيه فتوى الشيخ
ُ
فوُدت كالمه كما نقل في السؤال ،وعليه فأقول :كالم الشيخ املتقدم ينقسم إلى قسمين :قسم أصاب
فيه؛ وهو ياتدئ من أول كالمه إلى قوله :فيحصل بذلك مخالف ! ..
وقسم نرى أنه أِطأ فيه وحايد الصواب؛ وهو ياتدئ من قوله :موإذا كان يعلم الشرع ..م إلى آِر
كالمه.
ً
وَّيان الدليل على ما اتفقنا عليه لي مهما لحصول االتفا ؛ لذا سنقتصرعلى بيان الدليل على
ما اِتلفنا فيه ،ونعتقد ِطأ الشيخ فيه ،وذلك في النقاط التالي :
 -1أن املشرع الذي يشرع التشريعات املضاهي واملغايرْ لشرع هللا تعالى َ مع علمه بذلك َ تم يجعل
ً
ً
ً
ً
من تشريعاته هذه دستورا ملزما لْلم أو ملن يحِمهم من الناا  ..فهو كافر نصا وإُماعا ،وهو طاغوت
من أكبروأشد عتاْ الطواغيي  ..ال ينبغي ملسلم أن يتردد في تِفيره ،وذلك لوُه م ها :أن التشريع من أِص
ِصا،ص وصفات هللا تعالى  ..ومن يجعل لنفسه َ من دون هللا تعالى َ هذه الخاصي  ،فقد ُعل من نفسه
ً
ندا هلل تعالى في أِص ِصا،صه سبحانه وتعالى !
ْ َ ً
ْ ُ ْ ُ َّ َّ َ َ َّ َ
َّ
َ ْ
َّلل أ َم َرأال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َّي ُاه  .وقال تعالىَ  :وال ُيش ِر ُك ِفي ُحِ ِم ِه أ َحدا. 
قال تعالىِ  :إ ِن الحِم ِإال ِ ِ
الدين َما َل ْم َي ْأ َذن به َّ ُ
وقال تعالىَ  :أ ْم َل ُه ْم ُش َر َك ُاء َش َر ُعوا َل ُهم ّم َن ّ
اَّلل .فأتاي هللا تعالى في اآلي الولى
ِِ
ِ
ِ ِ
أنه تعالى وحده املتفرد بخاصي الحِم والتشريع  ..تم نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يِون له شريك في
الحِم والتشريع  ..كما أنه تعالى سمى الذين يشرعون للعباد بغير سلطان من هللا َ وَّما لم يأذن به َ شركاء
وأنداد !..
ً
والشرك ال ُيطلق إال لنوع عبادْ تصرف لغيرهللا تعالى  ..والشريك ال ُيسمى شري ا هلل تعالى إال عندما
يزعم لنفسه ِاصي من ِصا،ص هللا تعالى وحده !
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ً
وم ها :أن هللا تعالى قد سمى الذين يشرعون من دونه أرَّابا  ..ومن يطيعهم فيما ُيشرعون ،ويحللون
ً
َّ
َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ً ْ ُ
اَّلل ،وقد فسر
ويحرمون عبادا لهؤالء الرَّاب ،كما قال تعالى :اتخذوا أحبا َرهم ورهبانهم أ ْرَّابا ِمن دو ِن ِ
ً
النبق -صلى هللا عليه وسلم -اتخاذهم أرَّابا من دون هللا تعالى بطاعتهم فيما يشرعون من الحالل والحرام
بغيرسلطان من هللا تعالى ،وَّخالف ما أمروشرع سبحانه وتعالى.
وم ها :أن ألوهي فرعون وغيره من الطواغيي ُاءت من ُه إتبااهم لنفسهم ِاصي التشريع ..
وأنهم السلط الوحيدْ ال ق ُيرُع إليها فيما يجوِ أو ال يجوِ ،كما قال تعالى عن الطاغي فرعونَ  :و َق َ
ال

ُ َ ْ ُ
َ َ
َُ
ِف ْر َع ْون َيا أ ُّي َها املَْل َما َع ِل ْم ُي لِ ْم ِم ْن ِإل وه غ ْي ِري؛ أي ما علمي لِم من حاكم ومشرع ومرُع ترُعون
ُ ُ َّ
إليه في ُميع شؤون حياتِم غيري ،وهذا املعنى قد صرح به بقوله كما قال تعالى عنهَ  :ما أ ِريِ ْم ِإال َما
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َّ َ
الرش ِاد.. 
أرى وما أه ِديِم ِإال س ِايل
َ َ َّ َ ۚ َ َ َ َ ْ ي َّ َ
ََ َُ ْ ْ ّ َ ّ ُ ََ َ َ ْ
املين؛ والذي
وقال تعالى :ومن يق ْل ِم ُهم ِإ ِني ِإله ِمن د ِون ِه فذ ِلك نج ِز ِيه ُهنم ً كذ ِلك نج ِز الظ ِ ِ
يقول عن نفسه َ من دون هللا تعالى َ أنه املشرع أو أن له أن يشرع للعباد  ..وعلى العباد طاعته فيما ُيشرع
ً
 ..فقد ُعل من نفسه إلها  ..وِعم لنفسه اللوهي علم بذلك أم لم يعلم ..وسواء سمى ذلك ألوهي
ورَّوَّي أم لم يسمها !
وم ها :أن كفر هذا النوع من الح ام قد نص عليه ُميع علماء الم املتقدمين م هم واملتأِرين،
وال يشك في كفرهم وشركهم إال من طم هللا بصيرته وأعماه عن نور الوحي ،كما يقول الشنقيطي رحمه
ْ َ ً
َ ْ
هللا في تفسيره لقوله تعالىَ  :وال ُيش ِر ُك ِفي ُحِ ِم ِه أ َحدا.
وقال ابن كثيرفي تعليقه على ياسق التتار :ممن فعل ذلك كفربإُماع املسلمينم ا -هَ .ولو أردنا أن
ً
ً
نتوسع بذكرأقوال أهل العلم في املسأل لطال بنا املقام ،والستغر ذلك منا مصنفا كامال !
ً
وم ها :أن هذا املشرع الذي يشرع ويسن القوانين قد سماه هللا تعالى طاغوتا ال يستقيم إيمان املرء
ُ
ُ
َ َ
َ
َ
َ
إال بالِفربه ،كما قال تعالىَ  :أ َل ْم َت َرإ َلى َّالذ َ
ين َي ْز ُع ُمون أ َّن ُه ْم َآم ُنوا ِب َما أ ْن ِز َل ِإل ْي َك َو َما أ ْن ِز َل ِم ْن ق ْب ِل َك ُي ِري ُدون
ِ ِ
َ ُ
َ
ً
َّ ُ
َ ْ ََ َ َ
َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ً
َْ ْ ُ
ضالال َب ِعيدا .
وت َوق ْد أ ِم ُروا أن َيِف ُروا ِب ِه وي ِريد الشيطان أن ي ِضلهم
أن يتحاك ُموا ِإلى الطاغ ِ
 -2قول الشيخ أن هذا املشرع للدساتير الوضعي وال ق يحِم بموُبها الناا إن اعتقد أنه ظالم
وأن الحق فيما ُاء به الِتاب والسن فإننا ال نستطيع أن نِفر هذا  ..هو ِطأ كبيرنرد عليه من وُهين:
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أولهما :أن هذا الشرط للتِفير َ شرط تعجيزي ِيالي ال واقع له َ ما أحد يأتي به  ..وال أحد يصرح
به  ..بل ما من أحد إال ويعتبر تشريعه ودستوره هو المثل ،وهو النموذج الذي أحاط بالخير من ُميع
ُوانبه  ..وهو الحق الذي يجو أن يتبع  ..وما سواه فهو الباطل ،وإن لم يعترف بلسانه بذلك فلسان حاله
وعمله كله يدل على ذلك !..
آتوني بمشرع واحد على ممر التاريخ وإلى يومنا هذا يعترف أنه ظالم أو أنه ُيشرع الظلم للعباد ..
وأن تشريع ما سواه حق وتشريعه باطل  ..ال يوُد ؟!!
لذا فإن إقحام مسأل م أن يعتقد أنه ظالم  ..م في هذا املوضع هو للمشاكل  ..ولتأِير أح ام هللا
تعالى من أن تأِذ طريقها إلى هؤالء الطواغيي النداد .
ً
تانيا :تم على افتراض اعتقد وأقر أنه ظالم فيما ُيشرع للعباد  ..وفيما تقمصه من ِصا،ص
وصفات اللوهي  ..ماذا ينفعه هذا االعتقاد أو اإلقرار؟!!
فهو مثله مثل من يقول :أنا إله وعلى العباد طاعته وعبادته  ..وفي املقابل يعتقد أنه ظالم في دعواه
هذا  ..ماذا ينفعه هذا االعتقاد مع هذا الِفر البواح ؟!!
اليهود كانوا يعتقدون أن النبق حق  ..وأن ما ُاء به من عند رَّه هو الحق  ..وأنهم ظاملون
ً
بمعادااهم له -صلى هللا عليه وسلم .. -ومع ذلك لم ينفعهم شيئا  ..لعدم متابعتهم للنبق -صلى هللا
عليه وسلم -ورضاهم بحِمه وشرعه  ..وهم كفاربالنص واإلُماع .
وأذكر هنا توسع بعض اإلِوان في الجزيرْ في استخدامهم لحرف العطف م تم م الوارد في قوله -
صلى هللا عليه وسلم :-مقل ما شاء هللا تم ما شئي م  ..فأنزلوها في غير منزلها الصحيح حي تراهم
ً
يستخدمون م تم م في مواضع الشرك وهم ال يدرون؛ ظنا م هم أن متمم تتشفع لهم في كل ش قء ،وفي كل تعبير
أو إطال  :كأن يقول أحدهم :أوالي في هللا تم في فالن  ..أطيع هللا تعالى تم فالن  ..أقاتل في سايل هللا تم في
سايل فالن  ..وهو نف القول :أعبد هللا تم فالن !..
ً
وهِذا أرى أن بعض الشيوخ قد توسعوا في استخدام قيد االعتراف بالظلم إلى أن اعتبروه عذرا
ً
ً
ملن يدعي اإللهي إن اعتبرنفسه ظاملا  ..ومانعا له من تِفيره !!
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 -3نسأل الشيخ َ والشيخ قد مات رحمه هللا! َ كيف نوفق بين اعتقاده في قلبه أنه ظالم ،وأن ما
ُاء في الِتاب والسن هو الحق ،وما سواه هو الباطل ،وأنه يجو عليه أن يحِم بِتاب هللا وسن رسوله،
ً
وأن ال يقدم عليهما حِما  ..تم هو ال يحِم بالِتاب والسن  ..بل يحِم العباد بشرائع س ها من عند نفسه
ً
ً
 ..تضاهي وتغايرما شرعه هللا تعالى  ..وُعلها دستورا ملزما للناا  ..كيف نوفق بين ذلك وَّين عقيدْ أهل
السن والجماع في اإليمان بأنه :اعتقاد وقول وعمل ،يزيد وينقص  ..وَّين العالق املتبادل بين الباطن
ً
والظاهر ،وأن كال م هما يؤترويتأترباآلِر  ..كما ُاء ذلك في نصوص عديدْ من الِتاب والسن .
كيف نوفق بين باطنه السليم املؤمن املحو هلل تعالى ولشرعه وحِمه  ..وَّين ظاهره املتمرد على
حِم هللا تعالى وشرعه  ..وكيف نوفق بين باطنه الذي يقول أنه عبد هلل تعالى وَّين ظاهره الذي يقول أنه
ند هلل تعالى  ..؟!!
أم أن الباطن يسيرفي اتجاه  ..والظاهريسيرفي اتجاه معاك ومخالف ؟!!
والنبق -صلى هللا عليه وسلم -يقول :مأال إن في الجسد مضغ إذا صلحي صلح الجسد كله ،وإذا
فسدت فسد الجسد كله ،أال وهي القلو م !..
 -4لي

للشيخ فيما قاله سلف واحد من علماء الم  ..وأرُو أن ال ُيقال هنا كفر دون كفر كما

واد آِر ،وال أرى
قال ابن عباا  ..فما قاله ابن عباا -رض ق هللا عنه -في واد  ..وما قاله ابن عثيمين في و
ُ
مقول لسلفنا الصالح ظلمي ،كما ظلمي مقول ابن عباا هذه :كفردون كفر!!..
لُل هذه السباب مجتمع نعتقد ِطأ الشيخ َ رحمه هللا َ فيما تقدمي اإلشارْ إليه ،وأنه ال
يجوِ أن يتابع فيه  ..وهللا تعالى أعلم .
مع التنويه إلى وُود أِطاء أِرى َ قد نتعرض لها في موضع آِرَ وردت في فتوى الشيخ ال تقل عما
أشرنا إليه  ..لم نرد عليها ،وإنما اكتفينا بما ورد السؤال عنه ،وهللا تعالى وحده املوفق والهادي إلى سواء
السايل.
وإن كني أعجو فأعجو لناا يتصيدون ِالت العلماء والشيوخ ليأِذوا م ها رِص ملا هم عليه
من التقصير واالنحراف ،والفهم الخاطئ  ..وليستدلوا ب ل حرف من أحرفها َ ليقاتلوا بها اآلِرين َ وكأنها
قرآن منزل ال تقبل التعقيو أو الرد  ..وال حول وال قوْ إال باهلل !
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ا :294يقول شيخ اإلسالم ابن تيمي رحمه هللا في مجموع الفتاوى  :267/3مواإلنسان م ى
ً
ً
حلل الحرام املجمع عليه ،أو حرم الحالل املجمع عليه ،أو بدل الشرع املجمع عليه ،كان كافرا مرتدا
باتفا الفقهاء م ا -هَ.
ما معنى تبديل الشرع  ..وماذا يقصد بالشرع املبدل إذا أطلق  ..وما الصور ال ق ينطبق عليها
البديل في واقعنا املعاش اآلن ؟؟؟
وهل صحيح قول من قال :إن التبديل في لغ الفقهاء وعرف العلماء معناه :الحِم بغير ما أنزل
هللا على أنه من شرع هللا ..؟
ً
نرُو البيان وااليضاح ،مع ذكر كالم العلماء في هذه املسأل الخطيرْ  ..وُزاكم هللا ِيرا.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .معنى تبديل الشرع :هوتبديل الشرع املنزل بشرع آِرباطل سواء
ً
ُ
هذا الشرع اآلِرنسو ِورا إلى شرع هللا ،أو إلى شرع املخلو وحِمه وهواه  ..وال فر بين االتنين من حي
لحو الِفربهما ،وَّأصحابهما.
وهذا هو مراد شيخ اإلسالم ومراد غيره من أهل العلم عندما يطلقون الحدي عن تبديل الشرع
ُ
أحد م هم أنه فر بين مبدل ومبدل  ..فمن بدل الشرع
وعن كفراملبدل لشرع هللا تعالى؛ حي ال يعرف عن و
تم نسو تبديله لشرع هللا تعالى يِفر ،بينما املبدل اآلِر الذي يرد تبديله إلى شريع الاشر وأهوائهم ال
يِفر !!..
هذا التفريق لي عليه دليل ولم يقل به عالم معتبر من علماء سلفنا الصالح  ..وال أراه إال شبه
من ُمل الشبه ال ق توحي بها شياطين الجن إلى بعض الشيوخ املعاصرين !!
كني أحسو أن شبه القوم َ حول املسأل َ قد انتهي وحسمي بأقوال علما،نا الرَّانيين  ..ولِن
أفاُأ بين الفين والِرى ببزوغ شبه ما أنزل هللا بها من سلطان َ لم يسمع بها سلفنا الصالح من قبل َ ال
ً
أرى مصدرا لها سوى شياطين الجن يوحون بها إلى من يستأنسون منه قبولها من اإلن  ..ومن يدري بما
ستفاُئنا به اليام القادم من شبه باطل ُديدْ تشغل الشباب عن ُادْ الحق والصواب وما ينبغي أن
ينصرفوا له من املهام العظام الِبيرْ !!
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تم الذي يثاي صح هذا التفريق بين مبدل ومبدل هو املطالو بذكرالدليل وَّيان من يقول بهذا
القول من أهل العلم ،ولي النافي  ..ومع ذلك سأذكر لك َ يا أخي َ من الدل وأقوال أهل العلم ما يثاي
صح ما ذهبنا إليه  ..لتقرعيون املوحدين بالحق ،وتخزى أعين أهل البدع والهواء واإلرُاف !..
َّ ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ
َ
اف ُرونُ ..ه ُم الظ ِاملون ُ ..ه ُم
قال تعالى :ومن لم يحِم ِبما أنزل اَّلل فأول ِئك هم ال ِ
َْ ُ َ
اسقون .قال ابن عباا -رض ق هللا عنه :-أنزلها هللا في الطا،فتين من اليهود ،وكاني إحداهما قد قهرت
الف ِ
الِرى في الجاهلي ح ى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزْ من الذليل فديته ِمسون
َ
ً
وسقا ،وكل قتيل قتله الذليل من العزيزْ فديته ما ،وسق ،ف انوا على ذلك ح ى ق ِد َم النبق -صلى هللا
َّ
مئذ لم يظهر
عليه وسلم -املدين  ،فذلي الطا،فتان كلتاهما ملقدم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ويو و
ً
ولم يوطئهما عليه وهو الصلح ،فقتلي الذليل من العزيزْ قتيال ،فأرسلي العزيزْ إلى الذليل أن ابعثوا
إلينا بما ،وسق ،فقالي الذليل  :وهل كان هذا في ّ
حيين قط دي هما واحد ،ونسبهما واحد ،وَّلدهما واحد،
و
َ ً
ً
وفرقا منِم ،فأما إذا قدم محمد فال
دي بعضهم نصف دي بعض ؟! إنما أعطيناكم هذا ضيما منِم لنا،
نعطيِم ذلك ،ف ادت الحرب اهيج بي هما ،تم ارتضوا على أن يجعلوا رسو َل هللا -صلى هللا عليه وسلم-
بي هم  .تم ذكرت العزيزْ فقالي :وهللا ما محمد بمعطيِم م هم ضعف ما يعطيهم منِم ،ولقد صدقوا ،ما
ً
ً
أعطونا هذا إال ضيما منا ،وقهرا لهم ،فدسوا إلى محمد من يخبر لِم رأيه؛ إن أعطاكم ما تريدون
ً
حِمتموه ،وإن لم يعطِم حذرتم فلم تحِموه  .فدسوا إلى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ناسا من
املنافقين ليخبروا لهم رأي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فلما ُاء رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
َ
َ
الر ُسو ُل َال َي ْح ُز َ
ُ
نك َّالذ َ
سوله بأمرهم كله وما أرادوا ،فأنزل هللا عز وُلَ  :يا َأ ُّي َها َّ
ين ُي َسا ِر ُعون ِفي
أِبر هللا ر
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ َّ
اسقون تم
الِف ِر ِمن ال ِذين قالوا آمنا إلى قوله :ومن لم يحِم ِبما أنزل اَّلل فأول ِئك هم الف ِ
قال :فيهما وهللا نزلي ،وإياهما عنى هللا عزوُل [.أِرُه أحمد وغيره ،السلسل الصحيح .]2552 :
ً
ً
دليال صريحا على ما ذهبنا إليه وقررناه في أو أول
لنعد قراءْ الحدي من ُديد فسوف نجد فيه
الجواب وهلل الحمد .
وَّيان ذلك أن اليهود عندما وقعوا في هذا التبديل لم ينسبوه هلل عزوُل وإنما نسبوه إلى أنفسهم
املريض  ..وكاني الطا،ف العزيزْ ،وكذلك الذليل يعلمون أن هذا التبديل هو من الظلم والضيم الذي
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اِترعوه من عند أنفسهم ،وأنه ال يجوِ أن يِون بين فئتين كالهما دين واحد  ..قالي الذليل  :مإنما
ً
ً
أعطيناكم هذا ضيما منِم لنا ،وفرقا منِم ..م ف انوا يعلمون أن هذا الحِم لي هو من الدين املنزل
املوحى به إليهم ،ولم يقل أحد م هم بذلك !..
تم أن العزيزْ صدقتهم بما قالوا ،وأكدوا أن هذا التبديل هو محض ظلم من أنفسهم وأهوائهم
ً
ً
ولم ينسبوه هلل عزوُل قط ،فقالوا :مولقد صدقوا َ أي الذليل َ ما أعطونا هذا إال ضيما منا وقهرا لهم م
ً
ً
فالذليل لم تِن تعطي العزيزْ على أن هذا العطاء حِما منزال  ..وال العزيزْ كاني تأِذه على أنه حِم
َُ َ َ ُ ُ َْ
َ
اف ُرون إلى آِراآليات .
منزل  ..ومع ذلك أنزل هللا تعالى فيهم قوله :فأول ِئك هم ال ِ
فهذا دليل قوي َ وهلل الحمد َ على إبطال تلك البدع الحديث ال ق تقول :أن من نسو تبديله لشرع
هللا إلى نفسه وشرع الاشرال يِفر !..
وهو دليل قوي كذلك على إبطال املقول ال ق تقول أن من وقع في تبديل الشريع مع اعترافه بأنه
ظالم فيما قد بدل بأنه ال يِفر ،كما يقول الشيخ ابن العثيمين َ رحمه هللا َ وقد تقدم الرد عليه !..
ومن شذوذات الشيخ ناصررحمه هللا قوله في تعليقه على هذا الحدي كما في السلسل ،111/6 :
ً
تماشيا مع أصوله الفاسدْ في اإليمان :إذا عرفي هذا فال يجوِ حمل هذه اآليات على بعض الح ام
املسلمين وقضااهم الذين يحِمون بغير ما أنزل هللا من القوانين الرضي  ،أقول :ال يجوِ تِفيرهم بذلك،
وإِراُهم من املل  ،إذا كانوا مؤمنين باهلل ورسوله ،وإن كانوا مجرمين بحِمهم بغير ما أنزل هللا ،ال يجوِ
ذلك ،لنهم وإن كانوا كاليهود من ُه حِمهم املذكور فهم مخالفون لهم من ُه أِرى ،أال وهي
إيمانهم وتصديقهم بما أنزل هللا ،بخالف اليهود الِفار ،فإنهم كانوا ُاحدين له كما يدل عليه قولهم
املتقدم:م ..وإن لم يعطِم حذرتموه فلم تحِموه م  ..وسر هذا أن الِفر قسمان :اعتقادي وعملي،
ً
ً
فاالعتقادي مقره القلو ،والعملي محله الجوارح ،فمن كان عمله كفرا ملخالفته للشرع ،وكان مطابقا ملا
ً
وقرفي قلبه من الِفربه ،فهو الِفراالعتقادي ،وهو الِفرالذي ال يغفره هللا  ..وأما إذا كان مخالفا ملا وقر
ً
ً
في قلبه ،فهو مؤمن بحِم رَّه ،ولِنه يخالفه بعمله ،فِفره كفر عملي فقط ،ولي كفرا اعتقاديا ،فهو
تحي مشيئ هللا تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفرله  ..ا -هَ.
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قلي :الذي حمل الشيخ َ رحمه هللا وعفا عنه َ على هذا التأويل الفاسد َ الذي هو أقرب إلى
التحريف الظاهر للفا وعبارات الحدي ! َ هي أصوله الفاسدْ في اإليمان ال ق هي أقرب ما تِون إلى
أصول أهل التجهم وغالْ املرُئ  ..وإليك هذه التعقيبات واإلشارات اليسيرْ على ما تقدم من كالمه:
 -1طواغيي الحِم في ِماننا الذين ولجوا نواقض اإليمان من كل أبوابها هم مؤمنون في نظرالشيخ
 ..ملاذا ..؟ لنهم مصدقون بما أنزل هللا !!..
ولو سألنا الشيخ عن تعريفه اإليمان :لُابك من فوره :بأنه اعتقاد ،وقول ،وعمل !..
كيف نوفق بين هذا التعريف لإليمان وَّين قول الشيخ املتقدم عن طواغيي الحِم بأنهم مؤمنون
لِونهم ُاءوا بالتصديق بما أنزل هللا بخالف اليهود الذين جحدوا  ..وهل املسأل تقف عند مجرد
التصديق تم ليِن بعد ذلك ما يِون  ..؟!!
تم لو بحثنا في أصول ُهم بن صفوان الضال  ..لوُدناه يعلق اإليمان على تصديق القلو  ..كما
ً
أنه يعلق الِفرعلى جحود وتِذيو القلو  ..كما يقول الشيخ ناصرتماما ؟!!
 -2مما يؤكد ما تقدم ذكره تقسيم الشيخ للِفرإلى قسمين :كفرمخرج من املل مقره القلو فقط،
ً
ً
وكفر ال يخرج من املل ومقره الجوارح؛ أي مهما كان الِفر بواحا وظاهرا على الجوارح إذا لم يأت ما يدل
على موافق القلو له وتصديقه له فهو لي ب افر  ..وهو من املؤمنين املوحدين ومن أهل الجنان  ..وهذا
هو نف قول الضال ُهم بن صفوان !!
ً
ً
أعد قراءْ قوله من ُديد :مفمن كان عمله كفرا ملخالفته للشرع ،وكان مطابقا ملا وقرفي قلبه من
الِفرفهو الِفراالعتقادي ،وهو الِفرالذي ال يغفره هللام وما سواه فال !..
 -3كيف نوفق بين أصول أهل السن َ ال ق يقول بها الشيخ! َ الدال على العالق املتبادل بين
الظاهر والباطن  ..وَّين قول الشيخ :ظاهركافر  ..وُوارح كافرْ  ..وَّاطن مؤمن ،وقلو مؤمن  ..حاكم كافر
متمرد على شرع هللا في ظاهره وعلى ُوارحه  ..مؤمن في قلبه وَّاطنه ؟!!
 -4قول الشيخ أن عل كفر اليهود أنهم كانوا ُاحدين مِذبين في قلوبهم بخالف طواغيي الحِم
ً
في بالد املسلمين فإنهم مصدقون  ..لي صحيحا  ..ولي في الحدي ما يدل على ذلك  ..وما أستدل به
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ً
ً
الشيخ لي صحيحا ال لغ وال حاال وصف  ..وإليك ما قاله :مكما يدل عليه َ أي على تِذيبهم وجحودهم
القلبق َ قولهم املتقدم :وإن لم يعطِم حذرتموه فلم تحِموه ..م !!
قلي :أين الدالل من العبارْ على أن اليهود كانوا ُاحدين مِذبين في قلوبهم  ..؟!
ولو أتينا بمذاهو أهل التأويل كلهم ملا استطعنا على أن نفسر هذه املقول بأنها تعنق الجحود
والتِذيو القلبق ..؟!!
تم هل من مذهو السلف التأويل  ..نقاتل غيرنا لوقوعهم في التأويل ،ونشنع عليهم تم نحن نقع في
شرأنواع التأويل ..؟!!
فإن قيل :يجوِ التأويل للضرورْ  ..قلنا وما الضرورْ هنا  ..إال إذا اعتبرحمل ألفا الحدي على
أصول ُهم من الضرورات ال ق تايح املحظورات !!
هذا وُه ،ووُه آِرفإن القرآن يثاي أن اليهود لم يِونوا مِذبين وُاحدين للنبق -صلى هللا عليه
وسلم -وما ُاء به من اآليات والذكر الحِيم من قلوبهم  ..بل كانوا في يوقنون في قلوبهم أن النبق حق وأن
ُ
ُْ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ ُ
است ْيقن ْت َها أنف ُس ُه ْم ظل ًما َو ُعل ًّوا؛
ما ُاء به من عند رَّه هو الحق ،كما قال تعالى ع هم :وجحدوا ِبها و
فهم جحدوا باآليات بألسنتهم رغم أنهم كانوا يوقنون في قلوبهم أنها الحق ،وما حملهم على ذلك الجحود
الظاهر إال الِبر والحسد والعناد !..
ۚ َ َ ْ َ ُ َّ
اَّلل َع َلى ْال َ افر َ
َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ين . 
ِِ
وقال تعالى :فلما ُاءهم ما عرفوا كفروا ِب ِه ً فلعن ِ
ُ َ َ
َ
َ
َ ْ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ون ُه ك َما َي ْع ِرفون أ ْب َن َاء ُه ْم ً َوِإ َّن ف ِر ًيقا ِّم ْ ُه ْم ل َيِ ُت ُمون
وقال تعالى :ال ِذين آتيناهم ال ِِتاب يع ِرف
َ
ْ
ال َح َّق َو ُه ْم َي ْعل ُمون .وغيرها كثير من اآليات ال ق تدل على أن اليهود كانوا يقرون في قرارْ أنفسهم
وقلوبهم بأن النبق -صلى هللا عليه وسلم -نبق مرسل وهو حق ،وأن ما ُاء به من عند رَّه هو الحق  ..ومع
ً
ً
ذلك فقد كفروا لتِبرهم على الدِول في الطاع واملتابع لهدي الشريع ظاهرا وَّاطنا !..
دليل آِرعلى كفر من وقع في تبديل الشريع بشريع من عند نفسه أو غيره من طواغيي الاشر:
ً
قال -صلى هللا عليه وسلم :-مإن بنق إسرا،يل ملا طال المد وقسي قلوبهم اِترعوا كتابا من عند
كثير من شهوااهم ،ح ى نبذوا
أنفسهم ،استهوته قلوبهم ،واستحلته ألسنتهم ،وكان الحق يحول بي هم وَّين و
كتاب هللا وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون ،فقالوا :اعرضوا هذا الِتاب على بنق إسرا،يل ،فإن اتبعوكم
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عليه فاتركوهم ،وإن ِالفوكم فاقتلوهم ..م[.أِرُه البيهقي في شعو اإليمان ،السلسل الصحيح :
.]2694
ً
وقال -صلى هللا عليه وسلم :-مإن بنق إسرا،يل كتبوا كتابا فاتبعوه ،وتركوا التوراْم.
وهذا نف ما يصنعه طواغيي الحِم في هذا الزمان من تبديل لشرع هللا؛ حي ما من طاغوت إال
ً
ويِتو كتابا من عند نفسه َ يسميه الدستور َ يلزم به شعبه بالقوْ ،ومن يأبى الطاع والتحاكم إلى هذا
الدستور أو الرض ى به فحِمه القتل !..
ً
إنها السنن  ..واتباع سنن من كان قبلنا حذو القذْ بالقذْ ،وشبرا بشبر ،ولودِلوا جحرضو لوُد
من هذه الم من يفعل فعلهم ،ويدِل جحورهم !..
قال ابن حزم في اإلح ام  :208/2ال فر بين ُواِشرع شريع من إيجاب أو تحريم أو إباح بالرأي
لم ينص تعالى عليه وال رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وَّين إبطال شريع شرعها هللا على لسان رسوله -
صلى هللا عليه وسلم -بالرأي ،واملفر بين هذين العملين متحِم بالباطل مفتر ،وكالهما كفرال ِفاء فيه ا-
هَ.
وقال رحمه هللا  :274/2إحداث الح ام ال يخلو من أحد أربع أوُه :إما إسقاط فرض الِم؛
كإسقاط بعض الصالْ أو بعض الصيام أو بعض الزكاْ أو بعض الحج أو بعض حد الزنى أو حد القذف،
أو إسقاط ُميع ذلك ،وإما ِيادْ في ش قء م ها ،أو إحداث فرض ُديد ،وإما إحالل محرم كتحليل لحم
الخنزير والخمر وامليت  ،وإما تحريم محلل كتحريم لحِم الِاش وما أشبه ذلك ،وأي هذه الوُوه كان
فالقا،ل به مشرك الحق باليهود والنصارى  ..ا-هَ.
َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َن َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ
يما ش َج َر
وقال الجصاص في الح ام في تفسير قوله تعالى :فال ور َِّك ال يؤ ِمنو ح ى يح ِِموك ِف
ً
َب ْي َ ُه ْم :في هذه اآلي دالل على أن من ر ّد شيئا من أوامر هللا تعالى أو أوامر رسوله -صلى هللا عليه وسلم-
فهو ِارج من اإلسالم؛ سواء رده من ُه الشك فيه أو من ُه ترك القبول واالمتناع من التسليم  ..ا-
هَ.
ً
وقال ابن تيمي في الفتاوى  :70/7وهؤالء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرَّابا حي أطاعوهم
في تحليل ما حرم هللا وتحريم ما أحل هللا ،يِونون على وُهين :أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين هللا
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ً
فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم هللا وتحريم ما أحل هللا اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم
ً
ِالفوا دين الرسل فهذا كفروقد ُعله هللا ورسوله شركا  ..ا -هَ.
فتأمل كيف اعتبرهم مشركين ملجرد اتباعهم على التبديل مع علمهم أنهم ِالفوا بذلك دين
الرسل ،وأن ما أحدتوه من شرائع ليسي من دين هللا وإنما هي من عند أنفسهم ..
وقال رحمه هللا  :23/28هذا هو دين اإلسالم الذي أرسل هللا به رسوله وأنزل به كتبه ،وهو
ً
َّ َّ َ َ ْ َ
ين َي ْستِ ِب ُرون
االستسالم هلل وحده ،فمن لم يستسلم له كان مستِبرا عن عبادته ،وقد قال تعالىِ  :إن ال ِذ
َع ْن ع َب َادتي َس َي ْد ُِ ُلو َن َُ َه َّن َم َداِر َ
ين.
ِ ِ
ِ ِ
ً
َّ َّ َ ْ َ ْ ْ
اَّلل ال َيغ ِف ُرأن ُيش َر َك ِب ِه .ا -هَ.
ومن استسلم هلل ولغيره كان مشركا ،فقد قال تعالىِ  :إن
وقال  :357/28فثاي بالِتاب والسن وإُماع الم أنه يقاتل من ِرج عن شريع اإلسالم وإن
ت لم بالشهادتين ..ا -هَ.
وقال  :471-470/28ف ل من ِرج عن سن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وشريعته ،فقد أقسم
هللا بنفسه املقدس أنه ال يؤمن ح ى يرض ى بحِم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في ُميع ما شجربي هم
من أمور الدين والدنيا ،وح ى ال يبقى في قلوبهم حرج من حِمه ،ودال،ل القرآن على هذا الصل كثيرْ .
ف ل من امتنع من أهل الشوك عن الدِول في طاع هللا ورسوله فقد حارب هللا ورسوله ،ومن
ً
عمل في الرض بغير كتاب هللا ورسوله فقد سعى في الرض فسادا  ..ا -هَ.
وقال  :524/28ومعلوم باالضطرار من دين املسلمين وَّاتفا ُميع املسلمين أن من سوغ اتباع
غيردين اإلسالم ،واتباع شريع غير شريع محمد -صلى هللا عليه وسلم -فهو كافر  ..ا -هَ.
وقال  ..وقال  ..وقال  ..ولو ُمعي لهم ُميع ما قال وقاله أهل العلم لولوه لك وصرفوه عن
دالالته  ..نصرْ لطواغيي الحِم املبدلين ،واملشرعين ،واملحارَّين لشرع هللا عز وُل  ،الحاكمين بشرائع
َ َ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُ ً َ َ َ ُ ُّ
ور وال حول وال قوْ إال باهلل .
الطواغيي ..ومن لم يجع ِل اَّلل له نورا فما له ِمن ن و

ا :295ما تعليقِم على ما قاله القرطبق صاحو املفهم رحمه هللا ( )118/5بعد أن نسو
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َْ
َ
القول بظاهر اآلي الِريم ومن لم يحِم ِبما أنزل
اَّلل فأول ِئ َك ُه ُم ال ا ِف ُرون للخوارالجواب :م
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ومقصود هذا البح أن هذه اآليات املراد بها أهل الِفر والعناد ،وأنها وإن كاني ألفاظها عام  ،فقد
ِرج م ها املسلمون ،لن ترك العمل بالحِم مع اإليمان بأصله هودون الشرك ،وقد قال تعالىِ  :إ َّن
َ َ
ْ
َ َ
َّ َ َ ْ َ ْ
اَّلل ال َيغ ِف ُر أن ُيش َر َك ِب ِه َو َيغ ِف ُر َما ُدون ذ ِل َك ِملن َيش ُاء ،وترك الحِم بذلك لي بشرك باالتفا ،
ً
فيجوِ أن يغفر ،والِفرال يغفر ،فال يِون ترك العمل بالحِم كفرا م انتهى.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .لي

عندي املرُع املنقول عنه كالم القرطبق لنظر كالمه

املتقدم واملتأِر عما نقل.
وما نقل عنه رحمه هللا لي فيه مش ل إن شاء هللا ،وَّيان ذلك في النقاط التالي :
 -1قد أتاي أن هذه اآليات يراد بها أهل الِفروالعناد  ..أي أنها نزلي ويراد بها الِفرالكبر ،والظلم
الكبر ،والفسق الكبر ..وقد تقدمي اإلشارْ إلى ذلك في الُوَّ على السئل املتقدم .
 -2أتاي أن ألفاظها عام تشمل كل من وقع بما وقع به اليهود من التبديل والتغييرلشرع هللا تعالى
ً
 ..وكان معاندا لحِم هللا.
 -3وقوله فقد ِرج م ها املسلمون  ..يريد بذلك مخالف الخوارج الذين حملوا اآليات على مطلق
من لم يحِم بما أنزل هللا  ..بل لجهلهم فقد حملوها على الصحاب والتابعين كما هو موقفهم من قص
التحِيم ال ق حصلي بين علي ومعاوي رض ق هللا ع هما.
ويريد كذلك أن املسلم ممِن أن يقع في نوع من الترك لحِم هللا تعالى َ كما حصل لبنق أمي
والعباسيين ومن ُاء بعدهم َ ومع ذلك يبقى على توحيده  ..وال يطاله الِفر الكبر الوارد في اآليات ،كما
قال ابن عباا وغيره من أهل العلم .
مع التنايه أن قوله :م ترك الحِم م ال ينبغي أن ُيحمل على مطلق الترك بما في ذلك ترك الحِم
بالتوحيد  ..فهذا لي مراده ،ولو حمل املعنى على مطلق الترك ،فهو ِطأ ظاهرومردود عليه.

ا :296قال أبو الحسن املأربي ما معناه في رده على من يسميهم بالتِفيريين :مسألي أحدهم
لو أن الحاكم لو حِم بغير ما أنزل هللا مرْ واحدْ يِفر؟ قال :ال  ..فسأله املأربي :لو حِم في مسألتين
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ً
..؟ وهِذا لو كاني تالث  ..تم قال املأربي :م ى يِفر الحاكم عندكم إذام ،وسؤالي كيف نميز بين ظالم
وكافر  ..وم ى لنا أن نحِم بِفر الحاكم إن لم نحِم عليه من معصيته الولى؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ما نقلته عن أبي الحسن املأربي  ..هو من كالم الشيخ اللباني ..
فهو أول من أتار هذا التساؤل أو الشبه  ..فطار بها أتباعه ومقلدوه  ..ينثرونها في كل م ان  ..ويواُهون بها
املخالفين ظانين أنهم على ش قء ،أو أنهم قد أتوا بقاصم الظهر !..
وقد أُبنا على هذا السؤال في أكثر من موضع ،وأُيو هنا :أن من عقيدْ أهل السن والجماع
أن اإليمان يزيد بالطاعات ،وينقص بالذنوب واملعاص ق  ..وعليه فإن أتر ترك الحِم بما أنزل هللا مرْ أو
عشر مرات يختلف عن أتره على اإليمان في حال ترك الحِم بما أنزل هللا ألف مرْ أو ألفي مرْ  ..أو أكثر ..
فهو ال يزال يضعف إلى أن ُيصبح َ أي اإليمان َ كالذرْ  ..لِن عما يبدو أن هذه الذرْ عند أهل اإلرُاء ال
تتزحزح كالجبال  ..فهق غير قابل للنقص أو الزوال  ..لذلك هذا الحاكم َ عند القوم َ لو حِم مليون مرْ
بغير ما أنزل هللا  ..فإن هذه الذرْ من اإليمان تظل صامدْ ال يمِن أن تزول !!..
والعجيو في المرأنهم مع ذلك يقولن :اإليمان يزيد وينقص  ..ونحن على عقيدْ السلف في اإليمان
..؟!!
فهق كلم ِورإتمها أتقل من الذنو ذاته  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
والذي يمِن أن نقوله هنا على سايل اإليجاِ :أن الذي ُيعدم عنده الحِم بغير ما أنزل هللا  ..فال
ً
يحِم بما أنزل هللا مطلقا  ..فهذا لي بمؤمن مهما ِعم بلسانه ِالف ذلك  ..النتفاء مطلق املتابع للنبق
ً
ً
ً
صلى هللا عليه وسلم  ..إذ لو كان مؤمنا ومحبا هلل ورسوله ،وكان صادقا في ِعمه هذا التبع النبق صلى هللا
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َّ َ َ َّ ُ ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ
اَّلل َو َيغ ِف ْر لِ ْم
عليه وسلم وانقاد إلى حِمه ،كما قال تعالى :قل ِإن كنتم ت ِحبون اَّلل فات ِبعو ِني يح ِببِم
َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َن َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ
ُ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ
يما ش َج َر َب ْي َ ُه ْم
اَّلل غفور َر ِحيمآل عمران .31 :وقال تعالى :فال ور َِّك ال يؤ ِمنو ح ى يح ِِموك ِف
ذنوَِّم و
ُ
ً
ّ َ
َ ْ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ َ
ض ْيي َو ُي َس ِل ُموا ت ْس ِليماالنساء .65 :فيستحيل افتراض حاكم ُيحو
ت َّم ال َي ِج ُدوا ِفي أنف ِس ِهم حرُا ِمما ق
ً
هللا ُ ..ويحو رسوله  ..تم هوال يحِم بما أنزل هللا مطلقا  ..ويترك مطلق االتباع واالنقياد الظاهرللنبق صلى
هللا عليه وسلم !!..
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هذا وُه من ُمل أوُه عديدْ تحملنا على القول بِفرالحاكم الذي ال يحِم بما أنزل هللا  ..مع
التنايه إلى أن طواغيي الحِم املعاصرين َ الذين كثرالجدال ع هم !َ لم يأت كفرهم وحسو من ُه تركهم
املجرد للحِم بما أنزل هللا  ..بل كفرهم يأتي من ُه ُميع نواقض اإلسالم ال ق ت لم ع ها أهل العلم  ..لو
كانوا يعلمون!
ً
لذلك ال ينبغي الوقوف طويال عند مجرد ترك هؤالء الطواغيي للحِم بما أنزل هللا  ..وكأن القوم
ال يوُد عندهم غيرها  ..كما يصور البعض !!
هذه املسأل قد بحثناها بش قء من التفصيل في كتابنا م أعمال تخرج صاحبها من املل م ننصح
بمراُعته  ..فهذا اإليجاِهنا ال ُيغنق عن التفصيل الذي ذكرناه هناك.


ْ ُ ْ ُ َّ َّ
َّلل وقوله
ا :297شيخنا الفاضل  ..ما قولِم فيمن يعترض على قوله تعالىِ  :إن الحِم ِإال ِ ِ
َ َ ْ َْ َْ
تعالى :أال ل ُه الخل ُق َوال ْم ُر بأن النبق صلى هللا عليه وسلم شريك هلل تعالى في الحِم ،وكذلك اإلُماع
ً
والقياا ونحو ذلك  ..نرُو اإلُاب لحصول الخالف حول ذلك مع بعض اإلِوان  ..وُزاكم هللا ِيرا
؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يعترض هذا االعتراض إال ُاهل بالتوحيد  ..وذلك أن طاع
النبق صلى هللا عليه وسلم من طاع هللا عز وُل؛ لن النبق صلى هللا عليه وسلم ال يأمر إال بما أمر هللا به
ً
اع َّ َ
الر ُسو َل َف َق ْد َأ َط َ
شيئا من تلقاء نفسه حاشاه ،قال تعالىَ  :م ْن ُي ِطع َّ
اَّللوقال
 ..وهو ُمبلغ ال ُيشرع
ِ
َ َ ُّ َ َّ َ ُ
الر ُسو َل َفإ ْن َت َو َّل ْوا َفإ َّن َّ َ
يعوا َّ َ
اَّلل ال ُيح ُّو ْال َ افر َ
تعالىُ  :ق ْل َأط ُ
اَّلل َ
َّ
ين َآمنوا
ين . وقال تعالى :يا أيها ال ِذ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ
ْ َُْ َ
َ َّ
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ
َ
َ َْ
يعوا َّ َ
َأط ُ
ين ُيخ ِالفون َع ْن أ ْم ِر ِه أن
اَّلل َو َر ُسول ُه َوال ت َول ْوا َعن ُه َوأنت ْم ت ْس َم ُعون .وقال تعالى :فليحذ ِر ال ِذ
ِ
ُتص َيب ُه ْم ف ْت َن َأ ْو ُيص َيب ُه ْم َع َذاب َأليم .وقال تعالىَ  :و َما َي ْنط ُق َعن ْال َه َوى  .إ ْن ُه َو إ َّال َو ْحي ُي َ
وحى .وقال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل إ َّن َّ َ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َّ َ
اَّلل َش ِد ُيد .ومما آتانا به الرسول
تعالى :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا ِ
صلى هللا عليه وسلم من عند رَّه اعتباراإلُماع والقياا ،كما قال تعالىَ  :و َم ْن ُي َشا ِقق َّ
الر ُسو َل ِم ْن َب ْع ِد
ِ
ً
ْ
َّ
َما َت َب َّي َن َل ُه ْال ُه َدى َو َي َّتب ْع َغ ْي َر َسايل ْاملُ ْؤمن َين ُن َو ّله َما َت َو َّلى َو ُن ْ
ص ِل ِه َُ َهن َم َو َس َاءت َم ِصيرا .من هذه اآلي وغيرها
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
استدل أهل العلم على وُوب العمل باإلُماع ،إذ ال تجتمع أم محمد صلى هللا عليه وسلم على ضالل .
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ُ
َ
َ
َ
َ
ا :298معلوم لديِم حفظِم هللا أن اآلي الِريم َ و َم ْن ل ْم َي ْح ُِ ْم ب َما أ ْن َز َل َّ ُ
اَّلل فأول ِئ َك ُه ُم
ِ
َْ
َ
ال ا ِف ُرون نزلي في كفارأهل الِتاب ،وأنها تشمل غيرهم ممن يجحد حِم هللا عزوُل  ..فما املقصود
ً
بَ م جحد حِم هللا م  ..بينوا لنا المر ،وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .الجحود يعنق :التِذيو والرد واإلن ار ،وهو تالت أنواع كلها
مِفرْ تخرج صاحبها من املل .
جحود ظاهر دون الباطن :كجحود اليهود لنبوْ النبق -صلى هللا عليه وسلم -مع علمهم وإقرارهم
ُ
ُْ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ ُ
است ْيقن ْت َها أنف ُس ُه ْم ظل ًما َو ُعل ًّوا.
في باط هم أنه نبق مرسل وأنه حق كما قال تعالى ع هم :وجحدوا ِبها و
وجحود باطن دون الظاهر :كجحود املنافقين  ..حي يظهرون التصديق ويبطنون التِذيو
والجحود  ..وهؤالء كذلك ال شك في كفرهم.
وجحود باطن وظاهر :وهذا صاحبه يِون كفره مركو ومغلظ والعياذ باهلل !..
والشاهد مما تقدم :أن ُميع أنواع الجحود هي كفر أكبر ،وأيما امر وئ يقع في أي نوع من أنواع
الجحود اآلنف الذكر يِفرويخرج من املل .

ا :299وما رأيِم  -حفظِم هللا  -فيمن يِفر الح ام املغيرين لشرع هللا من ح ام الدول
العرَّي  ،وهل نقول بذلك  ،ونشهربه  ،أم ننِره في قلوَّنا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد تقدمي اإلُاب على هذا السؤال  ..وأعيد هنا فأقول :الحاكم
الذي يبدل شرعه هللا تعالى بقوانين الِفر والجور  ..ال بد من القول بِفره وردته  ..وهذا من لواِم الِفر
بالطاغوت الذي ال يصح اإليمان إال به  ..كما يجو نشر ذلك بين الناا بقدر املستطاع  ..واالقتصار على
اإلن ار في القلو هو أضعف اإليمان  ..وهو مقصور على العجزْ  ..دون القوياء القادرين  ..نعوذ باهلل من
العجزوالِسل!
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ا :300كثير من مرُئ وُهمي العصر يسوغون الشرك باهلل عز وُل في التشريع والحِم،
والعياذ باهلل ،فما حِم الشرع في مثل هؤالء ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من سوغ الشرك باهلل تعالى في ِاصي التشريع والحِم  ..وُعل
ً
هلل في ذلك أندادا  ..فقد كفر وِرج من مل اإلسالم  ..سواء كان من أهل اإلرُاء أم كان من غيرهم .قال
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ا :301لعلك َ يا شيخنا َ اطلعي على شرا،ط فتن التِفيرلْللباني وقد أكثرالشيخ رحمه هللا
ً
من االستدالل بقوله صلى هللا عليه وسلم  :مقال رُل لم يعمل ِيرا قط فإذا مات فحرقوه ،وذروا
نصفه في البر ونصفه في البحر  ..الحدي م فما تعليقِم عليه  ..وهل هذا الحدي يدل على عدم كفر
تارك الصالْ ..؟؟
وَّالنسب للحاكم املبدل لشريع هللا  ..هل يِفر بموقع واحدْ  ..أم أنه ال بد أن يِرر التبديل أو
ً
الحِم بغير ما أنزل هللا ،وهل هناك حد إذا تجاوِه الحاكم كفر ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لي في الحدي املذكور دليل على عدم كفرتارك الصالْ  ..وإنما
ً
فيه دليل على أن املرء الذي يقع في املخالف َ وإن كاني كفرا َ عن ُهل معجز ال يمِن دفعه  ..أنه ُيعذر
بذلك.
فهذا الرُل وقع فيما وقع فيه َ كما يقول أهل العلم َ من املخالف عن ُهل منه لخصا،ص هللا عز
وُل وصفاته  ..وما يستحقه من الصفات  ..ولخوفه من رَّه سبحانه وتعالى  ..لذلك أقال هللا عثرته ،وغفر
له.
بينما الشيخ ناصرفقد ُعل املانع من تِفيرهذا الشخص بعينه ودِوله الناررغم أنه قال الِفر
 ..هو أنه لم يِن يعتقد الِفر في قلبه الذي نطق به  ..فعدم اعتقاد الِفر واستحالله القلبق له هو املانع
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من تِفيره عند الشيخ  ..وهذا ِطأ فادح مرده إلى أصول الشيخ الفاسدْ في مسا،ل اإليمان والوعد
والوعيد  ..وقد أشرنا إليها في مواضع عدْ.
ً
فإن قلي كيف نفسر قوله صلى هللا عليه وسلم :ملم يعمل ِيرا قط م ..؟
ً
ً
أقول :املراد أنه لم يعمل ِيرا قط ِا،دا عن أصل التوحيد  ..والصالْ من التوحيد وشرط له ..
تاركها كافر مشرك  ..بنص حدي النبق صلى هللا عليه وسلم  ..هذا ما يقتضيه مبدأ التوفيق والعمل
بمجموع النصوص ذات العالق باملسأل .
أما ما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال الخاص بالحاكم املبدل  ..فأقول :كل حاكم مبدل هو
ً
حاكم بغيرما أنزل هللا ،ولي كل حاكم بغيرما أنزل هللا يستلزم منه أن يِون مبدال لحِم وشرع هللا تعالى.
وعليه فأقول :من وقع في التبديل لشرع هللا تعالى ولو في مسأل واحدْ فإنه يِفر  ..بينما الذي
يحِم بغير ما أنزل هللا على غيروُه التبديل  ..قبل الحِم عليه بالِفرأو عدمه ال بد من النظرإلى الدافع
الذي حمله على الحِم بغيرما أنزل هللا  ..وطريق حِمه بغيرما أنزل هللا  ..واملسأل ال ق لم يحِم فيها بما
أنزل هللا  ..هل هي من التوحيد وشروطه أم ال  ..وهل الصل فيه عدم الحِم بغير ما أنزل هللا  ..أم أن
الحِم بغيرما أنزل هللا حال شاذْ بخالف الصل الذي هوعليه  ..فهذا كله معتبرعند اإلصدارالحِم على
حاكم بعينه بالِفر أو عدمه  ..وهذه مسأل قد فصلنا فيه في كتابنا م أعمال تخرج صاحبها من املل م
يمِنك الوقوف عليه لو أردت التفصيل.

ا :302يقول الشيخ أبو بصير َ حفظه هللا َ في رسالته م مسا،ل هام في بيان حال ُيوش
الم م :هذه الجيوش كافرْ مرتدْ ال شرعي لها ،يجو ُهادها وقتالها  ..ال يستلزم من ذلك أن يِون
ً
ً
كل واحد في هذه الجيوش كافرا مرتدا ،بل فيها ال افر املرتد وغير ذلك الحتمال وُود املوانع اآلنف
ً
الذكر ..الجهل  ..اإلكراه  ..أن يِون عينا للمسلمين.
تم نأتي للنقط مثار الخالف والنقاش ،فيقول :ممن تاي لنا انتفاء موانع التِفير َ الثالت اآلنف
ً
الذكرَ عنه فهو كافرمرتد بعينه م  ..فهو َ حفظه هللا َ ال يِفرالجنود عينا إال بعد استيفاء الشروط وانتفاء
املوانع  ..هِذا نفهم ..؟
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فنتوُه بالسؤال :نسأل هللا عز وُل أن يشرح قلوَّنا للحق  ..ما الفار بين املرتد املقدور عليه
والغير مقدور عليه ،وعالقته بوُوب أو عدم إقام الحج عليه ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مادام املرتد املقدور عليه أوالغيرمقدور عليه قد سميي كال م هما
ً
ُ
م باملرتد م وحِمي عليه بالردْ بعينه  ..لم يعد مبررا لذكر مسأل قيام الحج ؛ إذ قيام الحج تطلو
ُ
وتشترط قبل أن تأِذ الح ام الشرعي طريقها إلى املعين  ..وأما بعد أن نحِم على املعين بالردْ بعينه
ُ
حينئذ عن قيام الحج عليه من العب أو الترف الجدلي ال طا،ل منه  ..ال ينبغي أن تذكر أو أن
فالحدي
و
ُ
تقحم  ..وهو ما ُحِم عليه بالردْ ابتداء إال لن الحج قد بلغته وقامي عليه  ..فشرط قيام الحج موُود
قبل الحِم عليه بالردْ  ..فعالم ُيقحم تاني بعد وقوعه في الردْ ..؟!
وإنما الذي ُيمِن ذكره في هذا املوضع هو مسأل االستتاب  :هل ُيستتاب املرتد املقدور عليه أم ال
 ..وهل يوُد فر بينه وَّين املرتد املحارب الغير مقدور عليه أم ال  .. ..وهل يوُد فر بينه وَّين املرتد
املحارب الغيرمقدور عليه أم ال  ..والفر بين االستتاب وقيام الحج فر شاسع و َِّّين؛ فقيام الحج تِون
قبل أن نحِم على املعين بأنه كافرأو مرتد  ..وتِون َ أي االستتاب َ فرصته الِيرْ قبل أن يأِذ القصاص
الشرعي طريقه إليه.
بعد هذا الذي تقدم أقول :لو ُاء السؤال بالصيغ التالي  :ما الفر بين من يقع بالردْ املقدور
ً
عليه ،وَّين من يقع بالردْ الغير مقدور عليه  ..من حي وُوب قيام الحج عليه ..ل ان السؤال مقبوال
ً
ووُيها أكثرلعلمِم بالفار بين املرتد وَّين من يقع في الردْ  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :303سعدنا بسرع ردكم وقيامِم بالواُو الذي يليق بجنابِم للفصل في القضي محل
ً
ً
النزاع  ..وقد سردنا من قبل تمهيدا ماسطا ال يخفى عليِم يبين للقراء مدى أهمي وِطورْ القضي
ً
املطروح  ..تم نتوُه لفضيلتِم بعد التعديل الذي تم ً
بناء على طلبِم وإيمانا بصوابه :ما الفر بين
من يقع بالردْ املقدور عليه ،وَّين من يقع بالردْ الغير مقدور عليه  ..من حي وُوب قيام الحج
عليه ..؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تجو قيام الحج على من يقع في املخالف الشرعي َ ولو كاني
ً
ُ
كفرا َ على وُه العجز الذي ال يمِن دفعه ،فمن وقع في املخالف عن عجز ال يمِن له دفعه تقام عليه
ُ
الحج ال ق تدفع عنه العجز فيما قد ِالف فيه قبل أن تحمل عليه الح ام بعينه  ..أما من يقع في
املخالف الشرعي عن ُهل غيرمعجزيمِن له دفعه  ..لِنه لساو أو آِرَ ال يعمل َ وال يحرص على دفعه
 ..فمثل هذا َ لو وقع في املخالف َ ال ُيعذر بالجهل  ..وال تجو إقام الحج عليه  ..وأح ام هللا تعالى تنزل
عليه وتطاله بعينه .
وملعرف العاُزمن غيرالعاُزفي معرف الحق  ..ينبغي النظرإلى عدْ أمور م ها :البيئ ال ق يعيش
فيها  ..وم ها :املسأل ال ق ُهل فيها  ..هل هي من المور الخفي املش ل  ..أم من المور الجلي ال ق
استفاض فيها العلم !..
ً
ُ
هذه قاعدْ  ..تبنى عليها ُميع مسا،ل العذر بالجهل وقيام الحج تقريبا !..
واآلن نأتي إلى املسأل املطروح فأقول :ال فر بين من يقع بالردْ املقدور عليه وَّين من يقع بالردْ
الغير مقدور عليه من حي وُوب قيام الحج  ..لن مناط وُوب قيام الحج وُود الجهل املعجزالذي
ال يمِن دفعه  ..بغض النظر عن هذا املخالف هل هو ممن ُيقدر عليه أم ال .إال أنه يمِننا القول أن هذا
حينئذ ال
الغير مقدور عليه إذا كان ممن يمتنع بالقتال ومظاهرْ املشركين َ إضاف إلى وقوعه بالردْ َ فإنه
و
بد من قتاله على أنه كافر مرتد بعينه  ..وهللا تعالى يتولى سريرته إن كاني غير ذلك  ..ونحن معذورون لنه
ال سايل لنا إال على ظاهره الذي يلزمنا بِفره وتِفيره.

ا :304ما هي العمال ال ق يحِم بسببها على الشخص بالردْ املجردْ أو بالردْ املغلظ ..
ً
وُزاكم هللا ِيرا.
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يِون املرء مرتدا ردْ مجردْ عندما ال ُيتبع ردته عن اإلسالم
ً
فحينئذ تتغلظ
بالحرب والطعن بالدين ،والقتل ،والسطو على الحرمات ،أما إن أتبع ردته شيئا من ذلك
و
ردته بقدر ما ُيظهر من عداء وحرب وأذى لإلسالم واملسلمين  ..والراجح في املرتد ردْ مغلظ أنه ُيقتل من
دون أن ُيستتاب بخالف املرتد ردْ مجردْ فالسن فيه أن ُيستتاب ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :305تحدتي عن الردْ املجردْ والردْ املغلظ  ..فهل لك أن ترشدنا إلى كتو في هذا املجال
..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا التفريق بين الردْ املجردْ والردْ املغلظ  ..قد دلي عليه
ً
نصوص الِتاب والسن  ..تجد موضوعه في كتو الفقه  ..فانظر مثال كتاب م الصارم املسلول على شاتم
الرسول م لشيخ اإلسالم ابن تيمي .

ا :306ما حِم من ُيدافع عن الطواغيي ليل نهار ُ ..ويجادل ع هم ،ويبارك لهم تصرفااهم،
ُويصبغ عليها الشرعي  ..ويطعن في أهل التوحيد ،ويسميهم ِوارج وِبثاء ،وضالين  ..الخ؟!
ً
تم هل يجوِ لي تِفيراملعين م هم  ..وهل يلزم لذلك قيام الحج عليهم أوال أم ال  ..وفي حال أقيمي
الحج عليهم  ..هل أتمِن من تِفيرهم بأعيانهم  ..أم أننق مطالو بأن أعرف هل هذا الشخص يعلم حال
ً
الطاغوت وكفره  ..أم ال ُ ..يرجى إفادتنا وُزاكم هللا ِيرا ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي ُيدافع عن الطواغيي ،ويجادل ع هم ،وعن كفرهم وَّاطلهم،
فهو م هم ،وكافر مثلهم  ..هذا حِم عام ال بد من القول به لدالل النصوص الشرعي عليه.
أما تِفيراملعين م هم  ..وهل ُيشترط قيام الحج عليه أم ال ..؟
أقول :للحِم في هذه املسأل ال بد من النظرإلى عدْ أمور :م ها الطاغوت ذاته :هل كفره بواح لنا
ً
ً
ً
فيه من كتاب هللا أو سن نايه صلى هللا عليه وسلم برهان صريح ال يحتمل صرفا وال تأويال  ..وال يقبل ُداال
ً
وال ِالفا  ..عند العام والخاص سواء  ..أم أنه غيرذلك؛ أي عنده من التظاهربالصالح والتقوى ما يمِن
أن ّ
يلا به على بعض العباد ..؟!
فإن كان الولّ :
صح تِفير املجادل املدافع عن الطاغوت بعينه  ..وال ُيشترط قيام الحج عليه ..
وال معرف دافعه  ..وَّخاص إن كان يعيش بين ظهراني املسلمين ،والعلم مبذول له ولغيره!..
وإن كان الثاني  :أي عند الطاغوت ما يلا

به على بعض العباد  ..أرى التري في التِفير  ..كما

أشترط قيام الحج على املجادل  ..والجدال بال ق هي أحسن  ..وَّخاص إن ظهر الخطأ بهؤالء الطواغيي
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امللاسين على شعوبهم ممن ُيعرف بالعلم ،والصالح ،وسابق بالء في سايل هللا  ..فمثل هؤالء  ..تلزم أدل
ً
ً
ً
الشرع بأن نتوسع لهم في التأويل  ..ما وُدنا لذلك مبررا أو مستساغا شرعيا !..
وم ها :النظر إلى شخص املجادل  ..وأعذاره  ..والدافع الذي حمله على الجدال  ..ونوعي الجدال
 ..فهذا معتبر عندما يِون الطاغوت عنده ما يلا

به على العباد كما تقدم  ..وعلى قدر ما عنده من

التلبي  ..وهللا تعالى أعلم.
فإن قلي لي :حبذا لو ذكرت لنا بعض الدل ال ق تفيد هذه النتيج ..؟!
أقول :املوضع هنا ال يسمح للتفصيل  ..فإن أردت التفصيل وال بد  ..فراُع كتابنا م العذربالجهل
وقيام الحج م وكذلك كتاب شيخنا :مرفع املالم عن ال،م العالمم.
َ تنايه :إن اطمأن قلبك إلى تِفيرأحدهم بعينه َ أي أحد املجادلين املدافعين َ بعدما أعملي موانع
التِفيروشروطه  ..وكني من أهل النظرفي ذلك  ..فلك أن تِفره بعينه  ..بل يجو عليك أن تِفره  ..لِن
ال يجوِ لك أن تلزم غيرك بحِمك  ..الحتمال أن يِون ظهرلك ما لم يظهرلغيرك  ..أو ظهر لغيرك ما يمنع
من التِفير ما لم يظهر لك  ..كما حصل لهل العلم من ِالف حول تِفير الحجاج  ..فما حملهم هذا
الخالف على تِفير بعضهم البعض ،وهللا تعالى أعلم.

ا :307لو قدر للمسلمين أن َي ِصلوا إلى الحِم  ..فما املوقف الشرعي ممن عرفوا بعدائهم،
وكفرهم ،ومحارَّتهم لإلسالم  ..فقد كنا في نقاش حول هذا  ..وقد تبايني اآلراء والقوال  ..فما هوالحِم
الصحيح في ذلك ؟!
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .السن في املرتد ردْ مجردْ أن ُيستتاب وتقبل توَّته  ..أما املرتد
ً
ً
ً
ردْ مغلظ ؛ وهو الذي يتبع ردته حرَّا وقتال للمسلمين  ..وإفسادا في الرض  ..فالسن فيه أن ُيقتل وال
ُيستتاب  ..إال إذا تاب من تلقاء نفسه قبل القدرْ عليه فإن ذلك ينفعه  ..وإلى حين قيام دول اإلسالم
يحصل ِيرإن شاء هللا  ..وال أرى لإلِوان أن ُيشغلوا أنفسهم من اآلن بمثل هذه املواضيع!
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ا :308لقد كان لدي إش الي في فهم كالم لإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا وهو قوله
ََ
وهو يعدد رؤوا الطواغيي :الثاني :الحاكم الجا،ر املغير لح ام هللا تعالى ،والدليل قوله تعالى :أل ْم
َ
َّ ُ
ُْ َ َْ َ َ َ ُْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ََ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ُ
وت
ت َر ِإلى ال ِذين يزع ُمون أن ُهم آمنوا ِب َما أن ِزل ِإليك وما أن ِزل ِمن قب ِلك ي ِريدون أن يتحاك ُموا ِإلى الطاغ ِ
َ ُ
ً
َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ً
َْ ْ ُ
ضالال َب ِعيدا . 
َوق ْد أ ِم ُروا أن َيِف ُروا ِب ِه وي ِريد الشيطان أن ي ِضلهم
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ
الثال  :الذي يحِم بغير بما أنزل هللا ،والدليل قوله تعالى :ومن لم يحِم ِبما أنزل
اَّلل فأول ِئ َك
ُ ُ َْ
َ
اف ُرون .. ا -هَ .
هم ال ِ
ً
فأرُو بيان الفر بين الثاني والثال  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .الحاكم املغيرلح ام هللا هوالذي يِون له وصف املشرع؛ فيشرع
ً
التشريعات والقوانين املغايرْ واملخالف لشرع هللا  ..وقد يِون هذا املغير لح ام هللا عمله مقصورا على
عملي التشريع والتغييرفقط دون أن يباشرهو بنفسه تنفيذ الحِم بهذه القوانين والتشريعات  ..كما هو
حال النواب في املجال النيابي التشريعي في النظم الديمقراطي ؛ حي يقتصر عملهم على سن
القوانين والتشريعات  ..وهؤالء ُيحمل عليهم الطاغوت الثاني الذي أشارإليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب
رحمه هللا!
بينما الحاكم بغير ما أنزل  ..هو الذي يحِم بالقوانين والتشريعات ال ق شرعها له املشرعون
املغيرون لح ام هللا -عز وُل .. -وَّالتعبير املعاصر هم السلط التنفيذي َ الوِراء َ ال ق تحِم بالقوانين
ال ق تتلقاها من السلط التشريعي الطاغوتي .
ً
ً ً
ومن الطواغيي ال ق تدِل كذلك في معنى واسم الطاغوت دِوال كليا  ..التشريع ذاته بعيدا
ً
ومستقال عن سلط وهيمن مشرعه  ..كالدساتير الوضعي ال ق تحتِم إليها كثير من الشعوب والدول في
ِماننا املعاصر!..
فإن قيل هل من املمِن أن تجتمع هذه الطواغيي الثالث في شخص طاغوت واحد؛ بحي يِون
هو املشرع واملغير لحِم هللا  ..وَّنف

الوقي يباشر بنفسه مهم الحِم بما قد شرعه وغيره وَّدله من

أح ام  ..ويِون تشريعه هو املعمول به واملنقاد له في حياته وبعد مماته ..؟!
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ً
ئذ يِون مركبا
أقول :نعم ،من املمِن أن يجتمع ذلك الشر كله في شخص واحد  ..وطغيانه حين و

ً
ومغلظا  ..كما هو حال كثير من طواغيي الحِم في ِماننا !!


ً
ا :309في منتدى أنا املسلم يدور حوار حول تِفير الح ام ،وقد وضع أحدهم كالما أحباي
ً
أن أعرضه عليك لتفتينا فيه  ..وقد وضع صاحبنا عنوانا ملوضوعه وكأنه قاعدْ :مال تِفير قبل
االستتاب  ،وال تِفير إذا لم تتحقق االستتاب  ..كالم شيخ اإلسالم م فقال :أرُو أال يأتي العباقرْ
ويقولون :إننق أتمسك بمتشابه كالم الشيخ وأترك محِمه  ..يقول الشيخ في شرح العمدْ  :4/71فأما
إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا ال يجري عليه ش قء من أح ام املرتدين في ش قء من الشياء ولهذا لم يعلم أن
ً
أحدا من تاركي الصالْ ترك غسله والصالْ عليه ودفنه مع املسلمين وال منع ورتته ميراته وال إهداردمه
بساو ذلك مع كثرْ تاركي الصالْ في كل عصر والم ال تجتمع على ضالل وقد حمل بعض أصحابنا
أحادي الرُاء على هذا الضرب.
ً
ً
فإن قيل فالدل الدال على التِفير عام عموما مقصودا وإن حملتموها على هذه الصورْ كما
قيل قلي فا،داها وإدراك مقصودها العظم ولي في ش قء م ها هذه القيود.
قلنا الِفر على قسمين قسم تنبنق عليه أح ام الدنيا من تحريم املناكح والذبا،ح ومنع التوارث و
العقل وحل الدم واملال وغير ذلك فهذا إنما يثاي إذا ظهر لنا كفره إما بقول االمتناع عن الصالْ وشبه
يوُو التِفيرأو عمل مثل السجود للصنم القبل ذلك فهذا النوع ال نرتبه على تارك الصالْ ح ى يتحقق
امتناعه الذي هو الترك لجواِأن يِون قد نوى القضاء فيما بعد ،أو له عذروشبه ذلك م ا -هَ .هذا مع أن
ً
مذهو الشيخ هو تِفيرتارك الصالْ ت اسال ..م انتهى كالمه ونقله عن ابن تيمي .
الجواب :الحمد هلل رب العاملين.قد اطلعي على الِالم املنقول عن شيخ اإلسالم  ..وقد ذهبي
للرابط الذي أشرت إليه  ..وعليه أفيد بما يلي:
 -1ولْلسف الِتاب املذكور لي بحوِتي اآلن  ..لن الوقوف على الِالم الذي قبله والذي بعده
مهم  ..حي يوضح املراد أكثر.
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 -2ناقل هذا النص عن الشيخ هوناقل للمتشابه ..بدليل التفسيرات املتباين لإلِوان حول النص
ً
ً
 ..وناقله يعلم ذلك مسبقا  ..لذا نراه قطع الطريق مسبقا فقال :ال تقولوا لي قد نقلي املتشابه أو تمسِي
ً
به  ..وكأنه يشعربأن أحدا سيرميه بذلك!
 -3إن كان صاحو النقل يريد أن يت لم عن مذهو الشيخ في تارك الصالْ  ..فللشيخ كالم محِم
ُ
واضح صريح  ..ال يمِن تفسيره أو حمله على أكثر من وُه  ..إليه يرد املتشابه من كالمه  ..فعالم ترك،
والتجأ الناقل إلى هذا النص املتشابه  ..حمال الوُه..؟!
وإن كان صاحبه يريد أن يت لم عن االستتاب وأح امها  ..فِذلك للشيخ كالم محِم حول املسأل
كان يستحسن أن يلجأ إليه !..
 -4النص املنقول  ..لي له أي عالق بمسأل االستتاب  ..وهل يستتاب قبل التِفيرأم ال ..فعنوان
املسأل في واد  ..والنص املنقول في واد آِر!
ً
 -5يستفاد من النص املنقول  ..أن من يترك الصالْ  ..لِنه لم يدعها مطلقا  ..ولم يمتنع عن أدائها
ُ
حين يؤمر بها  ..فهذا ال يِفر وال تجرى عليه أح ام الردْ  ..وهو املتوافق مع املحِم من كالم الشيخ في
املسأل  ..حي أن الشيخ يفر بين الترك الِلي للصالْ والترك الجزئي  ..وقد أتبتناه في كتابنامحِم تارك
الصالْم.
 -6القول أن التِفيريِون بعد االستتاب  ..وأنه ال تِفيرإال بعد تحق االستتاب  ..هو قول باطل ..
وهو مردود من أوُه:
ُ
م ها :أن االستتاب فرص تعطى ملن وقع في الِفروالردْ ليراُع نفسه ،قبل تنفيذ حِم
القتل عليه ،وقدر مداها أكثر أهل العلم بثالت أيام  ..بينما التِفير هو حِم شرعي يحمل على من
ً
وقع بموُبه من غير مانع شرعي معتبر  ..واالستتاب ليسي مانعا من موانع التِفير  ..ولم يقل بذلك أحد
من أهل العلم.
وم ها :أن االستتاب تِون من ش قء ..فإذا لم يحِم عليه بالِفر والردْ  ..فمما يستتاب ..وملا
يستتاب؟!!
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وم ها :أن اشتراط االستتاب للتِفير هو شرط باطل ومحدث  ..بخالف ما دلي عليه النصوص
الشرعي ال ق قضي بِفر املرتد قبل أن يستتاب  ..وقد تأملي ُميع النصوص الشرعي من الِتاب
والسن ذات العالق باملسأل فوُداها قاضي بحِم الِفر على ال افرين املرتدين قبل أن ُيستتابوا ..
وعلى املخالف أن يأتي بالدليل.
َ َ ْ َ َ َْْ ْ
ََ
َ ْ َ
َ ْ ُُ ُْ ْ َ
قال تعالى :ف ِإذا ان َسلخ الش ُه ُر ال ُح ُر ُم فاقتلوا املش ِر ِكين إلى قوله تعالى :ف ِإن ت ُابوا َوأق ُاموا
َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُّ
الزكاْ فخلوا َس ِايل ُهم فسماهم هللا تعالى مشركين وأمر بقتالهم قبل أن يتوَّوا أو يستتابوا
الصالْ وآتوا
!..
وم ها أن أبا بِر الصديق  ومن معه من الصحاب قد قاتلوا املرتدين ،وحِموا عليهم بالردْ ..
قبل أن يستتابوا !..
وم ها :قد مضي السن بقتل املرتد ردْ مغلظ قبل أن ُيستتاب ،ومن دون أن يستتاب ،كما فعل
النبق صلى هللا عليه وسلم مع العرنيين الذين ارتدوا ،وقتلوا ،وسرقوا  ..فأمر النبق صلى هللا عليه وسلم
بهم فقطعي أيديهم وأرُلهم ،وسمرت أعي هم تم نبذوا في الشم ح ى ماتوا  ..ولم يستتبهم.
وكذلك في عام الفتح قيل للرسول صلى هللا عليه وسلم إن ابن ِطل متعلق بأستارالِعب ! فقال:
ماقتلوه م ولم يقل استتيبوه!..
قال ابن تيميه في الفتاوىُ :103/20ويفر في املرتد بين الردْ املجردْ فيقتل إال أن يتوب ،وَّين
الردْ املغلظ فيقتل بال استتاب ا َ هَ.
ً
فتأمل كيف أن ابن تيميه سمى املرتد ردْ مجردْ مرتدا قبل أن يستتاب  ..وسمى املرتد ردْ مغلظ
ً
مرتدا ومن دون أن ُيستتاب  ..هذا هو املحِم من كالم شيخ اإلسالم إن أردنا معرف قوله بحق!
وم ها :أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الزنديق يقتل من دون أن ُيستتاب ..وهذا من لواِمه أن
يحِموا عليه بالِفر والزندق بعينه قبل أن يقتل ويقام عليه الحد !..
وم ها :أن القول بوُوب استتاب املرتد ردْ مجردْ فيه ِالف بين أهل العلم  ..حي أن م هم من
حمله على الندب ال الوُوب  ..وإذا كان المر كذلك فِيف يصح عند هؤالء العلماء أن يقتلوا املرتد من
دون أن يستتيبوه  ..قبل أن يحِموا عليه بعينه بالِفروالردْ..؟!!

308

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

احلكم مبا أزلل اهلل – شبهات وردود – مسائل متفرقة

وم ها :أن هذا القول مفاده ومن لواِمه تعطيل ُهاد أ،م الِفر والردْ والزندق  ..الستحال
ً
الوصول إليهم فضال عن استتابتهم !..
هذه بعض الوُه الدال على بطالن ما ذهو إليه الناقل  ..وعنون به مسألته  ..وهناك أوُه أِرى
املقام ال يسمح بذكرها  ..وسالمنا لإلِوان والحب في منتدى م أنا املسلمم.

ً
ا :310قال بعض املخالفين أنتم تحتجون بحدي م لم يِن أصحاب رسول هللا يرون شيئا
من العمال تركه كفرإال الصالْم ،فيلزمِم عدم التِفيربترك الحِم بما أنزل هللا فما قولِم وُزاكم
ً
هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املراد من العمال الواردْ في التر :الصالْ والصوم والحج والزكاْ
 ..بينما ترك الحِم بما أنزل هللا والعدول إلى ما سواه من الح ام الوضعي الرضي  ..هو ترك للتوحيد ..
ً
وعدول عنه إلى الشرك ُ ..يزيل اإليمان كليا ،فال وُه للقياا بي هما.

َ
ا :311ناقشي أحد اإلِوان عن الِفر الوا د في قوله تعالىَ  :و َم ْن َل ْم َي ْح ُِ ْم ب َما أ ْن َز َل َّ ُ
اَّلل
ر
ِ
َُ َ
َْ
َ
فأول ِئ َك ُه ُم ال ا ِف ُرون وقول ابن عباا فيها :م كفر دون كفرم .فقال الخ :إن لفظ كفردون كفر هنا
تشبه لفظ الِفر الواردْ في قوله صلى هللا عليه وسلم :ماتنتان في الناا هما بهم كفر :الطعن في
النسو ،والنياح على املييم .فِال اللفظين يدالن على معنى وحِم واحد؛ وهو الِفرالصغر ..فِيف
نرد على مثل هذا اإلش ال؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم معنى ودالالت مقول ابن عباا م كفر دون كفر م هو نف
معنى ودالالت الِفر الوارد في الحدي م تنتان في الناا هما بهم كفر :الطعن في النسو والنياح على
املييم .من حي أنه كفرال ُيخرج من املل .
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َل َّ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
ون ال يجوِ
ولِن الِفر الوارد في قوله تعالى :ومن لم يحِم ِبما أنز اَّلل فأول ِئك هم ال ا ِفر

حصره في الِفر الصغر أو الِفر دون كفر بدليل أن ابن عباا وغيره من أهل العلم تراهم تارْ يحملون
الِفرالوارد في اآلي على الِفرالكبر ،وتارْ يحملونه على الِفرالصغرأوالِفردون كفر ..بحسو صيغ
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الحِم أو الحاكم املسؤول عنه  ..وقد بينا ذلك بش قء من التوسع في أكثر موضع من أبحاتنا وردودنا ..
فراُعها إن شئي وطلبي املزيد.

سؤال :لِن هناك من اإلِوْ من يطالو الحاكم الجديد بتطبيق الشريع منذ صباح اليوم التالي
ً
فقلي لهم هذا مستحيل ِصوصا مع طبيع مصر ،فمؤكد أن الحاكم سيتدرج في المر ولِ هم يرفضون
ً
ذلك  ..فهل تقول شيخنا بأن التدرج في تطبيق الح ام والشرائع غيرُا،زُ ..زاكم هللا ِيرا وَّارك هللا فيِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التدرج يجوِ وال يجوِ؛ يجوِ إذا كان وفق ِط محِم صادق
تراعي املمِن واملقدور عليه  ..وال يجوِ عندما يِون التدرج ذريع للتملص من الحِم بما أنزل هللا  ..مع
فحينئذ يِون التدرج
وُود القدرْ واالستطاع على تمرير وفرض كثير من الواُبات والح ام الشرعي ..
و
كلم حق ُيراد بها باطل  ..واإلِوان إذ يرفضون التدرج يرفضون املعنى الثاني املشارإليه ،وهللا تعالى أعلم.


ا:312

ُ
كيف نوفق بين قوله صلى هللا عليه وسلم :متسمع ُوتطيع لْلمير ،وإن ُ
ض ِر َب ظهرك وأِذ

مالكم ،وَّين النصوص الِرى ال ق تفيد اإلن ار على الظاملين ظلمهم ،والصدع بالحق في وُوههم،
وأطرهم إلى الحق  ..وهل هذا الحدي صحيح ،إذ هناك من يت لم عن ضعفه ،ليدفع َ بزعمه َ تعارض
النصوص الشرعي ذات العالق باملوضوع؟
الجواب :الحمد هلل ب العاملين .قوله صلى هللا عليه وسلم :متسمع ُوتطيع لْلمير ،وإن ُ
ض ِر َب ظهرك
ر

ُ
وأِذ مالك ،فاسمع وأطع م حدي صحيح رواه مسلم .وقد رويي أحادي عديدْ صحيح في بابه ومعناه،
فال وُه وال حاُ إلى إن اره والذهاب إلى القول بضعفه .
ُ
وقوله صلى هللا عليه وسلم :م تسمع وتطيعم؛ أي تسمع وتطيع في املعروف السمع والطاع العام ،
ال ق تمنعك من الخروج من الجماع  ،ومن انتفاء مطلق الطاع  ،كما تمنعك من الخروج عليه بالسيف
والقوْ ،ملا يترتو على ذلك من مفسدْ أعظم ،وظلم أكبر ،إذ لو ُاِ الخروج على الحاكم املسلم بالسيف
والقوْ لدنى مفسدْ أو ظلم ،ملا استتو على وُه الرض نظام وال حِم ،إذ يستحيل َ بعد النبق صلى هللا
عليه وسلم ،والخلفاء الربع رض ق هللا ع هم َ أن يوُد نظام أو حِم يخلو من مطلق الظلم أو الفساد ..
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احلكم مبا أزلل اهلل – شبهات وردود – مسائل متفرقة

ُ
لِن َ أي مقول تسمع وتطيع َ ال تمنعك من عدم طاع الحاكم في الباطل والظلم واملنِر ،ومن اعتزال
باطله ،وظلمه  ..كما ال تمنعك من نصحه ،وأمره باملعروف ،ونهيه عن املنِر ،والصدع بالحق في وُهه وَّين
يديه ،وإنصاف املظلوم منه إن استطعي ،كما قال صلى هللا عليه وسلم :موالذي نفس ق بيده لتأمر َّن
ً
َّ
وليوشِن ُ
ّ
هللا أن يبع عليِم عقابا منه فتدعونه فال يستجيو لِم م
باملعروف ولت هون عن املنِر،
صحيح سنن الترمذي. 1762:
ً
ُال هيب ُ الناا أن يقو َل ّ
أُل وال
قال رسول هللا  :م ال يمنعن ر
بحق إذا علمه ،فإنه ال يقرب من و
و
ُيبعد من رِ م السلسل الصحيح . 168:
ُ
حمزْ بن عبد املطلو ،ورُل قام إلى إمام ُا،ر فأمره ُ
ونهاه
وقال رسول هللا  :مسيد الشهداء
و
و
فقتلهم السلسل الصحيح .491:
وقال سول هللا  :مأفضل الجهاد كلم ّ
حق عند سلطان ُا،رم السلسل الصحيح .491:
ر
و
ّ ُ
حق تقال إلمام ُا،رم صحيح الجامع.168:
وقال رسول هللا  :مأحو الجهاد إلى هللا كلم و
َ
وعن عبادْ بن الصامي قال :م َ
باي َعنا رسول هللا على أن نقول بالحق أينما كنا ال نخاف في هللا لوم
ال،م م متفق عليه .
و

ُ
و قال رسول هللا  :مال طاع في معصي ِ هللا ،إنما الطاع في املعروف م متفق عليه .
ُ
وقال رسول هللا  :ممن أمركم من الوالْ بمعصي و فال تطيعوهم السلسل الصحيح .2324:

وقال رسول هللا  :مطاع اإلمام حق على املرء املسلم ،ما لم يأمر بمعصي ِ هللا  فإذا أمر
بمعصي هللا فال طاع لهم السلسل الصحيح  .752:فميزالنبق صلى هللا عليه وسلم بين الطاع في الحق
واملعروف ،وَّين الطاع في الباطل والظلم ،فالولى حق وواُب  ،والثاني باطل وال تجوِ  ..وبهذا الفهم
َ َ
للنصوص ،وحسن التوفيق فيما بي ها ،ن ْسل ْم ،ونصيو الحق ،وينتفي وُه التعارض الذي يظهر للبعض،
والحمد هلل رب العاملين.
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ا :313ما رأيِم في مسأل العذربالجهل في الشرك الكبر؟
ً
حينئذ يعذر؛
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا كان الجهل ناتجا عن عجزال يمِن دفعه فالجهل
و
لن العجزيرفع الت ليف َ فيما تم فيه العجزَ إلى حين حصول القدرْ على دفعه  ..بال ِالف.
هذا إيجاِشديد فإن لم تقتنع به ،وطلبي املزيد والتفصيل ،فراُع كتابنا م العذربالجهل م وغيره
من البحاث ذات العالق باملوضوع.

ا :314هل يفر في العذربالجهل بين املسا،ل الظاهرْ والخفي  ،فقد ادعى البعض أنِم ال
تفرقون  ..بوركي ُهودك الطيب ؟
ّ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مناط العذربالجهل؛ العجزعن إدراك مراد الشارع فيما قد وقع
فيه الجهل ،مع بذل الجهد على دفع ذلك العجز ،قدر املستطاع  ..وال شك أن املسا،ل كلما كاني ِ ّ
في ،
كلما صعبي معرف مراد الشارع في تلك املسا،ل ،وكان العجز أقرب ملن ِفيي عليه تلك املسا،ل ،من
املسا،ل الظاهرْ املعلوم للخاص والعام  ،وال ق يسهل معرفتها ملن يطلبها ،وَّقليل من الجهد ،وَّالتالي
من هذا الوُه نعم يوُد فر بين املسا،ل الخفي  ،واملسا،ل الظاهرْ فيما يتعلق بالعذر بالجهل  ..وال
َّ
يصح النقل عنا ِالف ذلك.
ً
ً
لِن الظهور والخفاء أمرنسبق ،فما هوظاهرفي ِمان قد يِون ِفيا في ِمان آِر ،وما يِون ِفيا
ً
مصر آِر ،ومن يريد أن يخوض في
مصر من المصار ،قد يِون ظاهرا عند آِرين ،وفي
قوم أو في
عند و
و
و
ّ
تحديد ِفاء املسا،ل وظهورها ،وتعليق العذربالجهل َ أو عدمه َ عليها ،ال بد له من أن يتفطن لهذا املعنى،
وهللا تعالى أعلم.

ا :315أبع لك هذه الرسال الولى ،وال ق آمل أن تجد صدى عندكم َ وإني على تق بذلَِ
وهي تحمل بين سطورها سؤال قد أش ل علي وهو يتعلق بموضوع العذربالجهل.
إني أصدقك القول بأني قد قرأت كتابك النفي والذي عنوانه م العذر بالجهل وقيام الحج م،
وكذلك كتابم كبوْ فارام قد اطلعي عليه وقرأته وهاأنذا أكتو لك سؤالي وهو:
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رُل ذبح لغيرهللا ،هل يعذربجهله؟
هذا سؤال طرح على الشيخ بن باِرحمه هللا وأُاب بأنه ال عذرله ،وكذلك ابن ُبرين وَّن فوِان
وغيرهم  ..لِن ملاذا ال يعذر هذا الذي ذبح لغيرهللا بالجهل؟
وهل هناك من فر من أهل العلم بين ُهل يعذروُهل ال يعذر على اعتبارمدى استفاض العلم
وسهول طلبه والوقوف عليه ملن أراده  ..أم على اعتبارالتفريق بين مسا،ل ومسا،ل؟؟
وهناك من فر العذر بمسا،ل يعذر فيها كالسماء والصفات َ وقص الرُل الذي ذرى نفسه إنما
كان ُهل في السماء والصفات َ ومسا،ل ال يعذر فيها وهي نواقض ال إله إال هللا ،إذ كيف بشخص يقول ال
إله إال هللا ويعمل بعِسها أو ال يعرفها؟؟
فالذين عذروا بالجهل على أي دليل استندوا ،والذين لم يعذروا كذلك ،على أي دليل استندوا؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن الضابط الذي يحدد املعذور بالجهل ممن ال ُيعذر هو م
ً
عجز ال يمِن له دفعه َ مع حرصه على دفعه َ فهو معذور ُيعذر بالجهل
عن
ناتجا
العجزم؛ فمن كان ُهله
و
ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ ً
ً
اَّلل نفسا
أيا كاني نوع املخالف ال ق وقع فيها ،بما في ذلك مسأل الذبح لغير هللا ،لقوله تعالى :ال ي ِلف
ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ ً
َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ
سا إ َّال َما َآت َ
َّ ُ ْ َ َ
استط ْعت ْم.
اها ،ولقوله تعالى :فاتقوا اَّلل ما
ِإال وسعها ،ولقوله تعالى :ال ي ِلف اَّلل نف ِ
َ َ
ً
وُ ِهله  ..تم ال يعمل على تحصيل العلم الذي
أما من كان قادرا على دفع ُهله فيما قد ِالف فيه
ً
يعينه على دفع َُهله  ..فإنه ال ُيعذر بالجهل أيا كاني نوع املخالف ال ق وقع فيها ،لنه قادر؛ فهو إذ وقع في
املخالف وقع فيها وهو قادرعلى أن ال يقع فيها  ..وَّالتالي فهو ال ُيعذر.
ً
ً
أحيانا تجد كالما لهل العلم فيمن ُيخالف في مسأل عن ُهل  ..فبعضهم تراه يعذره ،وبعضهم
اآلِرتراه ال يعذره ،بحسو ما يرجح عند كل فريق من هؤالء العلماء من احتمال حصول العجزمن عدمه
في دفع ما قد ِالف فيه ذلك الجاهل ،ولي لن هذه املسأل ُيعذرفيها بالجهل أوال ُيعذر ،أوهناك مسا،ل
ُيعذر فيها بالجهل ومسا،ل ال ُيعذر فيها  ..بغض النظر عن ضابط حصول العجز من عدمه  ..كما يظن
البعض!
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ا :316السالم عليِم ورحم هللا وَّركاته  ...بارك هللا فيِم شيخنا الِريم واملوقرونفع بِم
وتاتِم على الحق.
شيخنا كثر الِالم على أ،م الدعوْ ومنهجهم فهل صحيح انهم غالْ ال يعذرون بالجهل مطلقا
والنصوص القليل املذكورْ في ذلك هي حوادث معين
وهل صحيح القول بأن من وقع في الِفر كفرأيا كان وضعه سواءا كان ُاهال او متأوال
هذه شيخنا من اكثر املسا،ل اش اال وهي ال ق يدور حولها املشاغبون من الخوارج والغالْ وتبيي ها
يزيل الِثير من اإلش ال شيخنا الِريم وُزاكم هللا ِيرالجزاء؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته ،وبعد  ..ال أدري من تقصد
بقولك م أ،م الدعوْم ،إذ ال يوُد أشخاص محددين ينحصر فيهم هذا الوصف  ..ف ل من استشرف
مهم الدعوْ إلى هللا تعالى ابتغاء وُهه ،وكان كفأ لهذه املهم  ..فهو داعي ومن أ،م الدعوْ.
ً
لِن نقول بش ل عام :من ال يعذر بالجهل مطلقا ال شك أنه ُنح بقوله هذا إلى الغلو ،والم
مذهو الخوارج الغالْ فيما هم فيه من غلو.
كذلك من يِفركل من وقع في الِفر من دون أن ينظرفي املوانع املعتبرْ ال ق تمنع من تِفير املعين
ً
 ..فهذا أيضا قول ُنح صاحبه إلى الغلو ،ووافق فيه قول الخوارج الغالْ.
وهذه املسأل بحثتها بش قء من التفصيل في كتابي م قواعد في التِفيرم ،عند الحدي عن القاعدْ
ُ
ً
الولى ،وال ق تنص على أن م الِفرالعام ال يستلزم دا،ما كفراملعينم ،فراُعه إن شئي ،فلن تعدم الفا،دْ.

ا :317قال شيخ اإلسالم ابن تيمي في الفتاوى  :471_470/14مإن املحرمات م ها ما يقطع
بأن الشرع لم يبح منه شيئا ،ال لضرورْ وال غيرضرورْ  ،كالشرك والفواحش والقول على هللا بغيرعلم
َ
َ
ُ َّ َ َ َ ّ ْ َ َ
اح َ
ش َما ظ َه َر ِم ْ َها َو َما َبط َن
والظلم املحض ،وهي الربع املذكورْ في قوله تعالى:ق ْل ِإنما ح َّرم َرِب َي الفو ِ
ُ ْ َ ً ََ ْ َ ُ ُ
َ َ َ
ولوا َع َلى َّ
َو ْال ْت َم َو ْال َب ْغ َي ب َغ ْير ْال َح ّق َو َأ ْن ُت ْشر ُكوا ب َّ
اَّلل َما َل ْم ُي َن ّز ْ
ل
اَّلل َما ال ت ْعل ُمون، 
ق
ت
ن
أ
و
انا
ط
ل
س
ه
ب
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ً
فهذه الشياء محرم في ُميع الشرائع ،وَّتحريمها بع هللا ُميع الرسل ،ولم يبح م ها شيئا قط ،وال
في حال من الحوال ،ولهذا أنزلي في هذه السورْ املِي “ا -هَ.
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كيف نوفق بين عدم إعذار شيخ اإلسالم مرتِو الشرك في أي حال من الحوال ،وتحي أي ذريع ،
وَّين إُاِْ هللا سبحانه وتعالى للمِره أن ينطق بالِفروقلبه مطمئن باإليمان؟
َّ
َ ْ َ َ َّ
اَّلل ِم ْن َب ْع ِد ِإ َيما ِن ِه ِإال
وكذلك حدي  :مال تشرك باهلل ولو قطعي أو حرقي” ،فهل آي :من كف َر ِب ِ
ْ
َ ْ ُْ َ َ َُْ ُ ُ ْ
َ
ال َيم ِان ناسخه للجميع معها؟
ب
ن
ئ
م
ط
من أك ِره وقلبه م ِ ِ ِ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مراد الشيخ رحمه هللا أن هذه المور الربع ال ق ذكرها ال تخضع
لقاعدْ الضرورات تايح املحظورات ،إذ ال يجوِ ارت ابها تحي مسوغ املصلح أو تقديم املصلح الِبرى
على املصلح الصغرى؛ لنها كلها ضرر ومفسدْ ال مصلح بها البت  ..بخالف الخمر أو لحم الخنزير ،أو
لحم امليت فإنها لضرورْ معين ومحددْ يجوِ تناولها بالقدرالذي يدفع الهالك أو الضرورْ ال ق ألجأته إلى
تناولها  ..والشيخ لم يقصد من كالمه اإلكراه الذي يبرر التلفظ بالِفر لحظ اإلكراه وَّالقدر الذي يدفع
عنه اإلكراه  ..حي لي في كالمه ما يدل على ذلك.
أما بالنسب لسؤالك عن الحدي واآلي فأقول :ال تعارض بي هما وال نسخ؛ فالحدي يفيد أن الِذ
بالعزيم أولى ،بينما اآلي تفيد أن الِذ بالرِص في إظهارالِفرتحي اإلكراه ُا،ز ..وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :318قرأت في كتابات بعض املعاصرين كالما حول حدي ذات أنواط فيه أن الصحاب
ً
الذين قالوا للنبق عليه الصالْ والسالم م اُعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط م قد قالوا كالما
ً
كفريا وأن النبق عليه الصالْ والسالم عذرهم بالجهل لنهم كانوا حدتاء عهد بالِفر  .ورأيي من
ً
ً
املعاصرين كذلك من ينِر هذا القول ويرى أنهم لم يقولوا كفرا  ..فما الراجح في املسأل علما بأني
اطلعي على بعض روايات هذا الحدي فيها أن هذه الشجرْ كاني تعبد من دون هللا ،وفي روايات أِرى
ً
أنهم كانوا يذبحون لها  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .الراجح عندي أن الذي قالوه للنبق -صلى هللا عليه وسلم -هو من
الشرك الكبر  ..والذي أقال عثراهم ومنع من رداهم ومن تم استتابتهم هو الجهل لِونهم حديثق عهد
بالِفر  ..ولم يمض على إسالمهم واعتزالهم للِفروالشرك وعبادْ الوتان سوى أيام  ..لذا نجد أن النبق -
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صلى هللا عليه وسلم -قد اكتفى بتعليمهم ونهيهم وُِرهم بعبارات تقشعر م ها البدان لبيان شدْ سوء
مقولتهم  ..هذا هو املستفاد من منطو الحدي ومفهومه ،ومن أقوال وشروحات أهل العلم للحدي .
لنقف من ُديد على ألفا الحدي كما أِرُه الترمذي وغيره من رواي واقد الليثق قالِ :رُنا
مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إلى حنين ونحن حديثو عهد بِفر ،وكانوا أسلموا يوم فتح مِ  ،قال:
فمررنا بشجرْ فقلنا :يا رسول هللا اُعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ،وكان للِفار سدرْ يعِفون
حولها ،ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط ،فلما قلنا ذلك للنبق -صلى هللا عليه وسلم -قال :مهللا
ً
أكبر ،قلتم والذي نفس ق بيده كما قالي بنوا إسرا،يل ملوس ى :اُعل لنا إلها كما لهم آله  ،قال :إنِم قوم
تجهلون ،لتركبن سنن من كان قبلِمم.
وقولهم كانوا أسلموا يوم فتح مِ م يفيد أن الذين قالوا للنبق -صلى هللا عليه وسلم :-ماُعل لنا
ذات أنواط  ..م لم يمض على إسالمهم سوى أيام لن فتح مِ كان في رمضان لثالث عشرْ ليل بقين منه،
وكان غزو النبق -صلى هللا عليه وسلم -لهواِن يوم حنين بعد الفتح في الخام
ً
مِ وغزوْ حنين ِمس عشر يوما فقط َ على الراجح من أقوال السلف واملؤرِين َ وكان إسالم هؤالء
بين وِالل هذه اليام فقط  ..ومن كان كذلك ال ُيستبعد عنه أن يصدر منه ما قالوه للنبق -صلى هللا عليه
من شوال  ..أي بين فتح

وسلم -عن ذات أنواط  ..بدافع الجهل لحدات عهدهم بالِفر  ..وهذا تمهيد مهم َ يا أخي َ لتعلم صف
وظرف
هؤالء الذين طلبوا من النبق -صلى هللا عليه وسلم -بأن يجعل لهم ذات أنواط .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب :مونحن حدتاء عهد بِفرم؛ أي قريبو عهد بِفر ،ففيه دليل
أن غيرهم ال يجهل هذا ،وأن املنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه ال يأمن أن يِون في قلبه بقي من تلك
العادات الباطل ا -هَ.
والذي أفدنا به في أول ُوابنا على السؤال أفاد به عدد من أ،م العلم والتوحيد  ..وإليك بعض
أقوالهم:
قال الشيخ سليمان بن عبد هللا آل الشيخ بعد أن ذكر حدي ذات أنواط في كتابه القيم م تيسير
العزيز الحميد م :قوله :فقال النبق -صلى هللا عليه وسلم :-مهللا أكبر م هِذا في بعض الروايات ،وفي رواي
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الترمذي م سبحان هللا م واملقصود باللفظين واحد؛ لن املراد تعظيم هللا ،وتنزيهه عن الشرك ،والتقرب به
إليه.
ً
قوله :مقلتم والذي نفس ق بيده كما قالي بنو إسرا،يل ملوس ى :اُعل لنا إلها  ..م أِبر -صلى هللا
عليه وسلم -أن هذا المر الذي طلبوه منه ،وهو اتخاذ شجرْ للعِوف عندها ،وتعليق السلح بها
ً
ً
تبركا كالمر الذي طلبه بنو إسرا،يل من موس ى حي قالوا :اُعل لنا إلها كما لهم آله  ،فإذا كان اتخاذ
شجرْ لتعليق السلح  ،والعِوف عندها ،اتخاذ إله مع هللا مع أنهم ال يعبدونها وال يسألونها ..
إلى أن قال :وفي هذه الجمل من الفوا،د أن ما يفعله من يعتقد في الشجار والقبور والحجار من
ً
التبرك بها والعِوف عندها ،والذبح لها هوالشرك ..فإذا كان بعض الصحاب ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من
ً
النبق -صلى هللا عليه وسلم -ح ى بين لهم أن ذلك كقول بنق إسرا،يل اُعل لنا إلها ،فِيف بغيرهم مع
غلب الجهل ..
وفيها ،أن االعتبار بالح ام باملعاني ال بالسماء ،ولهذا ُعل النبق -صلى هللا عليه وسلم -طلبتهم
كطلب بنق إسرا،يل ،ولم يلتفي إلى كونهم سموها ذات أنواط ..
وفيها ،أن من ُعبد فهو إله؛ لن بنق إسرا،يل والذين سألوا النبق -صلى هللا عليه وسلم -لم يريدوا
ً
من الصنام والشجرْ الخلق والرِ  ،وإنما أرادوا البرك  ،والعِوف عندها ،ف ان ذلك اتخاذا له مع هللا
تعالى.
ً
وفيها ،أن معنى اإلله هواملعبود ،وأن من أراد أن يفعل الشرك ُهال فنهى عن ذلك فانتهىال يِفر ..
ا -هَ.
ونحوه قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح املجيد :شبه مقالتهم هذه بقول
ً
بنق إسرا،يل بجامع أن كال طلو أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون هللا ،وإن اِتلف اللفظان ،فاملعنى
واحد فتغييراالسم ال يغيرالحقيق ا -هَ.
وقال في كتابه قرْ عيون املوحدين :قوله م ونحن حدتاء عهد بِفر م يشيرإلى أهل مِ
ً
الذين أسلموا قريبا؛ فلذلك ِفي عليهم هذا الشرك املذكور في الحدي بخالف من تقدم إسالمه.
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ً
فقال النبق -صلى هللا عليه وسلم :-مهللا أكبر م تعظيما هلل تعالى عن أن يجعل له شريك في
عبادته ال ق هي حقه على عباده ..
ً
قوله :مقلتم والذي نفس ق بيده م حلف النبق -صلى هللا عليه وسلم -على ذلك تأكيدا لهذا الخبر
ْ َّ َ َ َ َ
ً
اُ َعل لنا ِإل ًها ك َما ل ُه ْم ِآل َه  وإن لم يسموها آله  ،أِبر
وتعظيما له كما قالي بنو إسرا،يل من قبل 
أن التبرك بالشجار يجعلها آله  ،وإن لم يسموها آله  ،ولذلك شبه قولهم هذا بقول بنق إسرا،يل
ْ َّ َ َ َ َ
اُ َعل لنا ِإل ًها ك َما ل ُه ْم ِآل َه  فظهر بهذا الحدي أن التعلق على الشجار والحجار وغيرها
ملوس ى 
لطلو البرك بها شرك في العبادْ كشرك عبادْ الصنام ..ا -هَ.
هذه بعض أقوال أهل العلم ال ق تفيد أن الذي طلبوه من النبق هو من الشرك الكبركشرك عبادْ
الصنام  ..وأن الذي أقال عثراهم هو الجهل لحدات عهدهم بالِفر  ..لم نرد م ها استقصاء أقوال أهل
العلم في املسأل  ،وإنما أردنا أن ُيعرف أن هذا القول معروف عن أ،م العلم القدماء ولي هو قول بعض
املعاصرين من أهل العلم كما يصور البعض !!
وقد استدل البعض بعبارْ مقتضب وموُزْ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ليظهرأن للشيخ قول
هو بخالف ما تقدم تقريره ،حي قال :والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال بعد أن سا
الحدي السابق وذكر محاسن! الباب صار إلى قوله إلى الحسن التالي  :الحادي عشرْ :مأن الشرك فيه
أكبروأصغرلنهم لم يرتدوا بهذام .فقد ُعل طلبهم من الِفرالصغركما هو واضح ا -هَ .
أقول :وهذا ِطأ وذلك من أوُه:
ً
م ها :أن هذا االستدالل مقتضو ُدا لي

ُ
بمثله تعرف مذاهو الشيوخ والعلماء في املسا،ل

الِبار!..
وم ها :أن ما ذكره الشيخ من مسا،ل مستنبط من الحدي كان بمثاب عناوين أو رؤوا أقالم ..
ً
تحتاج لاسط وشرح وإملام بمجموع أقوال الشيخ فيها ليعرف مذهبه الحق فيها  ..وأكثر الناا علما
بمذاهو الشيخ وترُيحاته هم أبناؤه وأحفاده الذين شرحوا كتابه م التوحيد م وقد تقدمي بعض أقوالهم
التفصيلي في املسأل ال ق تبين ِالف ما أراد الناقل للعبارْ إتباته عن الشيخ !..
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وم ها :أن الشيخ ذكرأكثرمن عشرين مسأل أو فا،دْ من حدي ذات أنواط  ..فعالم اقتصرالنقل
على عبارته اآلنف الذكرفقط  ..؟!
ملاذا لم ُينقل كالمه في النقط الثالث  :كونهم لم يفعلوا  ..وفي الخامس  :أنهم إذا ُهلوا
هذا فغيرهم أولى بالجهل  ..وفي الثامن  :المر الِبير ،وهو املقصود :أنه أِبر أن طلبتهم كطلب بنق
ْ َّ َ َ
اُ َعل لنا ِإل ًها .. وفي الثاني عشر :قولهم م ونحن حدتاء عهد بِفر م فيه أن
إسرا،يل ملا قالوا ملوس ى 
غيرهم ال يجهل ذلك  ..وفي الثاني والعشرون :أن املنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه ال يؤمن أن يِون
ُ
في قلبه بقي من تلك العادْ لقولهم م ونحن حدتاء عهد بِفر م  ..ملاذا لم تذكر هذه النقاط واملسا،ل
ً
معان أِرى وفهما آِرللمسأل تعينه بحق على فهم مراد الشيخ من
املستنبط وغيرها ال ق تضفي للقارئ و
عبارته اآلنف الذكر ..؟!!
ً
علما أن الذي ذكره الشيخ في هذا املوضع هو عبارْ عن عناوين تحتاج لشرح وتفصيل  ..ومن أراد
ً
أن يتصدى لذلك ال بد له من أن يِون ملما بجميع أقوال الشيخ في املسا،ل املستنبط اآلنف الذكر.
وم ها :أن للشيخ تفصيل يوضح مراده في املسأل يحسن ذكره حي يقول :ولِن للمشركين شبه
يدلون بها عند هذه القص َ قص ذات أنواط َ وهي أنهم يقولون :إن بنق إسرا،يل لم يِفروا
بذلك ،وكذلك الذين قالوا للنبق -صلى هللا عليه وسلم :-اُعل لنا ذات أنواط لم يِفروا ؟
فالجواب :أن نقول إن بنق إسرا،يل لم يفعلوا ذلك ،وكذلك الذين سألوا النبق -صلى هللا عليه
وسلم -لم يفعلوا ذلك ،وال ِالف أن بنق إسرا،يل لوفعلوا ذلك لِفروا ،وكذلك ال ِالف في أن الذين نهاهم
النبق -صلى هللا عليه وسلم -لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لِفروا ،وهذا هو املطلوب .
ولِن هذه القص تفيد أن املسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك ال يدري ع ها ،فتفيد
التعلم والتحرِ ..
ً
ُ
وتفيد أيضا أن املسلم املجتهد إذا ت لم بِالم كفروهو ال يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه
ال يِفركما فعل بنو إسرا،يل ،والذين سألوا النبق-صلى هللا عليه وسلم . -انتهى من ُزء العقيدْ واآلداب
اإلسالمي  ،صفح .174
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هذا كالم الشيخ املفصل الواضح وهو صريح أن الذي أقدم عليه الصحاب هو من الِفروالشرك
الكبر ،ولو كان من الشرك الصغر ملا صح قوله :ملو لم ُيطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لِفروا ..م
لن فعل الشرك الصغر َ ح ى بعد قيام الحج على فاعله َ ال يرقى بصاحبه إلى درُ الِفر الكبر املخرج
من املل  ..وال يجوِ أن ُيرمى صاحبه بالِفر.
ومن هذا التفصيل املتقدم تعرف َ أخي السا،ل َ مراد الشيخ كذلك من قوله في املسا،ل املستنبط
من الحدي  :مكونهم لم يفعلوام؛ أي لم يِفروا بأعيانهم َ رغم أن فعلهم كفرَ لِونهم لم يفعلوا الِفربعد
أن بلغهم الخطاب بالنهق عما طلبوه  ..ولو فعلوا بعد أن بلغهم الخطاب الشرعي لِفروا  ..وهذا هو
املطلوب  ..وهذا الذي نقول به ونعتقده.
وم ها :من ِالل التفصيل املتقدم َ وكذلك كالم الشراح من أبناء الشيخ َ يرجح لدي أن مراد الشيخ
من قوله :ملنهم لم يرتدوام؛ أي لم يرتدوا لجهلهم وحدات عهدهم بالِفر ..ولِونهم لم يفعلوا الشرك َ ولم
يستمروا في طلبه َ بعد أن قامي عليهم الحج الشرعي  ..وهللا تعالى أعلم .
وم ها :أن الشيخ محمد حامد الفقي َ ولي ابن باِ!! َ قد علق على عبارْ الشيخ اآلنف الذكر في
هامشه على كتاب فتح املجيد ،طبع دار الِتو العلمي  ،صفح  ،141فقال ما نصه بتمامه غير منقوص
وال مبتور :لي ما طلبوه من الشرك الصغر ،ولو كان من ملا ُعله النبق -صلى هللا عليه وسلم -نظيرقول
ْ َّ َ َ
اُ َعل لنا ِإل ًها وأقسم على ذلك ،بل هو من الشرك الكبر كما أن ما طلبه بنو إسرا،يل من
بنق إسرا،يل 
الكبر  .وإنما لم يِفروا بطلبهم لنهم حدتاء عهد باإلسالم ،ولنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه،
بل سألوا النبق -صلى هللا عليه وسلم ، -فتأمل ا -هَ.

ً
ا :319واحد عنده عامل هندوس ق ووضعه في مزرع ملدْ سبع أشهرولم يطعمه شيئا ولم
يعطه الرواتو ال ق يستحقها  ..فقام العامل وهرب وسلم نفسه للجواِات ل ي يقومون بتسفيره إلى
بالده .فذهو أحد الشباب ممن يتعاون مع الجاليات (وهي امل اتو التعاوني وال ق يشرف عليها بعض
الشباب ممن يدعون الجاليات إلى اإلسالم) إلى سجن الجواِات ووُد هذا العامل وقام بدعوته إلى
اإلسالم فأسلم وهلل الحمد.
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ً
فعلم كفيله بذلك وأِو الِفيل أيضا علم بهذا؛ أي عرفا بقص إسالم هذا العامل ،فقام أِو
الِفيل بإحضار عامل آِرهندوس ق ل ي يقنع املسلم الجديد بالردْ عن دين اإلسالم ،ولِن اكتشف أحد
ً
ً
العسِرذلك فقام وضرب هذا الهندوس ق ضرَّا مبرحا وطرده.
والسؤال :ما هوحِم أِوالِفيل هذا الذي أحضرعامل هندوس ق ل ي يقنع املسلم الجديد بالردْ
عن دين هللا  ..وهل يعذربجهله؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ ظلم هذا الهندوس ق وال غيره  ..حي يجو أن ُيعطى حقه
ً
كامال غيرمنقوص  ..كما يجو أن ُي َّ
عوض عن مظلمته هذه  ..أما حِم هذا الذي حاول أن يثنيه عن اإلسالم
ً
بعدما أسلم  ..فهو كافر مرتد ،وال ُيعذر بالجهل؛ لنه ارتض ى له دين الِفر والشرك بدال من دين اإلسالم،
والعياذ باهلل ،والرض ى بالِفركفر بال ِالف.

ً
ا :320أحيانا بعض الشيوخ أو غيرهم ُيطلقون عبارات كفري  ..فهل نحِم عليهم بظاهر
ً
قولهم ،أم يجو أن نتحرى قصدهم من الِالم  ..وُزاكم هللا ِيرا؟!
ً
ً
ً
فحينئذ ال ُيشترط التحري عن
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن كان القول كفرا بواحا صريحا ..
و
ً
ً
قصد املت لم  ..وماذا يريد من كالمه  ..أما إن كان كفرا محتمال  ..أي يحتمل الِفر من وُه ،ويحتمل غير
ذلك من وُه آِر  ..فهنا يلزم التحري عن قصد ومراد صاحو الِالم  ..كما تحرى النبق صلى هللا عليه
وسلم من قصد ومراد حاطو بن أبي بلتع ملا راسل كفار قريش ،وكما ألزم صلى هللا عليه وسلم ِالد بن
الوليد بأن يتحرى عن قصد أولئك الذين قالوا :صبأنا  ..حي كانوا يريدون أن يقولوا :أسلمنا فأِطأوا
التعبير ،فقالوا صبأنا  ..وهللا تعالى أعلم.
وعلى العموم هذه قضي تتسع وتضيق  ..بحسو شخص املت لم  ..ودرُ وضوح الِالم أو الفعل
ً
من حي داللته على الِفر ..وَّحسو العذاروالظروف املعتبرْ شرعا املحيط باملت لم  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :321شيخنا الجليل أبو بصير الطرطوس ق حفظك هللا ورعاك وسددك وُعل الجن
مثواك ونزلك ما حِم من يقول لو اُمع اهل العلم على امركذا لن اتبعهم هل يِفرام ال ،وُزاكم هللا
عزوُل عنا كل ِير؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قول املرء م لو أُمع اهل العلم على أمر كذا لن أتبعهمم ،من
االطالقات املتشابه حمال الوُه ،ال بد من تحري وقصد صاحبه ،فإن كان يقصد اإلُماع الذي د ّل
ّ
عليه الشرع املنزل َ قال هللا ،قال رسول هللا َ يِفر ،وإن كان ال يقصد هذا املعنى وال يريده  ..وقصد معان
أِرى لإلُماع  ..فقوله ِطأ ال يرقى به درُ الِفر ،وهللا تعالى أعلم.

ا :322السالم عليِم و رحم هللا و بركاته يا شيخ ،،،لقد ابتلينا في بالدنا تون

كما يعلم

فضيلتِم بتصحر فِري و دينق،،،إلى أن نس ق س ان البلد املسلمون ركنا اسمه الحاكمي  ،،،فأنا مثال
ترَّيي منذ صغري على أن الديمقراطي هي الحِم المثل والعدل،،،و لم أسمع بش قء اسمه شريع
أو حِم بما أنزل هللا إال بعد الثورْ ،،،فقد كنا نصلي و نمارا حياتنا كمسلمين و ال ندري ماهي
الديمقراطي و ما هو شرع هللا ،،،وماِال الحال كذلك إلى يومنا ،،،فَأغلو الناا لو تسألهم عن
الديمقراطي فسيجيبون أنها العدل و املساواْ و إلخ،،،و إذا سألتهم عن الحاكمي ملن لم يفهموا معنى
الحاكمي  ،،،لذلك أريد أن أسأل فضيلتِم :هل يعذرهؤالء بجهلهم ؟ و بارك هللا فيِم و نفع بِم
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من يستدل بالديمقراطي على أنها تعنق العدل ،واملساواْ ونحو
ذلك  ..فهذا مخطئ في فهمه للديمقراطي  ..لِن ال يجوِ تِفيره ،وال تضليله  ..وإنما تجو قيام الحج
عليه ،بايان أن الديمقراطي ش قء ،وما ذهو إليه ش قء آِر.
أما من يستدل بالديمقراطي  ،ويتاناها على أنها تعنق علو سيادْ وحِم املخلو على سيادْ وحِم
الخالق سبحانه وتعالى َ كما هو سا،د ومعمول به في كثير من المصار َ فهذا كفر ،وصاحبه يِفر ،ال يعذر
بالجهل ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :323شيخنا الفاضل حفظِم هللا  ..ما حِم الرُل الذي يسو هللا عز وُل بقوله
ّ
بالعامي الشامي ( :يلعن الل ) حي ال تلفظ الهاء من اسم الجالل  ،وعندما نقول له يا كافر ،يقول
ّ
إنه لم يقل (هللا) بل قال (الل ) ،و (الل ) لي من أسماء هللا  .كذلك عندما يسو الدين ونِفره  ،ينِر
علينا تِفيرنا إياه ويقول( :إنما قلي ميلعن تينك م ولي م دينك م) ،يعنق باساط يا شيخنا إنه يتالعو
باللفا  ،فما حِم أمثال هذا ؟
ً
وسؤال أِير :هل على االبن بر والديه اللذين يسبان هللا والدين  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .شاتم هللا أو الدين كافر مرتد ،وهذا الذي ذكر في السؤال إن كان
ً
فعال قد شتم هللا تعالى وقد قامي البين على ذلك تم هو عند املساءل واملحاسب ينِرويقول بأنه شتم م
الل م ولي هللا  ..أو م التين م ولي الدين  ..فهو ِنديق مرتد  ..وكفره أغلظ من الذي يشتم ويعترف!
ً
أما إن كان صادقا لم يشتم هللا وال الدين  ..وإنما شتم ما تم ذكره في السؤال  ..فإن فعله هذا ال
ّ
يجوِ  ..لِنه ال يرقى به إلى درُ الِفر والخروج من املل  ..وأرى أن ُيعذر َ ومن كان على شاكلته َ بالضرب
على رأسه  ..لعل ذلك ينفعه ويردعه!
واالبن املبتلى بأبوين يسبان الدين  ..يبرهما باملعروف مع اإلن ار عليهما  ..ومداوم النصح لهما.

ا :324ذهو بعضهم في مسأل من صدر منه سو هللا أنه يجو التحقق من كونه قصد
ً
َّ
السو ولم يقصد شيئا آِر؛ أعنق لتِفيره على التعيين يحتاج إلى التحقق ،واستدل بمن يسو الدهر،
فقلي له :ال يِفرساب الدهرإال إذا قصد السو ،فقال :هويؤذي هللا ،ولم يرد هذا التفصيل في النص،
من أين أتيي به ،مع العلم أن هذا التفصيل ترد فيه التِفير إلى القصد  ..واملشبه املتأول ال يِفرون
مع أنهم منتقصون هلل تعالى؛ لنهم لم يقصدوا السو ،ولم يقصدوا االنتقاص ،وإنما قصدوا التنزيه ..
فرُعنا ملوضوع القصد تاني ؟
ً
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن الِفرمنه ما يِون صريحا بواحا ،ومنه ما يِون متشابها
ً
محتمال؛ يحتمل الِفر من وُه ويحتمل غيره من وُه آِر.
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ً
ً
أما ما كان منه صريحا بواحا كالسو والشتم لذات الخالق سبحانه وتعالى  ..فصاحبه َيِفر،
َّ
ويجو أن ُيِف َر بعينه من دون أن ُيلتفي إلى قصده ونيته واعتقاده ،وَّخاص مسأل السو والشتم  ..لن
صاحبها ال يمِن أن ُيعذربأي مانع من موانع التِفيرسوى اإلكراه؛ وذلك أن الح ام َ أح ام الِفرواإليمان
سواء َ ُتبنى على الظاهر وعلى ما ُيظهره املرء من أقوال وأعمال  ..ولي على السرا،ر ،وما تخفيه البطون
والقلوب ال ق ال سلطان ملخلو عليها.
فإن قيل :أين الدل ال ق تثاي لزوم اعتبارالظاهرفي الِفرواإليمان من دون االلتفات إلى القصد
والباطن ..؟
أقول :هي ماسوط بتوسع في كتابنا م قواعد في التِفيرم عند شرح قاعدْم اعتبارالظاهرفي الِفر
واإليمان م فانظرها َ إن شئي َ هناك.
ً
ً
أما ما كان َ من الِفرَ متشابها محتمال  ..كمسأل سو الدهر  ..ومسأل من يزيد وينقص في تالوته
ً
ً
للقرآن  ..ومسأل من يحلل حراما أو يحرم حراما  ..وبعض الِطاء في الصفات ونحو ذلك  ..فالخطأ في
مثل هذه املواضع متشابه غير محِم؛ فهو يحتمل الِفر من وُه ويحتمل غير ذلك  ..لذا في مثل هذه
ً
املواضع تحديدا أقول :يتعين التثاي والتحري عن مراد وقصد أصحابها؛ فهل هم أرادوا املعنى الِفري أم
أرادوا غيره  ..فهل الساب للدهر يقصد سو الخالق سبحانه وتعالى وسو ما يصدر عنه سبحانه وتعالى
من أح ام وقضاء وأقدار ..فيِفر ..أم أنه يسو الدهرمن قبيل الضجرمما قد حل به من بالء  ..وما ُلو
له الزمن من مصا،و بما كساي يداه  ..فال يِفر  ..وهل هذا الذي يزيد وينقص في تالوته للقرآن  ..يتعمد
الزيادْ والنقصان  ..فيِفر بذلك  ..أم أنه لسوء حفظه ولحدات عهده بالتالوْ وتعلم القراءْ يقع بمثل
هذا الخطأ  ..فال يِفر  ..وهل هذا الذي حلل الحرام وحرم الحالل  ..أراد التِذيو والجحود  ..وأن يجعل
ً ً
من نفسها مشرعا ورَّا من دون هللا  ..فيِفر ..أم أنه حلل الحرام  ..لجهله بالتحريم  ..أو لعدم تبوت النص
عنده الذي يفيد التحريم  ..فال يِفر  ..وكذلك املسا،ل الِرى املتشابه الحمال لكثر من وُه  ..فإنه ال
بد من التحري عن القصد ومعرف مراد صاحبها قبل أن نصدر بحقه حِم الِفرأو التِفير.
فإن قيل :ملاذا ..؟!
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أقول :لن نصوص الشريع تلزم بالتثاي والتبين في مثل هذه املواضع املتشابه  ،كما في قوله
َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ ً
ين َآم ُنوا إ َذا َ
تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ض َرَّْ ُت ْم في َ
السال َم ل ْسي ُمؤ ِمنا
اَّلل فتبينوا وال تقولوا ِملن ألقى ِإليِم
يل
ا
س
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اَّلل َع َل ْي ُِ ْم َف َت َب َّي ُنوا إ َّن َّ َ
اَّلل َم َغان ُم َكث َيرْ َك َذل َك ُك ْن ُت ْم م ْن َق ْب ُل َف َم َّن َّ ُ
الد ْن َيا َفع ْن َد َّ
ض ْال َح َياْ ُّ
َت ْا َت ُغو َن َع َر َ
اَّلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ً
َ َ
كان ِب َما ت ْع َملون ِ ِبيراالنساء.94 :
ً
فهذا ال افراملحارب الذي يلقي السالم على املؤمنين  ..يحتمل أن يِون صادقا في سالمه وإسالمه
ً
 ..ويحتمل أن يِون كاذبا  ..وأنه ما ألقى السالم إال تقي من السيف  ..فالمرمش ل ومتشابه  ..يحتمل أكثر
ً
من وُه  ..لذا ُاء المر اإللهق بضرورْ التبين والتثاي  ..وعدم إصدار الح ام عليه بأنه لي مؤمنا ..
قبل التبين والتثاي.
ونقول كذلك :أن الِفر املحتمل املتشابه الظنق ال ُيقاوم وال ينفي اإليمان أو اإلسالم الصريح
اليقينق املحِم  ..فاليقين ال ُيزال إال بيقين  ..واإلسالم الصريح ال ينقضه إال الِفرالبواح الصريح  ..وَّالتالي
فهذا الذي يقع في الِفر املتشابه املحتمل  ..ال يمِن أن نزيل عنه إيمانه وإسالمه الذي هو يقين بِفر
متشابه محتمل غيريقينق.
ُ
وهناك أدل أِرى عديدْ تلزم بضرورْ التبين والتثاي من قصد ومراد املعين في حال وقوعه في
الِفر املتشابه املحتمل ،وهي ماسوط في كتابنام قواعد في التِفير م عند الحدي عن قاعدْ م اإلسالم
الصريح ال ينقضه إال الِفرالصريحم ،فراُعها إن شئي.
فإن قلي :يصعو علي التحري  ..ومعرف القصد واملراد؟!
ً
ً
أقول :وأني غير مضطر شرعا بأن تصدر أح اما في مواضع الشبه والظن من غير تثاي وال تبين ..
فإنما هالك املرء أن يستشرف القضاء وإصدار الح ام على العباد في موارد الشبهات والظنون من غير
تثاي وال تبين ،وهللا تعالى أعلم.
بهذا التفصيل أرُو أن يِون قد ِال عنِم اإلش ال  ..إن شاء هللا.

أنا وأصحابي وكان من بين الحاضرين شخص من النصارى يريد أن

ا :325كنا في مجل
ً
ُيسلم ،ولِنه ما ِال مترددا ،وكنا نقوم بإقناعه ،ولِن أتناء الحدي صدرت منق ُمل  ،وهي :مأنا
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ً
الرسول صلوات ربي وسالمه عليه كان قبل البعث مشركام ،ما حِم هذا الِالم رَّما صدرمنق عن ُهل
ولي

أنا ممن يتهم الرسول عليه الصالْ والسالم بالشرك ال قبل البعث وال بعدها والعياذ باهلل أن

أكون من هؤالء الناا  ..ماذا أفعل هل أستغفرإلى هللا وأتوب أم ماذا ،أفتنق ُزاك هللا ألف ِير؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد أتيي شيئا كبيرا  ..استغفر وتو إلى هللا  ..واعترف بخطئك
وتراُعك عنه أمام من ُالستهم من أصحابك ،وأمام من كنتم تدعونه إلى اإلسالم؛ ح ى ال يرسخ في ذهنه
ش قء ِاطئ عن اإلسالم ونبق اإلسالم صلوات ربي وسالمه عليه  ..وتصد كفارْ لذنبك ،لقوله تعالىَ  :يا
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ
َ َُ َ ْ َ ْ َ َ
ص َدق ذ ِل َك ِ ْير لِ ْم َوأط َه ُر ف ِإن ل ْم ت ِج ُدوا
أيها ال ِذين آمنوا ِإذا ناُيتم الرسول فق ِدموا بين يدي نجواكم
َ َّ َّ َ َ ُ
اَّلل غفور َر ِحيماملجادل  .12 :واحذرأن تعود ملثلها تاني .
ف ِإن

ا :326كما تعلمون أن مظاهرْ املشركين ال افرين ومعاونتهم على املسلمين ردْ وكفرمجمع
َّ َ ْ
عليه ،والسؤال :هل هناك أعذار تمنع من إسقاط هذا الحِم على العيان غير اإلكراه ِ إال أن
َُ ً
ً
َ َّ ُ
تتقوا ِم ْ ُه ْم تقاْآل عمران .28 :أقصد أعذار التأويل والجهل مثال  ..وهل ُيتصور أن ُيعذرأحد بجهله
ً
في هذا الباب  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يمِن للمرء أن يقع في نوع مواالْ للِفارواملشركين ،تم يِون
ً
ً
ً
معذورا بالجهل أو التأويل؛ وذلك عندما يِون ال افراملوالى كفره متشابها مختلفا على كفره بين املسلمين،
تتناِعه أقوال أهل العلم بين التِفيروعدمه ،أو غيرمعلوم لعام الناا أو لم يظهرعليه ما يدل على كفره
ً
ً
ً
فحينئذ قد يقع املسلم في مواالته ُهال بحال هذا ال افر ،ويِون ُهله معتبرا وعذرا يقيل
لجميع الناا ..
و
عثرته ،كما حصل لبعض الصحاب ف ان م هم من ُيسلم على بعض النصارى بتحي اإلسالم وهو ال يدري
َّ
ُ
ُ
َّ
برُل هيئته هيأْ مسلم ،فسل َم
أنه نصراني ،كما في التر عن عقب بن عامر الجنهق رض ق هللا عنه أنه مر و
َّ
فرد عليه :وعليك ورحم هللا وَّركاته ،فقال له الغالم :إنه نصراني! فقام عقب فتبعه ح ى أدركه فقال:
وأكثر مالك َ
َ
وولدك[.صحيح الدب املفرد:
مإن رحم هللا وَّركاته على املؤمنين ،لِن أطال هللا حياتك،
.]847
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ُ
َّ
َّ
ِب َرأنه نصراني ،فلما
وكذلك عندما مرابن عمررض ق هللا عنه بنصراني فسلم عليه ،فرد عليه ،فأ ِ
علم رُع فقال :مر َّد َّ
علي سالميم[.صحيح الدب املفرد.]849 :
فالشاهد أن مثل هذا النوع من الجهل قد يقع  ..ونحوه التأويل؛ فقد يقع املرء في نوع مواالْ
ً
للمشركين ظنا منه أن فعله ال يدِل في املواالْ أو ال يدِل في املواالْ الِبرى املِفرْ فيتهاون بفعله  ..كما
ً
حصل للصحابي حاطو بن أبي بلتع رض ق هللا عنه  ..عندما أظهر نوع مواالْ ملشركي قريش ظنا منه أن
فعله ال يدِل في املواالْ الِبرى ال ق تِفرصاحبها وتخرُه من املل  ..وقد أقال النبق صلى هللا عليه وسلم
ً
َّ
عثرته لذلك  ..وقد تذكرله بدرا ،وأنه من أهل بدر ..وما أدراك ما أهل بدر  ..فاُتمع له التأويل مع حسن
بدر ،مع صد لهجته ،مع وُود شبه إكراه أو تقي َ تِمن في رغبته في أن يدفع أذى كفارقريش عن أهل
ً
بيته املقيمين في مِ َ ف ان ذلك كله بعضه مع بعض سابا في إقال عثرته.
ومثاله في ِماننا أن يقوم املسلم بِثير من العمال املادي املدني ال ق قد تدِل في الدعم
اللوُس ق غير املباشر للعدو  ..كسا،ق شاحن ينقل الطعم واللاس وغير ذلك من العمال ال ق قد
ُ
يستفيد م ها العدو وغيره  ..فال يعتقد أن عمله ُيمِن أن ُيصنف أو يدِل في املواالْ الِبرى ال ق تخرج
َّ
ُ
صاحبه في املل  ..فمثل هذا ال أرى أن ُيستعجل في تِفيره لشبه التأويل؛ وإنما يجو أن ُيعلم ُويفقه وتقام
ً
عليه الحج الشرعي أوال قبل أن ُيصدربحقه أي حِم ،وهللا تعالى أعلم.


ُ
ا :327املسلم املوالي لل افراملرتد من ُه التأويل املستساغ ،تقال عثرته ويمنع عنه لحو
وحِم املواالْ وذلك العتماده على تأويالت ونصوص مرُوح  ،ولِن :ماذا عن املسلم املوالي لل افر
الصلي من ُه التأويل املستساغ ،فماذا هو حِمه في الصل هو كحِم مواالْ املرتد.
وماذا عن الحِم في كال الحالتين لوأضاف هذا املسلم َ املوالي للمرتد أو لل افرَ نوع نصرْ بالسنان
ً
واللسان ،معتمدا في ذلك على تضليل مشايخ السوء له وما يسمعه م هم ،فهل تقال عثرته من ُه التأويل
املستساغ ،يرجى من فضيلتِم التفصيل بما فتحه هللا عليِم من علم في هذه املسا،ل.
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ً
وأِيرا ،ماذا يعنق قولِم عندما تحدتتم عن ُمل من صفات الحاكم ال افر ،بأنه هو الحاكم
الذي ال يحِم بما أنزل هللا في التوحيد ،فماذا يعنق أنه ال يحِم بما أنزل هللا في التوحيد ،يرجى التوضيح
بش قء من المثل  ،بارك هللا فيِم؟
ًُ
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .حيثما يوُد التأويل املستساغ لغ وعقال وشرعا تقال العثرات،
ُويرفع الحرج إلى حين قيام الحج الشرعي  ..وعلى قدر قوْ التأويل وقوْ مبرراته  ..تتسع ساح العذار
 ..وعلى قدر ضعفه وضعف مبرراته تضيق ساح العذار  ..وهذا ُيحمل في حال وقع املسلم بنوع مواالْ َ
ً
عن تأويل معتبرَ لل افر سواء كان كفره أصليا أم كان من ُه الردْ سواء.
لِن ال ينبغي أن نقحم أو نفترض التأويل كعذر ُيقيل العثرات  ..عند املواالْ الظاهرْ الِبرى لذوي
الِفر البواح ممن ال يجوِ االِتالف على كفرهم  ..فهذا من التمييع والتعطيل لح ام هللا تعالى من أن
تأِذ طريقها إلى واقعها ومستحقيها.
َّأما ماذا نعنق من قولنا :مال يحِم بما أنزل هللا في التوحيدم؛ يِون ذلك عندما يعطل العمل
بالتوحيد  ..ويحِم بالشرك ويقنن له ،مثال ذلك :أن يحِم البالد والعباد بنواقض اإليمان  ..أو بعضها ..
وال ق م ها :النواقض العشرْ ال ق ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه.

ا :328أنا أدرا شريع في إحدى الجامعات  ..وفي إحدى املحاضرات ت لم الدكتور املحاضر
ً
عن موانع التِفير ..فذكر م ها :مأن يِون القلو محبا للدنيام؛ أي أن حو الدنيا مانع من موانع تِفير
املعين  ..وقد استدل على قوله هذا بقص حاطو رض ق هللا عنه عندما كاتو كفارقريش  ..فهل كالمه
صحيح  ..افتنا ،وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إقحام دكتوركم ومحاضركم لحو الدنيا كمانع من موانع التِفير
إقحام ِاطئ وَّاطل  ..لم يقل به عالم معتبر  ..وهو بخالف النص الذي دل على أن من الِفار من كان
َ
كفرهم بساو حو الدنيا وانشغالهم بها عن اآلِرْ  ..وما َّ
عد ذلك عذرا لهم ،كما في قوله تعالى :ذ ِل َك
اس َت َح ُّب ْوا ْال َح َي َاْ ْال ُّد ْن َيا َع َلى اآلِ َرْ َو َأ َّن ّ َ
اَّلل َال َي ْهدي ْال َق ْو َم ْال َ افر َ
ب َأ َّن ُه ُم ْ
ين؛ فعلل كفرهم بأنهم استحبوا
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
الحياْ الدنيا على اآلِرْ.
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وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مإذا تبايعتم بال ِعين  ،وأِذتم أذناب
َّ
ً
البقر ،ورضيتم بالزرع ،وتركتم الجهاد سلط هللا عليِم ذال ال ينزعه ح ى ترُعوا إلى دينِمم .فلو كان
ً
الركون إلى الدنيا وحبها واالنشغال بها عن اآلِرْ ،وعن الجهاد  ..عذرا يقيل العثرات  ..ويمنع من لحو
الِفر باملعين ،ملنع من لحو وعيد الذل بهم في الدنيا  ..والعذاب الليم في اآلِرْ؛ لن كل مانع من موانع
التِفير هو مانع من موانع لحو الوعيد والحرج واملؤاِذْ باملخالف  ..فإن ُعلم ذلك ُعلم أن هذا املانع
املخترع َ حو الدنيا! َ هو من وحي الشيطان لدكتوركم ومحاضركم  ..أراد منه أن يمنع من تِفير طواغيي
الحِم والِفر واإلُرام  ..ال أصل وال وُود له في دين هللا تعالى  ..وقص حاطو ال ق استدل بها في واد ..
واد آِر ،وهللا تعالى أعلم.
وما أراد االستدالل عليه في و


ً
ا :329رُل كان كافرا يعيش في بادي  ..وصلته رسال اإلسالم فأسلم  ..وقيل له أن هللا تعالى
فرض على املسلمين الصالْ  ..لِن تاركها غيركافر ..وَّناء على ذلك ترك الصالْ  ..تم هو مات على ذلك
 ..فما حِمه ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يِفي لقيام الحج أن يعلم أن الصالْ واُب  ..وأن تركها ال يجوِ
 ..فإن علم ذلك تم أصرعلى ترك الصالْ ومات على ذلك  ..يطاله حِم تارك الصالْ ووعيده  ..وال ُيشترط
لتِفيره أن يعلم أو يعتقد أن تركها كفرأو ال  ..وهللا تعالى أعلم.

ً
َ
ا :330الشيخ الفاضل  :قلي ُوابا على سؤال في ترك الصالْ ( :وال ُيشترط لتِفيره أن يعلم
من شروط التِفير  :العلم ؟ وعليه فهل يصح تِفير

أو يعتقد أن تركها كفر أو ال) ! والسؤال  :ألي
ً
تارك الصالْ وإن لم يعلم أن تاركها كافركفرا يخرج من املل ؟ وهل يِفر تارك الصالْ إذا كان املفتون
في بلد يفتون بعدم كفرتاركها ؟ أرُو تصويو الفهم  ،ولِم ُزيل الشِر .
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يوُد فر بين العلم بحرم الش قء وَّين العلم بما يترتو على فعل
هذا الش قء من وعيد في الدنيا واآلِرْ  ..فالول شرط للحو الوعيد  ..والتِفير ..إن كان عن عجزال يمِن
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ً
دفعه  ..بينما اآلِر لي شرطا للحو الوعيد والتِفير  ..وعليه فإن تارك الصالْ يِفيه ليطاله الوعيد
أن يعلم أن تركه حرام وال يجوِ  ..وال ُيشترط له أن يعلم الح ام املترتب على تركه للصالْ  ..وهللا تعالى أعلم.
وكون علماء بالده ال يِفرون تارك الصالْ  ..فإن هذا ال يمنع من يعتقد كفرتارك الصالْ أن يِفر
تارك الصالْ في تلك البالد  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :331هل يجو قيام الحج على طواغيي الحِم املعاصرين  ..قبل الحِم عليهم بالِفر؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قيام الحج تجو على من يقع في املخالف عن ُهل ال يمِن له
دفعه؛ أي أنه عاُز عن دفع ُهله  ..وهؤالء الطواغيي املسؤول ع هم ليسوا كذلك  ..بل هم من أعلم
الناا بدين هللا تعالى  ..لذلك تجدهم يحسنون وضع الخطط ملحارَّ اإلسالم كخبراء بتعاليم هذا الدين
وَّمدى ِطوراها عليهم !..
والذي يطالو بقيام الحج على هؤالء الطواغيي كشرط لتِفيرهم  ..هو املغفل الجاهل الذي
ينبغي أن تقام عليه الحج  ..ولي هؤالء الطواغيي !!..

ا :332تبديل الشريع بقوانين وضعي تنص على تحريم الحالل وتحليل الحرام ردْ عن
اإلسالم ،ولِن هل يحِم بِفرهؤالء الح ام املبدلين للشريع بدون إقام حج عليهم ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هؤالء الح ام املبدلين للشريع قد بلغتهم الحج  ،وهم كفار
ً
بأعي هم ،وافتراض أن الحج لم تبلغهم معناه أن الحج الشرعي لم تبلغ أحدا من الناا  ..وهذا ماال
يجوِ أن يقول به عاقل!

ا :333أرُو شرح كالم اإلمام محمد بن عبد الوهاب من أن كل من بلغه القرآن فقد بلغته
الحج  ،وهل هذه القاعدْ تنطبق على الناا في الوقي الحالي ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا أن من بلغه القرآن
بلغ يفهمها فقد قامي عليه الحج الشرعي  ..وقد بلغته نذارْ الرسل  ..ال ق ُيعذب رادها واملعرض ع ها
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 ..ومن كان كذلك ال يجوِ اعتباره من أهل الفترات الذين يتعللون بانقطاع نذارْ الرسل ع هم  ..يوم
القيام .
ً
وال يعنق ذلك أنه لم يعد ُيعذر بش قء من الجهل مطلقا  ..الحتمال أن يِون ُهله من ُه فهمه
الخاطئ لبعض دالالت ومعاني آيات القرآن  ..أو من ُه أمور تقوم الحج فيها من ُه السن املبين
واملفصل للقرآن  ..أو من ُه أمور تحتاج إلى نظرواُتهاد  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :334ما حِم من أقيمي عليه الحج في كفر الح ام املشرعين ،ولِنه لم يقتنع ،ويقول:
أني لسي بأعلم من الشيخ فالن والشيخ فالن  ..وهل يِفربذلك؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا أقيمي الحج الشرعي بحق على املخالف في كفرالطاغوت َ
وأرُو االنتباه إلى كلم بحق َ تم هو مع ذلك ال يِفره  ..بحج عدم االقتناع أو نحوه  ..يِفر؛ لن عدم
تِفيره للطاغوت املشرع التشريع املضاهي لشرع هللا تعالى يتضمن تِذيو ورد نصوص الِتاب والسن
ال ق تقض ق بِفره  ..وتِفيره  ..وهو كذلك يناقض شهادْ التوحيد ال ق يقوم أحد ركنيها على الِفر
بالطاغوت.

ً
ً
ا :335ما حِم من فعل فعال مِفرا  ..وبعد أن أبلغته الحج َ قال هللا قال رسوله َ وأقمي
عليه الحج فيما أتى من كفر ..قال ببطالن حج ق العتقاده أن الحدي غيرصحيح ،أو أني أسأت فهم
النص ،مع أن النص واضح ،ومجمع عليه وعلى داللته عند علماء أهل السن ..؟!
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .ينظرفي اعتراضه على النص وداللته فإن كان مستساغا أومحتمال
ً
ُ
ً
ً
لغ وشرعا ،وعقال  ..وحاال  ..أمسك عن القول بِفره  ..وأقيمي عليه الحج ال ق تزيل اللا عنه  ..وما
ََ
كان قد أش ل عليه  ..فإن أصربعد ذلك على كفره  ..وعلى فعل الِفر ..كف َر ،وتعين تِفيره بعينه.
ً
ً
مستساغ لغ  ،وال شرعا ،وال عقال  ..فاعتراضه ال
أما إن كان اعتراضه على النص وعلى داللته غير
و
ً
ينفعه ،وال يمنع من تِفيره  ..بل يزيده كفرا على كفر ..وهللا تعالى أعلم.
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اَّ :336أول ُهمي بالدنا َ الجزا،رَ قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما فر بين قيام
الحج  ،وفهم الحج  ،وقالوا أن الفهم فهمان :فهم الدعوْ ،وفهم االستجاب  ..فهل هذا صحيح ..
وَّارك هللا فيِم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .كلم م فهم الدعوْ م كلم مطاط وحمال أوُه ،ولِن إن كان
املراد م ها فهم دالالت الخطاب الشرعي اللغوي بلغ يفهمها املخاطو فهذا معنى صحيح ،وإن كان غير
ذلك فهو معنى باطل وغيرصحيح ال يريده الشيخ محمد بن عبد الوهاب وال غيره من أهل العلم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا :فإن حج هللا هو القرآن الِريم فمن بلغه القرآن
فقد بلغته الحج  ،ولِن أصل اإلش ال أنِم ال تفرقون بين قيام الحج وَّين فهم الحج  ،فإن أكثرالِفار
َ ََْ
َ َ
واملنافقين من املسلمين لم يفهموا حج هللا مع قيامها عليهم ،كما قال تعالى :أ ْم ت ْح َس ُو أ َّن أكث َر ُه ْم
َ َ
َّ َ ْ َ ْ
ُ َ
ْ
َي ْس َم ُعون أ ْو َي ْع ِقلون ًۚ ِإن ُه ْم ِإال كالن َع ِام.
إلى أن قال :فإذا كان املعين يِفر إذا قامي عليه الحج  ،فمن املعلوم أن قيامها لي معناه أن
يفهم كالم هللا ورسوله مثل فهم أبي بِر-رض ق هللا عنه -بل إذا بلغه كالم هللا ورسوله وِال من ش قء ُيعذر
َ َّ ً َ
َْ َ ُُ
به فهو كافر كما كان الِفار كلهم تقوم عليهم الحج بالقرآن مع قول هللا َ و َُ َعلنا َعلى قل ِوب ِه ْم أ ِكن أن
َي ْف َق ُه ُ
وه[ .الرسا،ل الشخصي  :ص 220و .]244
وقوله م وِال من ش قء ُيعذر به م أي ِال من ش قء يمنع من فهم الدالالت اللغوي للخطاب  ..كأن
ً
ً
يِون أعجميا ال يفهم اللغ العرَّي  ..أو أبِما  ..فمثل هذا ال بد من أن تقوم عليه الحج بلغ يفهمها
ويفهم ا املراد من تلك النصوص ال ق تتلى عليه  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :337لقد ادعى ُهمي عصرنا في الجزا،راإلُماع واالتفا املطلق على العذربالجهل ،وأنها
مسأل قطعي ال تقبل الخالف ،وكعاداهم نسبوا هذا القطع إلى ابن تيمي  ،وابن القيم ،ومحمد بن
عبد الوهاب ،وأهملوا ولم يراعوا ما كتبه أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أ،م الدعوْ
ً
النجدي عن هذه القضي  ،فهل فعال هؤالء العلماء يعذرون بالجهل أم ال ؟!
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وَّخاص أنهم ال يفصلون في إطال العذر ،وال في قيام الحج  ،فهل ُيشترط قيام الحج على
املشرك في عبادْ هللا ،وما ضابطها وما صفتها ،وما صف من يقيمها ..؟
ً ً
ً
مع العلم أنهم يوردون قوال لشيخ اإلسالم ابن تيمي مفاده :أنه يعذر بالجهل مطلقا نظرا لعدم
فشو العلم ،ولغلب الجهل ،وأن هذه القاعدْ من أعظم ما بينه شيخ اإلسالم ،وأن الشيخ محمد بن عبد
ّ
يِفرالذي يطوف حول قبرالبدوي ،ولم يِفرابن عربي الحلولي ،في حين نجد
الوهاب تبنى هذا القول ،ولم ِ
علماء نجد يوُهون هذه النقوالت بأنها قيلي مصلح للدعوْ ،فما هو التوُيه الصحيح لهذا الِالم ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .بالنسب للعذربالجهل أقول :إن كان هذا الجهل عن عجزال يمِن
دفعه؛ كحدي عهد بالِفر ،أوالذي يسِن في منطق نا،ي ال العلم يصله ،وال هويستطيع أن يصل العلم،
أوالندراا علوم الشريع في البلدْ ال ق يعيش فيها ،ونحوذلك فإن الجهل يعذرصاحبه ،ويمنع عنه لحو
َّ
الوعيد  ..وال يجوِ أن ُيِفرَ لو وقع بالِفر بساو ذلك َ إال بعد قيام الحج الشرعي عليه؛ بإيصال
املعلوم الشرعي الصحيح ال ق تدفع عنه ما قد ُهل به.
والعذر بالجهل بهذا املعنى املتقدم هو موطن اتفا ُميع أهل العلم بحسو ما أعلم ،الذين م هم
شيخ اإلسالم ،وابن القيم ،ومحمد بن عبد الوهاب  ..وأحفاده رحمهم هللا أُمعين.
أما إن كان الجهل بفرا،ض الدين وشرائعه املعلوم من الدين بالضرورْ َ ال ق أعظمها التوحيد َ
ً
ً
ً
ناتجا عن تقصيريمِن دفعه ،لِن صاحبه ال يفعل ِهدا بالعلم وأهله ،وانشغاال بالدنيا وِينتها ،وغيرذلك
من السباب الساقط  ..فإن الجهل ال يعذر صاحبه ،وال يمنع عنه لحو الوعيد وحِم الِفر لو وقع في
ً
الِفر  ..وهذا ال أعلم فيه ِالفا بين أهل العلم.
ً
فإن كثيرا من املشركين وصفهم هللا تعالى في كتابه العزيز  ..بأنهم ال يعلمون  ..وال يفقهون  ..وال
يعقلون  ..وَّأنهم ُاهلون  ..ومع ذلك فهم مشركون بأعيانهم ومعذبون يوم القيام ؛ لن ُهلهم ناتج عن
إعراض عن العلم وعن تعلمه  ..ولي عن عجزال يمِن دفعه.
والذين أِطأوا في مسأل العذربالجهل صنفان:
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صنف قالوا بالعذر بالجهل على االطال من دون تفصيل مستدلين بأقوال بعض أهل العلم ال ق
تفيد العذربالجهل املعجزالذي ال يمِن دفعه إال بعد إقام الحج الشرعي عليه  ..فحملوا كالمهم على
القادروالعاُز ،وُعلوهما سواء !!
ً
ً
مستدال على قوله باآليات ال ق تفيد أن املشركين ال يعلمون
وفريق آِرال يرى العذربالجهل مطلقا
ً
 ..وال يفقهون  ..وأنهم ُاهلون  ..ومع ذلك فهم معذبون ،متجاهال بذلك اآليات والحادي الِرى ال ق
تستثنق من يقع بالجهل عن عجزال يمِن دفعه !..
وكالهما ِطأ ،والصواب الذي نعتقده ،ونص عليه أهل العلم :هو التفصيل املتقدم الذكر.
أما القول :بأن كالم الشيخ عن العذربالجهل هو من قبيل مراعاْ مصلح الدعوْ  ..ولي لِون
ُ
النصوص تدل على ذلك  ..هوكالم غيرصحيح ال يصح عن الشيخ ،وال يليق به  ..وحبذا لوذكرت لنا املصادر
َ
ال ق ذكر فيها أحفاده ذلك عن الشيخ !..
أما السؤال عن صف الحج  ..وصف قيامها على الجاهل املخالف ..؟
أقول :املراد من الحج هنا هي املعلوم الشرعي َ املستمدْ من الِتاب والسن الصحيح َ ال ق
ً
تنفي عن املخالف عنصر الجهل فيما قد ِالف فيه  ..فلو وقع املرء في استحالل الرَّا مثال ال تقوم عليه
الحج لو بلغته النصوص ال ق تفيد حرم الخمر ،أو الزنى  ..فال تقوم عليه الحج إال بعد بلوغه
النصوص ال ق تفيد حرم الرَّا  ..وهذا مثال ضرَّناه لِم لتوضيح الصورْ ،والقياا عليه.
أما صف من يقوم بهذه الحج ؛ أي بنقل هذه املعلوم الشرعي للجاهل املخالف  ..تِمن في كل
وسيل تقدرعلى حمل هذه املعلوم الشرعي إليه؛ فقد يحملها ويقيمها عليه شخص عالم بهذه املعلوم
ً
ً
الشرعي َ وال ُيشترط فيه أن يِون عاملا بمجموع العلوم الشرعي كما يدعي البعض! َ وقد يِون كتابا ،أو
ً
ً
ً
ً
مجل  ،أو مذياعا ،أو شريطا مسجال يتضمن محاضرْ أو درسا لحد من أهل العلم تناول في درسه أو
محاضرته ذكراملعلوم الشرعي ال ق تدفع عن املخالف الجهل فيما قد ِالف فيه  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :338في مسأل الِفر بالطاغوت باللسان ال بد أن تقول للطاغوت نفسه أني كافر  ..أو
ُ
بطريق تصل إليه أولعوانه  ..أم يِفي بها التلفظ بها عند بعض اإلِوْ  ..أم ال بد أن تعلن أمام الناا
..؟؟
ً
تم كيف يِون الِفر بالطاغوت عمال  ..هل يِون بمحاول قتل الطاغوت  ..أو قتل أعوانه  ..أم
املوضوع يحتاج إلى سياس شرعي  ..نرُو التوضيح ؟؟
تم أولئك الناا الذين يزعمون الِفر بالطاغوت بألسنتهم  ..وَّنف

الوقي تراهم يوالون

الطواغيي ويِثرون الجدال ع هم  ..هل هم بذلك كفار؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن إظهار العداوْ والبغضاء للطاغوت وُنده وأعوانه،
يم َو َّالذ َ
وعبيده من أوكد واُبات هذا الدين ،كما قال تعالىَ  :ق ْد َك َان ْي َل ُِ ْم ُأ ْس َوْ َح َس َن في إ ْب َراه َ
ين َم َع ُه
ِ
ِ ِ ِ
اَّلل َك َف ْرَنا ب ُِ ْم َو ََّ َدا َب ْي َن َنا َو ََّ ْي َن ُِ ُم ْال َع َد َاو ُْ َو ْال َب ْغ َ
َّ
ْ َ ُ َ ْ ْ َّ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ض ُاء
ِإذ قالوا ِلقو ِم ِهم ِإنا ب َرآء ِمنِم و ِم َّما تعبدون ِمن دو ِن ِ
ِ
ََ ً
دا َح َّ ى ُت ْؤم ُنوا ب َّ
اَّلل َو ْح َد ُه.
أب
ِ ِ ِ
لِن هذا الواُو هو كغيره من الواُبات الشرعي ُيشترط له القدرْ واالستطاع  ..فاملرء ُيظهر
من العداوْ والبغضاء بالقول والعمل  ..بقدر ما يستطيع من ذلك  ..ومن دون أن ي لف نفسه ماال يطيق
بمؤمن من أذل نفسه ..

ح ى ال يذل نفسه ،ويقع فيما ال طاق له به ،كما ُاء ذلك في الحدي  :ملي
ُيعرض نفسه للبالء لي له به طاق م .ف ل امر وئ أدرى بنفسه وَّطاقته وقوته  ..وَّالتالي ال ينبغي ل ل امر وئ
ً
ً
ً
أن ُيلزم اآلِرين بما ُيلزم به نفسه قوْ أو ضعفا  ..إقداما أو إحجاما.
ً
ً
والِفر بالطاغوت عمال لي مقصورا على قتله أو قتاله َ كما ورد ذلك في السؤال َ وإنما منه ما
يِون بمفاصلته والبراء منه ،وعدم مجالسته ،أو مواالته أو نصرته أو تِثير سواده وقوته في ش قء  ..وغير
ذلك من العمال وهللا تعالى أعلم.
أما أولئك الذين يزعمون باللسان أنهم كافرون بالطواغيي  ..تم في واقع حالهم يوالونهم ويجادلون
ً
ع هم  ..فهؤالء يناقضون أنفسهم بأنفسهم  ..ومثلهم مثل من يقول بالش قء وضده في وآن معا ،وعليهم وعلى
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ً ْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ
ُ
اَّلل أن تقولوا َما ال
أمثالهم يحمل قوله تعالى :يا أيها ال ِذين آمنوا ِلم تقولون ما ال تفعلون  .كبر مقتا ِعند ِ
َْ ُ َ
تف َعلون.
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أما هل هم بجدالهم هذا يِفرون ويخرُون من املل ..؟
أقول :ال بد من النظر إلى نوع الجدال  ..ودوافعه وأسبابه  ..إذ لي

ُدال يلزم منه كفر
كل
و

صاحبه؛ كما هو تابي من قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادْ ملا غضو لرأا النفا ابن أبي كما في
قص اإلفك :مكذبي لعمر هللا لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن املنافقينم وذلك بحضرْ النبق صلى هللا
عليه وسلم.
والشاهد أن سعد بن عبادْ رض ق هللا عنه رغم وقوعه بنوع ُدال عن رأا النفا ابن أبي إال أنه
ً
لم يِفر  ..كما أن النبق صلى هللا عليه وسلم لم يقل لسيد بن حضير أن سعدا لم يقع في الجدال عن ابن
أبي  ..مما دل أن الجدال كاملواالْ :منه املِفر ،ومنه دون ذلك ..ال بد عند الحِم على املجادل عن
املجادل ع هم ودرُ
الطواغيي من النظر إلى نوع وحجم ُداله  ..وإلى دوافعه وأسبابه  ..وإلى شخص
ِ
شبهاته  ..وإلى الطاغوت َ ومدى درُ وضوح طغيانه َ الذي ُي َ
جادل عنه ،وهللا تعالى أعلم.

َ
ُ
َّ ُ َّ َ ُ
نِ ْم َو َّالذ َ
ين
ين َآمنوا ِم
ا :339عصمنا هللا بالتقوى ،ووفقنا ملوافق الهدى َ ي ْرف ِع اَّلل ال ِذ
ِ
ْ
ً
ُ
ُ ُ ْ ْ َ َ
اتَ  .. وقل َّر ِ ّب ِِ ْد ِني ِعل ًما ،وبعد :لقد سعدنا كثيرا بتفسيركم لقص العباا
أوتوا ال ِعل َم د َرُ و
ين َت َو َّف ُ
وموقف النبق -صلى هللا عليه وسلم -منه يوم بدر ،وهو املوافق لتفسير اآلي  :إ َّن َّالذ َ
اه ُم
ِ
ِ
َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ْ ََ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ
ال ْ ۚ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
اَّلل
ي
ف
ين
ف
ع
ض
ت
س
م
ا
ن
ك
وا
ال
ق
ً
م
نت
ك
يم
ف
وا
ال
املي أنف ِس ِهم ق
ر
املال ِ ِ،ظ ِ ِ
ض ً قالوا ألم تِن أ ْرض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َو َ ً َ ُ َ
اُ ُروا ِف َيها فجزاكم هللا ِيرا لتنبيهنا لتلك النقط  ..وإن كان ال يزال هناك إش ال في
ِ
اسع فته ِ
فهمنا ملقول شيخ اإلسالم رحمه هللا في مجموع الفتاوى :225 -224/19 :وقد ُيقاتلون وفيهم مؤمن يِتم
إيمانه يشهد القتال معهم وال يمِنه الهجرْ ،وهو مِره على القتال ُويبع على نيته كما في الصحيح
عن النبق -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال :ميغزو ُيش هذا البيي فبينما هم بايداء من الرض إذ ِسف
بهم ،فقيل يا رسول هللا وفيهم املِره ؟ قالُ :يبعثون على نيااهم م وهذا في ظاهر المر ،وإن قتل وحِم
عليه بما ُيحِم على الِفار ،فاهلل يبعثه على نيته كما أن املنافقين منا يحِم لهم في الظاهر بحِم
اإلسالم ُويبعثون على نيااهم والجزاء يوم القيام على ما في القلوب ال على مجرد الظواهر ......
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ً
ولهذا روي أن العباا قال يا رسول هللا كني مِرها قال :أما ظاهرك ف ان علينا وأما سريرتك
فإلى هللا  ..ا -هَ.
ً
فهذا إقرار من شيخ اإلسالم رحمه هللا َ على حد علمق َ بالِفر حِما ولي على الحقيق على كل
ً
ً
من ِرج إلى القتال مع الِفار ،ولو كان مؤمنا مِرها في الحقيق ؟؟
ً
تم سؤالنا لفضيلتِم حفظِم هللا وِادكم علما  ..ما وُه استدالل شيخ اإلسالم رحمه هللا
بحدي العباا على هذا الحِم  ..وحقيق قوله م وال يمِنه الهجرْ م مع ما تقرر لدينا أنه كان يستطيع
الهجرْ ..؟؟
هذا بالنسب لحدي العباا أما بالنسب إلُماع الصحاب رضوان هللا عليهم َ فهو على حد علمق
َ قد تاي بالقول وَّالفعل وَّاإلقرار ،أما القول :فهو قول أبي بِر م وتِون قتالكم في النار م ووافقه عمر
ً
وتتابع القوم على قول عم ركما في حدي طار بن شهاب ،وأما الفعل :فهو أن الصحاب قاتلوهم ُميعا
على صف واحدْ؛ وهي صف قتال أهل الردْ ولم ُيفرقوا بين تابع
ومتبوع ،وأما اإلقرار :فهو أنه ال ُيعرف مخالف أو منِر من الصحاب لهذا .
وكون قول أبي بِر -رض ق هللا عنه -م وتِون قتالكم في النار م عندما ذكرناه كدليل على تِفيرهم
ً
عينا فإنما كان ذلك باستداللنا على قول الطحاوي م ونرى الصالْ ِلف كل بر وفاُر من أهل القبل ،
ً
ُ
وعلى من مات م هم ،وال ننزل أحدا م هم ُن وال نارا م إنما كاني الشهادْ بالنار تجوِ كما ال يخفى عليِم
كافر فاشره بالنارم.
على كل من مات على الِفر كقوله عليه الصالْ والسالم :محيثما مررت بقبر و
ً
ً
وأِيرا ح ى ال نطيل عليِم نريد من فضيلتِم توضيحا أكثر ملقولتِم م فمن تاي تِفيره من قبل
ً
ً
السلف بعينه فهذا ال يِون مِرها اإلكراه املعتبر  ..وال ُاهال الجهل املعتبر م فأنى لهم أن يعلموا هذا وهم
ً
لم يتاينوا في حقهم توفر الشروط وانتفاء املوانع ملا كانوا ممتنعين بالشوك  ،وقد كانوا ألوفا ،فقد ذكر
ابن تيمي أن أتباع مسيلم كانوا نحو ما ،ألف أو أكثر ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أُيو على ما تقد م من أسئل واعتراضات في النقاط التالي :
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ُ -1يستفاد من كالم شيخ اإلسالم أن عسِرالِفر ُيقاتل بما فيهم املِرهين على القتال مع املؤمنين
 ..لصعوَّ تمييزهم عن ال افرين  ..ولوُودهم في صفوف القتال مع ال افرين  ..وأن املِرهين من املؤمنين
ُيبعثون على نيااهم يوم القيام .
مع ضرورْ التنايه إلى أن هذا املؤمن املِره الذي يِثر سواد ال افرين ال يجوِ له أن ُيباشر مهم
ً
قتال املسلمين  ..ولو كان مِرها  ..فاإلكراه يبرر له الخروج  ..وال يبرر له مباشرْ القتال  ..ولو كان على وُه
الدفاع عن النف  ..وإن أدى عصيانه إلى قتله من قبل املشركين  ..فدمه لي أعزمن دم إِوانه املسلمين
!..
فإن باشر القتال مع املشركين ضد املسلمين فإنه يضعف في حقه عذر اإلكراه كمانع من موانع
ً
لحو الوعيد باملعين  ..إن لم يزل كليا !
ُ -2ويستفاد كذلك أن هؤالء املِرهين من املؤمنين يأِذون حِم ال افرين في الدنيا على اعتبار
ظاهرهم  ..وصعوَّ معرفتهم أو تمييزهم  ..فيأِذون لُل ذلك وصف وحِم العسِرالذي هم فيه  ..وهللا
تعالى يتولى سرا،رهم يوم القيام  ..ولو أمِن معرفتهم أو تمييزهم بأعيانهم لم ُاِ الحِم عليهم بالِفر أو
الخلود في النار  ..ولو كانوا صرعى بين قتلى املشركين  ..وهللا تعالى أعلم.
فإن قيل عالم قد نفيي من قبل تِفيرالصحاب لعيان املِرهين على القتال في صفوف املرتدين
..؟!
أقول :الذي نفيناه  ..وننفيه ُواِالحِم على املعين بالِفرأو الخلود في النار  ..مع العلم
ً
املسبق أن هذا املعين إنما حمله على الوقوع في الِفراإلكراه املعتبرشرعا.
والذي أتبتناه ونثاته ما تقدم ذكره؛ وهو الحِم على املعين املِره بالِفر والخلود في النار العتبار
ظاهره املِفرالذي وافته املني عليه  ..ولجهلنا بأنه من املؤمنين املِرهين املعذورين  ..وهللا تعالى أعلم.
 -3أما سؤالِم عن وُه استدالل شيخ اإلسالم بحدي العباا على هذا الحِم ،وحقيق قوله م
وال يمِنه الهجرْ م مع ما تقرر لدينا أنه كان يستطيع الهجرْ ..؟!
أقول :إن شيخ اإلسالم قد استدل بحدي العباا على أن الجزاء يوم القيام على ما في القلوب
ال على مجرد الظواهر  ..ولم يستدل به على مسألتنا املتقدم أو م على هذا الحِم م كما قلي !
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أعد قراءْ كالمه من ُديد  ..وإليك كالمه :موالجزاء يوم القيام على ما في القلوب ال على مجرد
الظواهر؛ ولهذا روي أن العباا قال  ..م الخ.
ً
فهو أوال ابتدأ كالمه كفقرْ ُديدْ عن الفقرْ ال ق قبلها  ..تم ُاء استدالله بما روي عن ابن
عباا كجمل تفسيري ملا ُاء قبلها من كالم  ..فانتبه إلى م الفاصل التفسيري املنقوط م ال ق تفسر ما
ً
قبلها  ..وال ق حذفتها ووضعي بدال ع ها عدْ نقاط ال ق توحي بوُود كالم لشيخ اإلسالم ال دِل له في
املسأل قد تجاوِته لالِتصار ،وهذا ال شك أنه يخل باملعنى الذي يريده شيخ اإلسالم!
 -4ومما يمِن أن ُيقال كذلك أن معنى قوله -صلى هللا عليه وسلم -للعباا :مظاهرك ف ان علينا،
ً
وأما سريرتك فإلى هللام؛ أي أن ظاهرك الذي كان علينا ال يدل على أنك كني مِرها اإلكراه الشرعي الذي
ً
يعذر  ..فاهلل تعالى يتولى سريرتك ،وهو العلم بك هل كني صادقا في دعواك اإلكراه أم ال  ..والذي يعيننا
ً
على هذا الفهم أن ُواب النبق -صلى هللا عليه وسلم -كان ردا على كالم العباا الذي ِعم فيه أنه كان
ً
مِرها !..
ومما أضعف من اعتذار العباا باإلكراه كذلك أنه قد باشر القتال  ..وهذا لي من شأن املِره
كما أفدنا من قبل ،كما في رواي السدي قال :ملا أسر العباا ،وعقيل ،ونوفل قال النبق -صلى هللا عليه
وسلم :-مافد نفسك وابن أِيكم ،قال يا رسول هللا :ألم ّ
نصل قبلتك ،ونشهد شهادتك ..؟ قال :ميا عباا
ِ
ُ
ض َّ
فخصمتم ،تم تال عليه هذه اآلي َ  :أ َل ْم َت ُِ ْن َأ ْر ُ
اَّلل َواس َع ً َف ُت َ
اُ ُروا ِف َيها.
ه
إنِم ِاصمتم
ِ ِ
ِ
 -5إلزام الصحاب للمرتدين بأن يقولوا :مأن قتالهم في النار م لي فيه دليل على موطن الخالف؛
وهو تِفيرهم للمعين املِره من املؤمنين بأنه كافر ومن أهل النار  ..وعباراهم املتقدم صيغ من صيغ
العموم كما تقدمي اإلشارْ إلى ذلك.
 -6ال وُه الستداللك بِالم الطحاوي على تِفيراملعين  ..فِالم الطحاوي املنقول يفيد أنه ال يجوِ
واد
أن نشهد لحد بعينه َ ممن لم يرد فيهم نص َ من أهل القبل بجن وال نار  ..فِالمه بواد ومسألتنا في و
آِر  ..مع ضرورْ التنايه أنه يجوِ لنا أن نشهد لهل القبل على وُه العموم بالجن  ،كأن نقول :قتلى
املسلمين شهداء وهم في الجن  ..قتالنا في الجن  ..وقتلى املشركين في النار  ..ونحوها من العبارات العام ،
فهذا ال حرج فيه إن شاء هللا.
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 -7قولك م فأنى لهم َ أي السلف َ أن يعلموا هذا وهم لم يتاينوا في حقهم توفر الشروط وانتفاء
ً
املوانع ملا كانوا ممتنعين بالشوك  ،وقد كانوا ألوفا  ..م الخ .
ً
أقول :كالمك هذا لي دقيقا؛ فقد تاي أن الصحاب كانوا يتثبتون  ..ويحققون ُ ..ويحاُون من
يجدونه في سلطان مسيلم الِذاب ممن أش ل عليهم حقيق موقفه ،كما حصل مع ِالد بن الوليد وهو
في مسيره إلى أهل اليمام ملا ارتدوا ،فأرسل ما ،ق فارا وقدمهم كطليع لجيشه ،وقال لهم من أصاتم
ً
من الناا فخذوه ،فأِذوا م ُمجاع م في تالت وعشرين رُال من قومه ،فلما وصل إلى ِالد ،قال له :يا
ِالد ،لقد علمي أني قدمي على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في حياته فبايعته على اإلسالم ،وأنا
ً
ْ ُ ْ
َ َ
اليوم على ما كني عليه أم  ،فإن ُ
يك كذابا قد ِرج فينا فإن هللا يقولَ  :وال ت ِز ُر َو ِاِ َرْ ِوِ َرأِ َرى!
قال ِالد :يا مجاع تركي اليوم ما كني عليه أم  ،وكان رضاك بأمر هذا الِذاب وسِوتك
عنه ،وأني أعزأهل اليمام  ،وقد بلغك مسيري ،إقرارله ورضاء بما ُاء به !
ً
فهل ال أبيي عذرا ،وت لمي فيمن ت لم؛ فقد ت لم تمام فرد وأنِر ،وتلِم أليشِري  ..فإن قلي
ً
أِاف قومي ،فهال عمدت إلي أو بعثي إلي رسوال ..؟!!
فقال ُمجاع  :إن رأيي يا ابن املغيرْ أن تعفوا عن هذا كله ..؟!
قال ِالد :قد عفوت عن دمك ،ولِن في نفس ق حرج من تركك [ !!..مجموع التوحيد.]199 :
أقول :القص فيها فوا،د عدْ وعظيم يخصنا م ها :إتبات ما كني قد نفيته بأن الصحاب لم
يِونوا يتاينوا في حقهم توفرالشروط وانتفاء املوانع  ..وهللا تعالى أعلم.
ً
 -8وفي الختام أود أن أِبرك يا صقرأني أحبك في هللا  ..راُيا هللا تعالى أن يِثرفي الم الصقور ..
وأن يقتل ِفافيش الدجى والنفا واإلرُاف ..


ً
مزيد من الوقي ليزول اإلش ال ،و ُيرفع
اُ :340زاك هللا ِيرا شيخي الِريم  ..وإني لطمع في و
ما عندي من اللا  ،فباهلل الذي ال إله إال هو إن في حل هذا اإلش ال الخير الِثير بإذن هللا وما نبغي
منه إال اتباع الحق  ..فنتوُه بالسؤال لفضيلتِم :ما تفسيركم ملا فعله رسول هللا -صلى هللا عليه
ً
وسلم -مع عمه العباا وذلك حين أُرى عليه أح ام الِفارفي أِذ الفداء من السرى واعتباره كافرا
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ً
عينا في الحِم الظاهر ،وما كان ذلك إال لخروُه في غزوْ بدر مع الِفار لقتال املسلمين ،ولم يأِذ
بدعوى اإلكراه كمانع في حقه ..؟
ً
ولهذا روي أن العباا قال :يا رسول هللا كني مِرها ،قال :مأما ظاهرك ف ان علينا ،وأما سريرتك
فإلى هللام[مجموع الفتاوى.]225_224/19 :
وما تفسير فضيلتِم على إُماع الصحاب على كفر أنصار أ،م الردْ كأنصار مسيلم  ،وطليح
السدي ،وما ترتو عليه من غنم أموالهم وسبق نسائهم وشهودهم على قتالهم بأنهم في النار ،وهذا تِفير
م هم لهم على التعيين  ..رغم أن فيهم املِره والجاهل املضلل ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .العباا لم يِن مِرها اإلكراه الشرعي الذي يمنع من لحو
الوعيد به لنه كان قبل أن ُيِره على الخروج للقتال يقدرعلى الهجرْ  ..وهو من الذين يستطيعون حيل ،
ً
ً
ويهتدون سايال  ..لِنه لم يفعل  ..فظل مقيما بين أظهر املشركين بإرادته إلى أن أكره على الخروج معهم
للقتال  ..لذلك لم يقبل النبق -صلى هللا عليه وسلم -عذره باإلكراه  ..فهناك فر بين أن ينزل اإلكراه بك
من دون إرادتك  ..وَّين أن ينزل بك اإلكراه بإرادتك واستشراف منك فالول يعذر ،واآلِرال يعذر.
أما قولك أن الصحاب قد أُمعوا على تِفير أعيان أنصار مسيلم الِذاب ،وطليح السدي ..
بما في ذلك املِره والجاهل  ..فهذا ال أعرفه  ..وحبذا لو ذكرتم لنا مصدر هذا اإلُماع ..؟!
ً
َّ
ُْ
تم كيف يِون إُماعا وهو مخالف لقوله تعالىِ  :إال َم ْن أك ِر َه .. فمن تاي تِفيره من قبل
ً
ً
السلف بعينه فهذا ال يِون مِرها اإلكراه املعتبر  ..وال ُاهال الجهل املعتبر ..؟!
واملعروف أن الصحاب استنطقوا املرتدين عند استتابتهم ووقف قتالهم بأن يقروا :مبأن قتالهم
في النار  ..وقتلى املسلمين في الجن م وهذا حِم عام  ..وصيغ عام ال تفيد تعيين أفراد املعسِرين
بأعيانهم سواء عسِراملسلمين  ..أم عسِراملرتدين  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :341أحبك هللا الذي أحباتنق فيه  ..من كان شيخه كتابه كثر ِطأه وقل صوابه  ..ومن
تواصل مع العلماء فقه وأصاب وقلي عثراته  ..أدام هللا علمِم ورعاكم .
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شيخي الحبيو  ..نقط هام اللتقاء ال لم ووضوح املعنى الذي تبين لنا أنِم معشر العلماء َ
ً
ً
علماء الجهاد َ قد تختلف عباراتِم قليال ولِن الرؤي واملعنى ي اد يِون واحدا باستثناء تفاوت التِفير
ً
ً
ً
بينِم صعودا وهبوطا  ..وملا ال وقد شهدنا لِم باإلِالص وال نزكي على هللا منِم أحدا وشهدتم على
ً
أنفسِم باالتباع ورضيتم بطريق السلف منهجا ..
فقولِم :م ُويستفاد كذلك أن هؤالء املِرهين من املؤمنين يأِذون حِم ال افرين في الدنيا على
اعتبارظاهرهم  ..وصعوَّ معرفتهم أو تمييزهم  ..فيأِذون لُل ذلك وصف وحِم العسِر الذي هم فيه
 ..وهللا تعالى يتولى سرا،رهم يوم القيام  ..ولو أمِن معرفتهم أو تمييزهم ملا ُاِ الحِم عليهم بالِفر أو
الخلود في النار  ..ولو كانوا صرعى بين قتلى املشركين  ..وهللا تعالى أعلمم.
هذا ما كنا نريد منِم بفضل هللا توضيحه  ..ففقه الجهاد كما ال يخفى عليِم لي كباقي أبواب
الفقه ملا في الغلط من قبل الِوْ في تفسير ألفاظه من استحالل الموال والدماء وإحباط املسيرْ
الجهادي ما بين اإلفراط والتفريط !
ً ً
فجزاكم هللا عنا ِيرا كثيرا ،ونرُو من فضيلتِم نشر تلك املسأل في رسال صغيرْ على موقعِم
بعد الترتيو والتنقيح لعموم الفا،دْ .
وسؤالي الِيرلفضيلتِم :ما رأيِم في تلك العبارْ م أن املمتنع إن قام في حقه مانع لم نطلع عليه،
أو لم يظهرلنا ،فنحن معذورون في معاملته معامل الِفار من قتل وغنم مال ونحوه  ..ونحن غير مطالبين
باستيفاء الشروط وتبين املوانع مادام ّ
تلا بنصرْ الشرك وامتنع عن القدرْ م فأرُو تنقيحها واهذيبها ..
ً
وشِرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املمتنع الذي يظاهراملشركين على املسلمين ُ ..يقاتل على أنه م هم،
ُويعامل معاملتهم  ..وال ُيشترط هنا تتبع املوانع؛ لنه متعسر وغير ممِن  ..واشتراطه يستلزم منه تعطيل
الجهاد ،وتعريض حرمات البالد والعباد إلى االنتهاك من قبل العداء  ..وقد مضي السن أن ُيش الِفار
ُ
ُيقاتل ومن دون التحري عن العناصر املعذورين  ..فإن وُدوا وقتلوا ُبعثوا على نيااهم  ..وُزاهم هللا على
سرا،رهم.
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مع التنايه إلى أن هذه املسأل حساس ودقيق  ..ينبغي التعامل معها بفقه وتقوى  ..وَّخاص أننا
نعيش في ِمان الم كلها ممتنع عن الطاع لسلطان اإلسالم  ..إال من رحم هللا  ..لن اإلسالم لي له
السلطان الذي يذود عنه ُويقاتل دونه  ..والذي يفرض على العباد الدِول في السلم والطاع كاف !
لذا نجد أنفسنا ملزمين َ ومن قبيل السياس الشرعي َ أن نطالو املجاهدين في أصقاع الرض
ً
ً
ً
وعداء  ..وأن ال ُيعملوا السيف في الم  ..بحج
بأن ُيحسنوا ترتيو أولويااهم  ..واالبتداء بالشد كفرا وشرا
ً
أنهم ممتنعون عن الطاع أو الحج  ..وأن ال يبدأوا بالذراري والنساء والشيوخ! َ وهو ما ال نراه ُا،زا َ ومن
ال َِّر له يزَّره  ..ويتركوا طواغيي وصناديد الِفر والطغيان تعرَّد في البالد وتفتن العباد  ..كيفما تشاء ..
وهللا تعالى أعلم.

ا :342ما حِم أهل من يتطوع في ُيش الطاغوت إذا كان أهله راضين وموافقين على
دِوله ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الرض ى بالش قء كفاعله ،والرض ى بالِفر كفر؛ ومن رض ق بالِفر
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ
اب أن ِإذا
أو وافق عليه َ طواعي من غير تقي وال إكراه َ فهو كافر ،لقوله تعالى :وقد نزل عليِم ِفي ال ِِت ِ
وضوا في َحدي َغ ْيره إ َّن ُِ ْم إ ًذا م ْث ُل ُه ْم إ َّن َّ َ
اَّلل ُي ِْ َف ُرب َها َو ُي ْس َت ْه َزُأ ب َها َفال َت ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َح َّ ى َي ُخ ُ
َّ
َ ُْ ْ َ
اَّلل
و
س ِمعتم آي ِ
ِ ِ
ات ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َّ
َُام ُع ْاملُ َنافق َين َو ْال َ افر َ
ين ِفي َُ َهن َم َُ ِميعا النساء .140 :أي إن أبيتم إال القعود معهم َ على ما هم عليه
ِِ
ِ
ِِ
ُ
من الِفرواالستهزاء بدين هللا َ إنِم مثلهم وإن لم تشاركوهم الِفرواالستهزاء؛ لن ُلوسِم من غيرإكراه
وال إن ارقرين صريح على الرض ى ،والرض ى بالِفرَ باتفا ُميع أهل العلم َ كفر.
َّ ُ ً ْ ُ
قال القرطبق في التفسيرِ  :إنِ ْم ِإذا ِمثل ُه ْم من لم يجتنبهم فقد رض ق فعلهم ،والرض ى بالِفركفر
ا -هَ.
وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مإذا عملي الخطيئ في الرض كان
من شهدها فِرهها كمن غاب ع ها ،ومن غاب ع ها فرضيها كان كمن شهدهام .وذلك لن العمال بالنيات،
ول ل امر وئ ما نوى.
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ا :343هل تجوِ التقي للعلماء  ..وكني في نقاش مع أحد شباب اإلِوان فقال كتاب م دعاْ
ال قضاْ م ال يمثل اإلِوان  ..وال يعتقدون بصحته  ..وهو كتو في ظروف التقي  ،و هو يدِل تحي حِم
م وإن عادوا فعدم.
ً
فهل يجوِ َ شيخنا َ حقا أن يقول العالم بخالف ما يعلم من كتاب هللا وسن رسوله صلى هللا عليه
وسلم اتقاء الحاكم ..؟!
ً
إن كان حقا يجوِ فِيف ُيعرف الحق  ..بل كيف أتق في كالمك أو كالم غيرك من العلماء ..؟؟
وكيف يصح كل هذا المر(التقي ) من العوام أو من العلماء والقرآن واضح وضوح
ُْ ْ َ
الشم َ ف ْ
اص َد ْع ب َما ُت ْؤ َم ُر َو َأ ْعر ْ
ض َع ِن املش ِر ِكينالحجر .94 :بل كيف تتفق هذه اآلي نفسها
ِ
ِ
مع الحدي م فإن عادوا فعد م ؟!
ً
إننق لسي منِرا لحدود الشرع ولِن فتح باب التقي وِاص للعلماء سيدِلنا في دوام لن نخرج
ً
ً
م ها مطلقا  ..وسيصبح العالم ليقول هذا حالل ،ويمس ق ليقول عنه حرام  ..وحينما نسأله سيرد قا،ال م
تقي م ..؟!
وقد وُدت في أحد كتبك أن لك كتاب تحي الطبع بعنوان م دعاْ وقضاْ م ولم أُده في موقعك
 ..أم أنك تقصد كتابك م دعاْ أم طغاْ م ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التقي واردْ وتابت بحق العلماء  ..والِذ بالعزيم أولى بحقهم
وأفضل  ..والم ال يجوِ أن تجتمع على التقي  ..أو افتراض ُواِ اُتماعها على التقي  ..إذ ال بد من فئ
تنفرإلظهارالحق وَّيانه  ..وهذا هواملراد من قوله صلى هللا عليه وسلم :مال تجتمع أم ق على ضالل م .وقوله
صلى هللا عليه وسلم :مال تزال طا،ف من أم ق ظاهرين على الحق ..م.
واملراد من قول اإلمام أحمد رحمه هللا :مإذا العالم أِذ بالتقي فم ى يظهر الحق م على اعتبار ال
يوُد غيره ُيظهرالحق  ..لذلك ملا أِذ العلماء َ كالشافعي ويحيى بن معين وغيرهما َ بالتقي في فتن القرآن
ً
ِشي السيف  ..ولم يبق في امليدان إال شيخ السن اإلمام أحمد  ..وُد نفسه ملزما بأن يأِذ بالعزيم ..
ً
ويصدع بالحق  ..ويصبرعلى البالء والذى مهما كان شديدا!
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بلد أو قطر  ..وال يوُد في هذا القطر إال عالم واحد يبين
لذا لو قدر أن ناِل نزلي في الم  ..أو في و
الحق فيما نزل في الم  ..يتعين عليه بيان الحق  ..وال يجوِ في حقه التقي  ..للدليلين اآلنفي الذكر ..وغيرها
من الدل  ،وهللا تعالى أعلم.
ً
للتقي شروط وضوابط  ..ال بد ملن يأِذ فيها أن يِون مستوفيا لهذه الشروط والضوابط:
ً
م ها :أن يِون ساكنا بين أظهرهم  ..ال يستطيع الهجرْ أو النفاد من سلطانهم ودولتهم.
ً
وم ها :أن يِون الخطرعليه وعلى أهله محققا إن لم يأِذ بالتقي .
وم ها :أن تِون التقي باللسان  ..وَّالقدر الذي يدفع عنه أذى القوم وشرهم  ..أي ال يجوِ له أن
يتوسع في التقي أو الِالم من غيرضرورْ  ..وأكثرمما هو مطلوب!
وم ها :أن ال ُيعي هم على مسلم  ..بقول أو فعل  ..إذ حرم املسلم كحرمته فال يجوِ له أن يفدي
نفسه بأِيه !..
وم ها :أن ُيضمرلهم العداوْ في القلو  ..إذ القلو ال سلطان ملخلو عليه.
ُ
ً
وم ها :أن يتبع أسلوب املعاريض ما استطاع لذلك سايال  ..كأن ُيسأل :هل تحو الر،ي السد ..؟!
فيقول :نعم ،أحو السد؛ ويقصد السد الحيوان  ..ونحو ذلك  ..لِن إن عجزعن اإلتيان باملعاريض فال
حرج عليه إن شاء هللا.
بهذه الشروط والضوابط يجوِ العمل بالتقي  ..وإال فال  ..ومنه تعلم أن كتاب م دعاْ ال قضاْ م
وكاتبه ال يجوِ أن ُيدرُا تحي عنوان وظروف التقي ؛ لنه ُيمثل عصارْ فِرالرُل  ..وفِرُماع اإلِوان
 ..فم ال يفتأون يتماُدون به  ..في مناسبات عدْ  ..وعلى السن قيادااهم!
ُْ
ال تعارض بين قوله تعالىَ  :ف ْ
اص َد ْع ِب َما تؤ َم ُر وَّين النصوص الِرى ال ق تجيز التقي تحي
ظروف اإلكراه  ..وَّالضوابط والشروط اآلنف الذكر ..أقول :ال تعارض َ وهلل الحمد َ بي هما ،وَّيان ذلك أن
ُْ
قوله تعالىَ  :ف ْ
اص َد ْع ِب َما تؤ َم ُر املعنق بها شخص النبق صلى هللا عليه وسلم؛ إذ النبق ال تجوِ بحقه
ينئذ عام
التقي  ..وهي رِص لمته وليسي له  ..ولوحملي اآلي على عام املسلمين وِاصتهم ،فتِون ح و
مقيدْ باستثناء حال اإلكراه والتقي  ..وفق ما تقدم ذكره ،وهللا تعالى أعلم.
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بالنسب لِتابي م دعاْ وقضاْ م يختلف عن م دعاْ أم طغاْ م فالول كتاب  ..وهو من أوا،ل ما
كتاي  ..واآلِر مقال ال يتعدى بضع صفحات  ..ولرَّما يخرج كتابي م دعاْ وقضاْ م بعنوان م مجموع
الرسا،ل واملسا،ل م إذ كثير من املسا،ل والرسا،ل املنشورْ لي  ..قد أِذت منه  ..وأصولها موُودْ فيه ..
وهللا املستعان.


ً
ا :344شروط التقي للعالم ال ق ذكراها  ..هل لنا أن نجد تفصيال لها في مراُع ؟
َُ ً
َّ َ ْ َ َّ ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .انظرتفسيرقوله تعالىِ  :إال أن تتقوا ِم ْ ُه ْم تقاْ في كتو التفسير
املعتمدْ  ..فسوف تجد الشروط والقيود ال ق ذكرناها  ..إن شاء هللا.
ً
علما أن هذه الشروط والقيود قد دلي عليها نصوص وقواعد الشريع  ..قبل أن ينص عليها أهل
العلم.

ا :345هل يجوِ للدعاْ وعلماء اإلسالم الصيام عن الِالم في مثل هذه الظروف ،وإذا ُسئل
أحدهم عن حِم هللا في أمرالحرب أو السلم ،فإنه يتهرب من اإلُاب  ،ورَّما غضو على السا،ل؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا تعين البيان ال ،ال يجوِ  ..مع اإلشارْ إلى ضرورْ مراعاْ ظروف
املشايخ والدعاْ حي أن ُلهم يعيش في ظل أنظم ديِتاتوري إرهابي تحسو عليهم كلمااهم وأنفاسهم
 ..وتراقو حركااهم وسِنااهم  ..فلي

من الحِم والسياس َ والحال هذا وصفه َ إحراُهم بأسئل

صريح يِفي فيها التلميح ومجرد اإلشارْ !..
فإن من اإلِوان من يفهم مرادك  ..ويعرف ما رميي إليه من كالمك لِنه يأبى عليك إال أن تصرح
ً ً
له بالسماء ،والعيان فردا فردا !..
ً
أحينا لي من الحِم وال السياس الشرعي أن يصرح الداعي ب لمات عديمات التر والتأتير َ
ُ
قد تشبع فضول فرد أو فردين َ تؤدي إلى استئصاله ،وإنهاء دعوته ووُوده  ..وهذا أمر ال بد لإلِوان من
أن يعرفوه ،وأن يتنبهوا له ،وَّخاص في هذه الظروف ال ق ألزمي على أحدنا أن يعيش في فم الوحش وَّين
أنيابه ومخالبه  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
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فقد صح في الترعن محمد بن الحنفي قال :ملي بحِيم من ال يعاشرباملعروف من ال يجد من
ً
ً
ً
معاشرته بدا ،ح ى يجعل هللا فرُا ومخرُام.
ّ
ويسخرون علمهم
ما تقدم ال أعنق منه التبرير ملشايخ السالطين الذين يدورون مع هوى الح ام،
ِ
لخدم عروش الطواغيي وأنظمتهم املهتر .. ،فهؤالء ال نعنيهم ونبرأ إلى هللا تعالى م هم ومن أِالقهم!


ا :346هل ُيعذر العالم أو الداعي ممن يعيشون في ظل أنظم الطواغيي لو وقع في الِفر
تحي ظروف اإلكراه  ..لعدم وُود الرض ال ق ُيهاُر إليها  ..تم هل توُد أرض مهجر شرعي في وقتنا
ً
الراهن  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اإلكراه املعتبر َ إذا توفرت ضوابطه وشروطه َ مانع من موانع
ً
ً
َ َ
التِفير ،يقيل عثرْ صاحبه َ وإن كان عاملا أو داعي َ ما كان قلبه مطمئنا باإليمان ،لقوله تعالىَ  :م ْن كف َر
ْ
َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
ب َّ ْ َ
ال َيم ِان .والِذ بالعزيم أولى  ..وَّخاص العلماء والدعاْ.
اَّلل ِمن ب ْع ِد ِإ َيم ِان ِه ِإال َمن أك ِره َوقل ُبه ُمط َم ِئن ِب ِ
ِ ِ
ً
أما عن الرض الشرعي ؛ ال ُيشترط للهجرْ أن تِون الرض املهاُر إليها أرضا إسالمي ؛ فالهجرْ
ُ
شرعي لغرضين :سالم العبادْ والدين  ..وطلو المن على النف  ..فأيما أرض َ سواء كاني إسالمي أم
غيرإسالمي َ يتحقق فيها ذلك على الوُه الفضل والكمل  ..فهق الرض الشرعي ال ق يتعين على املسلم
الهجرْ إليها ،لقوله تعالىَ  :يا ع َباد َي َّالذ َ
اي َف ْ
ين َآم ُنوا إ َّن َأ ْرض ق َواس َع َفإ َّي َ
اع ُب ُدو ِن .وقد صح أن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
يومئذ أرضا إسالمي  ..وذلك ملا وُدوا فيها تحقق الغرضين
الصحاب قد هاُروا إلى الحاش ولم تِن
و
ً
اآلنفي الذكر ..قياسا ملا كانوا ُيعانونه في مِ على أيدي كفرْ قريش ،وهللا تعالى أعلم.

ا :347شيخنا الفاضل حفظِم هللا ،قرأت في كتابِم م حاالت يجوِ فيها إظهار الِفر مأن
املستضعفين تجوِ لهم التقي  ..أنا مقتنع بما أوردتموه  ،ولِن هناك ما أش ل علي :كيف نوفق بين
ً
ُواِ التقي حين االستضعاف وإلزام هللا للمسلمين بإظهار دي هم في مِ بالِفر بالطواغيي ُهارا
ً
نهارا  ،وتغييو دين املشركين  ،والبراءْ م هم ومن معبودااهم الباطل ح ى القوا من العذاب ما القوه
ً
وهم املستضعفون حقا ؟؟
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وهل القول بجواِ التقي يعنق حصر العمل بَ م مل إبراهيم م في وقي تِون فيه العزْ لإلسالم
وعند قيام دولته  ..فإنك إن سألي داعي من الدعاْ عن عدم إعالنه البراءْ من الطواغيي املشرعين على
ً
املْل  ..يجيبك :إنها تقي وإننا في ِمن االستضعاف وَّطش الطغاْ  ..فما هو ُوابِم  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أُيو على السؤال في النقاط التالي :
 -1العمل بالتقي رِص  ..العمل بها ُا،زومباح ولِن ال يجو.
 -2العمل بالتقي مفضول ،والِذ بالعزيم والعمل بها أفضل  ..وهذا الذي كان عليه أكثرالسلف
والصحاب .
ّ
النبق صلى هللا عليه وسلم  ..فهق ُا،زْ لمته من دونه؛ لنه مأمور
 -3ال يجوِ افتراض التقي بحق ِ
بالبيان والصدع بما يوحى إليه في كل أحواله وظروفه  ..وهِذا كان النبق صلى هللا عليه وسلم.
 -4كما ال يجوِ افتراض اُتماع الم على التقي  ..فأم اإلسالم ال تجتمع على التقي  ،كما أنها ال
تجتمع على ضالل ؛ فال بد من أن يقوم أنفارمن الم ليبينوا ما سِي عنه اآلِرون تقي  ..ولو حصل أن
ً
سِي الجميع تقي فهم آتمون ُميعا إلى أن يقوم م هم من يظهرالحق.
 -5يجوِ العمل بالتقي عندما ُي َ
حاصراملسلم بين أظهراملجرمين ال افرين الظاملين  ..فال يستطيع
الخروج عليهم ،وال النفاد والخروج من سلطانهم  ..ويخاف على نفسه وأهله وماله م هم  ..وكان ِوفه م هم
ً
ً
فحينئذ يجوِ له أن يواليهم باللسان تقي بالقدرالذي يدفع به أذاهم عنه من غيرِيادْ
محققا وراجحا ..
و
 ..على أن ُيضمرلهم العداوْ في القلو  ..وأن ال ُيعي هم على مسلم بقول أو فعل.
ً
 -6ال يجوِ التوسع بالعمل بالتقي أكثر من القدر الذي يدفع به أذى اآلِرين عنه؛ فإذا كان مثال
ِم كلمات تِفي لدفع أذاهم عنه ،فال يجوِ أن يزيد عليها كلم واحدْ فما فو  ،ولو فعل فهو آتم وال
ُيعذربالتقي ؛ لنه قال ال لمات الزا،دْ من تلقاء نفسه من غيرضرورْ وال حاُ  ،وهو مثله مثل من ُيطالو
أن يِفر ب لم واحدْ  ..فيعطيهم عشر كلمات طواعي  ..فهو معذور بواحدْ  ..وآتم ومالم بتسع كلمات،
ً
ً
لنه لم يِن مضطرا لها وال ُمطالبا بها!
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وكذلك لو استطاع أن يلجأ إلى املعاريض  ..وكاني تِفيه وتغنيه عن استخدام العبارات الدال
حينئذ أن يلجأ للترِص للعمل بالتقي ؛ لنه وُد ما ُيغنيه
صراح على املواالْ أو الِفر  ..فإنه ال يجوِ له
و
ع ها  ..ويدفع به أذى القوم عنه.
بهذه القيود والشروط يجوِ العمل بالتقي وإال فال  ..فإذا عرفي هذا الذي تقدم أرُو أن يِون
قد ذهو عنك ما أش ل عليك وأوردته في سؤالك أعاله ،والحمد هلل رب العاملين.

ً
ا :348من اقترف الشرك أو الِفرمِرها فهو معذور  ..ولي سؤال :ملاذا لم يعذرهللا سبحانه
ً
وتعالى من َّ
قرب ذبابا للصنم للنجاْ بحياته ،كما ذكرذلك النبق صلى هللا عليه وسلم في حديثه :مدِل
رُل الجن في ذباب ودِل رُل النار في ذباب ..م ،مع أنهما كانا في وضع إكراه ،بدليل أن من لم يقرب
ً
الذباب قرَّانا للصنم قتل  ..وهذا كان حج ملا ذهو إليه البعض من أن الِفر املذكور في اآلي َ  :م ْن

ْ
َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
َك َف َرب َّ ْ َ
ال َيم ِان إنما يِون فقط في الِفرالقولي ،أما الِفر
اَّلل ِمن ب ْع ِد ِإ َيم ِان ِه ِإال َمن أك ِره َوقل ُبه ُمط َم ِئن ِب ِ
ِ ِ

العملي َ كالسجود لصنم َ فلم يجزالشارع فعله تحي أي ظرف  ..فما قولِم بارك هللا فيِم ،وما يترجح
عندكم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الِفر الوارد ذكره في اآلي الِريم عام يشمل الِفر القولي
والعملي سواء  ..كما ال يوُد نص يخصص ُواِ إظهار الِفر القولي تحي اإلكراه دون الِفر العملي ..
فاإلكراه املعتبر كما يبرر إظهار الِفر القولي فهو يبرر كذلك إظهار الِفر العملي  ..ولم يستثن من الِفر
تحي ظرف اإلكراه سوى كفر االعتقاد القلبق؛ لن اإلكراه سلطانه على الجوارح الظاهرْ ولي
القلوب ،لذلك نجد أن النص إذ عذر املِره أن ُيظهر الِفر تحي اإلكراه اشترط ضرورْ اطمئنان القلو
على

ُ ْ َْ
ً
َّ
َ ْ َ َ َّ
اَّلل ِم ْن َب ْع ِد ِإ َيما ِن ِه ِإال َم ْن أك ِر َه َوقل ُب ُه
على اإليمان ،وأن ال ينشرح بالِفر صدرا كما قال تعالى :من كف َر ِب ِ
َ َّ َ
َ
ُم ْط َمئن ب ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ َ َ ْ ْ َ َ
اَّلل َول ُه ْم َعذاب َع ِظيمالنحل.106 :
ِ ِ ِ
اليم ِان ول ِِن من ش َرح ِبالِف ِر صدرا فعلي ِهم غضو ِمن ِ
وقد تاي أن الصحابي عبد هللا بن حذاف السهمق رض ق هللا عنه قد َّ
قبل رأا طاغي الروم مقابل

أن يطلق سراحه وسراح أصحابه  ..وتقبيل رأا الطاغي عمل ولي قول.
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ً
ً
وكذلك تاي عن النبق صلى هللا عليه وسلم أن ُيشا كافرا يغزو الِعب  ..فيهم املِره  ..يخسف
هللا بهم الرض  ..وملا ُسئل النبق صلى هللا عليه وسلم عن املِره م هم ،قال صلى هللا عليه وسلم :ميبعثون
على نيااهمم .فخروُهم مع الجيش ال افر لغزو الِعب املشرف كفر عملي ولي
ُعذروا  ..وحِم النبق صلى هللا عليه وسلم عليهم أنهم ُيبعثون على نيااهم واعتقادهم.

قولي  ..ولِن لإلكراه

فإن علمي ذلك ،بقي عليك أن تعلم أن حدي الذباب الوارد ذكره في السؤال لي فيه دليل على
تخصيص الِفر القولي دون الِفر العملي َ هذا على افتراض صحته؛ إذ أن من أهل العلم من حِم عليه
بالضعف م هم الشيخ ناصرالدين اللباني َ وإليك بيان ذلك:
ُ
ُ
معان عدْ ال تتعارض مع ما قدمناه من
يمِن أن يحمل الحدي َ هذا على افتراض صحته َ على و
أن اإلكراه عذريبرر الِفرالعملي كما يبرر الِفرالقولي.
ً
ً
ً
ً
م ها :أن هذا الذي قرب ذبابا للصنم قرَّه مستخفا ومستهينا بفعله ذاهال عن اعتقاده  ..لذا فهو
ً
لم يبد أدنى اعتراض أو امتعاض  ..وإنما اعتذر لهم بأنه ال يملك شيئا ليقرَّه  ..وملا دلوه على الذباب فعل
الذي طالبوه به من دون أدنى تردد  ..وقبل أن يهددوه بالقتل أو أي نوع من أنواع الذى  ..والذي آتر أن
ً
ً
ُ
ُيقتل على أن ال يقرب الذباب للصنم قتل بعده ولي قبله  ..وما كان كذلك ال يِون إكراها معتبرا وال ُيعذر
صاحبه باإلكراه.
وم ها :أن مما ِص هللا به أم محمد صلى هللا عليه وسلم أنه تعالى لم يؤاِذها باإلكراه بخالف
المم الِرى فإنه كان يؤاِذها باإلكراه ،كما في قوله صلى هللا عليه وسلم :مإن هللا تعالى تجاوِ لي عن
أم ق الخطأ ،والنسيان ،وما استِرهوا عليهم .فقوله صلى هللا عليه وسلم :مإن هللا تعالى تجاوِ لي عن
أم قم ،دليل على تخصيص أم النبق صلى هللا عليه وسلم بهذا التجاوِ والعفو دون غيرها من المم.
ومما يدل على ذلك ،قوله صلى هللا عليه وسلم كما في الصحيح ،وحديثه عمن كانوا قبلنا من
املسلمين :مكان الرُل فيمن قبلِم يحفر له في الرض ،فيجعل فيه ،فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه
فيشق باتنتين ،وما يصده ذلك عن دينه ،ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصو ،وما
يصده ذلك عن دينه ،وهللا ليتمن هذا المر ،ح ى يسيرالراكو من صنعاء إلى حضرموت ،ال يخاف إال هللا،
أو الذ،و على غنمه ،ولِنِم تستعجلونم.
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ً
فإن قيل :ولِن تاي أن من بنق إسرا،يل من كان ُيخفي إيمانه تحي ظروف اإلكراه ،وِوفا من
بطش الطاغي فرعون ..؟
ً
ً
أقول :أن يخفوا إيمانهم ِوفا من ظلم وَّطش الطاغوت ش قء  ..وأن يمارسوا الِفر ِوفا من
بطش وظلم الطاغوت ش قء آِر ،وهللا تعالى أعلم.

ُ
عمل عسِري في أرض
ا :349هل يجوِ للمجاهد أن يظهرالِفرأو يتلفظ به لضرورْ تنفيذ و
العدو وتجمعاته..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن كان هذا الذي ُيراد استهدافه واستئصاله من أرض العدوكفرا
ً
ً
مغلظا ومركبا؛ كطاغوت كبير اشتد أذاه وعداؤه لإلسالم واملسلمين  ..وكان ال يمِن استئصاله إال من
ِالل لجوء املسلم إلى التظاهرأنه م هم أو من أتباعه ،أو من ِالل استخدام بعض العبارات الِفري ُ ،اِ
له ذلك بالقدرالذي يمِنه من تحقيق هدفه من غيرتوسع  ..من قبيل دفع الِفرالكبربِفرأصغر منه ..
بضرر أصغر  ..وإال فال ،وملزيد من الفا،دْ والتفصيل راُع مقالنا املنشور م حاالت يجوِ
والضرر الكبر
و
فيها إظهارالِفرم ،وهللا تعالى أعلم.

ا :350أنا في بلد غير مسلم ُ ،وي ّ
ضيق فيها على املسلمين الذين لهم هدي ظاهر ،وقد علمي
فتوى للشيخ ابن تيمي في ُواِالتخلي عن الهدي الظاهري في مثل هذه البالد  ..فهل يجوِ لي الِذ بها
واملض ق في تعلم دينق هِذا  ..حي أننق حدي عهد بِفر؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لو ّ
عرف السا،ل عن اسم البلد الذي يعيش فيه ،وكذلك هل هو
رُل أم امرأْ ل ان أفضل ،ولعان ذلك على تحديد املش ل والجواب عليها بصورْ أفضل  ..ولِن الذي
يمِن قوله هنا التالي :ينبغي النظرإلى شيئين:
ً
 -1نوع التضييق الذي تتعرض له شخصيا هل يرقى إلى درُ الضرر أو اإلكراه ،أو الحرج الشديد
أم ال  ..حي أن كلم م التضييق م واسع املعاني والدالالت.
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 -2نوع الهدي الظاهر الذي تسأل عنه؛ حي أن من الهدي الظاهر ما يرقى إلى درُ الوُوب
ً
كإرِاء اللحي  ،ومنه ما يِون مندوَّا دون الوُوب كالثوب ،وتقصيره إلى منتصف السا  ،وإرِاء اللحي
قدرالقبض  ،والعمام وغيرها  ..وكذلك غطاء الوُه بالنسب للمرأْ.
ً
فما كان مندوَّا فالتخلي عنه فيه سع ؛ فللمرء َ املبتلى بالعيش في بالد تضطهد وتضايق من كان
ً
ملتزما بالهدي الظاهرَ أن يتخلى عن املندوب من الهدي الظاهرويلتزم ما ُيقارَّه ُويشابهه ما أمِن ،وَّالقدر
الذي يدفع عنه الذى والحرج.
أما ما يدِل من الهدي الظاهر في حِم الوُوب َ كإرِاء اللحي َ ال يجوِ التخلي عنه إال إلكراه
شرعي معتبر ،أو ضرر محقق؛ كأن يِون َ بساو التزامه بما يجو عليه من الهدي الظاهر َ عرض للقتل،
أو السجن ،أو الضرب ،أو التعرض للرُم بالحجارْ من قبل العنصريين الحاقدين ،ونحو ذلك  ..حي أن
مجرد التضييق املحتمل ال ُيبرر التخلي عن الهدي الظاهرالواُو ،وهللا تعالى أعلم.

ً
ا :351أنا أسِن في مصر وقد التزمي قريبا باإلسالم والحمد هلل  ..أسألك عن حِم الهدي
الظاهر؛ إذ أننق في كليه الصيدلي في ُامع ِاص ال ي اد عدد امللتزمين فيها يظهر وكني قد أطلقي
لحي ق السن املاضي فاتصل أمن الدول بوالدي وهددوه وقالوا له إن لم أحلقها لن يراني تاني  ..هذا
وأنا أكبرإِوتي فأرُو الرد منك على هذا؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ما يتعلق بضرورْ التخلي عن الهدي الظاهرقد أُبي عنه في أكثر
ً
ً
من سؤال لو راُعتها  ..وأعيد هنا فأقول :الهدي الظاهر منه ما يِون مندوَّا مستحبا  ..وهذا ال حرج
ً
بالتخلي عنه عند وُود الحرج  ..ومنه ما يِون واُبا َ منه إرِاء اللحي َ وهذا ال يجوِ التخلي عنه إال
لضرورْ كاإلكراه املحقق بالقتل أو الضرب أو السجن وغيرذلك من أنواع الذى الظاهر ..وكذلك لضرورْ
استئصال شرأكبر.
وعليه فأقول :إن كان هؤالء الظاملين املجرمين يعنون ما يقولون  ..ورجح الظن لديك بأن اهديدهم
محقق  ..فلك أن تحلق لحيتك  ..وإن كان الظن يرجح عندي أن مجرد إرِاء اللحي ال يمِن أن يؤدي إلى
ً
ما ذكرت  ..لعلمق أن كثيرا من اإلِوان املصريين يرِون لحيتهم  ..وفي نف الوقي هم طلقاء أحرار!
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ً
ا :352هل تجوِ التقي في ظل النظم الغير مسلم لتجنو ظلمهم  ..وُزاك هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التقي رِص إذا وُدت ظروفها ُاِت بشروطها ،والعزيم أولى
ملن أِذ بها واحتسو الُرعند هللا ،وَّخاص إن كان من ذوي العلم وفي موضع القدوْ ،والدليل على ُواِ
َُ ً
َّ َ ْ َ َّ ُ
التقي قوله تعالىِ  :إال أن تتقوا ِم ْ ُه ْم تقاْ.
فإن قلي :وما هي شروطها؟
أقول :للعمل برِص التقي عدْ شروط ،وهي:
 -1أن يعيش املسلم في سلطان الظاملين تم هو ال يستطيع الهجرْ أو النفاد من سلطانهم ،فإن وُد
ً
سايال للهجرْ والخروج من سلطانهم بطل العمل بالتقي .
ً
 -2أن يِون أذاهم محققا لو لم يأِذ بالتقي  ..فإن رجح لديه أنه لن يصيبه أذى من القوم فال
يجوِ له أن يلجأ للتقي ؛ إذ التقي تِون مع الخوف على النف والهل واملال  ..وهنا قد انعدم الخوف.
ً
 -3أن ُيظهرلهم من التقي ما يِفي لدفع أذاهم وشرهم عنه؛ فإذا علم مثال أن ِم كلمات تدفع
حينئذ أن يعطيهم سي كلمات فما فوقها؛ لنها ِيادْ عن املطلوب فال ضرورْ
أذى القوم عنه فال يجوِ له
و
لها  ..وَّالتالي فهو ُيحاسو عليها كإنسان حرومخيرفيما يقول.
 -4أن ال يعي هم على مسلم بقول وال فعل؛ إذ حرم املسلم كحرمته فال يجوِ أن يفدي نفسه بأِيه.
 -5أن ُيضمر لهم العداوْ والبغضاء في القلو ،فالتقي تِون بالظاهر ال بالباطن؛ لن الباطن ال
سلطان ملخلو عليه  ..فإن أظهرالتقي تم وافق باطنه ما أظهره  ..بطل العمل بالتقي وطاله اإلتم والوِر.
 -6أن ال يِون هذا الذي اتخذ التقي فيه مما يخفى على الم  ،أو ممن قد اُتمعي الم على
كتمانه؛ لن الم ال يجوِ أن تجتمع على ضالل أو باطل أو كتمان حق معلوم ،حي ال بد من أن يشذ ولو
نفرواحد يصدع بالحق ويبينه ،وهذا هواملراد من قوله صلى هللا عليه وسلم :مال تجتمع أم ق على ضالل م.
بهذه الشروط يجوِ العمل بالتقي  ،فإذا اِتل شرط م ها بطل العمل بها ،وهللا تعالى أعلم.
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َّ َ َ َّ ُ ْ
َُ ً
ا :353يقول تعالىِ  :إال أن تتقوا ِم ْ ُه ْم تقاْ يزعم أتباع السالطين ،أن فتح القواعد
العسِري للصليايين وإعانتهم على ضرب املسلمين تدِل من باب اتقاء شرهم والدليل هذه اآلي  ،فهم
معذورون  ..ومع علمنا أن هذا التفسير متهالك معارض للنصوص الصريح  ..نريد ُوابِم على شبه
هؤالء القوم مرض ى القلوب  ..بارك هللا بِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التقي لها شروطها كما تقدم  ..فهق ال يجوِ أن تجتمع في أم أو
شعو أو إمام عام  ..تم الحاكم العاُزالذي ُيلجئه ضعفه للعمل بالتقي  ..يِون قد حِم على نفسه بأنه
عاُزوأنه غيرحر ،وال يملك نفسه وال قراره  ..وَّذلك تنخلع واليته ،ويفقد أحقيته بالوالي ؛ لن من شروط
الوالي العام الحري  ،والقدرْ ،والذكورْ  ..وهؤالء مخنثون ليسوا برُال!

ا :354هل الحا والسجن من موُبات اإلكراه ،وما هي مدته ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين.من أهل العلم من عد السجن من ضروب اإلكراه  ..واشترطوا له
أن ُيحقق الضرر واالغتمام البينين لصاحبه  ..وأكثرهم ال يرى السجن اليسير املحتمل من اإلكراه الذي
ً
ً
يبرر قول الِفر ..لنه لغ وحسا ال ُيعتبرإكراها  ..وهو الراجح ،وهللا تعالى أعلم.
أما إذا ُ
ضم إلى السجن التعذيو املشهود في سجون الطواغيي الظاملين  ..فإن ذلك ال شك أنه
يدِل في اإلكراه املعتبرالذي ال ِالف فيه.

ا :355لو قال املسلم لل افر الذي مات على الِفر اللهم اسِنه فسيح ُناتك هل يِون
ً
ً
كافرا بذلك الدعاء ،وشِرا وَّارك هللا فيِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه املقول من الِفر املتشابه املحتمل لذا ال بد من مراُع
صاحبها ومعرف ماذا يقصد ويريد ،وملاذا قال هذا الدعاء بحق هذا ال افر؛ فإن كان يعلم بِفره ،وهو مع
فحينئذ يِفر؛ لنه يِون بذلك
ذلك يعتقد بأن ال افر من أهل الجن والرضوان والرحم ومستحق لها ..
و
ً
مِذبا هلل ولرسوله.
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أما إن كان ال يعنق وال يقصد املعنى اآلنف الذكر ،وإنما قال ما قاله لنوع مودْ ملا وُد من هذا
ال افرمن إحسان وحسن معامل قبل أن يموت  ..فمثل هذا مخطئ ينبغي تعليمه وتنبيهه ،وهللا تعالى أعلم.


ّ
ا :356ما حِم الرُل يقول :لو صافحي تلك املرأْ مرْ أِرى
فسأكفر نفس ق  ..قال ذلك
ِ
من باب تحريض النف  ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا نذر في معصي ال يجوِ اإلقدام عليه وال الوفاء به  ..وكفارته
كفارْ اليمين  ..وال أرى أنه يِفربمجرد ذلك  ..ح ى لو حِم على نفسه بالِفر!
ً
ً
فتِفير املرء لنفسه ال يلزم بالضرورْ أن يِون كافرا أو مصيبا في حِمه؛ فِم من ُاهل ُيِفر
ً
نفسه في أمرال يستدعي التفسيق والتضليل فضال عن كونه يستدعي التِفير !..
إال إذا عزم على الردْ والِفر  ..لِن هذا ش قء  ..وتِفيرالنف بغير موُو شرعي ش قء آِر.


ً
ا :357ما هي حدود وضوابط التأويل املعتبر شرعا ،وكيف نميز بين تأويل العالم املعتبر مما
ً
سواه  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد أُبنا عليه أكثر من مرْ ،وفي أكثر من موضع،
ونضيف هنا ما يلي:
ً
ً
ً
ً
فنقول :للتأويل املعتبر في الشرع ضوابط ،م ها :أن يِون مستساغا وممِنا شرعا ،وعقال ،ولغ ؛
ً
مستهجن عقال وال
أي أن التأويل الذي يذهو إليه املتأول تحتمله نصوص الشريع وقواعدها ،وهو غير
و
ً
لغ .
والتأويل املعتبرفي الشرع َ الذي يقيل العثرات عند حصول الِبوات َ تتسع ساحته وتضيق بحسو
بأمور عدْ ،م ها :الشخص ذاته؛ هل هو من أهل العلم واالُتهاد  ..أم أنه من أهل البدع والهواء،
تعلقه
و
ُيعرف عنه تتبع الشبهات ،والزالت !..
وهل له سابق ُهاد وَّالء في سايل هللا  ..أم ال ..؟!
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وهل يعيش في ظروف وأُواء وِمان يسود فيها الجهل  ..قد تحتم عليه مثل هذا التأويل أو الفهم
الخاطئ  ..أم ال ..؟
وم ها :النص أو النصوص ذااها؛ هل تحتمل هذا الفهم أو التأويل الذي ذهو إليه املتأول  ..وهل
له فيها سلف معتبرأم ال ..؟!
وم ها :املسأل ذااها والنظر فيها؛ هل هي من املتشابهات أم من املحِمات  ..وهل ُيستساغ فيها
ُ
التأويل أم ال  ..وهل يمِن أن تحمل على أكثر من وُه وفهم أم ال ..؟!
فهذه أمور ال بد من اعتبارها والنظر فيها عند الحدي عن التأويل املعتبر من سواه ،وعن املعذور
بالتأويل ممن ال ُيعذر !..
لذا أرُو املعذرْ من الخ صاحو السؤال وغيره من اإلِوان عندما يسألوننق عن مواقف معين ،
وأشخاص معينين َ الحِم فيها أقرب ما يِون إلى املوقف القضائي أكثر مما هو بيان حِم شرعي وحسو َ
فأعتذر لهم عن اإلُاب  ..وذلك لعدم إملامي وإدراكي بجميع أبعاد وأطراف القضي الذي يمِننق من
الخوض أوالبي في املوضوع  ..وال أظن توُيه سؤال مقتضو عبرالتيريِفي أويمِننق من ذلك  ..وَّخاص
ً
عندما يِون هذا املعين مجهوال بالنسب لي!
فقد صح في الحدي أن القضاْ تالت  ،م هم :مرُل قض ى عن ُهل ،فهو في النارم؛ والجهل املراد
ُ
هنا يشمل الجهل بالقضي ال ق ُيراد الحِم فيها  ..والجهل بالنصوص الشرعي ال ق تحمل عليها  ..أو
بأحدهما دون اآلِر  ..ف لها صاحبها في النار  ..نسأل هللا تعالى العفو والعافي .

ا :358أستعجو من البعض حينما تظهربعض النواقض على شخص ما يقول لعله يقصد
كذا  ..يعنق من باب التأويل أو البح عن أعذارتنقذه  ..فما هو رأيك يا شيخنا الفاضل ..؟!
ّ
شرعي معتبر َ أظهرنا له
مانع
و
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من أظهر لنا الِفر البواح َ من غير و
التِفير  ..وال يجوِ في هذه الحال اشتراط تحري القصد  ..أو التوسع له في التأويل؛ إذ إقحام تحري
القصد ،وكذلك التأويل ونحوه يِون في مواطن الشبهات  ..والِفر املحتمل املتشابه  ..ال في الِفر البواح
املحِم  ..وهللا تعالى أعلم.
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ً
اُ :359زاكم هللا ِيرا شيخنا الفاضل ،وَّارك فيِم وفي علمِم  ..لقد أش ل علي ش قء في
ً
مقالِم أرُو منِم أن تبينوه وهو قولِم عن حاطو -رض ق هللا عنه :-مأنه كان متأوال في فعله  ..لم يِن
يعلم َ أو يظن َ أن هذا الذي فعله يمِن أن يرقى إلى درُ الِفر والخروج من اإلسالم  ..أو أنه يضر في
إيمانه  ..ولم يِن يقصد به الغش والغدربرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-م.
فما درُ قبول العذر بالتأويل  ..وهل ُيشترط أن يعلم أن هذا الفعل يرقى به إلى الِفر  ..ألي
ً
يِفي أن يعلم أنه محرم  ..وهل ُيشترط عدم قصد الغش ،ألي الفعل نفسه يعتبر غشا  ..وهل ُيعتبر
ً
ً
الجهل بِون الفعل كفرا مع العلم بأنه محرم نوعا من التأويل املقبول  ..نرُو أن تبينوا لنا وُزاكم هللا
ً
ِيرا ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أفيد على ما تقدم من إش ال وأسئل بما يلي:
 -1بالنسب لقص حاطو  ..ال بد من النظر إلى مجموع السباب والعوامل ال ق أقالي عثرته،
وحالي من لحو وعيد الِفربه وال ق أُملنا ذكرها في النقاط الخم من مقالنا م حِم الجاسوا م .
ساو م ها دون غيرها  ..صعو علينا فهم قص حاطو والسباب الحقيقي
فإن اقتصرالنظرعلى و
ال ق أدت إلى إقال عثرته وحالي دون لحو الِفربه.
ُ
 -2عند الحدي عن صحابي بدري ُليل كحاطو  ..وعما كبا وِل فيه  ..ال بد من أن نعمل معه
أحسن الظن والتأويل  ..بما يليق بجنابه وفضله وُهاده ،وحسناته  ..وهذا بخالف لو أردنا أن نتناول
ً
ً
ً
ً
شخصا معينا مجروحا في عدالته  ..مشبوها في عالقاته وارتباطاته  ..فإنه ال يحتاج وال يستحق منا إلى كل
هذا التأويل والظن الحسن !..
ً
ً
 -3التأويل أحيانا يِون مانعا من موانع لحو الِفروالوعيد باملعين  ..وذلك بحسو نوعي وقوْ
ً
ً
التأويل واستساغته شرعا ،وعقال ،ولغ .
وعند الحِم على معين بأنه معذور بالتأويل ال بد من النظرإلى أمور م ها :املسأل ال ق تأولها  ..هل
ً
ً
َّ
تحتمل التأويل أم ال  ..والطريق ال ق تأول بها هل هي مستساغ شرعا ولغ وعقال  ..والشخص املؤل ذاته
 ..واملالبسات املحيط به ال ق حملته على هذا النوع من التأويل  ..والنظر إلى سيرته ومواقفه العام من
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دين هللا تعالى  ..هل هو ممن يعهد عليهم تأويالت وتفسيرات أهل الزندق أم ال  ..فهذا كله يؤترعلى تحديد
التأويل املعذر من سواه ُ ..ويحدد الدرُ ال ق ُيتأول له بها  ..حي هناك تأويل يمنع عن املعين لحو
التِفير لِن ال يمنع عنه التضليل والتأتيم والتعزير  ..وهناك تأويل ُيسقط عنه حد الردْ وال ُيسقط عنه
ً
ما دونه من الحدود  ..وهناك تأويل يسقطهما معا في الدنيا واآلِرْ  ..وهذا فقه كبير  ..تفصيله يطول ال
ً
ً
ً
يسمح به املقام هنا  ..ال بد ملن يستشرف الحِم على اآلِرين بالتأويل أو عدمه أن يِون ملما إملاما ُيدا
بهذا الفقه  ..وهللا تعالى أعلم.
 -4حديثنا عن سالم القصد  ..وتشفعه لحاطو  ..ذكرنا أن ذلك كان ِاصي من ِصوصيات
النبق -صلى هللا عليه وسلم -حي كان ُيقيل عثرات بعض أصحابه لعلمه بسالم سريراهم وقصدهم
وَّاط هم عن طريق الوحي  ..وهذه ليسي لحد بعد النبق -صلى هللا عليه وسلم-؛ بمعنى لو فعل شخص في
ِماننا ما فعله حاطو  ..ال يمِن أن نحِم على باطنه وقصده  ..وإنما نحِم عليه من ِالل ما يظهرلنا من
كفرأو إيمان  ..وهذا الذي أردناه عندما ذكرنا أترعمر-رض ق هللا عنه.-
 -5إذا أردت يا أخي أن تأِذ من مقالي فقط الفقرْ ال ق أش لي عليك اآلنف الذكر  ..من دون أن
تجمع بي ها وَّين غيرها من النقاط والِالم  ..أو من دون أن تنظر إلى مجموع املقال وتحسن التوفيق بين
ً
أُزا،ه  ..ومقدماته ونتا،جه  ..تظلمنق  ..وتظلم املقال  ..وتظلم حاطبا  ..وتظلم املسأل كمسأل شرعي
علمي  ..هذا ما يحضرني اآلن  ..وما يسمح به الوقي من اإلُاب على ما أش ل عليِم ،وما تقدم من
استفسارات  ..أدعو هللا لي ولِم بأن يفقهنا بالدين  ..وأن يجعلنا من العاملين بما نعلم  ..والحمد هلل رب
العاملين.


ً
ا :360نعرف أن فعل حاطو  -رض ق هللا عنه  -املشهور كان كفرا ،لِن عذره التأويل
ً
وتصديق الرسول َ صلى هللا عليه وسلم َ له ،ومنع عقوَّته شهوده بدرا.
ً
أوال :فما القول لو أن أحد املسلمين أقدم على فعل ظاهره اإلعان للِفار على املسلمين لِن
حقيقته ستِون فا،دْ للمسلمين ولن يفيد الِفار فهل لو تم التأكد أن هذا العمل َ الذي ظاهره اإلعان
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واملواالْ َ أنتج فا،دْ للمسلمين ولم يضرهم ،ومرتِبه كان يريد مصلح املسلمين كما يزعم فهل يعد هذا
مانع من تِفيره ،بعد التأكد والتثاي مما ذكرأعاله؟؟
ً
تانيا :ونف المر بالنسب ملن يلتحق بعسِر وحزب الطواغيي ،وهو يهدف االنغماا بهم
ً
واالنخراط معهم ملصلح املسلمين وفعال يتحصل على معلومات مهم وعلى أسلح وفوا،د أِرى لصالح
ً
املجاهدين  ..فهل عمله كفر  ..فإن كان كفرا فهل بعد التأكد من ذلك بقرا،ن صريح  ،يعتبرهذا مانع من
تِفيره؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .االنغماا في صفوف العدو ملصلح راجح وكبيرْ ترتد على
الجهاد واملجاهدين ُ ..ا،ز  ..ومن كان يعلم منه ذلك ال يجوِ أن يحِم عليه بالِفر  ..أما من كان ال يعلم
ً ً
عنه ذلك فله أن يحِم حِما عاما على ظاهره بالِفر ،لظاهره الدال على كفره  ..أما إن أراد أن يحِم
عليه بعينه بالِفرال بد من أن يتحقق من تبوت الشروط وانتفاء املوانع  ..وينظرملجموع القرا،ن املحفوف
حول هذا املعين  ..تم يصدر حِمه فيه  ..ولو راُعي رسالتنا م حاالت يجوِ فيها إظهار الِفر م لوُدت
فيها من التوسع بعض الش قء.

ا :361ذكر العلماء أن التبين من الشروط ال ق يجو استيفاؤها قبل التِفير  ..فهال ألقيتم
ً
الضوء على هذا الشرط  ..وُزاك هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .يشترط التبين قبل إصدار الحِم على املعين عندما يِون إسالم
ً
ً
املرء أو كفره متشابها يحتمل الوُهين :الِفر واإليمان  ..وكذلك عندما يِون الِفر الواقع فيه متشابها
محمل آِر غير الِفر  ..ففي مثل هذه الحال ال بد من
با،ن وال صريح  ..أو يمِن تأويله وحمله على
و
غير و
التثاي والتبين قبل إصدارالح ام  ..وما سوى ذلك فال !..
ً
وقولي :وما سوى ذلك فال ،أعنق به :أن املرء الذي يِون كفره بواحا  ..والِفر املتلب به كذلك
ً
ً
ً
َّ
فحينئذ ُيِفر بعينه  ..وال ُيشترط التثاي بحقه  ..فاشتراط التثاي
يِون بواحا ال يحتمل صرفا وال تأويال ..
و
أو التبين في مثل هذه املواضع هو من قبيل تعطيل أح ام هللا تعالى من أن تأَِذ طريقها إلى واقع الناا !..
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ا :362هل يمِنك التفصيل في مسأل االستقراء التام ،كشرط لدفع الِفر عن عالم أو
مناصرللطاغوت ال افربصف عام ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا كان يعنق باالستقراء التام؛ النتيج ال ق ال تتخلف  ..فهو ال
شك أنه ُيلزم بالتِفير ،كأن تقول :كل من تطوع في الجيش المري ي فهو كافر  ..للنتيج املحتم من هذا
التطوع؛ وهي القتال مع ال افرين ضد املسلمين !..
َّ
ُّ
َّ ْ َ َ
ومثاله كذلك قول نوح عليه السالم كما في قوله تعالىِ  :إن َك ِإن تذ ْر ُه ْم ُي ِضلوا ِع َب َاد َك َوال َي ِل ُدوا ِإال
َ ً َ ً
اُرا ك َّفارا فهذه نتيج عرفها نوح عليه السالم من ِالل عملي االستقراء  ..وهو أن ال افرين يتوارتون
ف ِ
ً
الِفر والعناد ُ ..يال عن ُيل  ..وكلما ُاء ُيل رَّوه على الِفر والعناد  ..وبعد أن ِبرهم نوح عليه
السالم من ِالل أكثر من تسعما ،عام  ..وِبر كفرهم وعنادهم  ..بحي يستحيل أن يسلم من شرهم
وكفرهم مولود  ..دعا بدعا،ه الوارد أعاله !..
ً
فحينئذ ال يجوِ أن يِون
أما إن كان االستقراء ناقصا؛ بحي تِون النتا،ج ظني ومحتمل ..
و
ً
ً
االستقراء دليال مستقال على التِفير ،ومثاله أن تقول :من ُل في هذا املجل ُيمِن أن يقع في الِفر
الحتمال حصول االستهزاء والطعن بالدين  ..ويمِن أن ال يِفرالحتمال انتفاء االستهزاء والطعن من الدين
 ..والحتمال اإلن اروتغييراملنِر  ..وهللا تعالى أعلم.
َ تنايه :عند اإلقدام على عملي التِفير ..والحدي عن مسا،ل الِفرواإليمان  ..ال أنصح باللجوء
ً
إلى هذه العبارات واملصطلحات املش ل على الخواص فضال عن العوام ك لم م االستقراء م  ..وَّخاص
عند وُود املصطلحات البديل والشرعي والواضح  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :363كيف نوفق بين القول بأن اإلنسان يِفرإذا أقيمي عليه الحج ولم يوُد بحقه أي
مانع من موانع التِفير ،وَّين موقف شيخ اإلسالم ابن تيمي َ رحمه هللا َ عندما أقام الحج على
الجهمي ومع ذلك لم يِفرهم بأعيانهم  ..كذلك موقف اإلمام أحمد َ رحمه هللا َ مع املعتزل  ..رغم أنهم
أقيمي عليهم الحج  ..بل هم علماء باللغ والدين ..؟!
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ً
والقول بعذرهم  ..يحمل كثيرا من الناا على القول بعذرطواغيي الحِم باإلكَراه والجهل  ..فإن
ً
ً
قليُ :هلهم مردود ،نقول :وُهل املأمون من باب أولى أن يِون مردودا لنه عن علم  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد تاي عن اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى أنه كفر بعض أعيان
الجهمي الذين قالوا بأن القرآن مخلو  ،وأمسك عن تِفيرالبعض اآلِر.
والذي حمل اإلمام على تِفيرالبعض بأعيانهم ،وإمساكه عن تِفيرالبعض اآلِررغم اشتراكهما
بنف الذنو والجرم أن الذي كفره بعينه يِون قد ظهر له ما يستوُو تِفيره بعينه من حي انعدام
العذاربحقه املانع من تِفيره.
أما من أمسك عن تِفيره بعينه فهو لظهور املوانع ال ق تمنع من تِفيره بعينه رغم اقترافه للِفر
!..
فإن قلي :قد عرفنا بالدليل إمساك اإلمام أحمد عن تِفيربعض أعيان الجهمي الذين قالوا بأن
القرآن مخلو  ..فأين الدليل الذي يفيد أن اإلمام قد كفربعضهم بأعيانهم ؟
أقول :روى صالح بن أحمد عن أبيه ملا ُح ّول إلى دار إسحق بن إبراهيم :ف ان يوُه إلي كل يوم
رُلين ،أحدهما ُيقال له أحمد بن رَّاح ،واآلِر أبو شعيو الحجام ،فال يزاالن يناظراني ،ح ى إذا أرادا
االنصراف ُدعي بقيد فزيد في قيودي .قال :فصار في رُله أربع أقياد .قال أبي :فلما كان في اليوم الثال
َ َ َ
دِل ّ
علي أحد الرُلين فناظرني ،فقلي له :ما تقول في علم هللا ؟ قال :علم ُ هللا مخلو  ،فقلي له :كف ْرت،
فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحق بن إبراهيم :إن هذا رسول أمير املؤمنين ،فقلي له َ أي
َ َ
اإلمام أحمد َ :إن هذا قد كف َر [.مسند اإلمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر.]91/1 :
فتأمل كيف أن اإلمام أحمد قد كفره بعينه  ..ملا قال مقولته الباطل تلك !
أما قياسك لطواغيي الحِم املعاصرين على من عذرهم اإلمام أحمد ممن قالوا بأن القرآن
مخلو  ..فهو قياا باطل ال يصح من وُوه:
م ها :أن كفرالذين عذرهم اإلمام أحمد كان كفرهم من ُه تأويلهم للصفات وقولهم بأن القرآن
مخلو  ..بينما كفر طواغيي الحِم املعاصرين يأتي من ُه ارت ابهم لجميع نواقض اإلسالم الظاهرْ
م ها والباطن !..
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وم ها :أن ُهمي الصفات وقعوا فيما وقعوا فيه عن تأويل ال يمنع من تأتيمهم وتضليلهم  ..ولِن
يمنع بعضهم من تِفيرهم بأعيانهم!
بينما الح ام ال يمِن أن ُيقال فيما وقعوا فيه من كفرأنهم وقعوا في ذلك عن تأويل  ..ال يمِن أن
ً
ُيقال أنهم بدلوا الشريع وأحلوا محلها شرائع الِفروالطغيان عن تأويل  ..فضال أن ُيقال عن تأويل يمنع
من تِفيرهم !
ً
ال يمِن أن ُيقال أنهم ُعلوا من أنفسهم أرَّابا من دون هللا  ..يشرعون التشريع الذي يضاهي
ويضاد شرع هللا  ..عن تأويل!
ال يمِن أن ُيقال أنهم دِلوا في مواالْ ونصرْ املشركين من اليهود والنصارى وغيرهم على مل أهل
التوحيد  ..عن تأويل!
ال يمِن أن ُيقال أنهم يحارَّون دين هللا تعالى ب ل ما أتوا من قوْ ووسا،ل  ..عن تأويل!
وم ها :أن الذين تأولوا الصفات وقالوا أن القرآن مخلو كاملأمون ونحوه  ..أرادوا التنزيه والتعظيم
ً
ً
 ..ولم يريدوا التِذيو والجحود  ..أو رد ما صح عندهم أنه من دين هللا تعالى  ..وهذا كان سابا ر،يسيا في
إمساك اإلمام أحمد وغيره من أهل العلم عن تِفيرهم بأعيانهم.
بينما طواغيي الحِم ال يمِن أن ُيقال بحقهم وَّما يظهرونه من كفر بواح  ..ومن أبواب ش ى ..
أنهم أرادوا من ذلك التنزيه والتعظيم!!
لُل هذه الوُه َ وغيرها من الوُه مما ال يتسع املجال لذكرها هنا َ نقول :أن قياا طواغيي
الحِم املعاصرين  ..على ُهمي الصفات  ..هو قياا فاسد وَّاطل.

ا :364ما حِم رُل كان ُيماِح ِوُته فيما يخص العادْ القبيح في إِراج الريح أمام
الناا تم عندما وضعي يدها على بطنه ،قال لها :مهذا البطن مملوء بالريح يا قوم لوط م وقالها عن
نفسه ،وعندما غضاي ِوُته وقالي له بأنها تشك بأن ذلك كفر ،قال لها :بأنه كان يقصد صف من
صفات قوم لوط ولي كفرهم  ..فما الحِم ؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ للرُل أن يقول ذلك  ..وهذا القول ال ُيعد كفرا لنه حمال
أوُه  ..ولوُود االحتماالت واملصارف ال ق تصرفه عن الِفر ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :365ماذا ُيقصد بَ ” االستحالل ”  ..وم ى ُيشترط  ..وم ى ال ُيشترط كي ُيحِم على فاعل
الذنو بأنه كافر؟؟
وهل حِم الحاكم بغير ما أنزل هللا في التشريع العام يقتض ق أنه مستحل لذلك  ..وإن ِعم بلسانه
أنه غير مستحل ؟!
ً
مِفر تعنق االستحالل  ..نرُو التفصيل والبيان ،فقد
غير
أو
كان
مِفرا
وهل اإلقام على الذنو
و
أش ل علينا المربارك هللا فيِم ،وسدد أقوالِم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .املراد من االستحالل  ..استحالل فعل ما حرم هللا من
املحظورات ،أو استحالل ترك ما أوُو هللا تعالى من الفرا،ض والشعا،ر  ..فمن وقع في هذا النوع من
االستحالل يِفرباتفا أهل العلم.
أما م ى ُيشترط  ..فإنه ُيشترط عندما ُيراد تِفيرصاحو الذنو الذي هو دون الِفروالشرك ؛ كأن
يقال من شرب الخمرال يِفرإال إذا استحله ،وكذلك لو سر أو ِنى ..
وم ى ال ُيشترط  ..عندما يراد تِفير صاحو الذنو الذي يرقى ذنبه درُ الِفر والشرك ،فيقال
حينئذ ال ُيشترط االستحالل لتِفيرصاحو هذا الذنو؛ لن الِفرأو الشرك كفر مستقل لذاته ال ُيشترط
و
لتِفيرصاحبه أن يأتي باالستحالل  ..فهو كافر مشرك سواء فعله على وُه االستحالل أم ال .
أما سؤالك :هل الحاكم بغير ما أنزل هللا في التشريع العام يقتض ق أنه مستحل لذلك  ..؟
أقول :إن كان مرادك أنه ال يحِم بما أنزل هللا على اإلطال  ..أو أنه يقوم بطاع الطواغيي في
ً
ُميع ما يشرعون ويحِم بذلك  ..أو أنه يحِم بتشريع شرعه من عند نفسه وُعل منه دستورا يتبع ..
أقول إن كان مرادك هذه الحوال ،نعم فهو مستحل للحِم بغيرما أنزل هللا وإن ِعم بلسانه ِالف ذلك ..
فواقع عمله يِذبه وهو أصد .
أما سؤالك :هل اإلقام على الذنو مِفركان أو غير مِفرتعنق االستحالل ..؟
ً
أقول :اإلقام على الذنو ال يستلزم بالضرورْ أن يِون صاحبه مستحال للذنو ،لِن يخش ى عليه
مع الزمن واإلدمان على الذنو أن يقع باالستحالل والتزيين للذنو  ..فالصغا،ر بريد إلى الِبا،ر ،والِبا،ر
بريد إلى الِفروالشرك والعياذ باهلل .
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فتأمل قوله -صلى هللا عليه وسلم ” :-مدمن الخمر إن مات لقي هللا كعابد وتن ” وقال -صلى هللا
عليه وسلم ” :-ال يدِل الجن مدمن ِمرم.

ا :366بعض الِوْ يستدلون على مسأل االستحالل بقص أبي بصير رض ق هللا عنه ،
فِيف يِون الرد على هذه الشبه ؟
أمان مع املشركين ال يجوِ له أن يغدر بهم وال
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .من دِل في و
عهد أو و
بصيررض ق هللا عنه ما يدل على ِالف ذلك.
بأموالهم وال في ش وقء من حرمااهم  ..ولي في قص أبي
و
ً
ً
وَّيان ذلك أن أبا بصير كان محارَّا مقاتال للمشركين ،ال يوُد بينه وَّين املشركين أي عهد يمنعه
من قتالهم ،واغتنام أموالهم  ..فهل هؤالء الذين يستدلون بأبي بصير رض ق هللا عنه كذلك ،وظروفهم
كظرفه ،وهل هم في قتال وحرب مع من يستحلون أموالهم ..؟!!
معاهد ،إال أن يستغنق ع ها ”
مال
و
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مأال ال تحل اللقط من ِ
السلسل الصحيح  .2870 :فإذا كاني اللقط من مال املعاهد يراها املسلم في الطريق ال تحل له إال أن
يأذن بها صاحبها عن طيو نف منه ،فِيف لهؤالء أن يتقصدوا أموالهم املحفوظ بال هو والتِسيروغير
ذلك من طر الغدر ..؟!
ً
يجو أن نتقي هللا تعالى ُميعا ونعلم أن ما عند هللا ال ُيطلو بمعاصيه ومخالف أمره ،كما في
الحدي  :مال تستبطئوا الرِ  ،فإنه لم يِن عبد ليموت ح ى يبلغ آِررِ و هوله ،فأُملوا في الطلو :أِذ
الحالل ،وترك الحرام ” .
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم  ” :إن َ
روح القدا نف في روعي :إن نفسا ال تموت ح ى تستِمل رِقها،
فاتقوا هللا وأُملوا في الطلو ،وال يحملنِم استبطاء الرِ أن تطلبوه بمعاص ق هللا ،فإن هللا ال ُيدرك ما
عنده إال بطاعتهم.
واملسأل قد بحثناها بش وقء من التفصيل في كتابنا ” حِم استحالل أموال املشركين ملن دِل في
أمانهم وعهدهم من املسلمين ” فلينظره من أراد التفصيل ولم يقنع بما تقدم .
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ا :367هل ترِيص الدول للبنوك الرَّوي وسماحها لها بالعمل وسِواها على ذلك،
ً
ً
وحمايتها لها ،ودعمها لها في الِمات املالي يعد استحالال فعليا للرَّا  ..نرُو التوضيح ،رفع هللا قدرك،
ً
وُزاكم هللا ِيرا ؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .عندما تسن القوانين ال ق بموُبها يرِص للبنوك الرَّوي
ً
ً
التعامل بالرَّا  ..فيصبح الرَّا مباحا لها بعد أن كان محظورا عليها قبل إصدار هذه القوانين والتشريعات
ذات العالق  ..هذا التصرف َ بهذا الوصف َ هو عين استحالل الرَّا َ الذي يِفر املرء بموُبه َ وإن لم
ً
يعترف القا،مون عليه بلسانهم أنهم قد استحلوا الرَّا؛ إذ لسان الحال والفعل أصد وأصرح بيانا من
لسان القال  ..وهللا تعالى أعلم .
فإذا ضم إلى فعلهم السابق أن حموا هذا املنِر بقوْ السالح ،وسخروا له الجنود
والعسِر لحمايته ،ولقتال من يقترب من هذا املنِر بسوء  ..فهذا كله من الزيادْ في الِفر واإلتم ،وهللا
تعالى أعلم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا في كتابه الرسا،ل الشخصي  ،ص :60نِفر من قام
بسيفه دون هذه املشاهد َ أي القبور َ ال ق ُيشرك باهلل عندها ،وقاتل من أنِرها ،وسعى في إِالتها ..ا -هَ.
ً
فتأمل كيف اعتبرهم كفارا ملجرد قيامهم بالسيف دون هذه املشاهد  ..وإن لم ُيشاركوا في عباداها،
أو يستحلوا ذلك بلسانهم ،أو قلوبهم.
قلي :كذلك الذين يقاتلون ويذودون بقوْ السالح عن قوانين الِفر والشرك فهم كفار  ..وإن لم
يصرحوا بلسانهم ما يدل على استحاللهم لهذه القوانين ،فقتالهم دون هذه القوانين ،وحربهم ملن يسعى
ً
ً
في إِالتها لهو أصد بيانا وتعبيرا عن كفرهم واستحاللهم للِفر من مجرد استحالل اللسان  ..وهللا تعالى
أعلم.

ا :368يقول شيخ اإلسالم في م هاج السن  :إذا عرفوا أي املطاعون أنه ال يجوِ الحِم إال
ً
بما أنزل هللا فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحِموا بخالف ما أنزل هللا فهم كفار ،وإال كانوا ُهاال ..
ما هو قصد شيخ اإلسالم ب لم استحلوا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من صيغ الحِم بغير ما أنزل هللا نوع ال يِفر صاحبه إال إذا كان
ً
مستحال له؛ وهو الذي يحِم بغير ما أنزل هللا في مسأل أبو بعض املسا،ل ،لهوى أو ضعف  ..مع اعترافه
بالذنو والخطأ ،والجرم  ..فهذا ال يِفرإال إذا مارا فعله على وُه االستحالل أو التِذيو ،أو الجحود ..
هذا الذي يريده شيخ اإلسالم من كالمه اآلنف الذكر.
ً
ً
ً
ً
واالستحالل منه ما يِون تعبيرا صريحا باللسان ،ومنه ما يِون تعبيرا صريحا بالعمل ولسان
الحال  ..وكالهما معتبران عند الحِم على الحاكم بأنه مستحل للحِم بغير ما أنزل هللا أم ال  ..وهللا تعالى
أعلم.


ً
ا :369أال ترى أن استسهال الزاني للمعصي ح ى يعتبرها حقا من حقوقه أو ح ى استسهال
ً
الحِم بغير ما أنزل هللا يحتاج إلى إقرار الحاكم بلسانه  ..إذ لو أني تخيلي نفس ق قاضيا لن أحِم على
ً
أحد بالردْ ح ى يقول مثل هذا القول ،وسأبتعد عن الحِم بِفره إذا لم يقل شيئا من هذا القبيل،
ح ى لو علمي أن هذا في قلبه !..
أال ترى أننا لو صنفنا الناا إلى مستسهل ومستحسن وأواب إلى الحق  ..سندِل إلى تصنيف ما
في القلوب ال ق هللا أعلم بحالها ،ونترك الظاهرالذي بين لنا ِروُه عن املل أم ال ..؟!
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أقول ال ُيشترط دا،ما للتِفير أو ل ي تحِم على معين بالِفر أن
يقرلك باالستحالل بعظم لسانه  ..أو يقول لك صراح  :أنه كافرباهلل  ..ومِذب لشرع هللا  ..فهذا قل من
يقدم عليه من الزنادق واملرتدين  ..حي ترى أحدهم يمارا الِفر البواح من أوسع أبوابه  ..وَّنف
الوقي تراه يقبل منك كل ااهام سوى أن ترميه بالِفر فال يقبله منك !..
وقد تاي في السن ما يدل على أن من املجرمين من يؤِذون بذنوبهم من دون أن ُيقرروا بألسنتهم
أو ح ى ُيستتابوا ،كما في الحدي الذي أمر فيه النبق صلى هللا عليه وسلم بأن ُيقتل الرُل الذي أعرا
بزوُ أبيه  ..وان ُيخم ماله  ..من دون أن يسأله عن فعله هل هو فعله على وُه االستحالل أم ال ..
ً
ً
وذلك أن عمله أصد حاال وتعبيرا عن كفره من عظم لسانه !..
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وكذلك حِم الزنديق فالراجح فيه أنه ُيقتل من دون أن ُيستتاب؛ لنه لو ُسئل لنِروجحد بلسانه
ً
ما دل عليه عمله وواقع حاله من الِفر البواح  ..وَّذلك ُعد ِنديقا  ..ولذلك ذهو أكثر أهل العلم على
القول بقتله من دون أن ُيستتاب أو ح ى ُيسأل  ..لن االستتاب تِون من ش قء  ..وهذا ال يعترف لك بش قء
 ..ولو أقمي على كفره البين القاطع لجادلك على أنه مسلم  ..وأول املسلمين  ..وال يسمح لحد أن ُيزاود
عليه  ..وما أكثرهؤالء في ِماننا!!

ا :370قال ابن تيمي  :واإلنسان م ى حلل الحرام املجمع عليه أو حرم الحالل املجمع عليه
ً
أو بدل الشرع املجمع عليه كان مرتدا باتفا الفقهاء .وفي مثل هذا نزل قوله على أحَد
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ
َ
اف ُرون أي املستحل للحِم بغير ما أنزل هللا.
القولين ومن لم يحِم ِبما أنزل اَّلل فأول ِئك هم ال ِ
والسؤال :هل ُيشترط االستحالل لتِفير من حلل الحرام أو حرم الحالل أو بدل الشرع  ..فمرُئ
العصر يزعمون أن هذا هو ما يريده ابن تيمي  ..فما هو التوُيه الصحيح لِالم ابن تيمي  ..وُزاك هللا
ً
ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تحليل الحرام أو تحريم الحالل  ..هو االستحالل  ..فِيف ُيشترط
استحالل االستحالل ..؟!
أما تبديل شرع هللا تعالى بشرائع أِرى  ..هو كفر لذاته  ..سواء ُ
ضم إليه االستحالل أو لم ُيضم
إليه االستحالل  ..وشيخ اإلسالم ال ُيريد غيرذلك  ..ولي له كالم ُيخالف هذا!
كما كان ُيستحسن أن ُينقل لي كالم شيخ اإلسالم الذي نزله على أحد القولين  ..كما ورد في السؤال
ً
 ..لننظر فيه  ..ونحسن توُيهه وتفسيره  ..كيف نوُه كالما لم نقف عليه؟!
مالحظ وتنايه :كثير من السئل تأتينق  ..أطالو فيها بتوُيه كالم بعض أهل العلم  ..وكيفي
التوفيق فيما بي ها  ..من دون أن ُينقل إلي كالمهم بنصه وحرفه ،أو ُيذكر لي املصدر ورقم الصفحات ..
ً
وأحيانا ُينقل لي كالمهم باملعنى !!..
وعليه فأُيو :لإلُاب على هذا النوع من السئل ال بد من أن ُينقل لي كالم العالم بنصه وحرفه،
ُويذكرلي مصدره ،ورقم الجزء ،والصفح  ..لنظر فيه وفي الِالم الذي قبله والذي بعده ،فإن ذلك ُيعين
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ُ
على فهم النص  ..وعلى معرف مراد صاحبه  ..والسئل ال ق ال تراعي ذلك في الغالو ال أُيو عليها  ..وأرُو
أن ال أالم على ذلك.

ا :371بسم هللا  ،والحمد هلل  ،والصالْ والسالم على رسول هللا وآله و أصحابه ومن وااله ..
الخ الفاضل أبا بصير– أتابه هللا  ،وحفظه وسدد ِطاه –  ،في ُوابك ّ :
فرقي بين  ” :فمن دِل ديارهم
بتأشيرْ على أنه مسلم ” و ” أما إن دِل ديارهم على أنه م هم  ..لي

بمسلم  ..أو ُاء لينصرهم في

قتالهم ضد املسلمين  ..فهو في حل م هم ” فما هي الدل على هذا التفريق ؟ مع العلم أن المان انعقد
بإشارْ أو بعبارْ في كال الحالتين  ،وإذا تاي المان فهل حجم العمل (إن كبرأو صغر) يجيزالغدر؟
في قص كعو ابن الشرف مع أنهم تحايلوا عليه وأظهروا له تخليهم عن النبق صلى هللا عليه
ّ
أمنوه  .وأن املبيح لقتله إقام ّ
حد شتم النبق
وسلم أقول مع هذا ّتاي لهم ابن تيمي – رحمه هللا – أنهم
ً
ً
 ،ولي كونه كافرا حرَّيا  .فِما ُاء في الصارم املسلول م  2 :ص ( 181طبع دارابن حزم)
” وقد ِعم الخطابي أنهم إنما فتِوا به لنه قد ِلع المان  ..إلى أن قال ابن تيمي  ” :لِن يقال:
ً
هذا الذي كلموه به صار مستأمنا ،وأدنى أحواله أن يِون له شبه أمان ،ومثل ذلك ال يجوِ قتله بمجرد
ً
ً
الِفر”  ..إلى أن قال رحمه هللا  ” :لن قتله حد من الحدود  ،ولي ملجرد كونه كافرا حرَّيا“.
أقول  :مع ما أظهروا له ّ ،تاي لهم المان  ،فلم ّ
يفر شيخ اإلسالم بين أنه “مسلم ” وبين ” أنه م هم
 ..لي بمسلمم.
بقي القول أن من اسمه أحمد أو علي أو غيره ألي ظاهره اإلسالم ؟ هل عليه حين الحصول على
ً
التأشيرْ أو دِوله بالدهم أن يعلمهم أنه لم يعد مسلما أو أنه سينصرهم على املسلمين ؟
أخي الشيخ الفاضل  ،قرأت ردودك على أسئل باقي اإلِوْ  ،فبارك هللا بعلمك  ،وسدد ِطاك،
وهذه هي املسأل الوحيدْ ال ق استش لي ،والقصد هو الوصول إلى الحق في املسأل  ،إذ يبنى عليها أح ام
ّ
وأعمال ،قد يِون فيها من املفسدْ ما ال يحصيه إال هللا سبحانه ُ ..زاكم هللا عنا وعن املسلمين ِير
الجزاء؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعتراضك وُيه  ..وما نقلته عن شيخ اإلسالم معتبر ..وهوفي البال
ً
 ..والذي حملنا على القول الذي قلناه النص أوال  ..تم أقوال بعض أهل العلم  ..ولو لم نجد لنا فيه سلف
معتبرملا تجرأنا عليه.
أما النص فقد تقدم وذكرت قص عبد هللا بن أني مع الطاغي ِالد بن سفيان الهزلي  ..وقص
مقتل الطاغي كعو بن الشرف.
تم إذا قدرنا على تأويل قص مقتل ابن الشرف وحملها على املعنى الذي ذكرته عن شيخ اإلسالم
 ..فِيف لنا أن نحمل ونفسرمقتل الهزلي على يد الصحابي عبد هللا بن أني  ..وقد قال له النبق صلى هللا
عليه وسلم بعد أن نفذ مهمته :مأفلح الوُهم ،فقلي :وُهك الِريم يا رسول هللا ،فأِبرته ِبري ،فدفع
ً
إلي عصا ،وقال“ :تخصربهذه يا ابن أني في الجن فإن املتخصرين في الجن قليل” ؟!
وكذلك ما تفيده قص نعيم بن مسعود ملا أمره النبق صلى هللا بأن يخذل عن املسلمين يوم وقع
ً
الحزاب  ..ويتظاهر على أنه ال يزال على دين املشركين وواحدا م هم  ..ومما قاله نعيم ابن مسعود لبي
ً
سفيان بن حرب وملن معه من مشركي قريش :مقد عرفتم ودي لِم ،وفراقي محمدا ،وإنه قد بلغنق أمر قد
ً
َّ ً
علي حقا أن أبلغِموه نصحا لِم فاكتموه عنق  ”..إلى آِر القص  ..وكان لتخذيله دور مهم وكبير في
رأيي
هزيم الحزاب  ..وحصول الفتن بين اليهود وكفارقريش!
فابن مسعود قام بهذا الدور الهام على أنه واحد م هم  ..ومن عسِرهم  ..وكان ذلك كله بأمروإيحاء
من النبق صلى هللا عليه وسلم.
أما قول أهل العلم ،فقد قال الشيباني في كتابه السير  :185/1وإذا دِل املسلم دار الحرب بغير
أمان فأِذه املشركون فقال لهم :أنا رُل منِم ،أوُئي أريد أن أقاتل معِم املسلمين ،فال بأا بأن يقتل
من أحو م هم ويأِذ من أموالهم ما شاء.
وقال :ولوكانوا تشبهوا بالروم ولاسوا لباسهم ،فلما قالوا لهم :من أنتم؟ قالوا :نحن قوم من الروم
كنا في دار اإلسالم بأمان ،وانتسبوا لهم إلى من يعرفونه من أهل الحرب ،أو لم ينتسبوا فخلوا سايلهم .وال
بأا بأن يقتلوا من يقدرون عليه م هم ويأِذوا الموال ،وكذلك لو أِبروهم أنهم قوم من أهل الذم
أتوهم ناقضين للعهد مع املسلمين ،فأذنوا لهم في الدِول فهذا والول سواء.
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تم استدل على قوله هذا بحدي عبد هللا بن أني املتخصرفي الجن حين قال لخالد بن سفيان
ّ
ً
الهذليُ :ئي لنصرك وأكثرك ،وأكون معك ،تم قتله .فدل أن مثل هذا ال يِون أمانا ا -هَ.
قلي :ولِن ال نرى اللجوء إلى هذه الوسيل إال من أُل استئصال كفر أكبر وطاغوت اشتد أذاه
وشره على اإلسالم واملسلمين  ..وحصول مصلح عظيم لإلسالم واملسلمين  ..كما أفادت بذلك قص
مقتل الطاغوتين ابن الشرف ،والهزلي  ..وقص الصحابي نعيم بن مسعود يوم وقع الحزاب  ..أما
التوسع أكثر من ذلك  ..ومن أُل مصالح وم اسو وضيع ِهيدْ  ..فإن النصوص والقواعد الشرعي ال
تسعفنا وال تعيننا على ذلك  ..وهللا تعالى أعلم.
وملزيد من الفا،دْ ننصح بمراُع بحثنا ” حِم استحالل أموال املشركين ” مسأل من يدِل
ديارهم بأورا مزورْ غيرصحيح .

ا :372هل لك أن تفيدنا في مسأل الحِم بغيرما أنزل هللا تعالى من حي قضي االستحالل
و كذلك صح أترابن عباا رض ق هللا عنه ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الِفركفران :أكبروأصغر؛ ففي الِفرالكبرال ُيشترط االستحالل
لتِفيرصاحبه ،بينما في الِفرالصغر ُيشترط االستحالل لتِفيرصاحبه.
ً
والحِم بغير ما أنزل هللا منه ما يِون كفرا أكبريِفرصاحبه من دون النظر إلى االستحالل ،ومنه
ً
ما يِون كفرا أصغرال يِفرصاحبه إال بشرط االستحالل ملا قد وقع فيه من الحِم بغير ما أنزل هللا.
ً
فإن قلي :ما هي صف الحاكم أو الحِم الذي يِون كفرا أصغر؟
أقول :هو الحاكم الذي يحِم بما أنزل هللا في ُميع شؤون الحِم ومجاالت الحياْ ،ولِنه في
ً
مسأل أو بعض املسا،ل ال يحِم فيها بما أنزل هللا هوى وميال لطرف دون طرف ونحو ذلك ،مع اعترافه
وشعوره في قرارْ نفسه أنه مخطئ ومذنو ،وأن ما حِم به لي

حِم هللا وأنه يستحق عليه العقاب

والعذاب إال أن يشمله هللا تعالى برحمته  ..فمثل هذا قال عنه أهل العلم أنه ال يِفر ،وأن كفره كفردون
كفر ،ولتِفيره ال بد من أن ُيعرف عنه استحالله ملا حِم به بغير ما أنزل هللا.
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وأتر ابن عباا :ملي

االستحالل

بالِفر الذي تذهبون إليه؛ إنه كفر دون كفر ” أتر صحيح قد تلقاه علماء

الم الوا،ل بالقبول  ..واملسأل ليسي موقوف على هذا التر وحسو ليطول الجدال حول سنده ومدى
ً
ُ
صحته ،فضعف الترَ لو كان ضعيفا َ ال يؤترعلى ما تقدم تقريره لن أدل املسأل أكثربِثيرمن أن تحصر
بأترابن عباا كما يصور البعض.


ً
ا :373هل يجوِ االستيالء على أموال الِفاراملقيمين في بالد املسلمين َ ُزيرْ العرب َ علما
بأنهم مقيمون برِص أو تصاريح صادرْ من النظم الحاكم و ذلك للتقوي على اإلعداد والجهاد و ما
يتطلبه من مستلزمات  ..مع مراعاْ عدم اإلضرارباملسلمين أو نسبتها للمجاهدين؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال ،ال يجوِ  ..إال من كان م هم غاِيا محارَّا  ..وكونك تستحي من
نسب الفعل للمجاهدين ح ى ال ُيساء إلى سمعتهم هذا يعنق أن الفعل مريو  ..وفي الحدي  :مدع ما يريبك
إلى ماال يريبكم.

ا :374بالنسب للمسلمين الواقعين بشبه إرُاء م هم من يشترط االستحالل ليقوم بتِفير
من يحِم القوانين من الح ام املبدلين املرتدين وال يخفى أن الشيخ اللباني والشيخ ابن باِ رحمهما
هللا من الذين يشترطون االستحالل في هذه املسأل ومع أنهم ال يجبزون هذه القوانين الوضعي
ويحرمونها ويجاهرون بالنِير عليها ،لِن ال يصل المر عندهم إلى تِفير محِمها إال باالستحالل
 ..نحن نرى أن من كان هذا حالهُ ،
وعرف صالحه ُيعتبر قد كفر بهذا النوع من الطواغيي وإن كان
ً
ً
مقصرا في ذلك لِن بعض الناا يرون أن من كان واقعا في هذا لم يِفر بالطاغوت لنه لم يِفر بنوع
من أنواع الطواغيي  ..فما الرد عليهم ؟؟
ومعلوم كذلك أن عدم تِفير هذا النوع من الطواغيي يستلزم عدم تِفير أعيان الطواغيي
املبدلين إال باالستحالل فيأتي بعض الِوْ ويقول :كل من عرف فعل الطاغوت املبدل املرتد ولم يِفره
ً
فهو كافر ،ح ى لو كان الذي لم يِفر ال يرى كفر هذا الطاغوت ،وال يرى أن هذا العمل املِفر كفرا إال
باالستحالل فما الرد  ..ويقول هؤالء الِوْ :أنه ال فر بين الطاغوت الصلي واملرتد  ..فما رأيِم!  ..ونحن
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نقول لهم :إذا كان الذي توقف في كفر الطاغوت لم يعلم كفره أو كان منهجه اشتراط االستحالل لشبه
اإلرُاء ،أو غلط في فهم أتر ابن عباا (كفر دون كفر) فهنا ال نعتبر أن هذا الطاغوت كفره معلوم من
الدين بالضرورْ ،وال تنطبق هنا قاعدْ من لم يِفر ال افر ،وال قاعدْ أن من لم يِفر بالطاغوت فهو لم
يحقق اإليمان  ..نرُو توضيح املسأل بش قء من التفصيل ،مع نصيح لإلِوان أن ال ينشغلوا بتِفيرأهل
العلم وسبهم ،ويِتفوا بالتحذير من الذي ضل م هم ومن فتاويهم الضال ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .طواغيي الحِم كفرهم درُات  ..بعضهم كفرهم أغلظ من بعض
ً
وأظهر من بعض  ..ف لما كان كفر الطاغوت ظاهرا كلما قلي وضعفي العذار في حق من ال يِفره ويِفر
ً
ً
ً
به  ..وكلما كان كفرالطاغوت ِفيا أو محتمال ومتشابها من بعض الوُه كلما اتسعي ساح العذارفيمن
يتوقف عن تِفيره أو الِفربه.
ّ
يِفرون الطاغوت  ..ملاذا لم يِفروه  ..وما هي شبهااهم أو أدلتهم فيما ذهبوا
كذلك هؤالء الذين ال ِ
إليه  ..فهل انطلقوا في عدم تِفيرهم لهذا الطاغوت عن هوى وعصاي  ،وملصالح دنيوي  ..أم كان موقفهم
ً
ناتجا عن اُتهاد ورُوع إلى بعض الدل املرُوح املحتمل  ..تم هل هم يعلمون عنه ما يِفره تم ال
ً
ُيِفرونه عنادا وعصاي للطاغوت أم أن كل ما يعلمون عنه قابل للتأويل ،وال يخرج عن دا،رْ الِفر دون
كفر ..وكذلك هل هم من ذوي العلم واالُتهاد ولهم سوابق في نصرْ هذا الدين  ..أم أنهم غيرذلك ممن لهم
سوابق في نصرْ الطواغيي الظاملين على كل أحوالهم وتقلبااهم وأوصافهم  ..فهذا كله معتبر عن إصدار
الح ام على املعينين م هم ومعرف املعذور م هم ممن ال ُيعذر.
ً
ً
أما عن الفر بين الطاغوت ال افر كفرا أصليا والطاغوت املرتد  ..نعم ال فر  ..بل رَّما يِون
أحدهما كفره وعداؤه أغلظ من اآلِر  ..ولِن الذي يمِن أن ُيقال هنا :أن الطاغوت املرتد قد يختلف
ً
ً
عن الطاغوت ال افر كفرا أصليا من حي مدى ظهور كفره وردته للناا  ..فإن كاني ردته ِفي  ..وكان
ً
واحد  ..فيحصل بساو ذلك
املرتد ِنديقا ال يمِن ضبطه كالز،بق  ..يظهر اإليمان وما يناقضه في وآن
و
ً
ً
الخالف على كفره بخالف ال افر كفرا أصليا فال ُيقبل الخالف عليه ،لذا فإن طواغيي الردْ َ من هذا
ً
ً
ً
الوُه َ قد يِونون أشد ِطرا من طواغيي الِفركفرا أصليا ،وهللا تعالى أعلم.
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ً
وفي الختام فإننا ال ننصح اإلِوان أن يخوضوا في تِفيرمن أش ل عليهم كفره أو كان كفره متشابها
ً
ً
ومحتمال؛ يحتمل الِفر من أوُه ويحتمل ِالفه من أوُه أِرى  ..فإن الخطأ في ذلك م لف ُدا  ..وإن
كان وال بد من معرف من كان هذا حاله ووصفه  ..فليسألوا عنه أهل العلم والذكر ،كما ننصحهم بأن
يحفظوا للعلماء حقهم من التوقير واالحترام ،وهذا ال يمنع أن ُيقال ملن أِطأ م هم قد أِطأت ،وال ملن
أصاب م هم قد أصاي  ..وهللا تعالى أعلم.


َ
ا :375قال ابن تيمي رحمه هللا في (م هاج السن  :)130/5وال ريو أن َمن لم يعتقد وُوب
ً
الحِم بما أنزل هللا على رسوله فهو كافر ،فمن استحل أن يحِم بين الناا بما رآه هو عدال من غير
اتباع ملا أنزل هللا فهو كافر ،فإنه ما من أم إال وهي تأمر بالحِم بالعدل ،وقد يِون العدل في دي ها ما
َ
رآهأكابرهم ،بل كثير من املنتسبين إلى اإلسالم يحِمون بعادااهم ال ق لم ينَزلها هللا َ سبحانه وتعالى َ
كسوالف البادي  ،وكأمر املطاعين فيهم ،ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحِم به دون الِتاب
والسن ![ ...وكثير] من الناا أسلموا ،ولِن مع هذا ال يحِمون إال بالعادات الجاري لهم ال ق يأمربها
املطاعون ،فهؤالء إذا عرفوا أنه ال يجوِ الحِم إال بما أنزل هللا فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن
ً
يحِموا بخالف ما أنزل هللا فهم كفاروإال كانوا ُهاال كمن تقدم أمرهم م انتهى كالمه.
فزعم البعض من هذا الِالم البن تيمي  :أنه ال يِفر مشرع القوانين الوضعي إال باالستحالل ،
ً
فمن شرع وُعل تشريعه دستورا يمش ق الناا عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما ُاء به الِتاب
والسن فإننا ال نستطيع أن نِفر هذا  ..فما هو توُيهِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لي في كالم شيخ اإلسالم أعاله حصر كفر الحاكم بغير ما أنزل
هللا أو املشرع القوانين الوضعي باالستحالل؛ بمعنى أنه ال يِفر إال إذا استحل  ..فهذا االستثناء الذي
يفيد الحصروالقصرلم يقله شيخ اإلسالم كما ورد في السؤال!
ً
ً
ُويقال كذلك :أن العمل أحيانا يِون دليال على كفر االستحالل وإن لم يصرح صاحبه بلسانه أنه
مستحل لهذا الِفر ..فهذا الذي ُيشرع الشرائع املضاهي لشرع هللا  ..ومن تم ينظمها في قوانين  ..ويفرضها
على الناا  ..ويلزمهم بها ُ ..ويعاقبهم على مخالفتها ُ ..وي افئهم على االلتزام بها  ..فهذا مستحل للحِم بغير
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ما أنزل هللا  ..وإن لم ُيصرح بلسانه بالعبارْ الدال على االستحالل  ..فهو قد شهد على نفسه بالِفر من
ً
ِالل أعماله ومواقفه  ..وفي كثير من الحيان يِون أصد تعبيرا عن كفر صاحبه من تعبير اللسان ،كما
َ
ُْ ْ
َ َ َْ ُ
ين َعلى أنف ِس ِه ْم ِبالِف ِرالتوَّ  .17 :أي بحالهم وأفعالهم.
اه ِد
قال تعالى :ش ِ
ُويقال كذلك :في مثل هذه القضايا الِبرى ل ي ُيعرف مذهو عالم من العلماء فيها بحجم شيخ
اإلسالم  ..ال بد من الوقوف على مجموع أقواله في املسأل ال ق تفسر بعضها بعضا ُ ..ويرد املتشابه من
أقواله إلى املحِم  ..ليحسن تفسير املتشابه وفهمه  ..ولو فعل ذلك هؤالء الذين تنقل ع هم هذا القول
لفهموا مراد الشيخ ،وملا اعترضوا ذاك االعتراض الذي ال يعترضه إال كل مرجئ ُهمق!


ً
ا :376ما الجواب عمن يقول :أن التشريع ال يِون كفرا أكبر إال إذا اقترن معه االستحالل
ُ
ً
بدليل أن هناك أشياء تعد من ِصوصيات هللا؛ كالتصوير مثال فإنه ُيعد مضاهاْ هلل عز وُل ومع
ً
ذلك ال يِون كفرا أكبرإال مع االستحالل؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مرد الحِم على الشياء هلل تعالى وحده ،فالحِم على الشياء هلل
تعالى وحده؛ فاهلل تعالى هو الذي بين وحِم بأن من يستشرف ِاصي التشريع مع هللا تعالى أو من دونه
ً
ً
يِون كافرا ،وأن من يرسم ويصور املجسمات من ذوات الرواح ال يِفرإال إذا كان مستحال لفعله  ..ونحن
لي لنا إال أن ندور مع حِم هللا تعالى فنحِم بالِفر على من حِم هللا عليه بالِفر ،ونمسك عن تِفير
من منع هللا تعالى من تِفيره ،وهللا تعالى أعلم.

ا :377عن البراء بن عاِب رض ق هللا عنه قال :ممر بي ِالي أبو بردْ ومعه لواء ،فقلي :أين
تريد ؟ قال :بعثنق رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إلى رُل تزوج امرأْ أبيه أن آتيه برأسهم رواه
الترمذي ،ومن رواي أبي داود بزيادْ :مأضرب عنقه وآِذ مالهم ،وأحمد ،وعنده :مفما سألوه وال
كلموهم.
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قال ابن القيم :وذكر النسائي في سننه من حدي عبد هللا بن أدري

حدتنا بن أبي كريم عن

معاوي بن قرْ ،عن أبيه أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بع أباه ُد معاوي إلى رُل عرا بامرأْ
أبيه فضرب عنقه وِم ماله ا -هَ.
السؤال :كيف نجمع بين هذين الحديثين وألفاظهما ِاص م فضرب عنقه وِم

ماله م

ومذاهو العلماء فيهما ،مع ما تقرر من أن معتقد أهل السن والجماع وسط بين الخوارج واملرُئ ؛ فال
ً
يِفرون أهل الِبا،رغيراملِفرْ ما لم يستحلوا ،وم ها ن اح الرُل المرأْ أبيه  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟

الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .اعلم أن وقوع الرُل على امرأْ أبيه على وُه الزنى كبيرْ من
ً
الِبا،ر  ..ال يرقى بصاحبه إلى درُ الِفر البواح ،وال أعرف أحدا من أهل العلم املعتبرين من قال بِفره
 ..ولِن الذي فعله هذا الرُل الذي أمرالنبق -صلى هللا عليه وسلم -بقتله وتخمي ماله أنه كان قد عقد
الزواج على امرأْ أبيه ،وأعرا بها على أنها ِوُته وحالله  ..وهذا عين االستحالل الذي يِفرصاحبه وإن
ً
لم يصرح بفيه أنه يستحل ذلك ،أو يعتقد حله في قلبه  ..ففعله يدل على ذلك  ..وأصد تعبيرا من لسانه
 ..لذلك أمرالنبق -صلى هللا عليه وسلم -بقتله وتخمي ماله على أنه كافر مرتد.
وقوله :مفما سألوه وال كلموه م لن فعله أصرح دالل على االستحالل من تعبير اللسان فال حاُ
أن يستنطقوه :هل أني تستحل ذلك من قلبك أم ال  ..؟!
ً
ً
وفيه أن العمل أحيانا يِفي قرين ودليال على استحالل املرء للمعاص ق  ..فيحِم عليه بناء على
هذه القرا،ن العملي الدال على االستحالل  ..بالِفروالردْ .
وفيه كذلك رد على أولئك امللوتين بشبهات اإلرُاء الذين قسموا االستحالل إلى استحاللين:
ّ
ّ
يِفر ،واستحالل باطن قلبق يِفر ،وح ى يِون املرء
استحالل للمعاص ق َ بل للِفرَ ظاهرعلى الجوارح ال ِ
ً
مستحال للذنو َ بل وللِفر َ في قلبه ال بد من أن يأتي بالتعبير اللساني الذي يدل على استحالل القلو
ً
للمعصي  ..وما سوى ذلك ال يِون مستحال !
ً
وعليه فأقول :أي امرئ يفعل ما فعله ذلك الرُل؛ فيعقد ِواُا على امرأْ أبيه  ..فإننا نحِم عليه
بالِفر والردْ ،من ُه استحالله ملا حرم هللا ،ومن دون أن نستنطقه عما وقر في قلبه من اعتقاد أو
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ً
استحالل  ..ويقتل على ذلك  ..فإن قال بلسانه أنه لم يِن مستحال لن اح امرأْ أبيه في قلبه ال ُيصد ؛ لن
ً
لسان حاله وواقعه أصد بيانا من لسان فمه  ..وهللا تعالى أعلم.
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ً
ا :378قال الطحاوي :موال ننزل أحدا م هم ُن وال نارا م فإذا مات شخص على الِفر فهل
يجوِ لنا أن نشهد له بالنارأم ماذا ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مراد الطحاوي رحمه هللام وال ننزل أحدا م هم ..م أي من أهل القبل
 ..ال نشهد لحد م هم بجن وال نار إال ما تاي في حقه النص أنه من أهل الجن كاملاشرين العشرْ من
الصحاب وغيرهم ..
أما ال افر إن مات على الِفر فإننا نشهد له بالنار لقوله -صلى هللا عليه وسلم -لْلعرابي :محيثما
مررت بقبركافر فاشره بالنارم.

ا :379في صفح ”  ” 65من كتاب ” قواعد في التِفير ” قلي :بأننا ال نشهد للمؤمن بأنه
مؤمن ،فما قولك في حدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي يقول :مإذا رأيتم الرُل يعتاد
املساُد فاشهدوا له باإليمان ” ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .يجاب على هذا السؤال من أوُه:
م ها :أن الشهادْ للرُل بأنه مؤمن فهو كالشهادْ له بأنه من أهل الجن  ..وهذا بخالف النصوص
العديدْ ال ق تنهى عن ذلك!
وم ها :أن الحدي الوارد في السؤال ضعيف ال يصلح لالستدالل ،كما هو مخرج في ضعيف ابن
ماُ ” 172م ،وضعيف الترغيو والترهيو ”  ” 203للشيخ ناصر.
ُ
وم ها :القول :مفاشهدوا له باإليمان ” ونحوها من االطالقات الواردْ في بعض النصوص تحمل
على العموم ال التعيين.
ً
وم ها ” :فاشهدوا له باإليمان ” أي باإلسالم؛ فاإليمان ُيطلق أحيانا ُويراد به اإلسالم كما بيناه في
موضعه من كتانا قواعد في التِفير  ..هذا الذي يحضرني اآلن كجواب على السؤال ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :380ما هو اعتقاد أهل السن والجماع في مسأل تِفيراملعين  ..وهل هذه املسأل نظري
أم أن لها أح ام فعلي تترتو عن اعتقاد تِفيراملعين  ..وَّماذا تنصح اإلِوان الذين ُيشغلون أنفسهم
بمثل هذه املسا،ل؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من أصول أهل السن والجماع تِفير املعين إن توفرت شروط
التِفيروانتفي موانعه  ..والقول بأن مسأل تِفيراملعين مسأل نظري ال واقع لها ،قول ِطيروهو مناف
ُ
لِثير من نصوص الشريع ال ق تثاي تِفيراملعين بشروطه  ..وهو إضاف لذلك يعنق وصف الشارع بما ال
يليق وال يجوِ ،وأنه تعالى ُيلزم عباده بأمور نظري ال واقع لها  ..وال حاُ لها!
ً
ً
عقيدْ التِفير مرتبط ارتباطا وتيقا بعقيدْ الوالء والبراء؛ إذ ال يمِن إحياء عقيدْ الوالء والبراء
من دون عقيدْ التِفير ..كما ال يمِن العمل بحد الردْ من دون العمل بعقيدْ تِفيراملعين  ..ف ل م هما
الِم وملزوم لآلِر.
والذي ننصح به اإلِوان أن ُيشغلوا أنفسهم باملحِم الذي ال ِالف عليه  ..وأن ال يتجرأوا على
الخوض في املسا،ل املش ل املتشابه من غيرعلم وال بين  ..والسؤال لهل العلم.

شترط عند تِفير ّ
ا :381هل ُي َ
املعين ،معرف حقيق اعتقاده ،وقصده ،ونيته فيما قد ظهر
منه من كفر؟
ً
ً ْ َ ً
محِ َما بواحا ،لنا فيه برهان من
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن كان هذا الذي ظهر منه كفرا
حينئذ لتحري القصد ،والنيات ،وما
كتاب هللا تعالى ،ومن سن رسوله صلى هللا عليه وسلم  ..ال حاُ
و
ً
ً
متشابهاّ ،
حمال أوُه وتفاسير ،ويقبل
استقر عليه القلو واالعتقاد ّ ..أما إن كان هذا الذي ظهر منه كفرا
فحينئذ نعم يجو التحري عن مراده وقصده ونيته فيما قد ظهر منه.
التأويل ..
و
هذا التفصيل والتفريق هواملنهج الوسط ،والفيصل بين املرُئ  ،والخوارج الغالْ؛ فاملرُئ قالوا
ً ْ ً
ومحِما ،ولنا فيه برهان من كتاب هللا تعالى ،ومن سن رسوله صلى هللا عليه وسلم،
مهما كان الِفربواحا
ً
ً
يجو أن نتحرى عن قصد وني واعتقاد صاحبه ،هل فعله معتقدا ومستحال له ،أم ال  ..لن اإليمان عندهم
تصديق القلو ،فيِون الِفر عندهم تِذيو القلو ،وحسو!
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ً
ً
ً
والخوارج الغالْ ،على ِالفهم ،قالوا :كل من أظهر كفرا ،ولو كان محتمال ومتشابها ،يحتمل ويقبل
ّ
َ ْ
ّ
بأمور وأعمال لم ت ُر لهم ،لها مستساغ ومستند
التأويل ،فهو كافر ،وحِموا سوء الظن بفاعله ،بل كفروا
و
شرعي ،تقبل الرأي واالُتهاد!
والحق الوسط الذي عليه أهل السن والجماع  ،ودلي عليه نصوص الِتاب والسن  ،هو
التفصيل الذي قدمناه في الجواب الوارد أعاله ،والحمد هلل رب العاملين.

ا :382هل يلزم من لعن املعين ما يلزم لتِفيره ،من حي النظر إلى الشروط واملوانع ،فإذا
ُ
تحققي فيه الشروط وانتفي عنه املوانع لعن ،وإال فال ..؟
على إطالقه؛

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .النظر في الشروط واملوانع لتِفير املعين لي
ً
ً
فأحيانا ُيطالو املرء بالنظر وأحيانا ال ُيطالو بحسو حال املخالف وصف مخالفته؛ هل هو فيما قد
ً
ِالف فيه ممن ُيعذرون بالجهل والتأويل املعتبرين شرعا أم ال  ..فإذا كان ممن ال ُيعذرون بالجهل وال
بالتأويل فيما قد وقع فيه من املخالف  ..فمن الخطأ ومن تعطيل العمل بأح ام هللا التوقف عن تِفيره
ً
ً
بذريع النظر في الشروط واملوانع  ..وضرورْ قيام الحج عليه  ..لن الحج أصال قا،م عليه  ..فمثال
شاتم هللا ورسوله من غيرإكراه معتبر ..ال يجوِ التوقف عن تِفيره بعينه بذريع ضرورْ النظرفي الشروط
واملوانع؛ الستحال وُود موحد َ نطق بالشهادتين َ يجهل أنه ال يجوِ شتم هللا ورسوله  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :383ما حِم من يقول ال يجوِ الحِم لإلنسان املعين بالجن أو النار وهل هذا على
إطالقه أم هناك تفصيل وملاذا ملا مات ال افر على كفره عيناه بشخصه أنه كافر لظاهر أمره بل وُاِ
ً
أن ناشره بالنار  ..وهل هذا أيضا لو ُهلنا حاله في الدنيا كأن أذهو ملقبرْ تعرف لل افرين فأبشره ..
وَّاملقابل ملا مات املوحد وهو في املعرك أو ظاهره الصالح ومات بالغر ونحوه ال يجوِ أن تقول عنه
شهيد مع أن الولى في حقه أن يقال ذلك أحسن من أن يقال لل افر  ..ماذا تردون على هذا اإلدعاء؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يمنعنا من أن نشهد ملسلم معين بالجن أو النار هو النص
الشرعي ،كما في صحيح البخاري فقد روى عن النبق صلى هللا عليه وسلم َ تحي باب ال يقول فالن شهيد َ
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قوله :مهللا أعلم بمن ُيجاهد في سايله ،وهللا أعلم بمن ُي لم في سايلهم .إذ سالم النيات شرط لصح
وقبول العمل  ..والعلم بالنيات وإِالصها مقصور على عالم الغيوب وما في الصدور سبحانه وتعالى.
وكذلك الذي حملنا بأن نشهد على موتى الِفار بأعيانهم بأنهم من أهل النار ،هو النص الشرعي،
لقوله صلى هللا عليه وسلم :محي مررت بقبركافر فاشره النارم.
فإذا ورد النص الشرعي :قال هللا ،قال رسوله صلى هللا عليه وسلم  ..الذي ُيلزم بمعنى معين ..
فلي للمسلم سوى الرض ى والتسليم  ..ومن دون أن يِثر من االعتراضات والتساؤالت ملاذا هنا نقول كذا
ُ
ََ َ َ
ان ملُ ْؤمن َوال ُم ْؤم َن إ َذا َق َض ى َّ ُ
اَّلل َو َر ُسول ُه
ِ ِو
 ..وهنا ال نقول كذا  ..وملاذا هنا يجوِ  ..وهنا ال يجوِ ..وما ك ِ وِ
ً
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ً
َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُِو َن َل ُه ُم ْالخ َي َر ُْ م ْن َأ ْمره ْم َو َم ْن َي ْ
ضالال ُم ِبيناالحزاب.36 :
ص اَّلل ورسوله فقد ضل
ع
ِ ِ
ِِ
ِ
وعلى العموم :هذه املسأل ومثيالاها قد تناولتها بش قء من التفصيل في كتابي م قواعد في التِفيرم
عند الحدي عن قاعدْ م العبرْ بالخواتيمم ،فراُعه إن شئي.

ا :384لقد تأصل عند ُهمي عصرنا أن تِفير املعين ال يجوِ القول به على اإلطال إال
بتحقق الشروط وانتفاء املوانع ،سواء في أصول الدين أو في فروعه ،ناسبين هذا التأصيل إلى أ،م
الدعوْ السلفي [ابن تيمي  ،وابن القيم ،ومحمد بن عبد الوهاب] فما مدى صح هذا التأصيل وهذه
النسب  ..مع العلم أننا لم نتمِن من الوقوف على ما كتاته في كتابيك :العذر بالجهل ،وقواعد في
التِفير ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا املعين إما أنه غير مسلم ،وإما أنه مسلم؛ فإن كان غير مسلم
ُيِفر بعينه واسمه َ وال يجوِ أن ُيشهد له بغير ذلك أو يتوقف فيه َ إال أنه ال ُيشهد له بالنار إال بعد بلوغه
ً
نذارْ الرسل؛ ونذارْ الرسل تبلغه ببلوغه املعلوم ال ق تفيد بأن محمدا رسول هللا للعاملين ،أرسله هللا
تعالى بشهادْ التوحيد.
ً
ً
أما إن كان مسلما تم أحدث كفرا بقول ،أو فعل ،أو اعتقاد ُ ..ينظر إليه إن كان من ذوي العذار
ال ق تقيل العسرات َ وهي املوانع َ ال ق ُامعها العجز الذي ال يمِن دفعه  ..بحي يقع في املخالف َ ولو
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ً
لعجز ال يمِن له دفعه  ..فمثل هذا ال يجوِ أن ُيحِم عليه بالِفر بعينه إال بعد قيام الحج
كاني كفرا َ
و
ال ق تدفع عنه العجزفيما قد ِالف فيه ،وهو ما ُيسمى بالشروط  ..وال فر في ذلك بين الصول والفروع!
أما إن كان قد وقع في الِفرعن غيرعجزال يمِن له دفعه؛ أي أنه وقع في الِفرمن غيرعذرمعتبر،
وهو قادر على أن يدفعه لِن ال يفعل لساو من أسباب الدنيا ومشاغلها  ..فمثل هذا َ لو وقع في الِفر
َّ
البواح َ ُيِفربعينه وال بد النتفاء موانع التِفير عنه !..
ً
فهذه املقول م تِفير املعين ال يِون إال بعد تحقق الشروط وانتفاء املوانعم هي حق ،ولِن كثيرا
ً
من الحيان توضع في غير موضعها ،ويريدون بها باطال ،ويحملونها على طواغيي وأ،م في الِفر هم أعلم
من إبلي !..
كما أن هذه املقول املجمل  ..قد حملوها من سقيم أف ارهم وإرُائهم ما يخرُها عن دالالاها
الشرعي ال ق قصدها أهل العلم في كالمهم وأبحاثهم !
أما قضي التفريق بين الصول والفروع ،فقد تقدمي اإلشارْ أنه ال يوُد فر بي هما ،وال ُيعرف
عن أحد من السلف من فر بي هما من حي العذر  ..إن كاني هذه املخالف وقعي عن عجز ال يمِن
دفعه.
والذي فر بي هما من أهل العلم ُيحمل كالمه على أنه ال عذرفي مخالف الصول الستفاض العلم
في المصار ال ق يعيشون فيها أو يقصدونها من كالمهم  ..وأن العلم متيسر للجميع ملن أراده وقصده ،لذا
من يقع في الِفر أو الشرك ال ُيعذر ،ال لنه وقع في الِفر أو الشرك ،بل لنه وقع فيه عن غير عجز  ..وهو
قادرعلى أن يدفعه وما فعل  ..فما الذي منعه ..؟!
لذلك عذروا َ في هذا املوضع َ في الفروع الحتمال حصول العجزعن اإلملام في ُميع فروع الدين،
ولم يعذروا بالصول ،والمور املعلوم من الدين بالضرورْ النتفاء إم اني وُود العاُز َ بحسو علمهم
وغلب الظن لديهم َ عن إدراك هذه الصول املعلوم من الدين بالضرورْ ملن قصد وأراد أن يدركها أو
يعرفها  ..فالعلم متيسر ..وطلبه سهل  ..والجهل به ناتج عن تقصيرمتعمد ،ولي عن عجزال يمِن دفعه!
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وهذا يعنق أنه إذا توفرت ظروف ودواعي العجز املانع عن إدراك مراد الشارع ولو كان ذلك في
َّ
َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ
اَّلل نف ًسا ِإال
الصول  ..فإنهم يعذرون بذلك ،وال بد لهم من العذر بذلك ،لقوله تعالى :ال ي ِلف
َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ
استط ْعت ْم.
ُو ْس َع َها .ولقوله تعالى :فاتقوا اَّلل ما
قال الشافعي رحمه هللا :فإن هللا تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه ،وهذا
مستطيع ال يفعل ما استطاعه فيعذبه ،فإنما يعذبه لنه ال يفعل مع القدرْ ،وقد علم هللا ذلك منه ،ومن
ال يستطيع ال يأمره وال ُيعذبه على ما لم يستطعها -هَ.
قلي :لن العجز يرفع الت ليف باتفا  ،سواء كان هذا الت ليف من الصول أم من الفروع  ..ال
فر .
ً
قال ابن تيمي في كتابه القيم رفع املالم ص :114إن العذر ال يِون عذرا إال مع العجز عن إِالته،
ً
وإال فم ى أمِن اإلنسان معرف الحق ،فقصرفيه ،لم يِن معذورا ا -هَ.
ً
وقال في الفتاوى  :61/20فإن العجز مسقط لْلمروالنهق وإن كان واُبا في الصل ا -هَ.
ما تقدم هوِالص مذاهو الفقهاء املعتبرين فيما سألتم عنه ،الذين م هم شيخ اإلسالم ،وتلميذه
ابن القيم ،والشيخ محمد بن عبد الوهاب  ..ولوال ِشي اإلطال  ،وكثرْ الشغال لتينا على ذكر أقوالهم
ً
ً ً
قوال قوال ،ورَّما بسطنا شيئا من ذلك في أبحاتنا الِرى ذا ت العالق باملوضوع ،والحمد هلل رب العاملين.

ا :385هل أنا مطالو َ يا شيخ َ بتِفيركل شخص تاي كفره لدي ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم إن تاي كفره لديك بيقين  ..يجو أن تِفره وإال تِون قد
ناقضي نفسك بنفسك!

ا :386هل الحاكم الذي يحِم بغيرما أنزل هللا ال يجوِ وصفه بالردْ على التعيين والتماا
العذرله بالجهل أو سواه ،مهما عادى الدين و أولياءه ووالى ال افرين ؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحاكم الذي ال يحِم بما أنزل هللا ،ويوالي ال افرين املجرمين على
املؤمنين املوحدين كافر بعينه ،ال ُيعذر بالجهل وال بأي مانع آِر من موانع التِفير  ..كما ال يجوِ التوقف
ّ
في تِفيره ،فطواغيي هذا العصرأعلم من إبلي  ،فأنى ُيعذرون بالجهل؟!

ا :387إن أعملي قواعد التِفير في امرئ تم تاي ّ
لدي كفره وردته ،بعد تحقق الشروط
و
وانتفاء املوانع ،فلم يبق له عذرالبت  ،ومع ذلك أمسِي عن تِفيره ،وُزمي بإسالمه ،فهل أكفربهذا
..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم تِفر لعدم تِفيرك من تعتقد كفره ،ولحِمك على الِفر َ
الذي تعلم بأنه كفرَ بأنه إسالم وإيمان ،وفي ذلك من التِذيو للحق ما فيه ،وهللا تعالى أعلم.
وكان شيخ اإلسالم ابن تيمي رحمه هللا يعذربعض مخالفيه في الصفات ،ويقول لهم ما معناه :إن
كانوا هم ال يِفرون بقولهم ،ولِن هو لو قال بقولهم لِفر لعلمه واعتقاده ببطالن قولهم وفساده ،فإن
كانوا هم ُيعذرون بنوع ُهل أو تأويل فبما ُيعذرهو  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :388كيف نرد على داعي يظهر في التلفاِ ويقول للناا  :ماذا نستفيد من تِفير فالن
وعالن  ،الولى أن ندعو الناا للهداي ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التِفيرحِم شرعي كالحِم على الشياء بأنها حالل أوحرام ،فمن
جحد وُوده في الشريع فقد كفر  ..وإنزال الحِم الشرعي الذي يستحقه فالن أو عالن  ..ال يمنع من أن
ندعو الناا للهداي  ..وال يلزم منه تعطيل أح ام هللا تعالى.

ا :389يتساءل أحدهم ما الفا،دْ من تِفير الح ام ،ويِمل تساؤله تم أننق إن رُعي إلى
موطنق ما الفا،دْ أو املصلح في توصيل هذا الِالم للناا لعل ضرره أكبر من نفعه وهل أنا ملزم
بذلك  ..وطنق بحاُ إلى أمور أِرى أهم نعمل عليها نحن الدعاْ؟؟
نرُو من الشيخ الرد  ..وُزاك هللا عن الم ِيرالجزاء.
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تِفير الحاكم ال افر املحارب لشرع هللا تعالى ،مطلو هام،
وضرورْ شرعي  ،وذلك من أوُه:
م ها :أنه حِم شرعي كأي حِم آِر ال بد من القول به والعمل بمقتضاه  ..إذ عدم الحِم عليه
بحِم هللا َ وهو الِفرَ يتضمن رد حِم هللا فيه ،والحِم عليه بخالف حِم هللا عزوُل  ..وهذا مزلق ِطير
ينبغي التفطن له.
وم ها :من لواِم الِفربالطاغوت  ..تِفيره والبراء منه  ..فالبراء من الطاغوت ال افرال يتحقق على
الوُه الكمل إال مع تِفيره ،وتِفير نظامه وقانونه  ..إذ كيف نحيق عقيدْ الوالء والبراء في التعامل مع
الطاغوت  ..ونحن ال نحِم عليه بِفرأو إسالم  ..أو نجهل هل هو مسلم أم هو كافر؟!
وم ها :أن الحِم عليه بالِفر ُيحدد الطريق الشرعي ال ق ينبغي على الناا أن يتعاملوا بها معه
 ..وال ق يستحقها كحاكم كافر مرتد قد تسلط على البالد والعباد.
لُل هذه الوُه مجتمع نقول :تِفيرالطاغوت ال افراملرتد  ..أمرهام وضروري في ديننا وحياتنا
ال يمِن أن نتهاون به.


ً
ا :390بارك هللا بك وِادك علما  ...مسأل ق لها عالق بالتِفير :هل نقع في الخطأ إن لم
ً
ً
ً
نِفر شخصا قد رأينا منه كفرا ،أم أنه لي هذا من اِتصاصنا  ...إن لم نِفر فالنا من الناا هل
سيسألنا هللا عن ذلك ،ملاذا لم نِفره ،أم سيسألنا ملاذا كفرناه؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من وقع في الِفر البواح َ من غير مانع شرعي معتبر َ لنا في كتاب
حينئذ أن تِفره؛ لن هللا تعالى ورسوله قد
هللا تعالى وسن رسوله برهان ودليل على كفره  ..يجو عليك
و
كفراه ،وعدم تِفيرك له َ رغم علمك بِفره وَّالدليل من الِتاب والسن الذي يحِم عليه بالِفرَ رد لحِم
هللا تعالى  ..وهللا تعالى سا،لك عن عدم تِفير من كان هذا وصفه وحِمه ،ملاذا لم تِفره  ..مع علمك أن
هللا يِفره  ..ومن هنا عد بعض أهل العلم من ُمل نواقض اإلسالم م عدم تِفيرال افر أو ح ى الشك في
كفرهم؛ لنه في حقيقته شك في حِم هللا تعالى ورد له!

388

تكفري املعني

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ً
ً
أما من كان كفره متشابها محتمال؛ يحتمل الِفر من أوُه ومن أوُه أِرى يحتمل غير ذلك ..
ُ
فالولى بحقك أن تمسك عن تِفيره والخوض فيه  ..وتدع لهل العلم واالُتهاد والنظر أن يحِموا فيه ..
ومن كان هذا وصفه لن يسألك هللا تعالى ملاذا لم تِفره  ..بل لو تسرعي في تِفيره من غيرعلم وال برهان ..
ً
ُ
حينئذ عن تفريطك وعدوانك هذا؛ لن تِفير املسلم كقتله ،وفي الحدي  :ممن كفر مسلما َ
نعم ستسأل
و
أي بغيرحق وال علم َ فقد كفرم .وم القضاْ تالت  :اتنان في النارم م هما م رُل قض ى عن ُهل م بغيرعلم.

ا :391هل يجو علي أن أنشر ما أدين هللا به من تِفير أعيان الطواغيي مثل طواغيي
العرب ،وبعض الشيوخ؛ كالقرضاوي ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يجو أن تنشركفر من ذكرت من الطواغيي؛ لن شركفرهم
غيرمقصور على أنفسهم  ..وإنما يعم الم برمتها  ..لذا ال بد من فضحهم و تحذيرالعام م هم ومن كفرهم
وشرهم  ..وهذا من معاني ولواِم الِفربالطاغوت الذي أوُبه هللا تعالى على عباده.

ا :392تحي لك من أرض فلسطين الطاهرْ  ..بداي يطيو لي أن أنقل لك تحياتي الحارْ
وأشواقي  ..فوهللا أني أحبك في هللا  ..وال يمريوم من دون أن أدعو لك أو أذكرك بالخير ...فجزاك هللا عنا
كل ِير من أُل دعوتك إلى التوحيد ونشره في أرُاء هذه املعمورْ  ...فأصبح الصدقاء ينادوني بأبي
بصيرالطرطوس ق لِثرْ ما أدعو لِم وأدعو أصدقائي للدعاء لِم !....
ً
سيدي الشيخ  ...أكاد أتوافق معك تماما في آراء كثيرْ  ...إال مسأل تِفيرالقرضاوي  ...وعليه أحو
أن تتراُع عن تِفيرالقرضاوي ِ ....اص وأني الذي تعلمنا إقال العثرات لْل،م العالم  ...ألي في قوله
ً
ما يحتمل اإليمان من أوُه ولي وُه واحد  ...فقد ال يِون قصده كفرا  ...بمعنى أن يِون ما قصده م
أن نسب الِفارباهلل املؤمنين بالطواغيي الح ام أكثرمن املسلمين م وله مواقف أِرى ال يِفربها  ...أرُو
اعتبار مبدأ الحسنات  ...فأني تعرف القرضاوي وحسناته وإن كاني له سيئات هدام  ...لِن ال يِفر بها
 ...الرُاء الرد  ..وَّارك هللا فيك؟

389

تكفري املعني

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أحبك هللا َ يا أخي َ الذي أحباتنق فيه  ..وُزاك هللا عنق ِيرالجزاء
لشعورك الطيو نحونا  ..ولدعا،ك لنا  ..وأما ما يتعلق فيما طالبتنق به؛ وهو التراُع عن تِفيرالقرضاوي
 ..فأقول:
ً
لحد آِر؛ فمن حِم هللا ورسوله
أوال :حِم الِفر َ كأي حِم آِر َ مرده إلى هللا ورسوله  ..ولي
و
عليه بالِفر  ..ال مناص لنا من تِفيره؛ ولو كان من أقرب الناا إلينا ،ومن لم يحِم هللا ورسوله عليه
بالِفر ال يمِن تِفيره مهما كاني نفوسنا متحامل عليه؛ فاملسأل ال يجوِ أن تخضع للهوى أو ملا تميل
إليه النف من سخط أو رض ى!
ً
تانيا :هذا املوقف الذي اتخذته من القرضاوي هو ِاص بي ال ألزم به من يرى غير رأي فيه  ..وأنا
أعذروأقيل عثرْ من ُيخالفنق فيه؛ ممن لم يبن له ما بان لي!
ً
تالثا :أصارحك وأصارح غيرك أننق أتمنى أن أُد من الرُل ما يشجعنق على سحو فتواي فيه ..
ولِن كلما هممي بأن أعيد الرأي والقول فيه ُ ..يفاُئنا بمواقف وأقوال تمنعنا من فعل ذلك؛ كترحمه
ً
مؤِرا على بابا النصارىّ ،
وعد عمله التنصيري في بالد املسلمين من ُمل حسناته ال ق تستوُو الثناء
ِ
عليه  ..وكذلك قوله املتِرر َ وقد سمعته بنفس ق َ بأنه ال يِره اليهود  ..وإنما يِره الصهاين م هم فقط ..
ً
وكذلك مشورته مؤِرا على طاغوت الجزا،ر بأن م يلغي شعب الشريع في املدارا الثانوي ُ ،ويقلص
ُّ
تدري مادْ التربي الديني في الشعو الِرى وفي ُميع املستويات الدراسي م ،وقد فعل الطاغوت ذلك
ً
بناء على مشورته كما يقول  ..وكذلك قوله مرارا بأن تطبيق وتحقيق الحريات العام عنده مقدم على
تطبيق الشريع  ..وغيرذلك من املواقف واإلطالقات ال ق تجعلك تتوقف عن التراُع عما قلناه فيه!
ً
رابعا :للرُل علم وحسنات  ..لِن بلعام كان أعلم منه  ..وقد آتاه هللا اآليات  ..فِفر وانسلخ من
آيات هللا  ..بساو موقف وكلمات نصر فيها الِفار على املسلمين املؤمنين من أتباع موس ى عليه الصالْ
والسالم  ..والقرضاوي ما أكثر مواقفه وأقواله ال ق نصر وينصر فيها قوى الِفر وطواغيي الِفر  ..على
اإلسالم واملسلمين!
ً
حينئذ لحظ عن
واعلم أن الرُل لو ملسنا منه ما يوُو التوقف عن تِفيره شرعا  ..فلن نتردد
و
ً
فعل ذلك  ..ولن نستأذن أحدا في فعل ذلك  ..بهذا أُيبك عما سألتنق عنه ،وطالبتنق به.
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ا :393ماذا يقول فضيلتِم في مسأل كفر التعيين بالنسب لْلحزاب املرتدْ ،أي هل ترون
أن موانع التِفيرتشمل املنتمين واملقاتلين في صفوف املرتدين أم ال ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحزاب املرتدْ املعاصرْ متفاوت ومتباين فيما بي ها من حي
ً
صراح الِفر ووضوحه  ..ومن حي وقوعها وممارستها للِفر البواح  ..فيوُد فر مثال بين الحزب
الشيوعي الذي تقوم مباد،ه على اإللحاد ومحارَّ الديان ،وإن اروُود هللا  ..وَّين حزب مرتد آِرُمع بين
الحق والباطل  ..يؤمن ببعض الِتاب ويِفر ببعض  ..ويدعو عناصره إلى التمسك بالفضا،ل العام ،
واُتناب الرذا،ل املشين  ..وتحريرالوطان وغيرذلك!
فالذي ينتمق للحزب الول الشيوعي ال ُيعذر بالجهل وال بأي مانع آِر من موانع التِفير  ..ويِفر
بعينه وال بد  ..وَّخاص إن بلغ به المرإلى درُ أنه يقاتل في صفوفهم ضد أهل اإليمان والتوحيد  ..بخالف
الحزب اآلِرالذي يحتمل وُود العناصراملضللين فيه نحوكفروعمال الحزب الذي ينتمون إليه  ..فهؤالء
َّ
ال شك أن ساح التأويل والعذار تتسع بحقهم بعض الش قء؛ فال ُيِفرون بأعيانهم إال بعد قيام الحج
ً
الشرعي ال ق تدفع ع هم الجهل الذي كان سابا في انتمائهم لهذا الحزب أو ذاك  ..وَّخاص إن كانوا من
أهل القبل والصالْ !
ً
ً
بمعنى آِر  ..كلما اشتد كفر الحزب املرتد  ..وكان كفره ظاهرا بواحا  ..كلما ضاقي ساح العذار
ً
ً
والتأويل بحق أفراده ولحق بهم حِم الِفربأعيانهم وذوااهم  ..وكلما كان كفرالحزب املرتد ِفيا أو مبطنا
با،ن إال للمتخصصين  ..كلما اتسعي َ وال بد َ ساح التأويل والعذار بحق أفراده ال ق تمنع من
وغير و
تِفيرهم بأعيانهم إلى أن تقوم عليهم الحج من ُه نذارْ الرسل  ..وَّخاص إن كانوا من أهل القبل
وعوام الناا !!
وعليه فالقول بأن كل من ينتمق لهذه الحزاب كفاربأعيانهم وال ُيعذرون بأي مانع من موانع التِفير
 ..هو قول غير دقيق وال سديد  ..وكذلك من يقول أن كل من ينتمق لهذه الحزاب من الفراد معذورون
بموانع التِفير ،وال بد من قيام الحج على أعيانهم قبل القول بِفرهم  ..هو قول غيردقيق وال سديد !..

391

تكفري املعني

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ً
والحق الذي نعتقده صوابا هو التفصيل بين شخص وشخص  ..وَّين حزب وحزب  ..كما تقدم في
أول الجواب على هذا السؤال  ..وهللا تعالى أعلم .

ا :394ما حِم الدعاْ واملشايخ الذين يمدحون التعاون المنق الجاري بين بعض
الحِومات العرَّي الطاغي وأمري ا في حربها على اإلسالم واملسلمين  ..ومطاردْ املجاهدين  ..بزعم
محارَّ اإلرهاب؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هؤالء يمدحون الِفر  ..وهم من املحارَّين ومعهم  ..وشركاء لهم
َ َّ
ُ َ َّ
في الوِر  ..كما قال تعالىَ  :و َمن َيت َول ُهم ِّمنِ ْم ف ِإن ُه ِم ْ ُه ْماملا،دْ.51 :


ً
ا :395قرأت في ُريدْ الهرام املصري أن شيخ الِهرحضراحتفاال في نادى الروتاري وقال
لي أحد الِوْ إنه عضو في نادى الروتاري  ،فما حِمه ؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لي كل ما ُيقال أو تقرأه صحيحا  ..يمِنك أن تبنق عليه أح اما
كالتِفير  ..ولِن نقول على وُه العموم :من تاي بيقين أنه عضو في منظم ماسوني تعمل على ِدم
أهداف ومآرب اليهود  ..فهو م هم ،وكافر مثلهم.

ا :396ما رأي فضيلتِم في صنيع بعض الدعاْ ممن يتوقف في تِفير املرتدين ممن توفرت
ً
في حقهم الشروط وانتفي املوانع ،فضال عن الجهر بذلك والصدع بدعوْ التوحيد  ..ال لشبه أو رأي
معتبر وإنما لدعوى املصلح وينادون بذلك ويقولون أن هذا يضر بالدعوْ ويزيد من ِصومها ،بل
وينِرون على دعاْ التوحيد  -ممن لديهم القدرْ الشرعي بالعلم والشجاع لتنزيل الحِم على الواقع
 ويتهمونهم بالتسرع وعدم الفقه باملرحل  ،ويستدلون بأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يِفرعبدً
هللا بن أبي  -رغم أنه كان معلوم النفا وكان الصحاب يعرفون هذا عنه  -ح ى ال يقال أن محمدا يقتل
ً َ ْ
اَّلل َف َي ُس ُّبوا َّ َ
َّ
َ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اَّلل َع ْدوا ِبغ ْي ِر ِعل وم،
أصحابه ،وَّقول هللا تعالى :وال تسبوا ال ِذين يدعون ِمن دو ِن ِ
وُزاكم هللا ِيرالجزاء؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .عدم تِفير من ظهر كفره البواح من غير مانع شرعي معتبر كفر،
والتوقف عن تِفيره كفر ،وهذا ال يعنق بالضرورْ أن ُيظهر ُ
املرء تِفيره أو ُيخاطبه بمسمى وصف الِفرفي
ً
كل وقي وكل مناسب  ..فعدم إظهارتِفير من يجو تِفيره في كل وقي وكل مناسب لي كفرا ،فقد يِون
ً
ً
صوابا تقتضيه الدعوْ إلى هللا بالحِم واملوعظ الحسن  ،وقد يِون ِطأ يؤُر عليه إن كان ناتجا عن
َّ
اُتهاد ،أو ِطأ يؤتم عليه  ..لِن ال يبلغ به درُ الِفرأو أن ُيِفر ،وهللا تعالى أعلم.
والدل الواردْ في السؤال ال تفيد التوقف عن تِفير ال افرين  ..وإنما لها توُيه آِر ال عالق له
ً
ُ َ َ ُّ َ ْ َ
َ
اف ُرونال افرون .1 :فالقرآن ِاطو ال افرين
بتِفير من يجو تِفيره شرعا ،قال تعالى :ق ْل يا أيها ال ِ
َ َ ُّ َ ْ َ
َ
ُ
ُ
اف ُرون .ولِن
باسمهم ال افرين وصف الِفر ال ق عرفوا بها ،وأمر املؤمنين بأن يخاطبوهم بَ يا أيها ال ِ
ً
َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ
ون ،فقد تِون
افر
هذا ال يعنق بالضرورْ أن يِون الخطاب دا،ما وفي كل وقي ومناسب بعبارْ يا أيها ال ِ
ً
من الحِم ومصلح الدعوْ أن تخاطو كفار أهل الِتاب أحيانا بعبارْ م أهل الِتاب م ومن دون أن
َ َ َ ُ َ َّ
ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ
اب ت َعال ْوا ِإلى ك ِل َم و َس َو واء َب ْيننا َو ََّ ْينِ ْم أال
تضيف إليهم وصف الِفر ،كما في قوله تعالى :قل يا أهل ال ِِت ِ
ُْ َ
َّ ُ
َن ْع ُب َد إ َّال َّ َ
اَّللآل عمران .64 :وقال تعالىَ  :يا َأ ْه َل ْالِ َتاب ل َم ُت َح ُّ
اُو َن في إ ْب َراه َ
يم َو َما أن ِزل ِي الت ْو َراْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ
ُّ َ ُ
َ ْ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
اب ل ْو ُي ِضلونِ ْم
و ِ
الن ِجيل ِإال ِمن بع ِد ِه أفال تع ِقلونآل عمران .65 :وقال تعالى :ودت طا ِ،ف ِمن أه ِل ال ِِت ِ
َ َْ َ ْ َ
َ َْ ُُ َ
َ َ ُ ُّ َن َّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
بآيات َّ
ون َ
اَّلل
ر
ف
ِ
ت
م
ل
اب
ت
ِ
ال
ل
ه
أ
ا
ي

:
تعالى
وقال
.
69
:
ان
ر
عم
ل
آ

ون
وما ي ِضلو ِإال أنفسهم وما يشعر
ِ ِ
ِ ِ ِ
َُْ َ ْ
ََُْ ْ َ ْ َ ُ َ
َ َْ َ ْ َ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ َ
ن
اط ِل َوتِت ُمون ال َح َّق
ت
ِ
ال
ل
ه
أ
ا
ي

:
تعالى
وقال
.
70
:
ان
ر
عم
آل

وأنتم تشهدو
اب ِلم تل ِاسون الحق ِبالب ِ
ِ
ِ
َُْ َ َ َ
َوأنت ْم ت ْعل ُمونآل عمران .71 :وغيرها كثير من اآليات الدال على هذا املعنى ،واملؤمن الداعي إلى هللا
يتوخى املناسب الحسن الستخدام هذا التعبيرأو ذاك ،فال حرج عليه إن شاء هللا ،وهللا تعالى أعلم.

ا :397هال تفضلتم علينا بايان واف شاف في مسأل التفريق في الحِم على الطا،ف والعين
ً
بحي ال يلزم كون الرُل في طا،ف كافرْ أن يِون كافرا بعينه  ..وهذه مسأل شا ِ،حدث فيها ِالف
كبير بين املجاهدين وقرروا الرُوع إلى فضيلتِم للبي في المر  ..وُزاكم هللا عنا وعن سا،ر املسلمين
ِيرالجزاء؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الطا،ف تِون طا،ف شرك وردْ عندما يتخلل أصولها
وعقا،دها ،ومناهجها الِفر والشرك  ..وال يلزم من كفرهذه الطا،ف والتعامل معها كطا،ف شرك وردْ،
كفركل فرد م ها أوينتمق إليها الحتمال عدم اعتقاده وال التزامه بما تتصف به هذه الطا،ف من كفروشرك،
والحتمال ُهله بعقا،د وأصول هذه الطا،ف  ..وَّالتالي ال يجوِ التعامل معه بصورْ فردي على أنه كافر
مرتد من دون أن يظهر منه ما يدل على كفره وردته ،وأنه متابع لطا،فته فيما هي عليه من كفروشرك.
ً
ً
ً
وبش ل عام يمِننا القول كذلك :أن الطا،ف كلما كان كفرها بواحا وظاهرا ومعلوما للعام
والخاص كلما ضاقي ساح العذار بحق أفرادها املنتسبين إليها  ..وَّحق من يجادل ع ها  ..وكلما كان
ً
كفرها ِفيا ُ ..يحتمل ُهله والتباسه على كثير من العام  ..كلما توسعي ساح العذار بحق أفرادها
وعوامها املنتسبين إليها  ..وكذلك املجادلين ع ها من ُهل أهل السن  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :398هل يجو َّ
علي أن أبح عن حال أي شخص تثار حوله الشبهات؛ لنه أتيرت بعض
القضايا تجاه بعض الفئات املعين املحسوَّ على التيار الجامي املطبل للطواغيي املرتدين وقيل لي
بأنهم مرتدون ؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من كان كفره متشابها ومحتمال َ غير ظاهر وال بواح َ ال ننصح
باالنشغال به ،وال بالتحري عن حقيق إيمانه أو كفره  ..فهذا من الت لف الذي نهينا عنه  ..إال إذا كان من
فحينئذ
العالم املعروفين  ..وصاحو فتن  ..وقد تأتر به الناا  ..وتعيني الضرورْ لجرحه أو تعديله ..
و
ننصح بأن ُيسأل عنه أهل العلم ممن هم على إطالع ومعرف بأحواله وآتاره  ..وال نجيزذلك لعام املسلمين
إال على وُه املتابع لهل العلم.
فإن قيل :ملاذا ..؟!
أقول :لن كفره متشابه ومحتمل  ..فتِفيره يحتاج للنظر في موانع التِفير وشروطه  ..وإلى تقوى
وعلم وعدل  ..وهذا ال يقدرعليه إال أهل العلم املوحدين ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :399سؤالي إليِم عن الدول العثماني  ..هل كفرها اإلمام محمد بن عبدالوهاب  ..فقد
قرأت لِثير من أهل العلم املعاصرين نقلهم تِفير الدول العثماني عن أ،م الدعوْ النجدي والقول
ً
بأن هذا هو مذهو اإلمام محمد بن عبدالوهاب وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الدول العثماني َّ
عمرت لكثر من ِمسما ،سن  ..ومرت في
مراحل وأطوار عدْ متباين  ..وَّالتالي من الخطأ وعدم اإلنصاف الحِم على ُميع هذه املراحل والطوار
بحِم واحد  ..أو ُينظر إليها بنظرْ واحدْ  ..فالدول العثماني لها فضل على اإلسالم واملسلمين في رد
ً
ً
العدوان الصليبق والصفوي عن الم  ..ال ينِره إال ظالم متحامل  ..يِفيها فخرا ومجدا أن محمد الفاتح
ً
َ الذي أتنى النبق صلى هللا عليه وسلم عليه ِيرا َ واحد من قاداها وِلفائها!
ً
والقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا قد كفر الدول العثماني  ..قول غريو ُدا
 ..ومستهجن  ..نعيذ الشيخ منه  ..فهاهي ُميع مؤلفات وكلمات الشيخ بين أيدينا  ..فأين تِفيره للدول
العثماني  ..فأمرُلل عظيم كهذا ما كان الشيخ ليخفيه لو كان يراه  ..ليدع للمتأِرين من بعده يخوضوا
ً
في التحريف والتأويل والتفسيراملت لف  ..فينسبوا له شيئا لم يقله ،وال يراه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :400من املعروف أن هللا سبحانه وتعالى لعن فئات من الاشر ،وورد ذلك في القرآن الِريم
ً
كما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لعن أيضا فئات من الاشر  ،واملعروف أن اللعن هو الطرد من
رحم هللا سبحانه وتعالى  ،وال يحق لي بشر أن يطرد من رحم هللا من يشاء إال بدليل من القرآن أو
السن والسؤال  :ما حِم لعن الفر الضال  ،وما هو الولى بنا  :لع هم أم طلو الهداي لهم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اللعن كالتِفير؛ منه العام ومنه املعين الخاص ،فاللعن العام
نقول به ُويتساهل به ،كلعن الظاملين واملجرمين ،وال افرين ،والخمروشاربها  ..ونحو ذلك  ..مما صح لعنه
ً ً
في الشرع لعنا عاما  ..أما اللعن املعين لشخص معين ال بد من النظرفي توفرشروطه ودواعيه.
ّ
يعود نفسه على اللعن فاملسلم لي بلعان؛ أي كثير اللعن ..
وعلى العموم ينبغي للمسلم أن ال ِ
ً
ً
وهذا يعنق أنه أحيانا يلعن من استوُو لعنه شرعا  ..لِن لي ديدنه لعن اآلِرين  ..فهذا ال يليق بأِال

395

تكفري املعني

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

املسلم  ..كما ينبغي الحذرمن الوقوع في لعن املؤمن أو لعن من ال يستحق اللعن؛ فقد صح عن النبق صلى
هللا عليه وسلم أنه قال :ملعن املؤمن كقتلهم.
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم :ممن لعن شيئا لي له بأهل رُعي اللعن عليهم.
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم :مإذا ِرُي اللعن من في صاحبها نظرت فإن وُدت مسل ا في الذي
وُهي إليه ،وإال عادت إلى الذي ِرُي منهم وهللا تعالى أعلم.

ا :401قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ملعن هللا اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور
أنايائهم مساُدم .فهل اللعن يِون على اإلطال أم على التعيين  ..وهل يجوِ أن نشهد ل افر إذا مات
على الِفر أنه في النار  ..وهل يجوِ لعن املتبرُ  ..أو شارب الخمر  ..أفيدونا ،وُزاكم هللا عنا وعن
اإلسالم كل ِير؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال ِالف بجواِ اللعن العام  ..أما لعين املعين ممن ورد ذكرهم
فيه ِالف وتفصيل  ..بحسو حال املعين ودرُ طغيانه أو فسوقه ،وعصيانه  ..وَّحسو الحسنات أو
املوانع ال ق تمنع من لعن معين دون آِر !..
ففي السن تاي لعن بعض الطواغيي بأعيانهم  ..ولعن بعض العصاْ بأعيانهم  ..وتاي كذلك
النهق عن لعن بعض العصاْ بأعيانهم لوُود املانع من اللعن !..
والذي ال يعرف هذا التفصيل  ..وكيف يتعامل معه  ..ال نرى له أن يستشرف غمار اللعن على كل
ً
من تقع عليه عيناه من العصاْ؛ لن اللعن أِو التِفير  ..فمن لعن شخصا بعينه بغير حق وال علم حار
اللعن عليه  ..ولن الصل في املسلم أنه لي بلعان وال طعان  ..ويرُو ِيراإلسالم ورحمته للجميع!
فلو أمسك املرء عن اللعن  ..ال ُيسأل وال ُيحاسو  ..بينما لو أِطأ في إطال اللعن على اآلِرين
ُ
سيسأل ُ
وسيحاسو  ..ورَّما لعنه يحور عليه  ..والسالم ال يعدلها ش قء!
أما الشهادْ على املعين الذي يموت على الِفربالنار ..؟
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أقول :نعم ،قد دلي السن على ُواِ ذلك  ..وعلى وُو اعتقاده ،فقد صح عن النبق صلى هللا
عليه وسلم أنه قال لْلعرابي :محيثما مررت بقبر كافر فاشره بالنارم .وغيره كثير من الحادي واآلتار ال ق
تلزم بتاشيرال افرَ بعينه َ الذي يموت على الِفربالنار.


ً
ا :402هل من كفراملشايخ أمثال ابن باِ وابن العثيمين يِون كافرا ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يلزم كفرمن كفرالشيخين أو غيرهما من الشيوخ  ..إال إذا ظهر
ً
فحينئذ يِفر العتباره اإلسالم كفرا  ..والدين
أنه يِفرهما على اعتبار أن اإلسالم الذي يتدينان به كفر ..
و
الحق الذي هما عليه كفر.
وكذلك الذي يِفرُميع املشايخ والعلماء  ..فهذا يِفر ..الستحال حصول ذلك إال من حاقد على
اإلسالم واملسلمين  ..وهللا تعالى أعلم.
وتِفير املسلم َ من غير دليل شرعي صريح َ مزلق ِطير  ..ال يقدم عليه إال من هان عليه دينه ..
وِهد بحسناته!


ً ً
ا :403مسلم عمل ِيرا كثيرا  ..تم ارتد  ..تم تاب وأسلم من ُديد  ..هل ينتفع من حسناته
قبل ردته  ..أم أنها حبطي بساو الردْ ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يستفيد من حسناته إن تاب وعاد إلى اإلسالم  ..وحبوط
ً
ُْ
َ
َ ْ
العمل كليا مشروط باملوافاْ على الِفر والشرك ،كما قال تعالىَ  :و َم ْن َي ْرت ِد ْد ِمنِ ْم َع ْن ِدي ِن ِه ف َي ُمي َو ُه َو
َ ْ َ ُ
َ َُ َ
َ
َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ
اب الن ِار ُه ْم ِف َيها ِ ِال ُدون فعلل حبوط العمل
افرفأول ِئ َك َح ِبطي أ ْع َمال ُه ْم ِفي الدنيا واآل ِِر ِْ وأول ِئك أصح
ك ِ
باملوت على الِفر ،وهللا تعالى أعلم.

ا :404ما حِم نساء وأبناء املرتدين املحارَّين ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االعتداء على نساء وأبناء املرتدين  ..لنه ال يلزم من ردْ
الرُال ردْ النساء  ..وَّخاص في ِماننا هذا الذي يسود فيه اإلكراه والقهرالذي يمنع الرُال من الصدع
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ً
بالحق ،فضال عن النساء  ..وال ننس ى أن آسيا ِوُ فرعون كاني تحي طاغي متجبر  ..ومع ذلك فهق
مؤمن ومن أهل الجن  ..والدل على ما تقدم تقريره كثيرْ ،ال مجال لاسطها هنا  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :405شيخنا الفاضل بارك هللا فيك ونفعنا بعلمك ..السؤال :إحدى الِوات تقول إن
ِوُها يعمل في أحد الفروع المني في سوريا ( املخابرات ) وهو ذو سلط نافذْ في املنطق ال ق يعمل
ً
بها وتقريبا ُميع القرارات ( مداهمات _ اعتقاالت _ مراقب _ دراس أمني )...ال ق تصدرمن هذا الفرع
ضد الثوارتمر من ِالله ،هذا من ناحي ومن ناحي أِرى فالرُل يسو هللا تعالى وال يصلي  ..والِي
تسأل:
 -1ما الحِم الشرعي في ِوُها ،وهل لها أن تبح له عن عذر يمنع من تِفيره أم أنه يعد من
الطا،ف املمتنع ؟
 -2هل يعتبربقاؤها معه ردْ أو ِنى أو هناك حِم معين في هذه الحال ؟
 -3هل يتوُو عليها إِباراملجاهدين عنه؟
ً
وُزاك هللا ِيرا.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االعتداء على نساء وأبناء املرتدين  ..لنه ال يلزم من ردْ
الرُال ردْ النساء  ..وَّخاص في ِماننا هذا الذي يسود فيه اإلكراه والقهرالذي يمنع الرُال من الصدع
ً
بالحق ،فضال عن النساء  ..وال ننس ى أن آسيا ِوُ فرعون كاني تحي طاغي متجبر  ..ومع ذلك فهق
مؤمن ومن أهل الجن  ..والدل على ما تقدم تقريره كثيرْ ،ال مجال لاسطها هنا  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :406سؤال :لِم وددنا َ لجهلنا َ أن تعرفنا مدى صح دعا،نا عند القول :يلعن روحك يا
ً
حافظ  ..وُزاك هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املراد من قول الناا :ميلعن روحك يا حافظ ..م؛ أي روح
ً
كثير من ِصا،صه
في
وُل
عز
هلل
ندا
الطاغوت النصيري حافظ السد ،الذي ُعل من نفسه الخبيث
و
َّ ُ
ّ ََ
َُْ
َ ْ َُْ
اَّلل فق ِد
وصفاته  ..وهذا الِفر به واُو ،ولعنه ُا،ز ،لقوله تعالى :ف َمن يِف ْر ِبالطاغ ِ
وت ويؤ ِمن ِب ِ
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َْ ُ
ََ
ام َل َها َو ّ ُ
اس َت ْم َس َك ب ْال ُع ْر َوْ ْال ُو ْت َق َى َال انف َ
ْ
ص َ
اَّلل َس ِميع َع ِليمالبقرْ .226 :ولقوله تعالىَ  :ولق ْد َب َعثنا ِفي ك ِ ّل
ِ
ِ
ِ
ُ َّ َّ ُ ً َ ْ ُ ُ ْ ّ َ َ ْ َ ْ َّ ُ َ
اُت ِن ُبوا الطاغوتالنحل.36 :
أم و رسوال أ ِن اعبدوا اَّلل و
وفي الحدي فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم قوله :مشرار أ،متِم الذين تبغضونهم
ويبغضونِم ،وتلعنونهم ويلعنونِمم ،فأفاد الحدي ُواِلعن شرارال،م  ..والطاغوت حافظ السد لي
من شرارأ،متنا  ..بل هو من شرارأ،م الِفروالظلم والطغيان  ..فلعنه ولعن روحه ُا،ز من باب أولى.
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الفر قال -صلى هللا عليه وسلم :-مكلهم في النارإال واحدْ م ماذا تعنق كلهم
ا :407في حدي
ِ
في النار  ..هل أنهم كفار مخلدون في النار ..أم أنهم يدِلون النارتم يخرُون م ها ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحدي يفيد أنهم في النار  ..ولي فيه ما يثاي أنهم سيخلدون
فيها  ..أو أنهم سيخرُون م ها  ..وملعرف ذلك ال بد من النظرإلى مجموع صفات كل طا،ف أو فرق من هذه
الفر  ..تم النظرإلى مجموع النصوص الشرعي الِرى ال ق تبين حِم من يتصف بهذه الصفات  ..وعلى
ضوء ذلك نعرف َمن ِمن هذه الفر سيمِ في نار ُهنم مِوث املخلدين  ..ومن م هم سيخرج م ها  ..بل
الفر قد يوُد من أهلها من يمِ في النار مِوث ال افرين املخلدين  ..وم هم
الفرق الواحدْ من هذه ِ
من يمِ مِوث العصاْ الفاسقين  ..وذلك بحسو تبوت موانع التِفير ولحو الوعيد وتوفر شروطه
ب ل فرد من أفراد هذه الفرق  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :408هناك كثير من الحركات اإلسالمي العامل على الساح اليوم ،بعضها فيها من
صفات الطا،ف املنصورْ ،وبعضها قريب م ها ،وبعضها بعيدْ ع ها  ..والسؤال :هل يجوِ االنتماء
لحرك ال تتمثل فيها صفات الطا،ف املنصورْ كامل  ،وفي حال عدمي الحرك ال ق تتمثل فيها هذه
الصفات كامل  ..هل فرض على املسلم السعي إليجادها ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يجو على املسلم أن يِثرسواد الطا،ف املنصورْ  ..فإن لم يجد
في منطقته الطا،ف ال ق تتصف بصفات الطا،ف املنصورْ الظاهرْ  ..فعليه أن يِثرسواد أكثرالجماعات
ً
قرَّا إلى صفات الطا،ف املنصورْ  ..وأبرِ ما يميز الطا،ف ال ق يجو أن ُيِثر سوادها ،صفتان :صف
االتباع ال االبتداع؛ ومن ذلك سالم االعتقاد والتوحيد  ..وصف الجهاد في سايل هللا.
ُ
وأيما ُماع ال تعرف بهاتين الصفتين ال يجوِ تِثيرسوادها واالنضمام إليها  ..مع بقاء حق املواالْ
بقدر ما فيها من ِيروحسنات.
وفي حال عدم وُود الطا،ف بصفااها اآلنف الذكر ،يجو السعي َ بحسو القدرْ َ من أُل
ً
ً
إيجادها  ..ولو كان املبتدئ أو الساعي في ذلك فردا واحدا  ..وملزيد من الفا،دْ في املسأل ننصح بمراُع
كتابنا م صف الطا،ف املنصورْ ال ق يجو أن تِثر سوادها م ففيه من التفصيل ما ال يمِن ِطه هنا.
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ا :409ما تفسير ظاهرْ تعدد الجماعات اإلسالمي واالِتالف الِبير بي ها في التفِير ،وفي
طريق العمل  ..وملاذا هذه الحرب الداِلي بين التيارات اإلسالمي  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هناك أسباب عديدْ لظاهرْ تعدد الجماعات اإلسالمي ..
حظ من الدين
حظ من الدين والتوحيد  ..فإن عاقب نسيان و
وظاهرْ هذا التنافرفيما بي ها أهمها :نسيان و
والتوحيد تِون إلى التفر  ،والتشتي  ..وحصول العداوْ والبغضاء في أتباع الدين الواحد  ..كما قال
ْ
َ َ َْ َ َ ََ
ًّ
َ
ُّ
ََ ْ َ
تعالىَ  :وم َن َّالذ َ
ين َق ُالوا إ َّنا َن َ
ص َارى أِذنا ِميثاق ُه ْم فن ُسوا َحظا ِم َّما ذ ِك ُروا ِب ِه فأغ َرْينا َب ْي َ ُه ُم ال َع َد َاوْ
ِ
ِ
ِ
ص َن ُعو َن .وهذا مثل ُ
ض َاء إ َلى َي ْوم ْالق َي َام َو َس ْو َف ُي َن ّب ُئ ُه ُم َّ ُ
َو ْال َب ْغ َ
اَّلل ب َما َك ُانوا َي ْ
ضرب لم اإلسالم؛ أي إن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
فعلتم فعل النصارى؛ فنسيتم حظا من الدين والتوحيد كما فعلوا  ..فسيحصل لِم ما حصل لهم من
ً
ً
التفر والعداوْ والبغضاء  ..وما أكثرالجماعات املعاصرْ ال ق نسي حظا بل حظوظا من الدين والتوحيد
 ..وال حول وال قوْ إال باهلل!

ا :410ما هو مفهوم (أهل السن والجماع ) ومن أين ُاءت هذه التسمي وما هي الصول
ال ق يقوم عليها منهج أهل السن والجماع وال ق من يخالفها يِون قد ِالف أصول أهل السن
والجماع ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مصطلح أهل السن والجماع من ُمل املصطلحات ال ق تعارف
عليها السلف الصالح ،وهي تعنق التزام غرا السن وما اُتمعي عليه الجماع الوا،ل من الصحاب
والتابعين لهم بإحسان.
أما عن أصول أهل السن والجماع فهناك كتو كثيرْ ت لمي ع ها يمِنك مراُع بعضها.

ا :411هل مجرد االِتالف بين الفر ال يخرج من الجماع  ..وهل يصح االستدالل على
ذلك بأقوال اإلمام الذهبق عند ترُمته لبعض الشخصيات البارِْ من رؤوا الفر الضال  ،هل
يعنق ذلك عدم تِفيرهم وعدم ِروُهم من الجماع ؟؟!
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ً
مطلق الخالف أو كل ِالف لِونه ِالفا ال ُيخرج صاحبه

من املل  ..لذا ال بد من النظر إلى نوعي الخالف ومدى تعارضه مع أصول وكليات الدين  ..ومن ِالله
نحِم على صاحبه بمفارق الجماع  ..واملل  ..أم ال.
وما ذكره الذهبق رحمه هللا ُ ..يستفاد منه التوسع في التأويل وإقال العثرات ملن ُعرف بسابق علم
وتقوى ،وَّالء ،وِهد  ..وإن أِطأ في بعض املسا،ل العقدي  ،وهللا تعالى أعلم.

ا :412ما هي املسا،ل ال ق تخرج املرء من دا،رْ أهل السن والجماع  ..وما يترتو على ذلك
من أح ام عملي ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لهل السن والجماع أصول مجمع عليها في اإليمان
والوعد والوعيد ،والقضاء والقدر ،والسماء والصفات ،والجهاد ،واملتابع  ،وغيرها  ..فمن اعتقد بها
والتزمها فهو من أهل السن والجماع  ،ومن ِرج عن هذه الصول فهو ِارج من دا،رْ أهل السن
والجماع بقدرِروُه وابتعاده عن هذه الصول.
والخارج عن أصول أهل السن والجماع م هم ال افر وم هم املبتدع العاص ق بحسو نوع وشدْ
الخروج واملفارق لصول أهل السن والجماع  ..ول ل معاملته الخاص َ والء وَّراء َ بحسو نوع وشدْ
ِروُه عن أصول أهل السن والجماع  ،وهللا تعالى أعلم.

ا :413ما الحِم الشرعي في تعدد الجماعات العامل لإلسالم في هذا الزمان ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصل في املسلمين أينما كانوا أن يعملوا كجماع واحدْ ،ويد
ً
َ ْ َّ
َ َْ ُ
اَّلل
واحدْ من أُل أهداف هذا الدين ما استطاعوا إلى ذلك سايال ،لقوله تعالى :واعت ِصموا ِبحب ِل ِ
ً ََ ُ
َُ ِميعا َوال تف َّرقواآل عمران .103 :ولقوله صلى هللا عليه وسلم :ميد هللا على الجماع م .ولقوله صلى هللا
عليه وسلم :مالجماع رحم والفرق عذابم.
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وتعدد الجماعات والحزاب العامل لإلسالم ال يبرره إال الضرورْ املاس ؛ كبعد الشق  ،أولظروف
أمني قاهرْ ،أو النحراف الجماع عن منهج أهل السن والجماع  ..وملزيد من الفا،دْ في هذه املسأل
ُ
ننصح بمراُع كتابنا م صف الطا،ف املنصورْ ال ق يجو أن تِثر سوادهام.

ا :414ما رأيِم في اعتبار بعض الفر  -كالتبليغ واإلِوان وغيرهما  -من الثالث والسبعين
فرق ال ق ذكر النبق صلى هللا عليه وسلم أنها في النار ؟ وهل الصحيح عدم حصرها في عدد ووقي
ً
معينين ،وأن الصل أن االفترا قد يِون في غيرالجانو العقدي ُ ..زاكم هللا ِيرا  ،وأحسن إليِم؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الراجح لدي أنها ليسي من الثالث والسبعين فرق  ..ولو صح
اعتبارها م ها لصح إدِال غيرها  ..وهذا يعنق أن الم تفتر إلى أكثر من ألف فرق ولي تالث وسبعين
فرق وحسو  ..أما صف االفترا ؛ فهو يشمل الجانو العقدي وغيره  ..هذا ما يقتضيه معنى الحِم عليها
بالنار  ..إال الفرق الناُي  ..وهللا تعالى أعلم.

ً
ً
اُ :415زاكم هللا ِيرا  ..سؤالي  :ما هو رأيِم بالجماعات ال ق ظهرت مؤِرا مثل اإلِوان ،
والجامي  ،والسروري  ،وُماع التايلغ وغيرها  ..مع أن الِثير من هذه الفئات يعقدون الوالء والبراء
على تلك الفئات  ..ولقد سمعي الشيخ ابن العثيمين  -رحم هللا عليه  -يذكر بأن هذه املسميات غير
ُا،زْ ...وأن املسمى واحد هومسمى أهل السن والجماع  ،وهل تدِل تلك الحزاب في حدي الرسول
صلى هللا عليه وسلم بما معناه  :أن الم ستفتر إلى اتنتين وسبعين شعب كلها في النارإال واحده وهي
الجماع  ..أفدنا ُزاكم هللا ِير؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه الجماعات املذكورْ في السؤال  ..هي ُماعات مفضول ال
فاضل  ..وهي تتفاوت فيما بي ها من حي قربها أو بعدها عن الحق  ..وال نرى ُواِ تِثير سواد أي ُماع
م ها  ..وأي ُماع ُيراد تِثير سوادها يجو أن تتخلق وتتصف بصفتين :املتابع واالنقياد للسن وأح ام
ً
الشريع  ..على منهج وفهم السلف الصالح  ..والجهاد في سايل هللا  ..كما بيناه مفصال في كتابنا م صف
ُ
الطا،ف املنصورْ ال ق يجو أن تِثر سوادها م فليراُعه من شاء.
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أما هل هذه الجماعات من االتنتين وسبعين فرق الوارد ذكرها في الحدي ..؟
الجواب :ال ،كما بينته في ُواب على سؤال سابق  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :416هل يجوِ لمير ُماع إسالمي من أن يمنع أحد أفراد ُماعته من أن يدعو أو
يعلم أفراد الجماعات الِرى من املسلمين وَّخاص إن كان هذا الفرد من ذوي العلم  ..وهل يجو عليه
ً
طاع هذا المير ،وُزاكم هللا ِيرا؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال  ...ال يجوِ؛ لنه من التحزب املمقوت شرعا وعقال ،ومؤداه إلى
كتمان العلم عن مستحقيه  ..كما ال يجوِ لهذا الفرد أن ُيطيع أميره في معصي هللا؛ لنه ال طاع ملخلو
في معصي الخالق ،وهللا تعالى أعلم.

ً
ً
ا :417أنا من فلسطين وأود أن أطرح سؤاال شغلنق كثيرا ،وهو هل يجو علي ح ى أِدم دينق
أن أكون ضمن حرك أو حزب ما  ..أم الفضل اعتزال هذه الحزاب  ..وهل الحدي الوارد عن الرسول
صلى هللا عليه وسلم حين قال لحذيف في آِر الحدي  :ماعتزل الفر كلها ..م ،هل هذا ينطبق
على واقعنا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املطلوب منك ومن غيرك أن تنصر وتتحزب للحق حيثما تجده،
ُ
ومع أي طرف كان ،وتعتزل وتجافي الباطل حيثما تجده ومع أي طرف كان  ..ولووُدت الجماع ال ق تتحقق
فيها صف ق املتابع للسن  ،والجهاد في سايل هللا  ..وأردت أن تِثر سوادهم  ..فهذا حسن ،ورَّما قد يرقى
إلى درُ الوُوب؛ لن ما يتم عن طريق الجماع ال ُيمِن أن يتم عن طريق الفرد بمفرده  ..وتِثيرك لهذه
الجماع ال يعنق وال يستلزم التعصو لها في الخطأ والباطل  ..وما قلناه أول هذا الجواب  ..يجري عليها
وعلى غيرها ،وهللا تعالى أعلم.

ا :418أود السؤال عن ُماع م اإلِوان املسلمين م هل يعتبرون من أهل السن
والجماع  ،وهل لهم أصول يخالفون بها أصول أهل السن والجماع  ..وَّخاص أننق ترَّيي على
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أيديهم وتعلمي م هم الِثير من أمور الدين ،فما رأيي فيما تعلمته م هم ما ُيخالف عقيدْ أهل السن
والجماع ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اإلِوان املسلمون ِليط غير متجان  ،فيهم الصوفي الشعري،
وفيهم السلفي التقليدي ،وفيهم الصالح والطالح ،وفيهم املشرك واملوحد  ..وفيهم العلماني وغير العلماني
 ..وفيهم املرجئ والجهمق ،وفيهم السنق  ..وفيهم املعتزلي الذي ُيقدم العقل على النقل وفيهم من ُيخالفه ..
وهم في كثير من الحيان غير واضحي الهداف والوسا،ل  ..كما أنهم ال ُيلزمون أنفسهم وأفرادهم بفقه أو
عقيدْ مذهو معين ،فاملجال للمرء من هذا الجانو مفتوح لرغبته وميوله  ..وهذا من أكبرالسباب ال ق
ً
أدت وتؤدي إلى انقسام هذه الجماع إلى ُماعات وأحزاب متفرق عدْ؛ فما من عام تقريبا إال ونشهد
ً
ً
ً
لهذه الجماع الشا،خ انقساما وانشقاقا ُديدا!
وما يمِن أن ُيقال عن هذه الجماع كذلك أنها تنتهج طريق وسياس املداهن واملواالْ لِثير من
النظم الطاغي ال افرْ الحاكم  ،واالعتراف بشرعيتها ،وشرعي دساتيرها ال افرْ الباطل  ،وفي بعض
الحيان َ لشدْ ركونها لهذه النظم َ تشعروكأنها طرف من هذه النظم وركن من أركانها  ..رغم ُفاء هذه
النظم لهم!!
طلقوا الجهاد َ رغم تمسِهم بشعارهم القديم م الجهاد سايلنا م َ وانتهجوا طريق الديمقراطي
بمفهومها العلماني اإلباحي السا،د في بالد الِفر  ..واملتتبع لدبيااهم ال يصعو عليه معرف ذلك.
ً
ً
ً
استعالء وكبرا وتحزَّا َ لِثيرمن الجماعات اإلسالمي والعاملين من أُل قضايا
أدبروا بظهورهم َ
هذا الدين  ..وأقبلوا على كثير من الحزاب العلماني ال افرْ بالتملق والتنسيق والتحالف معها  ..تحي
عنوان الوحدْ الوطني  ..وضرورْ التعايش املشترك  ..والعمل من أُل الوطن  ..وغير ذلك من العذار
والرايات الباطل !

فعِسوا قوله تعالى وعملوا بخالفه ،كما في قوله تعالىَ } :أذ َّل َع َلى ْاملُ ْؤمن َين َأع َّزْ َع َلى ا ْل َ افر َ
ين {.
ِ و
ِ و
ِِ
ِِ
ً
أما حزب اإلِوان فإن واقعهم يقول َ وهو في كثير من الحيان يِون أصد تعبيرا من قول اللسان َ :أنهم
أذل على ال افرين ،والطواغيي الظاملين ،أعزْ على املؤمنين املوحدين!!
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لُل ما تقدم أقولُ :ماع اإلِوان املسلمين ُماع ضال ومنحرف  ..وهي عبارْ عن مزيج من
الهواء واملشارب واملذاهو  ..فيها من هم من أهل السن والجماع  ..وفيها من هم غير ذلك  ..بل وفيها
املشرك واملوحد  ..ضبابي املعالم والهداف  ..لذا ال أرى ُواِ تِثير سوادها ،وال االنتساب إليها ،كما ال
أرى صواب وال ُواِأن ُيطلق عليها كجماع أو حزب أنها من أهل السن والجماع  ،وهللا تعالى أعلم.

ا :419ما حِم الشرع في قادْ اإلِوان املسلمين في مصر الذين يؤيدون طاغوت مصر في
الصحف وبعض وسا،ل اإلعالم وانتقاض املجاهدين في أي م ان حديثا ومصرقديما فهل يِفروا بهذه
الفعال وأقصد قادْ الجماع فقط الذين يفعلون هذه الفعال ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قادْ اإلِوان في مصر ليسوا كلهم على مستوى واحد من الخلق
ً
وااللتزام والتدين ،فم هم الصالح  ..وهم درُات  ..وم هم الطالح  ..وهم كذلك درُات  ..فهؤالء ُميعا لي
من الفقه وال العلم واإلنصاف أن يوضعوا كلهم في سل واحدْ  ..تم ُيقال ما حِم من في هذه السل ؟!!
لي من العلم والفقه والبح العلمق املسؤول أن يوضع في سل واحدْ أنواع ش ى من املأكوالت
الفاسدْ والصالح  ،املباح واملحرم  ..تم ُيقال :ما حِم هذه املأكوالت واملشروَّات املوُودْ في هذه
السل  ،هل هي حالل أم حرام  ..هل يجوِ تناولها أم ال؟!
مرْ تاني أؤكد على أهمي ترشيد طرح املسا،ل  ..فِثير من الباطل والشطط الذي يحصل بين
اإلِوان ،تِون بدايته الطريق الخاطئ في طرح املسا،ل  ..وكذلك الخطأ في طريق نقاش هذه املسا،ل!!
ولو ُاء سؤالك َ أيها الخ الِريم َ هِذا :ما حِم من يدِل في مواالْ ونصرْ الطاغوت الحاكم في
مصر  ..من غير تعيين لجهات أو ُماعات  ..ل ان أسلم  ..وأقل إتارْ  ..وأكثر فا،دْ ،واإلُاب عليه ممِن ..
وهللا تعالى أعلم.

ا :420قلي في ُواب سابق :مقادْ اإلِوان في مصر ليسوا كلهم على مستوى واحد من
الخلق وااللتزام والتدين ،فم هم الصالح  ..وهم درُات  ..وم هم الطالح  ..وهم كذلك درُات  ..فهؤالء
ً
ُميعا لي من الفقه وال العلم واإلنصاف أن يوضعوا كلهم في سل واحدْ ..م.
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وسؤالي هو  :ألي قادْ اإلِوان كلهم وَّال استثناء يؤمنون باملنهج اإلِواني الرافض ملبدأ الجهاد
ً
ضد الح ام املبدلين لشرع هللا ،فضال عن إيمانهم العميق بشرعي البرملانات التشريعي ال ق تشرع للناا
ما لم يأذن به هللا  ..ألي كل قادْ اإلِوان يرحبون بما يسمى محارَّ اإلرهاب باملفهوم المري ي  ..أليسوا
كلهم يداهنون الحِومات ويرفضون تِفيرالح ام املعاصرين الذين لم يعد هناك شك في كفرهم  ..ألي
قادْ اإلِوان مرُئ في مسا،ل اإليمان والِفر  ..أليسوا يؤمنون بما يسمى تسامح الديان وحوار
الحضارات والتقريو بين مذهو السن والشيع  ..لقد ِرج علينا الهضيبق قبل فترْ ليقول  :م ال يجوِ
الخروج للجهاد في العرا دون استئذان الحِوماتم ،وهذا الشيخ ُيعتبر املرشد العام للجماع  ،فإذا
ً
ً
عرفنا أشد قاداهم صالحا وإيمانا وهم على هذا الحال الذي تقدم ذكره  ،فما هو حِمهم الشرعي؟؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعتقد أن ُماع اإلِوان املسلمين قد غيرت وَّدلي كثيرا مما
كاني عليه من قبل  ..وهي بما آلي إليه من مواقف ُ ..ماع ضال ومنحرف  ..يتخلل برامجها وأف ارها
وشعارااها بعض معاني الِفر والشرك  ..وُماع اإلِوان كذلك غير منسجم فيما بي ها  ..فقد تجد فيها
السلفي التقليدي كما تجد فيها الصوفي  ..والجهادي وغيرالجهادي  ..والديمقراطي وال افربالديمقراطي
 ..والعلماني وغير العلماني  ..والناقم على النظم املعاصرْ والذي يميل إلى مداهنتهم والركون إليهم ..
والصالح التقي املهتم بشؤون نفسه وأهله  ..والفاسق الشقي  ..واملنتمق إليهم ملصلح ِاص ولغير
ً ً
مصلح  ..كما يتخللها عناصروقعي في الردْ ،وتقترف الِفرالبواح ُهارا نهارا  ..فهق ِليط من كل هؤالء
 ..هذا نقوله  ..ويمِن قوله  ..أما أن نقول م قادْ اإلِوان  ..وعناصرهم  ..كلهم وَّال استثناء م سواء في
ً
ً
ً
ً
الِفروالضالل  ..تم نصدرفيهم ُميعهم حِما واحدا  ..فهذا قول ال نتجرأ عليه  ..وال نراه صوابا وعدال ..
كما أننا ال ننصح به اآلِرين  ..وهللا تعالى أعلم.


ً
ا :421ما رأيِم في املقول املشهورْ :نجتمع فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضا فيما
اِتلفنا فيه  ..؟
ً
الجواب :هذه املقول ليسي صوابا على اإلطال  ،وال ِطأ على اإلطال ؛ أي أنها مقول صحيح
من وُه وَّاطل من وُه آِر.
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الوُه الصحيح م ها :عندما يِون االِتالف اِتالف تنوع ال اِتالف تضاد  ..أو يِون الخالف مما
تحتمله قواعد ونصوص الشريع  ..ويِون ُميع فرقاء االِتالف غرضهم موافق مراد الشارع فيما
فحينئذ َ وفي هذا املوضع َ يصح استخدام وإطال العبارْ املذكورْ أعاله في السؤال .
اِتلفوا فيه ..
و

ً
مع التأكيد أن عذربعضنا لبعض فيما اِتلفنا فيه َ مما يدِل في اِتالف التضاد َ ال يمنع مطلقا

من دوام املناصح بهدوء ورفق وَّما ال يوغرالصدور  ..إلى أن يظهر الحق الذي ال يتعدد .
ُ
أما الوُه الباطل م ها :أن تستخدم هذه العبارْ في مواضع االِتالفات ال ق ال تحتملها قواعد
ونصوص الشريع  ..كاالِتالف بين اإليمان والِفر  ..أو بين السن والبدع  ..أو بين الحالل البين الجلي
ً
والحرام البين الجلي  ..فهذا النوع من االِتالف ال يجوِ أن نعذربعضنا بعضا فيه ،وَّالتالي ال يجوِ إعمال
ً
وإنزال مقول م ويعذربعضنا بعضا فيما اِتلفنا فيه م على مثل هذا النوع من االِتالف أو الخالف !..
ً
لن إعمال هذه املقول في مثل هذا املوطن من الخالف َ إضاف إلى كونه مخالفا لنصوص الِتاب
ً
والسن َ مؤداه إلى اِتالط الحق بالباطل وإلى تعايشهما معا وكأنهما ش قء واحد  ..وهو يؤدي كذلك إلى
ضياع كثير من معالم الحق  ..وإلى تعطيل الجهاد ،والمر باملعروف والنهق عن املنِر  ..وغير ذلك من
ً
املصالح ال ق تقوم عليها مصالح الدين والدنيا معا !!
وللزم منه أن نعذر ملل الِفر والهواء والضالل  ..ولصارت المور بذلك أقرب إلى الديمقراطي
والزندق واإلباحي !..
ومنه تعلم ِطأ أولئك الذين يحملون هذه املقول على الخالف الحاصل بين أهل السن والجماع
وَّين الشيع الروافض  ..أو غيرهم من فر الِفروالضالل والهواء ال ق ضلي سواء السايل!..

ا :422لعل فضيلتِم قد اطلعتم على ما يدور في الشبِ حول ما نشر عن
مرشد اإلِوان املسلمين من دعا،ه لحسنق مبارك بالشفاء وسالمه العودْ  ...نود من فضيلتِم إبداء
الرأي في هذه املسأل ملا تعودنا منِم من متابع الحداث والتعليق على الحِم الشرعي فيها ،وُزاكم
ً
هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لم ُيفاُئنا ما صدر عن مرشد اإلِوان املسلمين محمد مهدي
عاكف من دعاء للطاغي املرتد حسنق مبارك بالشفاء وسالم الصح والعودْ  ..فقد تعودنا أن نسمع
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وأن نرى مثل هذه املزالق والتجاوِات الخطيرْ من قيادات حزب اإلِوان املسلمين ،ولو اقتصرت
مخالفااهم وتجاوِااهم على دعائهم للطاغي بالشفاء لهان الخطو ،وِف املصاب !..
أما حِم الدعاء للطاغي بالشفاء والعافي والسالم  ..فهو كمن يدعو هللا بأن ُيطيل من عمر
الِفروالظلم ،والخيان  ،والعمال  ،والفساد  ..وإنه ملزلق كبير ..وال حول وال قوْ إال باهلل!

ا :423بعض الشخاص يدعي أنه يدافع عن التوحيد  ،وأنه على املنهج الصحيح  ،ولِن
تجده يستشهد بآيات القرآن الِريم ويضعها في غيرمحلها بل ويفسرها على فهمه لها ! وعند مناقشتهم
ضرب بعضهم في سن الرسول rعرض الحا،ط  ،وقالوا  :إن القرآن الِريم فيه كل ش قء ! وبعضهم قال
 :إن السن استزيد م ها َّأما الصل عندي فهو القرآن؛ بمعنى بعضهم يرمي بالسن عرض الحا،ط،
ً
واآلِر يدعي أنه يأِذ م ها الش قء اليسير ،والبعض اآلِر يقول  :القرآن فيه كل ش قء  ..وأيضا يدعون
بأن التاريخ مزورمنذ سقوط الخالف العباسي ! وال يصلون ِلف بعض أ،م املساُد ممن يحسبون
ً
على املنهج اإلِواني [أو املساُد عموما سوى املساُد ال ق تم بناؤها على التبرعات فيصلون في
بعضها] ويقولون  :إن هؤالء ينفذون شرع الطاغوت ،فإذا أتاهم تعميم من الطاغوت بمنع القنوت ،
ً
فورا وال يقنتون للمجاهدين ! فما هو حِم هللا َّ
عز َّ
وُل في هؤالء؟
تجدهم ينفذونه
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يجو االحت ام إلى الِتاب والسن ؛ فمن رد السن فقد رد الِتاب
ً
معا ،ومن رد حِم الِتاب والسن فقد كفر وِرج من املل  ،وعارض قوله تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين
والسن
ِ
ْ ُُْ
يعوا َّ َ
يعوا َّ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ َّ
اَّلل َو َأط ُ
َآم ُنوا َأط ُ
اَّلل َو َّ
الر ُسو ِل ِإن كنت ْم
الرسول وأ ِولي الم ِر ِمنِم ف ِإن تناِعتم ِفي ش ْق وء ف ُردوه ِإلى ِ
ِ
ِ
ُ ْ ُ َن َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً
يال . وقوله تعالىَ  :فال َو َر َّّ َك ال ُي ْؤم ُنو َن َح َّ ى ُي َح ِّ ُم َ
وك
اَّلل واليو ِم اآل ِِ ِر ذ ِلك ِير وأحسن تأ ِو
ِ
تؤ ِمنو ِب ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ّ َ
َ َ
ُ ْ ُُْ
َ ْ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ َ
ض ْيي َو ُي َس ِل ُموا ت ْس ِليما .وقوله تعالى :ق ْل ِإن كنت ْم
يما ش َج َر َب ْي َ ُه ْم ت َّم ال َي ِج ُدوا ِفي أنف ِس ِهم حرُا ِمما ق
ِف
اَّلل َو َي ْغف ْر َل ُِ ْم ُذ ُنو ََّ ُِ ْم َو َّ ُ
اَّلل َف َّاتب ُعوني ُي ْحب ْب ُِ ُم َّ ُ
ُتح ُّبو َن َّ َ
اَّلل َغ ُفور َرحيم .وقوله تعالىَ  :ف ْل َي ْح َذر َّالذ َ
ين
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َْ َ
َ ُ َ
َ َ ْ ُ
ُيخ ِالفون َع ْن أ ْم ِر ِه أن ت ِص َيب ُه ْم ِفتن أ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َعذاب أ ِليم وغيرها من اآليات ال ق تفيد كفر ومرو من
يرد حِم النبق  ،rويرد سنته.
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وال يجوِ اعتزال صالْ الجماع ِلف اإلِواني أو غيره ما دام من أهل القبل  ..ولم ُيعرف عنه ما
ُيخرُه من املل  ..وقد تقدمي اإلشارْ إلى ذلك.

ا :424أصدرت قيادات ُماع الجهاد في مصر  ..من داِل السجن ،فتاوى وكتو تشرح
وُه نظرهم في وقف القتال واملواُه مع الدول  ..وطلبوا من قيادااهم في الخارج التوقف عن هذا
العمل  ..ونحن نعرف أن ُميع قيادات الجماع في السجن من أفضل الِوْ ولهم تاريخ في الجهاد ،ما
رأيك بهذه اآلراء الجديدْ  ..وملاذا ال تتخذ الجماعات الجهادي استراتيجي أِرى غير املواُه  ..بعد
أن أتبتي فشلها في السنوات املاضي  ..ولم يذهو ضحيتها إال البرياء ..؟!!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أقول :لعل الصواب الجماع اإلسالمي ولي

ُماع الجهاد

كما ورد في السؤال  ..والذي يمِننق قوله هنا :أننق لم أطلع على أدبيات الجماع ال ق تؤصل ملثل هذه
السياس الجديدْ  ..والجماع لها الحق في أن تراُع تقييم نفسها ومواقفها ،ومسيراها  ..وترتيو
الولويات ،بحسو ما استجد عليها وعلى الساح  ..لها ذلك  ..ولِن لي لها َ وال لغيرها من الجماعات ..
مهما اشتد البالء وكاني املحن والتضحيات َ أن تصطلح مع الطاغوت الظالم  ..أو ترض ى به وَّحِمه  ..أو
ً
ً
تقربشرعيته وشرعي نظامه العلماني ال افر ..أوتدِل في مواالته ونصرته  ..أوتتخذ لنفسها منهجا وَّديال
ُ
ً
باطال  ..فهذا لي لها الحق فيه  ..وال يجوِ أن تقرعليه  ..ولو فعلي تخرج عن كونها ُماع عامل لإلسالم
 ..وال نرى الجماع َ إلى هذه الساع َ أنها قد سارت في هذا الطريق  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :425التيارات الدعوي السلمي ؛ كالسروري والقطبي  ..هل هي على الصراط املستقيم..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من صفات الطا،ف املنصورْ الظاهرْ َ كما دلي على ذلك
النصوص الشرعي َ أنها تجاهد في سايل هللا  ..والجماع أو الدعوْ ال ق تستثنق من ِطابها طريق الجهاد
 ..ال شك أنها تحِم على نفسها بالبعد عن املنهج الحق  ..وعن صفات الطا،ف املنصورْ ال ق يجو تِثير
ً
ً
سوادها  ..بقدرابتعادها عن التخلق َ ظاهرا وَّاطنا َ بمفهوم الجهاد العام.
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ا :426هل اإلِوان املسلمون في العرا واملمثلون في الحزب اإلسالمي العراقي ،واملشاركون
في الحِوم العراقي الحالي بوِارتين  ..يصح تسميتهم بطا،ف كفروردْ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هم فئ ضال ومنحرف عن منهج أهل السن والجماع ال أرى
تِثير سوادهم ،كما ال أرى أن ُيسموا بطا،ف كفر وردْ ،وهذا ال يعنق أن نمسك عن تِفير من يقع م هم في
الِفرالبواح من غير مانع شرعي معتبر ،وهللا تعالى أعلم.

ا :427شيخنا منذ فترْ هناك سؤال يحيرني لم أُد في كردستان الجواب ال افي والشافي
لذلك أبع إليِم بهذا السؤال عس ى ولعل أُد الجواب عندكم وهو يتعلق بالعمل اإلسالمي ..
السؤال :يوُد في إقليم كردستان فئتان إسالميتان م حرك الوحدْ اإلسالمي م و م الرابط اإلسالمي
في كردستان م والولى حرك مسلح كاني قبل عام الحرك اإلسالمي  ،وبعدها اتحدت مع حرك
ال هض اإلسالمي وأصبحي حرك الوحدْ إال أنها تحي قيادْ بعض شيوخ الشاعرْ وأفرادها ِليط
بين السلفيين واإلِوان وصوفيين يؤمنون بدِول البرملانات ُويشاركون في االنتخابات ،وهم اآلن في
حِوم السليماني العلماني لهم وِيران ووكيلين لوِارتين ،ولهم حص في أموالهم ،وهم مسيطرون
على مدين حلبج  ،لهم قناْ تلفاِ أغلو مواد العرض ال بأا بها من الناحي الشرعي ؛ قناْ هادف
تتجنو املوسيقى واللغو ،وتعرض الخطو والبرامج الهادف هذا في أرَّيل لِن في حلبج يستهينون بهذه
المور أي يعرضون الناشيد مع املوسيقى ..
أما الثاني فهق حرك إِواني اهين دين هللا ب ل معنى ال لم  ،تتأقلم مع فساد الواقع وال أستطيع
ً
أن أحص ق لِم أي عمل إيجابي  ..وهي حرك قريب ُدا من العلمانيين بل هي أداْ في يد الحزاب  ..والسؤال
هل يجوِ االلتحا بهذين الحركتين ِاص حرك الوحدْ اإلسالمي ُزاكم هللا عنا كل ِير  ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال شا،ك  ..والجواب عليه بدق ال بد فيه من التفصيل،
وهو كالتالي:
ً
أوال :قولِم بأن حرك الوحدْ اإلسالمي تحي قيادْ بعض شيوخ أشاعرْ  ..قول غيردقيق ،بدليل
أننا نعرف بعض الشيوخ من قيادات الحرك هم سلفيو العقيدْ وهلل الحمد ،ويحبون السن  ،ويعملون
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ً
على نشرها ،أعرف م هم شخصيا الشيخ صديق َ حفظه هللا َ وغيره من الِوان واملشايخ الذين ملسنا م هم
هذا موضع لذكر السماء  ..وإنما َ من قبيل

الحرص على نشر مذهو وعقيدْ السلف الصالح  ..ولي
ً
اإلنصاف والعدل َ أحباي أن أرشد ُانبا من السؤال ..
ً
تانيا :الذي يظهرلي أن م حرك الوحدْ اإلسالمي م ممثل بقيادااها  ..قد تجاوِت املرحل النظري

التِويني ال ق تعيشها غالو الحزاب والتجمعات اإلسالمي املعاصرْ  ..واستطاعي َ بفضل هللا تعالى َ
أن تنتقل إلى مرحل السلط التنفيذي ال ق يخضع لسلطانها أرض ،وشعو ،ومؤسسات  ..وكما هو واضح
من صيغ السؤال كذلك .
ً
ً
والذي نريده من هذا التمهيد أن الحرك ترعى وتقود مجتمعا مسلما يخضع لسلطانها ونظامها
 ..ولي فقط أفراد حزبها كشأن بقي الحزاب الِرى  ..وهذا يوسع على الحرك دا،رْ الواُبات
امللقاْ على عاتقها نحو ُميع املسلمين الذين يخضعون لسلطانها بغض النظر عن انتماءااهم ومواقفهم
ً
أعضاء في الحرك أم لم يِونوا  ..وَّاملقابل يجو على ُميع املسلمين َ على اِتالف
نحوها سواء كانوا
انتماءااهم َ الذين يعيشون في سلطانهم َ في كردستان العرا َ أن يقدموا لهم الطاع والوالء باملعروف
وَّالحق ،وأن ينفروا معهم للجهاد لو استنفروهم  ..لي لن فيهم الشيوخ والدعاْ وحسو بل لنهم سلط
وقوْ إسالمي ترعى وتسهرعلى رعاي شؤونهم وأم هم وأحوالهم .
فاملسلمون ل ي تستقيم أمورهم َ الديني والدنيوي َ ال بد لهم من إمارْ  ..واإلمارْ ح ى تِون قوي
ُ
ومعطاءْ ال بد أن تعطى لها الطاع باملعروف .
كما في التر عن عمر ابن الخطاب رض ق هللا عنه حي قال :ال إسالم بال ُماع  ،وال ُماع بال
إمارْ ،وال إمارْ بال سمع وطاع .
ً
تالثا :قولك في السؤال :أفرادها ِليط بين السلفيين ،والِوان ،والصوفيين ! ..
ً
ً
ً
أقول :الحرك ممثل بقيادااها ترعى مجتمعا ولي حزَّا أو تِتال ال يزال يعيش مرحل التِوين
ً
والتنظير ..وَّالتالي فهق ال تستطيع شرعا أن تقول آلحاد من أفراد املجتمع أِرج من حزَّنا أو مجتمعنا ،أو
سلطتنا أو أرضنا  ..أو ال نسمح لك أن تقوم بدورك وما يوُبه الشرع عليك نحو أمتك ،ومجتمعك،
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وأمرا،ك  ..كما أنهم َ وأقصد الحرك َ ال يجوِ لها أن تحرمه من حقه عليها كمسلم َ وإن كان من أهل
ُ
الفسو واالنحراف َ من املواالْ وغيرذلك من الحقو ال ق تجو أن تعطى ل ل مسلم .
ولو تأملنا التاريخ اإلسالمي منذ الدول اإلسالمي الولى ال ق كان يقودها النبق  إلى عهد
العثمانيين وما بعدهم نجد أن املجتمع املسلم كان يتواُد فيه الصالح والطالح ،وكان فيه من يقارف
املعاص ق والذنوب والِبا،ر ..كما وُدت فيه بعض فر أهل الهواء والضالل ما هو معروف لدى الجميع
 ..ومع ذلك لم يخرُوا بذلك من دا،رْ اإلسالم ،وال من سلط ورعاي دول اإلسالم ،وكانوا ُيعطون من
الحقو والرعاي شأنهم شأن غيرهم من املسلمين ..
ً
نشاذا عن هذا

وَّالتالي فإن هذا املجتمع الذي تقوده وترعاه م الحرك م في كردستان ،لي
ً
االمتداد التاريخي لدول اإلسالم  ..ولن يِون أفضل حاال من املجتمعات ال ق سادت في القرون الثالت
ً
الولى املشهود لها بالخيري والفضل  ..وال يسعها شرعا أن تخالف سيرْ السلف في العصاْ واملخالفين من
أهل الهواء .
وأنا أقول :من كان يشترط لجهاده ،أو مساهمته في العمل اإلسالمي العام أن تتواُد الجماع أو
ُ
ات عميق ..
الجيش الذي يِون ُميع أفراده كأبي بِر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي  ..فهذا يحلم  ..ويغر في تب و
ً
وال أظنه يريد أن يستيقظ من حلمه الوردي  ..فضال عن أنه يريد أن يعمل؛ لن الجيل الول ال ولن يعود
ً
ً
مثله وإلى يوم القيام  ..فهو يشترط لنفسه شرطا تعجيزيا ال يمِن تحققه وما أنزل هللا به من سلطان ..
وفي الحدي  :مما من عام إال والذي بعده شر منه م وقال  :مِيرالناا قرني ،تم الذين يلونهم ،تم الذين
يلونهم م وفي رواي  :متم يفشو الِذبم.
ً
رابعا :أما عن سؤالك هل يجوِ االلتحا بصفوف حرك الوحدْ ،وإعطائها السمع والطاع ..
أقول َ من ِالل ما تقدم بيانه َ نعم يجوِ  ..شريط أن ال يمنعك ذلك من مواالْ الحق حيثما تجده ولو
كان عند غير الحرك  ..وأن تجافي الباطل وتتبرأ منه حيثما تجده وإن كان مصدره الحرك  ..فالناا في
ً
ً
الِردستان بالنسب م للحرك م ال يسعهم إال أن يِونوا واحدا من اتنين إما أن يِون املرء واحدا من
ً
حينئذ ال يسعه إال أن يِون واحدا من
الُتهاد معتبر يراه فإنه
أعضائها العاملين  ..فإن ارتأى غير ذلك
و
و
رعاياها ال ق يعطيها الطاع والوالء باملعروف والحق ،لِونهم المراء الذين يسهرون على أمنه ومصالحه
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 ..والمراء َ ح ى يقوموا بواُبهم على النحو الصحيح َ ال بد من طاعتهم باملعروف وَّما لي فيه معصي هلل
تعالى .
وأي ِيار آِر غير هذين الخيارين يعنق أنه اِتارأن يِون الشاْ القاصي ال ق يسهل على الذ،اب
الضاري َ وما أكثرها في الِردستان َ أن تفترسها ،وتنتهك حرمااها !..
ً
ِامسا :ما تقدم ال يعنق وال يستلزم أننا نعتبرم الحرك م ِالي من الِطاء أو التقصيرَ وال ق كثير
ً
قصد حسن َ ولِن ال يجوِ أن نعتبر هذه الِطاء أنها ترقى بالحرك إلى
م ها قد يِون ناتجا عن اُتهاد أو و
ً
درُ تخرُها من املل كليا َ كما بلغنق عن بعض امللوتين بالغلو إن لم يِن هو من أهل الغلوَ وَّالتالي تفقد
بذلك حق الطاع على من ترعاهم من املسلمين  ..ال نستطيع أن نقول ذلك  ..وال يستطيع غيرنا ممن
سلمي أصوله من الغلو والغالْ وكاني على أصول أهل السن والجماع أن يرميهم بهذا القول أو الحِم
!
ً
سادسا :هذه الِطاء ال ق عليها الحرك قد تذهو أو تقل مع املواظب على النصح الهادف الهادئ
ً
للعاملين فيها َ وقد وُدنا بعضهم ُزاهم هللا ِيرا من يستجيو لذلك َ الذي ال ُياتغى منه السمع وال الرياء
 ..ومع تِثير ُانو أهل الحق فيها  ..لعل هللا تعالى ببعض الجهود الطيبَ املخلص يغير الحال إلى أحسن
وِيرحال إن شاء هللا تعالى .
ً
ً
سابعا :كما أن ذلك ال يعنق وال يستلزم السِوت عن الباطل أو املنِر سواء كان هذا املنِر صادرا
عن الحرك أو غيرها  ..ولِن ننصح أن من يستشرف تغيير املنِر أن يِون من ذوي العلم والحِم فيما
يريد تغييره وإن اره ،بحي ال يترتو على تغييره للمنِر منِرأشد وأكبر !!
ً
تامنا :يجو أن نعلم أن املسلم يجو عليه أن يوالي الحق وينصره ويذود عنه حيثما كان ومع أي
طرف كان هذا الحق  ..كما يجو عليه أن يجافي الباطل ويبرأ منه حيثما كان ومع أي طرف كان من غير
ُنوح إلى إفراط وال تفريط  ..ال ينبغي أن يصده عن ذلك تعصو لتِتل أو حَزب أو مذهو أو شيخ !..
فالتحا املسلم بجماع مجاهدْ تعمل لإلسالم  ..ال ينبغي وال يجوِ أن يمنعه ذلك من أن ينصف
الحق من نفسه ،وُماعته ،وحزَّه ومن كل قريو عزيز.
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ً
تاسعا :أما ما يخص سؤالِم عن حِم االلتحا بالرابط اإلسالمي اإلِواني في الِردستان ..
فإننق أفيد َ للصفات ال ق ذكرتموها وملا نعلمه عن هذه الجماع في بقي القطار من مزالق وانحرافات َ
بأنه ال يجوِ االلتحا بها ،وال تِثير سوادها بش قء  ..بل يجو تحذير الشباب والعباد م ها ومن عقا،دها
وأف ارها وسلوكيااها  ..وهللا تعالى أعلم .


ً
اؤال حول
ا :428الفتوى الِيرْ ال ق ذكراها في حق كتا،و القسام في فلسطين  ..أتارت تس
من يحق له أن يف ق لهل الثغور ..؟!
فحينما صدرت فتاوى في حق أحداث  11ساتمبر  ..قالوا :أهل الثغور َ يعنق الشيخ أسام
والقاعدْ َ هم أدرى بأحوالهم  ..ملاذا ال تنطبق هذه القاعدْ على كتا،و القسام ..؟
أليسوا هم أهل ثغر ،وهم أدرى بحالهم وطريق عملهم  ..ومن تاريخهم الطويل في الجهاد  ..ال يحق
لنا أن نت لم في وضعهم إذا لم نِن معهم في الساح ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أُيو على هذا السؤال في النقاط التالي :
ً
أوال :املقال املعنون بَ م ما هِذا يِون الجهاد يا كتا،و القسام م لي فتوى بمعنى الفتوى  ..وإنما
هو عبارْ عن نصيح غيور مشفق  ..وتذكيربمسا،ل كلي متفق عليها بين ُميع علماء الم  ..رأيي أنه ال
بد من تذكيراإلِوان بها.
ً
تانيا :يجو أن ُيعلم أن أهل الثغور وغيرأهل الثغور  ..يجو عليهم أن يحتِموا إلى الِتاب والسن
 ..ويلتزموا بالِتاب والسن  ..في ُميع شؤون دي هم ودنياهم  ..وما يحصل بي هم من تناِع ،كما قال تعالى:
َ َ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ َّ
اَّلل َو َّ ُ
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِِ ِرذ ِل َك ِ ْير َوأ ْح َس ُن .فأهل
الرسو ِل ِإن كنتم تؤ ِمنون ِب ِ
ف ِإن تناِعتم ِفي ش ْق وء ف ُردوه ِإلى ِ
الثغور غيرمستثنين من هذه القاعدْ !..
ً
ً
ً
تالثا :املقول  :بأن أهل الثغور هم أدرى بأحوالهم  ..ليسي قاعدْ  ..وليسي هي نصا شرعيا  ..وهي
ليسي على إطالقها ،ولِن الذي يمِن أن ُيقال :أن ما يتعلق بمصالح الجهاد  ..مما يخضع لالُتهاد  ..فإن
أهل الثغور أدرى بذلك من غيرهم فهذا قول معتبر ،مثال :أن يقع أسرى من العدو بأيدي املجاهدين ..
فهم في الخيار بين السر ،والقتل ،والفداء  ..وهم أدرى من غيرهم بأي الخيارات ُيعمل  ..وكذلك ما يتعلق
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بتوسيع دا،رْ القتال أو تضييقها  ..وهل ُيبدأ بهذا أم بذاك  ..فهذه املسا،ل ونحوها ُيقال فيها :أهل الثغور
أدرى باملصلح فيها من غيرهم.
وهذا ال يعنق أن ننفي ميزْ فهم لعلماء الثغور على من سواهم من العلماء ،لقوله تعالىَ  :و َّالذ َ
ين
ِ
ً
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ْ ُ
َ
َُ َ
اَّلل مل َع امل ْح ِس ِنين .ولِن هذا ال يستلزم بالضرورْ أيضا أن يِون علماء
اه ُدوا ِفينا ل ه ِدي هم سبلنا وِإن
الثغور أعلم ب ل ش قء ممن سواهم من العلماء !..
ً
رابعا :املجاهدون كغيرهم ُيخطئون  ..وفي حال لم يوُد من علماء الثغور من ينصحهم ويوُههم
للصواب  ..يتعين على كل من يعلم الحق َ فيما قد اِطأوا فيه َ أن ينصحهم  ..ويبين لهم الحق والصواب
فيما قد أِطأوا فيه  ..والذي يقول أن النصيح للمجاهدين حِر على علماء الثغور  ..فعليه بالدليل ..
ّ
وأنى!
ً
ِامسا :كثير من العلماء  ..كال،م الربع وغيرهم من علماء الم كانوا يفتون املجاهدين ،وأهل
الثغور  ..ولم يِونوا هم وقتها من أهل الثغور  ..وما أكثرالدل على ذلك لو أردنا اإلحصاء!
ً
سادسا :كم من حرك ُهادي َ في ِماننا املعاصرَ ابتدأت في سايل هللا  ..وانتهي في سايل الطاغوت
 ..ولصالح الطاغوت  ..تحي عنوان أهل الثغور أولى وأعلم  ..وال يحق لغيرهم أن يتدِل  ..أو ينصح  ..أو
ً
يبدي رأيا ..؟!!
ً
سابعا :رد الحق واحتقارالخلق  ..تحي عنوان نحن من أهل الثغور فمن أنتم ال أم لِم  ..هو عين
الِبر  ..نعيذ إِواننا املجاهدين من هذا الخلق أو أن يقعوا فيه!!
ً
تامنا :مش ل وأيما مش ل أن ُيلزم كل امر وئ يريد أن ينصح الم أو طا،ف من الناا  ..بأن يقدم
بين يدي وقبل ،وبعد كل نصيح  ..بذكرتعريف عن نفسه وسيرته ،وُهاده ،وحسناته ُ ..لينظرفيها  ..وبعد
ُ
ذلك ُيقرر هل تقبل نصيحته أم ال ..؟!!
ً
تاسعا :لو ُاء مقالي عبارْ عن إطراء ومديح وتأييد ملا تقوم به كتا،و القسام  ..هل كان ُ
سيقال
لي :أهل الثغور أولى وأدرى بحالهم  ..ال تتدِل بهم؟!!
ً
ً
عاشرا :عند التأمل نجد أن كثيرا من قيادات حماا َ املوُهين واملفتين الساسيين لِتا،و
القسام َ ليسوا من أهل الثغور  ..كالذين يعيشون َ بعد تنسيق واتفا مع النظام الطا،في النصيري َ في
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سوريا وغيرها  ..فهل ُيقال لهم ما قيل لنا  ..أم أن الوالء الحزبي يستلزم أن نقبل النصيح والتوُيه من
قيادْ الحزب دون غيرهم ..؟!!
كنا نود أن ُيقال لنا أِطأت والصواب كذا  ..والدليل عليه كذا  ..لنشِر اإلِوان على نصيحتهم
لنا  ..ولِن ملا لم يجدوا ما يؤِذ علينا وهلل الحمد  ..قالوا :نحن كذا  ..وكذا  ..فمن أني  ..وهذا لي بعلم
ُ
ُ
 ..ولي بمثل هذا ترد النصيح وتقابل؟!!
فإن قيل :النصيح ال تِون على املْل !..
أقول :الخطأ الذي يحصل على املْل  ..وتتناوله وكاالت اإلعالم العاملي  ..ويقف عليه كل إنسان ..
ال يمِن أن ُيعالج بالسروالِتمان  ..وعبر قنوات محددْ  ..هذا إن تيسرالوصول إلى تلك القنوات!

ا :429كيف نستطيع أن نوصل صوتنا إلى إِواننا املجاهدين البطال في حماا والجهاد
بضرورْ البراءْ من الحِوم املرتدْ الفلسطيني ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مش ل الِوْ في حماا والجهاد ليسي محصورْ في عالقتهم
املشبوه باملنظم وطواغيتها وحسو  ..وإنما كذلك بعالقتهم املشبوه مع بعض النظم الضال
وال افرْ؛ كالنظام السوري ،والشيع الروافض في إيران ،وغيرهم  ..لذا ال بد من نصحهم  ..وَّيان ِطورْ
ما هم عليه من مواقف تتنافى مع عقيدْ الوالء والبراء في اإلسالم  ..وهللا املستعان.

َّ
ا :430لعله تنامى إليِم ما فعله القا،د السياس ق ِالد مشعل حين ذهو إليران ليطلو
ً
إكليال من الزهور على قبر الخمينق وأنتم تعلمون
إغات للشعو الفلسطينق باملال ،وحين ذهو وضع
ً
ِطر الخمينق وكفرياته باهلل ،فهل ترى أن فعل ِالد مشعل يجوِ شرعا  ..أرُو اإلُاب عن هذا
السؤال وعدم تغافله أو اإلعراض عنه  ..وهللا يرعاكم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينِ .الد مشعل َ ومن ورا،ه حركته حماا َ بواب إيران لتشييع
فلسطين ،والشعو الفلسطينق  ..هذا الذي يريده ساس وآيايات وأحبارورهبان طهران من وراء االحتفاء
بزيارْ مشعل َ وغيره من القيادات السني َ إليهم  ..ولْلسف فقد أعطاهم مشعل ما يريدون  ..ورسال
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الشيع الروافض القا،م على الهدم والطعن قد وصلي إلى الشعو الفلسطينق من وراء هذه الزيارْ ال ق
تخللتها ِيارْ مشعل لقبر الخمينق ووضع إكليل من الزهور عليه  ..ومن دون مقابل أو أن يحصل مشعل
على ش قء ُيذكر  ..وما وعدت به إيران من مساعدات مالي سترسلها إلى الشعو الفلسطينق  ..لم تف
ً
بوعدها  ..ولم ترسل شيئا!
ً
وها نحن مؤِرا بتنا نسمع عن وُود وتشِيل ُماع شيعي رافضي في فلسطين تدين بالوالء
لقم وآيات إيران  ..تقول بقول الروافض في القرآن ،والسن  ،والصحاب  ،وأمهات املؤمنين  ..وهذا كله من
بركات ِيارْ مشعل وغيرها  ..ولسوف ُيسألون!
ال يمِن أن يِون استدراراملال أوالتعاطف من اآلِرين َ مهما كاني االظروف عصيب َ على حساب
عقيدْ ومبادئ وتوابي الم  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.

ا :431ما حِم اإلسالم في الجهمي املعطل  ..وفي من يقول بقولهم ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بالنسب للجهمي املعطل كطا،ف فهق طا،ف كفر وردْ لقيام
ً
أصولها على جحود الخالق وتعطيل أسما،ه وصفاته  ..وال أعرف أحدا من أهل العلم من توقف عن
تِفيرهم.
ولِن في تِفير الواحد املعين م هم  ..ال ينبغي اإلقدام عليه إال بعد النظر في توفر شروط التِفير
بحقه ،وانتفاء موانعه عنه  ..فقد كان اإلمام أحمد رحمه هللا رغم قوله بِفرقولهم إال أنه كان يمسك عن
تِفير كثيرم هم بأعيانهم لعدم تبوت شروط التِفيربحقهم عنده ،وكان يدعو ويستغفرلبعضهم!
قال ابن تيمي في الفتاوى  :348/23إنما كان َ أحمد َ يِفر الجهمي املنِرين لسماء هللا وصفاته؛
لن مناقض أقوالهم ملا ُاء به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ظاهرْ بين  ،ولن حقيق أمرهم يدور على
التعطيل.
وتِفيرالجهمي مشهور عن السلف وال،م  ،لِن ما كان يِفرأعيانهم؛ فإن الذي يدعو إلى القول
أعظم من الذي يقول به ،والذي يعاقو مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط ،والذي يِفر مخالفه أعظم
من الذي يعاقبه  ..ومع هذا فالذين كانوا من والْ المور يقولون بقول الجهمي  :إن القرآن مخلو  ،وأن
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هللا ال يرى في اآلِرْ ،وغيرذلك ويدعون الناا إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ،ويِفرون
من لم يجبهم ح ى أنهم كانوا إذا أمسِوا السيرلم يطلقوه ح ى يقربقول الجهمي  :أن القرآن مخلو  ،وغير
ً
ً
ذلك .وال يولون متوليا وال يعطون رِقا من بيي املال إال ملن يقول بذلك ،ومع هذا فاإلمام أحمد َ رحمه هللا
تعالى َ ترحم عليهم ،واستغفرلهم ،لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مِذبون للرسول ،وال ُاحدون ملا ُاء به،
ولِن تأولوا فأِطأوا ،وقلدوا من قال لهم ذلك.
وكذلك الشافعي ملا قال لحفص الفرد حين قال :القرآن مخلو  :كفرت باهلل العظيم .بين له أن
هذا القول كفر ،ولم يحِم بردْ حفص بمجرد ذلك؛ لنه لم يتبين له الحج ال ق يِفربها ،ولو اعتقد أنه
مرتد لسعى في قتله ا -هَ.
قلي :من باب أولى اإلمساك عن تِفيرمن وافق الجهمي في بعض قولهم والنظرإلى شروط التِفير
واملوانع بحقه  ..وَّخاص إن كاني أصوله الِرى أصول سني  ..وَّخاص إن كان من ذوي العلم واالُتهاد
ً
املتقدمين في ِدم الدعوْ والسن  ..وَّخاص إن كان ِطؤه الذي وقع فيه ناتجا عن اُتهاد وتأويل ..
ً
فمثل هؤالء ال بد من أن نتأول لهم َ ونترحم عليهم َ ونثنق عليهم ِيرا فيما أصابوا فيه الحق  ..مع بقاء القول
بخطئهم فيما أِطأوا فيه  ..وكفر قولهم إن كان يرقى إلى درُ الِفر  ..وهللا تعالى أعلم.
قال الذهبق في السير :45/30غالْ املعتزل  ،وغالْ الشيع  ،وغالْ الحنابل  ،وغالْ الشاعرْ ،وغالْ
املرُئ  ،وغالْ الجهمي  ،وغالْ الِرامي  ،قد ماُي بهم الدنيا ،وكثروا ،وفيهم أذكياء وعباد وعلماء ..
نسأل هللا العفو واملغفرْ لهل التوحيد ،ونبرأ إلى هللا من الهوى والبدع ،ونحو السن وأهلها ،ونحو
العالم على ما فيه من االتباع والصفات الحميدْ ،وال نحو ما اتبع فيه بتأويل سائغ ،وإنما العبرْ بِثرْ
الحسنات ا -هَ.
هذا ما يقتضيه اإلنصاف  ..وما أقل أهله!

ا :432لم أفهم قول ُهم وال الفر بينه وَّين قول محمد بن كرام في اإليمان ،وكذلك قول
بشر املريس ق  ..وهل كان لجهم عالق باليهود من حي إدِال هذه الضالالت في دين املسلمين  ..حي
ً
ال بد أن هناك عالق بين ما سبق وقول سعيد بن الجبيرم املرُئ يهود أهل القبل م وُزاكم هللا ِيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .هم بن صفوان قال :اإليمان هو معرف القلو وتصديقه
وَّالتالي فإن الِفر عنده وعند أتباعه محصور بتِذيو القلو فقط  ..فأِرج بذلك العمال الباطن
والظاهرْ من مسمى اإليمان.
أما محمد بن كرام فقال :اإليمان قول باللسان فقط ،فأِرج بذلك مطلق العمال القلبي
والعمال الظاهرْ على الجوارح من مسمى اإليمان ،وعلى مذهبه الضال :الزنادق املنافقون مؤمنون ومن
أهل الجن .
ً
والفر بينه وَّين ُهم أن ابن كرام اشترط قول اللسان وُهم لم يشترطه ،كما أن ُهما اشترط
تصديق القلو ومعرفته وابن كرام لم يشترطه.
ً
أما بشر املريس ق فقال :اإليمان تصديق بالقلو واللسان  ..فوافق ُهما من ُه تصديق القلو
وِالفه من ُه اشتراطه لتصديق اللسان ،ووافق ابن كرام من ُه اشتراطه لتصديق اللسان وِالفه
من ُه اشتراطه لتصديق القلو  ..وما سوى ذلك فالثالت متفقون على إِراج العمال الظاهرْ
والباطن من مسمى اإليمان  ..وتالتتهم على باطل عظيم.
ً
والقول بأن ُهما له أصول يهودي فال أعرف من أهل العلم من قال بذلك  ..وقول سعيد بن ُبير
الوارد في السؤال محمول على املشابه ؛ أي شابهوهم بالتفريط والجفاء ،وتزكي النف على هللا  ..فِما
أن اليهود قد ِكوا أنفسهم على هللا ،قالوا عن أنفسهم أنهم شعو هللا املختار ..وأنهم أهل ُنته  ..وأن النار
ً
َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َّ َ َّ ً َ ْ ُ َ ً ُ َ َّ َ ْ ُ ْ
ودْ ق ْل أتخذت ْم ِعن َد
ال تصيبهم إال أياما معدودْ كما قال تعالى ع هم :وقالوا لن تمسنا النار ِإال أياما معد
َّ َ ْ ً َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ
ُ ْ َ َ ْ
ولو َن َع َلى َّ
اَّلل َما ال ت ْعل ُمونالبقرْ .80 :وقال تعالى :ق ْل ِإن كاني
اَّلل عهدا فلن يخ ِلف اَّلل عهده أم تق
ِ
ِ
َ
َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ً ْ ُ ن َّ
الناا َف َت َم َّن ُوا ْاملَ ْو َت إ ْن ُك ْن ُت ْم َ
ص ِاد ِقينالبقرْ .94 :وقال تعالى:
لِم الداراآل ِِرْ ِعند ِ
اَّلل ِ ِالص ِمن دو ِ
ِ
ِ
َ
ُ ْ َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ ن َّ
الناا َف َت َم َّن ُوا ْاملَ ْو َت إ ْن ُك ْن ُت ْم َ
ص ِاد ِقينالجمع :
قل يا أيها ال ِذين هادوا ِإن ِعمتم أنِم أو ِلياء ِ ِ
َّلل ِمن دو ِ
ِ
ِ
 .6كذلك أهل اإلرُاء والتجهم  ..فإنهم حِموا َ وفق أصولهم الباطل َ على الِفرْ واملجرمين من أهل
اإلعراض والعناد بالنجاْ وأنهم مؤمنون ومن أهل الجن  ..وقالوا إيمان الفجرْ العصاْ كإيمان ُبريل
والناياء  ..فجرؤوا الناا على التواكل وترك العمل  ..وأوكلوهم إلى الذرْ من اإليمان  ..فتشابهي أقوالهم
وأفعالهم فعدهم السلف لُل ذلك يهود أهل القبل  ،وهللا تعالى أعلم.
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ا :433ما حِم أهل اإلرُاء  ..وحِم غالاهم  ..هل هم مسلمون  ..تجوِ الصالْ ِلفهم ..
وكيف نتعامل معهم ..؟!
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال اعرف أحدا من أهل العلم قال بِفراملرُئ  ..مع اتفاقهم على
تضليلهم ،والتحذير م هم ومن بدعتهم  ..وَّاستثناء م الجهمي م وهؤالء ُيعدون غالْ املرُئ  ..فقد اتفق
السلف على كفرهم كطا،ف  ،بينما كانوا ُيراعون شروط التِفيروموانعه تِفيراملعين م هم.
ُ
واملرُئ  ..وإن كانوا كطا،ف ال تعد طا،ف كفر ..إال أن ذلك ال يعنق أن حِم الِفرال يطال أحدهم
إن حمله اإلرُاء على الوقوع في الِفر البواح؛ كأن ُيظاهر الطواغيي املجرمين على املؤمنين املوحدين !..
أما كيف نتعامل معهم ..؟!
أقول :بحسو ما يظهر من حسنات تستدعي املواالْ  ..أو سيئات تستدعي الجفاء والبراء  ..قال
الذهبق في السير  :45/30غالْ املعتزل  ،وغالْ الشيع  ،وغالْ الحنابل  ،وغالْ الشاعرْ ،وغالْ املرُئ ،
وغالْ الجهمي  ،وغالْ الِرامي قد ماُي بهم الدنيا ،وكثروا ،وفيهم أذكياء ،وعباد ،وعلماء  ..نسأل هللا
العفو واملغفرْ لهل التوحيد ،ونبرأ إلى هللا من الهوى والبدع ،ونحو السن وأهلها ،ونحو العالم على ما
فيه من االتباع والصفات الحميدْ ،وال نحو ما اتبع فيه بتأويل سائغ ،وإنما العبرْ بِثرْ الحسنات ا -هَ.
وهللا تعالى أعلم.

غال في التِفير م ما تقييمِم لهذه
ا :434م اللباني رحمه هللا مرجئ في باب اإليمان ،ومرجئ و
املقول وَّالتفصيل ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين ُ .يعتبر الشيخ اللباني َ رحمه هللا َ في مسا،ل اإليمان والوعد
والوعيد مرجئ بل وُهمق ُلد .وإن كان في الظاهر ومن ُه أِرى يأتي بتعريف أهل السن والجماع
لإليمان بأنه :اعتقاد ،وقول وعمل ،يزيد وينقص !..
يعرف ذلك املتتبع لجميع كالم الشيخ في املسأل  ..وتفصيل ذلك أذكره في النقاط التالي :

422

الفرق واجلماعات

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

 -1ملعرف مذهو الشيخ في اإليمان  ..ال ينبغي أن نقف فقط على تعريفه لإليمان من دون النظر
إلى فهمه ،وشروحاته ،وتأصيالته لهذا التعريف !..
ما قيم أن يأتي املرء بتعريف اإليمان كتعريف  ..تم هو عند التأصيل والتقعيد ،وَّناء الح ام
يتعامل مع اإليمان تعامل أهل التجهم واإلرُاء ،وَّما يناقض ُويغايرتعريفه لإليمان !..
هذا الذي وقع فيه الشيخ َ رحمه هللا وعفا عنه َ ،واملتتبع لِالمه في املسأل يدرك ذلك بسهول ..
!
 -2من لواِم هذا التعريف القول بأن الِفر كذلك يِون :باالعتقاد ،والقول  ،والعمل  ..لِن نجد
أن الشيخ يحصرالِفرفي التِذيو واالستحالل القلبق فقط  ..والِفرباللسان ،أو العمل ال اعتبارله عند
ً
الشيخ ما لم يِن داال دالل صريح على االستحالل القلبق لهذا الِفر  ..وللشيخ كالم كثيريدل على هذا،
وإليك بعض عباراته وكلماته في ذلك:
قال في ُوابه على كفرشاتم هللا ورسوله كما في م الِفركفران م :مما نرى ذلك على االطال  ،فقد
ً
يِون السو والشتم ناتجا عن الجهل ،وعن سوء ترَّي !!..م .
ً
ً
ً
ً
م ولِننا نفر بين الِفر املقصود قلبا وَّين الِفر الذي لم ُيقصد قلبا ،وإنما قالبا وفعال !!..م م
ً
الِفر عمل قلبق ولي عمل بدني  !!..م ال يوُد عندنا في الشريع أبدا نص يصرح ويدل دالل واضح
ً
على أن من آمن بما أنزل هللا لِنه لم يفعل شيئا مما أنزل هللا ،فهذا كافر !!..م والتفريق بين كفر وكفر هو
ً
ً
أن ننظرإلى القلو ،فإن كان القلو مؤمنا والعمل كافرا ،فهنا يتغلو الحِم املستقرفي القلو على الحِم
املستقرفي العمل !!..م وغيرها من العبارات ال ق ال ينطق بها وال يقرها إال ُهمق ُلد في اإليمان  ..لن املرُئ
ً
يرون الِفر بالقول  ..والشيخ ال يرى الِفر بالقول مجردا كما ُاء في ُوابه عن شاتم هللا ورسوله الذي
ينقل ابن تيمي وغيره اإلُماع على كفره وردته !..
ً
وما تقدم من كالم للشيخ هو كله مذكور في شريطه م الِفر كفران م وقد رددنا عليه مفصال في
كتابنا م االنتصار لهل التوحيد  ..م الذي مض ى على صدوره أكثر من ِم سنوات ،من دون أن يصلنق
من الشيخ مجرد ُواب أو رد َ على ِالف عادته مع من يرد عليه أو ُيخطئه ولو في تضعيف حدي كان
الشيخ قد صححه ! َ ،أو يتجرأ متعصب الشيخ على كثراهم َ ووقاح بعضهم َ أن يردوا عليه الرد العلمق
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ً
الصحيح ،بعيدا عن الِذب وعبارات التجريح  ..مما يجعلنا نجزم وهلل الحمد واملن والفضل بصواب ما
كنا قد قررناه عن الشيخ ومذهبه في املسال !
وفي كتابه التحذير من فتن التِفير،صفح  68يقولِ :الص الِالم :ال بد من معرف أن الِفر َ
كالفسق والظلم َ ينقسم إلى قسمين :كفر وفسق وظلم ُيخرج من املل  ،وكل ذلك يعود إلى االستحالل
القلبق !
وآِر ال ُيخرج من املل ؛ يعود إلى االستحالل العملي!!..م ا -هَ .أي لو استحل الِفربالقول والعمل
ً
ال يِون كافرا ح ى يأتي دليل على أنه استحله بقلبه  ..وهذا عين قول ُهم !!..
وقال في كتابه الِير من السلسل الصحيح  :112/6مالِفر قسمان :اعتقادي وعملي .
فاالعتقادي مقره القلو  .والعملي محله الجوارح !!..م مما دل أن الشيخ عندما يت لم عن الِفر العملي
فهو ال يريد من ذلك تقسيم السلف للِفر ،أو مراد الشارع من تسمي بعض الذنوب واملعاص ق َ ال ق هي
دون الِفرَ بالِفر ..وإنما يريد كل كفر ُيمارا على الجوارح الظاهرْ  ..فهو عنده من الِفرالعملي الصغر
الذي ال يخرج صاحبه من املل !!..
 -3تم كيف يستقيم تعريف اإليمان بأنه :اعتقاد وقول وعمل  ..وقول الشيخ بأن الذي لم يعمل
ً
ً
شيئا من أركان وواُبات الدين  ..ولم يقل مرْ ربي اغفرلي ِطيئ ق يوم الدين  ..هو مؤمن ولي كافرا ..؟!!
 -4كيف يستقيم قول الشيخ :أن اإليمان يزيد وينقص  ..وقوله في م الِفر كفران م وغيره أن من
لم يحِم بما أنزل هللا مرْ مثله مثل من لم يحِم بما أنزل هللا ما ،مرْ  ..ألف مرْ  ..الخ ،من حي التر
على إيمان أو كفراملرء ؟!!
لُل ذلك كله قلنا أن الشيخ في مسأل اإليمان والوعد والوعيد هو ُهمق ُلد  ..والعبارْ املقال
في الشيخ ،واملسؤول ع ها في السؤال أعاله هي حق وصواب  ..مع وُود بعض التحفظ على التفريق بأنه
غال؛ لن من كان في اإليمان مرجئ فهو في التِفير مرجئ،
في اإليمان مرجئ  ..بينما في التِفير هو مرجئ و
والعِ

غال أو ُهمق،
غال أو ُهمق فهو في التِفير كذلك مرجئ و
كذلك  ..ومن كان في اإليمان مرجئ و

والعِ كذلك  ..وهللا تعالى أعلم.
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ً
مع التنايه :أن ما تقدم ال يمنع من أن نحفظ للشيخ فضله وم انته  ..فإن له فضال على الم كبير
ال يجحده إال ظالم متحامل  ..نعوذ باهلل من الظلم والجور  ..ونسأله تعالى أن يرحم الشيخ ويعفوعنه ،وأن
يجعل من حسناته الِثيرْ ما يجو سيئاته ويمحها ،إنه تعالى سميع قريو.

ا :435يستنِر البعض أنه ال يجوِ االنتساب إلى السلف  ،يعنق تقول  :أنا سلفي ! وأن
الدعوْ إلى هذا من التفرق  ،ولي هناك إال فرق واحدْ في ِعمه أال وهي اإلسالم  ،واِتيارنا ودعوتنا
إلى السلفي إسهام في التفرق  ..ويقول  :لسنا سن وُماع  ،ولسنا سلفيون  ،وال صوفيون  ،وال
أشعريون  ،و ال معتزل  ،وال  ،وال  ،وال  ..بل نحن مسلمون  ،يجمعنا كتاب هللا  ،يوحدنا توحيد هللا ،
وغايتنا مرضاْ هللا  ...فما هو توُيهِم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نجيو على هذا السؤال من أوُه ،م ها :أن اإلسالم دين هللا ..
ولي

فرق  ..فال يجوِ أن نسمق اإلسالم فرق ؛ لن الفرق تعنق مجموع من الناا تجتمع على فهم

وتصور معين  ..يحتمل فيهم الخطأ والصواب  ..أما اإلسالم فهو دين هللا تعالى ،وتعاليمه ،وأح امه  ..ال
يجوِ افتراض الخطأ فيها  ..هذا وُه!
ووُه آِر :من يقول ال فر بين طا،ف السلف  ..ومن ينتسو لهذه الطا،ف  ..وَّين طا،ف املعتزل
أو طا،ف الشيع الروافض  ..ومن ينتسو إليها  ..إذ كل طا،ف لها علماؤها وأدلتها على أنها هي الطا،ف
الناُي واملنصورْ  ..فهو كمن يقول :ال فر طا،ف النصارى  ..وطا،ف اليهود  ..وطا،ف املسلمين  ..إذا
كل طا،ف من هذه الطوا،ف لها علماؤها  ..الذين يزعمون بأنهم هم الطا،ف الناُي  ..والفرق الناُي
 ..وما سواهم على ضالل  ..وكل طا،ف لها أدلتها على ما تزعم !!..
وهذا قول ال يقول به إال كل ُاهل ُهله مركو ومغلظ  ..أو شيعي رافض ق ِبي  ..يريد أن يمرر
طعنه بالسلف الصالح  ..بمثل هذه الساليو !!..
والرد على هذا القول املتهافي الساقط ُيخط فيه مصنف كامل  ..ولِن نِتفي هنا بأن نسأل
ً
ً
سؤاال واحدا فقط :هل كل فرق أو طا،ف من طوا،ف أهل الِفر ،والبدع ،،والهواء  ..يستطيعون بأن
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يأتوا بالدليل الصحيح من الِتاب أو السن  ..بأنهم هم الفرق أو الطا،ف الناُي  ..وأنهم هم أهل الحق
؟!!
ً
ً
هل كل من ِعم أنه ممن ُيحسنون صنعا  ..يستطيع أن يأتي بالدليل من الِتاب والسن  ..أنه فعال
ً
من الذين ُيحسنون صنعا ..؟!
فإن قال :نعم  ..يِون قد حِم بنفسه على دين هللا تعالى بالتناقض  ..وأنه دين يقرالش قء وضده
 ..يقر الحق والباطل  ..يقر اإليمان والِفر  ..وأن نبينا صلى هللا عليه وسلم لم يتركنا على املحج البيضاء
ليلها ك هارها  ..ولم يبين لنا الحق وصف أهله  ..وال الباطل وصف أهله  ..لن كل فريق من هذه الفر يجد
الدليل من الِتاب والسن على صح ما هو عليه من حق أو باطل  ..وهذا عين التِذيو والِفرالبواح!
وإن قال :ال  ..ال يستطيعون  ..ال يستطيع إال أهل الحق َ وهم الذين كانوا على ما كان عليه النبق
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه َ بأن يأتوا بالدليل من الِتاب والسن على أنهم هم الطا،ف الناُي
واملرضي  ..يِون بذلك قد رد على نفسه بنفسه  ..وكفانا مؤن الجدال!
ووُه آِر من أوُه الجواب ،نقول كذلك :ملا علمنا بالنقل والعقل أن سلفنا الصالح من
ً
الصحاب والتابعين لهم بإحسان من القرون الثالت املشهود لها َ نصا َ بالخيري والفضل  ..وهم ِير
ً
ً
ً
القرون ،وِير الفر والجماعات فهما وامتثاال والتزاما لح ام اإلسالم  ..دل ذلك على أن التزام طريقتهم
ومنهجهم وفهمهم لنصوص الشريع  ..هو السلم والحِم  ..والنفع  ..وهو الطريق المثل والقرب للنجاْ
 ..بخالف من شذ عن فهمهم وطريقتهم من الفر الضال واملنحرف  ..فإن مآله وال شك إلى الضالل
ُْ ْ َ ُ ّ
ََ ْ ُ َ
َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
يل املؤ ِم ِنين ن َو ِل ِه َما
والعذاب كما قال تعالى :ومن يشا ِق ِق الرسول ِمن بع ِد ما تبين له الهدى ويت ِبع غيرس ِا ِ
ً
ً
ْ
َّ
َت َو َّلى َو ُن ْ
ص ِل ِه َُ َهن َم َو َس َاءت َم ِصيرا .وأولى الناا دِوال في معنى سايل املؤمنين الوارد في اآلي  ..الذي يجو
اتباعه وانتهاُه  ..والذي يهلك ويخسركل من ِالفه وتنِبه  ..هم السلف الصالح من الصحاب والتابعين
لهم بإحسان  ..الذين رض ق هللا ع هم ورضوا عنه.
ً
ّ
وليعرف املرء عن نفسه
من هنا ُاء االنتساب إلى منهجهم وطريقتهم وفهمهم تشريفا لصاحبه ..
ومنهجه  ..وليميز نفسه عن فر الضالل والهواء  ..ومذاهبهم  ..وما أكثرها !..
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أما إن كان هذا االنتساب  ..والتسمق بالسلفي يعنق التحزب إلى أشخاص وشيوخ معينين
ومعاصرين  ..تحصر السلفي في مواالاهم؛ فمن واالهم فهو َ على عالته َ سلفي وأتري  ..ومن ِالفهم أو
نقدهم  ..أوِرج عن بعض منهجهم وطريقتهم  ..واُتهادااهم  ..فهوِلفي لي بسلفي  ..فإن كاني السلفي
تعنق هذا التحزب  ..والتعصو العمى لسماء بعض الشيوخ املعاصرين  ..فهق بدع تفر  ..نبرأ إلى هللا
تعالى م ها  ..ومن دعااها  ..وسلفنا الصالح برآء كذلك م ها!
أقول :كثيرمن مفاهيم ومصطلحات هذا الدين تعرضي لتشويه بليغ من قبل أهل الهواء؛ بحي
ُ ّ
عرف عن ني املرء من وراء استخدامه لهذا املصطلح أو ذاك ..
ال يمِن ذكرها منفردْ من دون تفصيل ي ِ
ً
من هذه املصطلحات واملفاهيم ،مفهوم م السلف م وم السلفي م  ..حي كان قبل عشرين عاما ُيقال
للناا :عليِم بمنهج السلف  ..واتباع السلف  ..فيفهمون املقصد واملراد  ..وأنه يعنق اتباع منهج وفهم
ُ
السلف الصالح من الصحاب والتابعين  ..بينما اليوم لو قيل لهم نف ال لم  ،وطلو م هم نف المر:
ذهو أذهان كثير من الناا  ..إلى أننا ندعوهم إلى التعصو والتحزب للشيخ فالن  ..وفالن  ..وفالن ..
ولطريقتهم  ..لذا نجد أنفسنا مضطرين للتفصيل والشرح املطول؛ ماذا نريد من هذه ال لم أو الدعوْ ..
ح ى ال ُيفهم مقصدنا ِطأ  ..وال حول وال قوْ إال باهلل!


ً
ا :436شيخنا الِريم  :إن مسأل السلفيين غيرواضح في بالد الشام لقلتهم  ..عموما فهل
هم طا،ف قا،م على الحق وإذا كانوا كذلك فلماذا يسمون أنفسهم سلفيين ملاذا ال يقولون عن
أنفسهم أنهم أهل السن والجماع  ..ملاذا هذا التفر و لو باالسم ..؟
تم لنا عتو عليِم  :كيف نسيتم سوريا الشام من مواضيعِم و آراِ،م وفتاويِم  ..وأهلها بأم
ً
الحاُ ملن يوقظهم و يرشدهم  ..وُزاك هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .السلفي تعنق اتباع الِتاب والسن  ،على منهج وفهم السلف
الصالح ،ولِن ملا أصبح هذا االسم ُيطلق على بعض التجمعات املشيخي والحزَّي الضيق املعاصرْ،
ويعِ بعض أف ارهم وتصورااهم الخاطئ الشاذْ ،أصبح هذا االسم لم يعد يعِ َ لدى أفهام الناا
َ ذلك املعنى اآلنف الذكر ،وإنما يعنق َ في كثير من الحيان َ التعصو لبعض املشايخ املعاصرين ،وملذاهبهم

427

الفرق واجلماعات

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

وآرائهم وطرقهم  ..لذا َ ح ى ال ُيفهم املرء ِطأ َ لم يعد يِفي أن يدعو الناا إلى السلفي من دون أن يوضح
املعنى الذي يريده من دعوته للسلفي  ،كلما ذكركلم السلفي !
ً
ودرءا لحصول مثل هذا االلتباا والخطأ نرى أن ُيستعاض عن هذه التسمي  ،كتعريف بأهل
الحق من غيرهم باملصطلح القديم الذي كان عليه سلف الم وُمهورها ،وهو م أهل السن والجماع م
وهللا تعالى أعلم.
تم أقول :العبرْ ليسي بالتسمق وإنما بالتحلي  ..فلي كل من ِعم بلسانه أنه سلفي أو من أهل
السن والجماع يِون كذلك من غيربرهان ساطع ُيثاي صد ادعا،ه وانتما،ه!
أما قولِم عنق يا أخي :أني نسيي سوري ..؟!
أقول :ال وهللا ما نسيناها وما نسينا الهل والحب  ،واإلِوان  ..فسوري الشام ذكراها في البال
والوُدان مهما حاول الطغاْ الظاملين أن ُيباعدوا بيننا وَّين البالد والعباد !..
ولو اطلعتم على املواد املنشورْ في املوقع لوُدتم بعض املواضيع ذات العالق بالوضع الراهن
في سوري  ..مع اعترافنا وشعورنا بالتقصير ،وال حول وال قوْ إال باهلل.

ا :437شيخنا الِريم حفظه هللا  ..ال يخفاكم ما ُيذاع حول حرك طالبان اإلسالمي ال ق
تحِم بالد الفغان في الوقي الحاضر ،نرُو منِم َ شيخنا الِريم َ إفادتنا باإلُاب عن التساؤالت
التالي :
 -1هل الحرك ذات توُه سنق يفهم اإلسالم بالفهم الذي مض ى عليه سلف الم رضوان هللا
عليهم ..؟
 -2هل يجو على املسلمين الهجرْ إلى تلك الديار ..؟
ّ
 -3هل يجو على املسلمين مبايع املال محمد عمر على اعتبار أن أفغانستان اآلن هي الدول
اإلسالمي الوحيدْ املطبق للشريع واملحاصرْ من أُل ذلك ..؟
ً
ً
نرُو منِم شيخنا إفتاءنا بما ترونه حقا وَّما تدينون به رب العاملين  ..وُزاكم هللا ِيرا.

428

الفرق واجلماعات

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

طرف وأخ  ..وَّصيغ مختلف ،
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .فقد وردني هذا السؤال من أكثرمن و
أُمعها السؤال املتقدم  ..وكني أود أن أؤِراإلُاب على مثل هذه السئل لفترْ من الزمن ريثما تظهرلنا
أمور تعيننا على فهم هذه املسا،ل أكثر  ..ولِن عما يبدو قد نفد صبر اإلِوان  ..وال بد من اإلُاب على
ً
أسئلتهم بما نعلمه ونعتقده إلى هذه اللحظ  ..مجمال اإلُاب في النقاط التالي :
 -1مصادرعلمق عن حرك الطالبان هو ما تتناقله وسا،ل اإلعالم املختلف املنصف م ها والظامل
 ..وما سمعناه من شهود بعض اإلِوان الثقات  ..وهي بمجموعها تصو في الثناء على
ً
الطالبان ِيرا  ..وأنهم ُادون في نصرْ هذا الدين ،وفي قيام دول اإلسالم ال ق تحِم بما أنزل هللا.
ولِن َ ومن ِالل ما تناها إلى مسامعنا َ ال يمِن أن نصف حرك الطالبان بمجموع طاقمها
وقيادااها أنها حرك سني سلفي تفهم اإلسالم بالفهم الذي مض ى عليه سلف الم كما ورد في السؤال ..
فقيادات الطالبان متباينون في مواقفهم تجاه ذلك!
فهق حق فيه دِن  ..ودِنه يأتي من ُه الصوفيات املنتشرْ في البالد  ..ومن ُه التعصو
الشديد ملذهو اإلمام أبي حنيف رحمه هللا  ..ومن ُه التباين النسبق في املواقف والتصور بين أفراد
الطاقم الحاكم في حرك الطالبان  ..نسأل هللا تعالى أن ُيزيله ،وأن يبدل الحوال إلى أحسن حال.
 .2هذا الدِن املشار إليه  ..ال يمنع َ إن شاء هللا َ من وصف الدول اإلفغاني الحالي بأنها دول
إسالمي تستحق كل دعم ونصرْ وتأييد  ..وَّخاص أن دول الِفر والنفا كلها قد ت البي على هذه
التجرَّ اإلسالمي الجادْ في أفغانستان  ..لغرض وأدها في م انها ،وقبل أن تمتد آتارها إلى بقي المصار
وَّخاص م ها املجاورْ لها !..
 .3أما بالنسب إلى وُوب الهجرْ إلى أفغانستان  ..؟
ً
ُ
ً
أقول :الهجرْ تشرع أوال لسالم العبادْ والدين  ..وتانيا لسالم النف

من سطوْ العداء ..

فحيثما تتحقق سالم العبادْ والدين  ..وكذلك المن على النف تتعين الهجرْ واإلقام .
ف ل مسلم أدرى بنفسه وحاله  ..وأدرى بامل ان الذي يناسبه ُويمِن أن ُيظهر فيه دينه  ..وتِمن
ً
ً
فيه مصلح الدين والدنيا معا  ..حي أن من أهل العلم من ُعل نوعا من الهجرْ من أرض العدوال تجوِ
وذلك عندما تِون إقام املسلم في أرض العدو أرجح مصلح وفا،دْ من هجرته إلى أرض اإلسالم  ..وأكثر
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ن اي لهم مما لو كان يعيش في أرض اإلسالم ،وهذا فقه وُيه معتبرعند الحدي عن الهجرْ وما يتعلق بها
من أح ام ومسا،ل.
فإذا علمي ذلك علمي أنه لي من الفقه أن نطالو ما يزيد عن مليارمسلم منتشرين في أصقاع
الرض بأن يتركوا ديارهم وَّلدانهم ،ويفرغوها للطواغيي الظاملين ليتوُهوا إلى أفغانستان  ..أو العِ
فنطالو املسلمين بأن ال ُيهاُر أحد م هم إلى أفغانستان  ..فهذا ِطأ ،وذاك ِطأ  ..والصواب هو ما
فصلناه من قبل بأن يتحرى املسلم امل ان الذي تتحقق فيه سالم العبادْ والدين على الوُه الكمل
والفضل كما قال تعالىَ  :يا ع َباد َي َّالذ َ
اي َف ْ
ين َآم ُنوا إ َّن َأ ْرض ق َواس َع َفإ َّي َ
اع ُب ُدو ِن فوسع هللا تعالى
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرض من أُل تحقيق سالم العبادْ والدين.
 -4أما ما يتعلق بايع الشيخ املال محمد عمر َ حفظه هللا َ فإني ال أعرف أنه قد طالو بها مجموع
الم ؛ إذ أن البيع لها حقو وواُبات على كال الطرفين  ..قد ال يِون من املناسو في هذه املرحل
العصيب الحرُ أن يفتح الشيخ على نفسه هذا الباب !..
ولِن الذي أراه أن من نزل في سلطان الرُل ودولته يجو عليه أن يعطيه السمع والطاع في
املعروف  ..سواء تم ذلك بايع أم من دون بيع  ،وهللا تعالى أعلم.

ً
ً
ا :438بسم هللا الرحمن الرحيم  ..بارك هللا فيِم  ،وُزاكم هللا ِيرا  ،لقد قرأت لِم مقاال
حول طالبان  ،وأردت أن استوضح منك بعض الشياء حول هذا المر  ..كيف ترون المور ال ق آلي
إليها حول ما حدث لطالبان ولفغانستان في الوقي الحالي ،وهل ترون أن الطالبان ِسروا أم أنهم
انتصروا ،وكيف تفسرون لنا هذا االنتصار  ..وإن كان الجواب أنهم هزموا ،فهل بساو التخلف في
اإلعداد واالستعداد حي أنهم يقاتلون بدون وُود كفاءْ بي هم وَّين الِفار؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بل هم من نصرإلى نصرإن شاء هللا  ..فال تبخلوا عليهم َ وقد أهل
رمضان املبارك َ بالدعاء !..
قضي حِم هللا تعالى أن ال يمن بالنصر على عباده إال بعد اِتبار  ..وتمحيص وَّالء  ..كما قال
َ َ
َ َ َ َّ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ ُ
َ َ ُ َّ ُ
َُْ َ
َّ
اا أن ُيت َركوا أن َيقولوا َآمنا َو ُه ْم ال ُيفتنون ،وقال تعالىَ  :ولن ْبل َونِ ْم َح َّ ى ن ْعل َم
تعالى :أح ِسو الن
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َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ
ُْ َ
ين َون ْبل َو أِ َب َارك ْم فال بد من البالء  ..ليحصل االصطفاء  ..فاهلل تعالى يقدر ما
اه ِدين ِمنِم والص ِاب ِر
املج ِ
يشاء  ..ويخلق ما يشاء  ..ويفعل ما يشاء  ..وكل ما يصدر عنه تعالى فهو تمام العدل والحِم والرحم ..
علم ذلك من علم أو ُهل ذلك من ُهل.
إضاف إلى ذلك فإننا نؤكد أن ما من سوء أصاب إِواننا املجاهدين هنا أو هناك  ..فهو بساو من
أنفسنا وأنفسهم  ..وال نظن باهلل تعالى غيرالحق والعدل.

ا :439هل ترى كفر من اعتقد بمبادئ حزب التحرير ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أقول :ال  ..ال نرى كفره  ..فحزب التحرير من ُمل الحزاب
اإلسالمي املعاصرْ ال ق لها وعليها  ..ولو استطاع الحزب أن يتحرر من التعصو لبعض املسا،ل
ً ً
واملواقف ،والسلوكيات الخاطئ  ..ال ق ُعرف بها ُ
وعرفي به  ..ل ان فيه ِيرا كثيرا  ..وقد عنينا بعض أف ار
ومبادئ الحزب بش قء من الرد في كتابنا م الطريق إلى استئناف حياْ إسالمي وقيام ِالف راشدْ على ضوء
الِتاب والسن م فليراُعه من شاء.

اّ :440
حياكم هللا يا شيخنا الفاضل  ..أسأل هللا أن يجمعنا بِم في الدنيا على االنتصارهلل
ّ
ّ
ظله يوم ال ّ
ظل إال ظله.
و لرسوله و للمؤمنين  ..و أن يجمعنا في
ّ
ً
ً
سؤالي يتعلق بشأن حزب التحرير  ..فأود أن أسمع منِم قوال فصال في املسأل  ..عقيدْ الحزب
ّ
ومنهجه في التلقي  ..ومذهبه الفقهق  ..وهل هم من أهل السن  ..أم من أهل القبل ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .شِر هللا حسن دعا،ك  ..وتقبل هللا منك  ..ولك بمثل ما دعوت
إن شاء هللا  ..وبعد :بالنسب لحزب التحرير فهو حزب كثر كالمه وُداله ّ
وقل فعاله  ..تتبع ِالت الفر
واملذاهو فأِذ من كل فرق شذوذااها :أِذ من املعتزل تقديم العقل على النقل  ..ورد ِبر اآلحاد في
مسا،ل االعتقاد!..
ً
وأِذوا من الجهمي قولهم بأن اإليمان هو التصديق الجاِم؛ لذا فهم ُيجادلونك أحيانا في كفر
ً
الطواغيي الحاكمين ،وكفرُيوشهم ال ق تقاتل دفاعا عن عروشهم وأنظمتهم ال افرْ !..
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ومن الشاعرْ  ..أِذوا شذوذااهم في السماء والصفات !..
وأِذوا من الخوارج تِفير املسلمين وسوء الظن بهم؛ فهم لدنى ِالف يرمون اآلِرين َ من
العاملين لإلسالم َ بأنهم عمالء لإلن ليزأو المري ان !..
قال لي كبيرهم َ في ُمع من عناصر حزبهم َ يوم أن كنا في الباكستان احذر عبد هللا عزام؛ فهو
مخابرات أردني  ..فقلي له :هذا يعنق أنِم تِفرون الشيخ  ..وملا طالبناهم بالدليل والبين  ..لم نجد
عندهم سوى الحقد وسوء الظن!
ً
وفي بيان لهم قديم َ فاتنق تاريخه َ يقولون فيه حرفيا :مال تزال بريطانيا تضرب النظام في سوريا
عن طريق عمالئها في الداِل !!..م فلما راُعناهم في إفِهم هذا  ..وقلنا لهم :هذا معناه أن مروان حديد
وإِوانه  ..هم عمالء لإلن ليز  ..وهذا يستلزم تِفيرهم  ..فلم نجد عندهم إال الجدال وسوء الظن
باملسلمين!
الطالبان إلى الم

أطنان
كانوا يقولون ع هم عمالء لْلمري ان  ..وملا وُدوا المري ان يدكونهم ب
و

من القنابل الفتاك  ..استحوا من قولهم الجا،رهذا وِنسوا !..
ً
وكذلك أِذوا من الشيع الروافض ّ
التقي ؛ فهم إن قابلوا أحدا من املجاهدين قالوا :نحن نؤمن
بالجهاد ،والحزب يدعو إلى الجهاد  ..والذي يقول غير ذلك ال يعرف الحزب  ..وهو يخالف نصوص الحزب
ً
ميوال للجهاد  ..أو وقعوا في شباك الطواغيي :قالوا نحن ّ
نجرم العمل
 ..وإذا قابلوا من ال يجدوا عنده
املسلح  ..ال نؤمن بالعمل املسلح  ..نحن حزب سياس ق  ..ال نؤمن بالعنف  ..ونحن برآء من الجماعات
الجهادي ومن فعالهم  ..وال نؤمن بطريقته في الخروج على الح ام  ..فال ُهاد إال مع ِليف  ..وإلى أن يأتي
الخليف  ..نستيقظ ون هض!
ً
ً ً
فإن قابلوا رُال تقيا  ..تظاهروا له بالتقوى والتزام السن  ..وإن قابلوا فاسقا ،قالوا له :التدِين
عندنا حالل  ..والصور العاري الخالعي حالل  ..وَّالتالي الفالم الجنسي املدمرْ لْلِال حالل ..
ً
واملوسيقى والغاني حالل  ..ومصافح النساء حالل  ..طمعا في ُلو هذا الفاسق وضمه إليهم!
والفاسق ماذا يريد أكثر من ذلك  ..كان يمارا هذه المور والشعور بالذنو والتقصير ُيالحقه ..
وهو اآلن يفعلها وهو مستريح النف والضميرعلى أنها حالل ِالل !!..
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وهم ال يستحون أن يقولوا لك :أن من أعضائهم عناصرمن الشيع الروافض  ..وملا سألناهم عن
ذلك ،قالوا :املهم أن يلتزموا بمبادئ الحزب !!..
كلما طالبتهم الم ودعتهم لنصرْ قضاياها املصيري  ..قالوا وهم يتفرُون  ..ويوِعون البيانات:
ً
املهم أوال طلو النصرْ  ..نريد طلو النصرْ !..
ً
كلم حق أرادوا م ها باطال  ..أرادوا م ها تعطيل الجهاد والتخلف عن الجهاد !..
منذ أكثرمن ِمسين سن مضي وهم يبحثون عن النصرْ  ..وينتظرونها  ..وإلى الساع لم يجدوها
 ..ولن يجدوها على طريقتهم  ..والنبق صلى هللا عليه وسلم وُدها في أقل من سنتين !..
يطلبون النصرْ وهم كثرْ يتجاوِون املئات من اآلالف إن لم يِن املاليين كما يقولون هم عن
أنفسهم في بيانااهم  ..والنبق صلى هللا عليه وسلم طلو النصرْ من قل  ..كانوا ال يتجاوِن العشرات  ..لذا
قال عمرابن الخطاب لِفارقريش يوم أن أسلم :مأحلف باهلل أن لو كنا تالث ما ،رُل لقد تركناها لِم َ
أي مِ َ أو تركتموها لنا م ولِن القل هي ال ق تمنعنا من قتالِم !..
ُ
يطلبون النصرْ من املسلمين  ..وفااهم أن املسلم ال تطلو منه النصرْ لدين هللا  ..بل هو يعطي
كواُو َ من غير من وال فضل َ النصرْ لدين هللا وأوليا،ه  ..بينما كان النبق صلى هللا عليه وسلم يطلو
ً
النصرْ من أقوياء وصناديد الِفارواملشركين  ..يدعوهم لإلسالم والنصرْ معا!
يطلبون النصرْ للحزب  ..بينما كان النبق صلى هللا عليه وسلم يطلو النصرْ لنفسه كنبق ،ولدينه
اإلسالم !..
بعد كل ذلك يقولون لك :نحن ندعو إلى النصرْ  ..على السن  ..على طريق النبق صلى هللا عليه
ً
وسلم  ..ومن ال يتابعنا في هذا العوج الذي نحن عليه  ..فهو يخالف النبق صلى هللا عليه وسلم  ..ترهيبا
للمخالف لهم!!
لعلنق قد أطلي في اإلُاب  ..فاملقام مقام اِتصار ..فإن أردت التفصيل ،فقد عنيناهم بش قء من
ً
الرد في كتابنا م الطريق إلى استئناف حياْ إسالمي وقيام ِالف راشدْ م فراُعه َ إن شئي َ مشِورا.
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ً
ا :441من املالحظ شيخنا الفاضل أنك شديد ُدا في ردك على ((حزب التحرير)) وقد قال
بعضهم أن هذا بساو كونك في املاض ق من أتباع هذا الحزب؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .شدتي عليهم َ إن وُدت َ ُاءت من شدْ انحرافهم  ..والقول بأني
ً
ً
يوما كني م هم فهذا غيرصحيح ،والذي يزعم أني كني م هم يوما من اليام فهو يِذب!

ا :442ذكرت في شرح العقيدْ الطحاوي على البالتوك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لم
ً
يداوم على صالْ التراويح ل ي ال يعتبرها املسلمون فرض وسؤالي  ..ملاذا إذا ال نعتبر طريق الرسول في
ً
قيام ّ
الدول فرض لنه داوم عليه ،وإذا كان هناك فر فأرُو التوضيح وشِرا لِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لعلك تقصد بالطريق م طلو النصرْ م ال ق يقول بها حزب
التحرير ،ويجعلها من فروض العيان  ..فإن كان هذا هو مرادك كما هو ظاهر  ..أُيبك عن سؤالك في
النقاط التالي :
 -1كثيرمن النوافل كان النبق صلى هللا عليه وسلم يداوم عليها  ..ومع ذلك مداومته عليها لم تحولها
إلى فرض ،على سايل املثال :ركع ق السن قبل الفجركان صلى هللا عليه وسلم ال يدعهما.
 -2طلو النصرْ وسيل من الوسا،ل الدعوي العسِري  ..ال ق كاني تناسو عصرالنبوْ  ..حي
كان للعا،ل أو القبيل وشيخ القبيل الدور البارِ والبعد الِبيرعند العرب  ..وَّخاص فيما يتعلق بمسأل
الحماي واإلُارْ والنصرْ  ..ومع مرورالزمن ضعفي هذه التجمعات والروابط  ..وأصبحي ال لم والقوْ
النافذْ للدول  ..وللشعوب  ..ولْلمم  ..والتِتالت الدولي والقطري الضخم  ..وَّالتالي التمسك بوسيل
طلو النصرْ كما كاني عليه في عهد النبوْ كفرض ال يجوِ تعديه أو تجاوِه  ..هذا يعنق أنك حِمي على
ً
ً
املسلمين بالشلل  ..وعدم التحرك شبرا واحدا نحو قيام ِالف راشدْ واستئناف حياْ إسالمي  ..هذا إذا
أضفنا البعد المنق وتعقيداته الواسع الذي ال يسمح بتمرير مثل هذه الوسا،ل  ..وتجرَّ حزب التحرير
ً
ال ق تجاوِت الستين عاما ِيربرهان على ذلك!
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 -3القول بوُوب اتباع وسيل طلو النصرْ  ..يلزم منه القول بوُوب وفرضي اتباع كثير من
الوسا،ل الدعوي والعسِري ال ق كاني سا،دْ في عهد النبوْ  ..وحرم كل ما يخالفها في ِماننا  ..وهذا ال
يقول به أحد.
ً
ملاذا ال ُيقال أن النبق صلى هللا عليه وسلم قد داوم على ركوب الخيل واإلبل  ..وَّالتالي أصبح واُبا
على املسلمين في ِماننا وكل ِمان أن يركبوا الدواب والبغال والخيل  ..وأن ُيقاتلوا عليها؟!!
ملاذا ال ُيقال أن النبق صلى هللا عليه وسلم قد أقام دولته بعد الهجرْ إلى املدين  ..وَّالتالي قيام أي
دول  ..يجو أن يسبقها عملي هجرْ ُماعي كما فعل املسلمون الوا،ل ..؟!!
ملاذا ال ُيقال أن النبق صلى هللا عليه وسلم قد أقام الدول بعد عشرْ أعوام من املرحل املِي ..
وَّالتالي ال بد للمسلمين من أن يستأنفوا دولتهم في عشرْ أعوام ال يزيدون وال ينقصون!
لو قلنا بفرضي ووُوب وسيل طلو النصرْ  ..لجاِ لغيرنا أن يقول بوُوب وفرضي عشرات
ً
ً
الوسا،ل كان ُيعمل بها في عهد النبوْ  ..ولفتحنا بابا ال يمِن غلقه أبدا!

ا :443هل ُماع الدعوْ والتبليغ تعتبرمن أهل السن والجماع  ..وهل علماؤها سلفيون
 ..وهل طريق ِروُهم في سايل الدعوْ إلى هللا مشروع  ..وهل هم من الطا،ف املنصورْ ..؟؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .ماع التبليغ ِليط ُامع من الناا  ..قد تجد فيها أفرادا من
ً
كل االتجاهات  ..وأفرادا ال يعرفون ملاذا هم يخرُون مع ُماع التبليغ  ..لِن أعجبهم أسلوب الخروج
والنوم في املساُد  ..وهم كتجمع وعقيدْ ومنهج عندهم ما يوافق منهج أهل السن والجماع  ..وعندهم
ما ُيخالف منهج وعقيدْ أهل السن والجماع  ..وعليه فهم ليسوا من أهل السن والجماع على اإلطال
 ..كما أنهم ليسوا ِارُين على منهج وعقيدْ أهل السن والجماع على اإلطال !..
وعن علمائهم  ..ال أعرف أن فيهم علماء رَّانيون مجاهدون  ..ومشايخهم في الهند والباكستان ..
وماليزيا َ كما ملسي ذلك م هم بنفس ق َ يغلو عليهم التجهم واإلرُاء  ..والتعصو الشديد للمذهو الحنفي
 ..وَّالتالي ال نستطيع أن نصفهم بأنهم سلفيون !..
أما عن طريق ِروُهم فهل هي مشروع ..؟
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َّ
أقول :لو تعلموا  ..ورتبوا الولويات  ..وفق ضوابط الشرع  ..قبل الخروج  ..ل ان ِروُهم أنفع
وأكثر مشروعي  ..وِروُهم ال يخلو من مخالفات شرعي  ..كما ال يخلو من ِيرونفع لعام املسلمين.
ً
ومن أشد ما يؤِذ عليهم َ كطا،ف أو ُماع َ أنهم عمليا ال يرون الجهاد في سايل هللا  ..ويحذرون
أشد الحذر أن تتخللهم عناصر ُهادي وهم ال يعلمون  ..كما أنهم ال يهتمون بشؤون الم العام  ..وال
ً
يأمرون باملعروف وال ي هون عن املنِرإال فيما يخص طريقتهم املعهودْ في الخروج  ..فضال عن أن نعتبرهم
ُماع تسعى الستئناف حياْ إسالمي راشدْ !..
ً
ً
فهم لن تنام معهم ليل َ بعيدا عن أهلك َ في املسجد ِ ..ير لك ألف مرْ من أن تبيي مرابطا
ً
ومجاهدا في أكناف بيي املقدا  ..وعلى ُبال الشيشان !..
وال أنس ى ذلك الشيخ املسِين الذي أصرعلى ِيارتي في منزلي  ..ليسمعنق عباراهم املِررْ واملعهودْ
 ..إن نجاحنا وفالحنا  ..فلما انتهى من حديثه  ..سألته من أي البالد أني ..؟ فأُابنق أنه من فلسطين  ..من
غزْ  ..وأنه ِرج من غزْ منذ كذا يوم !!..
ً
فقلي له :فلسطين تشتعل نارا على املسلمين  ..وأبواب الجهاد والخير مفتوح على مصراعيها
ً
هناك  ..وَّخاص في غزْ  ..الرَّاط ليوم واحد ُيعادل عبادْ ستين عاما عند الِعب املشرف  ..كما ورد ذلك
ً
في الحدي  ..وأني هنا وفي منزلي بعيدا عن أهلك وموطن ُهادك مئات الميال  ..لتقول لي نجاحنا وفالحنا
ً
 ..تم هل انتهيي من تبليغ أهلك أهل غزْ  ..ومن حضهم على الصالْ  ..لتقصد هذه الديار البعيدْ  ..حقا
إن الشيطان قد لا عليك  ..بل وضحك عليك  ..وعلى من هم من أمثالك  ..وما أكثرهم في ُماع التبليغ
!!..
َّأما أنهم َ كتجمع َ هل هم الطا،ف املنصورْ أو م ها  ..فقد عرفي الجواب مما تقدم  ..وال حول وال
قوْ إال باهلل.

ا :444حبذا لو بينتم لي بالدليل حِم ما يفعله التبليغيون  ..من طر بيوت من ال يعرفون
من الناا ودعواهم للمساُد  ..فهل كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يفعل ذلك ..؟

436

الفرق واجلماعات

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصل في ِيارْ البيوت ُا،زْ ما دِلي البيوت من أبوابها ،وما
دام قد سبق الزيارْ  ..أو دِول البيي  ..استئذان من املزار  ..فقد كان النبق صلى هللا عليه وسلم يزور
أصحابه  ..ويتفقد أحوال بعض الناا في بيواهم  ..فمثل هذا تابي عن النبق صلى هللا عليه وسلم.
ولِن اإلتم ممِن أن يحصل لو تمي الزيارْ من دون رغب املزار ..وعن طريق إحراُه وتخجيله ..
فال يجرؤ على مصارحتهم بأن هذا الوقي غير مناسو لزيارته  ..فيستقبلهم وهو كاره لذلك ومِره عليه ..
َ َ َ ً
َ ْ َ َ
دا َفال َت ْد ُِ ُل َ
وها
فإن تمي الزيارْ بهذه الصورْ ال شك أن اإلتم يقع  ..لقوله تعالى :ف ِإن ل ْم ت ِج ُدوا ِفيها أح
َ ُ َ
يل َل ُِ ُم ا ْ ُ ُعوا َفا ْ ُ ُعوا ُه َو َأ ِْ َكى َل ُِ ْم َو َّ ُ
َح َّ ى ُي ْؤ َذ َن َل ُِ ْم َوإ ْن ِق َ
اَّلل ِب َما ت ْع َملون َع ِليمالنور .28 :وهللا تعالى
ر
ر
ِ
ِ
ِ
أعلم.

ا :445بارك هللا فيِم  ،وأحسن هللا إليِم  ..ما موقفِم من ُماع التبليغ  ..أرُو توضيح
بيان هذه الجماع  ،وما لها  ،وما عليها  ،لتتضح للجميع ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كني قد أُبي على نحو هذا السؤال في أكثر من موضع  ..وأعيد
هنا فأقول :ما من ُماع إسالمي معاصرْ إال ولها حسنات  ..ولِن هل هذه الحسنات تستلزم منا القول
بضرورْ تِثير سوادها وصفوفها ،أو االنضمام إليها  ..الجواب :ال !..
فإن عرفنا ذلك نقولُ :ماع التبليغ على بعض الحسنات ال ق ُعرفوا بها ،أِذت عليهم مآِذ
عدْ  ..نسأل هللا تعالى أن يأِذ بأيدينا وأيديهم إلى ما فيه الخيركله.
ً
ً
م ها :هم عبارْ عن ِليط غير متجان عقديا ومنهجيا  ..تجمعهم طريق الخروج ،واملبيي في
املساُد !..
وم ها :أنهم ينطلقون للدعوْ قبل التعلم  ..والتمِن مما ينبغي عليهم قوله للناا !..
وم ها :موقفهم السلبق من قضايا الجهاد في سايل هللا  ..إلى حد تشعرأن الجهاد لي من دي هم وال
عقيداهم !..
وم ها :عدم اكتراثهم بقضايا الم  ..وعدم معايشتهم آلالمها ومصا،بها  ..الم ماتي  ..عاشي ..
ً
فهم على طريقتهم ال يتغيرون  ..وال ُيحركون ساكنا!
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الخروج على طريقتهم  ..واملبيي في املساُد  ..أهم وأعظم عندهم من الجهاد في أكناف بيي
املقدا !..
وم ها :عدم اهتمامهم بالتوحيد بمعناه ال امل والشامل  ..وعدم اكتراثهم بِفرالطواغيي وفتنتهم
على البالد والعباد !..
وم ها :تشويههم لِثير من معاني ومفاهيم الشريع ؛ كمصطلح الجهاد ،والهجرْ ،والمر باملعروف
والنهق عن املنِر  ..ف ل هذه املفاهيم تراهم َ من ِالل دروسهم ووعظهم َ يحملونها على طريقتهم في
الخروج !!..
وم ها :أن طريقتهم في الخروج  ..والحدي مع الناا  ..ومن تم املبيي في املساُد  ..ال تخلو من
مخالفات شرعي واضح !
ً
وم ها :أنهم ال يتطلعون إلى استئناف حياْ إسالمي  ..وال إلى قيام ِالف راشدْ  ..لذا نجد كثيرا من
النظم الطاغي راضي عليهم  ..تسهل لهم السفروالتنقل والترحال !..
بسجن أو قتل أو تعذيو أو نحو ذلك  ..رغم أن الرض
وم ها :ال نعرف ع هم من ابتلي في سايل هللا ..
و
تعج بالطواغيي الظاملين  ..وَّالِفر البواح  ..واملؤمن مبتلى ُ ..ياتلى على قدر دينه وإيمانه  ..وال حول وال
قوْ إال باهلل.

ا :446أش ل علي َ حفظِم هللا َ أمر ُماع الخالف ال ق نشطي هذه اليام بالدعوْ إلى
مبايع ِليفتهم أبي عيس ى الرفاعي  ..فمن هذه الجماع  ،وما موقف املسلم م هم ،وهل تجو علينا
مبايعتهم ،وما هو املوقف الصحيح الذي ينبغي أن يتخذه املسلم في هذه اليام ..؟؟
تم إذا كان كل حِم الدول اإلسالمي َ إال إمارْ أفغانستان َ لي
ً
فمن الذي نجعل له بيع في أعناقنا  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .إذا ذكرالسلطان أوالخليف أوالخالف  ..فإن ذلك يعنق الشوك ،
ّ
والقوْ ،والتمِين ،واملنع  ،كما قال -صلى هللا عليه وسلم -في الحدي املتفق عليه :ماإلمام ُُن ُيقاتل من
لهم حق الوالي على املسلمين،

ً
ً
ورا،هُ ،ويتقى به م أي من شر العداء ،وظلم العباد  ..وصاحبِم لي شيئا من هذا؛ بل هو بارتدا،ه ِورا
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لهذا الثوب الِبيركالذي يتشبع بما لم ُيعط ،ويتظاهربما لي عنده وال فيه ،وعليه ُيحمل قوله -صلى هللا
عليه وسلم :-ممن تشبع بما لم ُيعط فهو كالب توبي ِورم.
فهو يس قء لهدف الخالف العظيم وهو يدري أو ال يدري؛ وكأنه يقول للناا :كفوا عن السعي من
ً
ً
أُل قيام وتنصيو ِليف على املسلمين  ..كفاكم عمال وُهادا وحرك من أُل ذلك  ..فخليفتِم موُود
َ بصورته الضعيف املشوه الهزيل املضحِ لْلعداء َ وما عليِم إال أن تعطوا له البيع على السمع
والطاع  ..ومن لم يفعل فهو آتم ،ورَّما كافر !!..
وهو إضاف ملا تقدم ُعرف هو ومن معه من الفراد بمواقفهم وإطالقااهم الجا،رْ ال ق تجعلهم
أقرب إلى غالْ التِفيريين من قربهم إلى أهل السن والجماع  ..وعليه ال أرى ُواِ االقتراب من هؤالء أو
ً
تِثير سوادهم في ش قء َ فضال عن مبايع ِليفتهم املزعوم َ إال على وُه النصح ،وَّيان الحق لهم وحسو
إن وُد م هم من يصغي للنصح ويستفيد منه  ..وهللا تعالى أعلم.
أما سؤالك فمن الذي نجعل له بيع في أعناقنا  ..أقول :إذا لم يتواُد الِفء الذي يجو عليك
أن تبايعه على السمع والطاع  ،فإن ذلك ال يعنق وال يستلزم منك أن تمد يدك لول رُل مارتراه في الشارع
أو في املسجد  ..لتعطيه صفق يمينك ،وتبايعه على السمع والطاع  ..وإنما يجو عليك أن تجاهد بجد
مع إِوانك من أُل إيجاد هذا الخليف القوي املتمِن الذي ُيقاتل من ورا،ه ُويتقى به  ..والذي اهابه قوى
الِفروالردْ في العالم كله !..
مطالو بأن تأتي البيوت من أبوابها الشرعي  ..ال من سطوحها ومن على أسوارها !!


ّ
ا :447السالم عليِم ورحم هللا وَّركاته وبعد ُ ..زاك هللا عنََا وعن اإلسالم كل ِيرشيخنا
ً
الفاضل ّ ..
لدي سؤال واحد  :بعض الصوفي والذين يقيمون املوالد مثال  ،يذكرون ّأنهم ِالل إقامتهم
ً
ّ
تتنزل عليهم ّ
وكأنها كرامات من هللا  ،وقد روي عن أحد مشايخهم والذي كان
لها يجدون أنوارا وَّركات
ّ
ّ
ّ
يؤيد أفعالهم ويقيمها معهم أنهم رأوا فيه رؤى ِير كثيرْ  ،م ها  :أنه في الجن  ،وأنه يتنقل بين  80قصر
ً
من قصوره فيها وغيره  ..وكذلك مثال ُماع التبليغ  ،حضرنا لهم مجلسين أو تالته  ،كانوا كثيري الذكر
للِرامات ال ق يِرمها هللا عليهم  ،والرؤى ال ق يرونها في ِروُهم ّ ،
وكأنها مبارك من هللا لهم ورض ى عن
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أفعالهم  ،فعندما نناقشهم في أعمالهم يقولون لنا ِ :فل َم يِرمنا هللا بهذه الِرامات الواسع مادمنا
ّ
حقا كرامات من عند هللا  ،وَّ َم ُّ
نرد على
على ِطأ ؟! لذا نرُوا توضيح حقيق هذه القصص  ،وهل هي
ِ
أمثالهم ؟ وأعتذرعلى اإلطال  ،وَّارك هللا في علمِم  ،ونفع بِم ّأمته  ،وحفظِم من ّ
كل سوء ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته  ..الجواب على ما يرونه من
بركات ،وأنوار ،وكرامات  ..وغيرذلك مما ورد في السؤال  ..من أوُه:
م ها :أن هذا الذي يرونه يعد من الِذب والترائي  ..والدليل على ذلك أنه ال أحد يستطيع أن يشهد
لحد بأنه من أهل الجن  ..إال من ورد بحقه نص؛ كالعشرْ املاشرين من الصحاب  ..فِيف هؤالء يشهدون
ً
ً
ً
لشيخهم بأن له في الجن تمانين قصرا  ..فهل ضمنوا له الجن أوال ل ي يضمنوا له تمانين قصرا فيها ..؟!!
وم ها :للحِم على الش قء بأنه كرام أم ال ُ ..ينظرلصاحبه؛ فإن كان من أهل التقوى واالستقام ،
ً
موافقا لقواعد الشريع وأح امها  ..فهق كرام َّ
من هللا بها عليه  ..وإن كان من
والسن  ..وكان هذا الش قء
أهل الهواء واملعاص ق ،والبدع  ..فهق من الشيطان  ..ومن تلبيسات إبلي  ..وهي استدراج  ..وما أكثر من
َّ
تلا عليهم الشياطين !..
ُ
ُ
فهذه الخوار ال ق تذكرعن الصوفي تذكرأضعافها عن كهان الهندوا والسيخ وغيرهم من أهل
ً
الِفروالشرك  ..فهل يِون ذلك دليال على أنهم من أهل الحق والنجاْ ..؟!!
ً
ً
ً
ً
وم ها :أن املرء الذي يخلط في عمله عمال صالحا وعمال طالحا  ..فقد ُيجاِى بنوع من الشعور
باللذْ والراح  ..والنور في القلو  ..ورَّما الِرام  ..على ما يقوم به من أعمال صالح
 ..فيظن أن هذه اللذْ أتته من ُه العمل الطالح  ..أو من ُه مجموع أعماله  ..وهذا ِطأ !..
ً
فما من طاع إال ولها كرام يشعربها صاحبها؛ فمثال من يقول في الصباح :بسم هللا الذي ال يضر
ً
مع اسمه ش قء في الرض وال في السماء ،وهو السميع البصير  ..تالتا  ..حفظته ح ى املساء  ..ومن قالهن في
ً
املساء حفظته ح ى الصباح  ..كما ُاء ذلك في الحدي  ..وكذلك من قرأ سورْ اإلِالص في الصباح تالتا
 ..وكذلك الذي ُيصلي الفجر ُماع  ..فهو في ذم هللا  ..فهذه الطاعات ونحوها  ..يشعر العبد ببركتها
وكرامااها  ..وإن كان في مجموعه ُيعتبر من أهل البدع والهواء  ..أو عنده ش قء من االنحرافات.
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وكذلك املعصي لها ظلم في القلو  ..ولها آتارها املدمرْ على صاحبها  ..يشعربذلك أهل الطاع
واالستقام أكثر من غيرهم ممن ابتلوا بالهواء  ..فحصول هذا وذاك ال يعنق أن الول من أهل الِرام ..
واآلِرلي كذلك !..
وهذا الذي ذكرناه هو الذي يحصل لبعض اإلِوان من ُماع التبليغ  ..أو غيرهم  ..فهم عندما
يحافظون على الصلوات الخم ُماع في املسجد  ..والذكار املسا،ي والصباحي  ..ونحو ذلك من
ً
الطاعات الجماعي  ..ال شك أن ذلك سيِسبهم شعورا بالراح واللذْ  ..واالطمئنان  ..وسيشعرون
بالفار الِبير بين الحال ال ق كانوا عليها قبل االلتزام  ..عندما كانوا من أهل العصيان والفجور  ..وَّين
الحال ال ق آلوا إليها بعد االلتزام  ..فيظنون أن هذا هو املنهج الحق  ..وأن طريقهم هو الطريق الصحيح ..
وفااهم أن أهل السن واالستقام والجهاد  ..يحصل لهم أضعاف أضعاف ما يحصل لهم من اللذْ ونور
اإليمان ،واليقين ،واالطمئنان وغير ذلك من الِرامات الصادق  ..هذا ما يحضرني اآلن كجواب على
السؤال ،وهللا تعالى أعلم.

ا :448نحن في سوريا نفتقد العلماء العاملين واملنهج السا،د هو الصوفي  ،وُميع العلماء
تقريبا موالون للنظام  ..وأني تعلم أن الِثير من ِطباء املساُد هم حزَّيين  ..وأن الدِول ل لي
ً
الشريع يتطلو أن يِون املنتسو لل لي حزبي و بذلك ينتسو لل لي بعالمات أقل كثيرا من غير
الحزبي وَّالتالي فقد اِتلط المر وأصبحنا نرى في كل يوم شيخ يتحدث بحدي غير منطقي بل إن
بعضهم يروي أحادي عن النبق صلى هللا عليه وسلم قالها له في املنام  ..والسلفي محارَّ بل إن عقوَّ
من يقول أنه سلفي هي السجن ملدْ ست أشهر  ..فما هي رسالتِم للشباب السوري في هذه املحن و بم
تنصحوننا وكيف نأِذ العلم في هذه الحال وممن  ..وُزاك هللا عن املسلمين ِير الجزاء؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .وابا عن سؤالك أقول :اإلسالم  ..وكذلك أم اإلسالم  ..من قبل
ً ُ َ
واليوم وغدا  ..تؤتى من ِقبل فريقين من الناا؛ أحدهما أِطر من اآلِر :علماء السوء الذين باعوا دي هم
وآِراهم بدنيا غيرهم  ..وسالطين الجور والِفرالذين باعوا الم برمتها لعدائها  ..واستعدوا الدين وأهله
ً
 ..حرصا م هم على شهوْ الحِم وامللك!
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َّ
َّ
وهذان فريقان حذر اإلسالم م هما أشد التحذير  ..ورغو في الفرار م هما فرار السليم من العليل
الُرب ،فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مما اِداد أحد من السلطان قر ًَّا إال اِ َ
داد من
ً
هللا بعدام؛ هذا في السلطان املسلم؛ فِيف بسالطين الِفروالظلم والردْ ..؟!!
ُ
وقال صلى هللا عليه وسلم :مسيِون أمراء تعرفون وتنِرون ،فمن نابذهم نجا ،ومن اعتزلهم َس ِلم،
َ
ومن ِالطهم هلكم.
َ
أِوف ما أِاف على أم ق ُّ
منافق عليم
كل
وقال صلى هللا عليه وسلم عن علماء السوء :مإن
و
اللسانم.
وفي التر عن بعض السلف :ممن رأيتموه يعتاد أبواب السالطين فهو لصم؛ ال يؤتمن على دنيا وال
دين!
ُ
يهرم فيها الِبير ،ويرَّو فيها
وعن ابن مسعود رض ق هللا عنه ،قال :مكيف أنتم إذا لاستِم فتن
ً
ُ
ُ
ُ
الناا ُسن ؛ إذا ترك م ها ش قء ،قيل :تركي السن ! قالوا :وم ى ذاك :قال :إذا ذهو
الصغير ،ويتخذها
َّ
ُُ ّ
ُ
علماؤكم ،وكثرت َّ
قراؤكم ،وقلي فقهاؤكم ،وكثرت أمراؤكم ،والتمسي الدنيا بعمل اآلِرْ ،وتف ِقه لغير
الدينم.
وإني أرى هذا الوصف الذي وصفته عن الوضع في املجتمع السوري ال يعدو ما ذكره الصحابي ابن
َّ
مسعود رض ق هللا عنه  ..فإن سألتم عن العاصم  ..فالعاصم في كتاب هللا تعالى وفي السن الصحيح ..
وفي فهم الِتاب والسن على فهم ومنهج السلف الصالح من الصحاب والتابعين لهم بإحسان  ..وفي
التماا طلو العلم على أساا هذا املنهج  ..وعند من تظنونه على هذا املنهج!
قد ُيقال :هناك شح كبير في أهل العلم الذين يراعون هذا املنهج  ..والذين يرَّون الناا على هذا
املنهج؟!
أقول :قد عوضنا هللا تعالى عن هذا النقص بانتشار كتو السلف  ..وأقوالهم  ..وسيراهم ..
ُ
وبسهول الوقوف عليها  ..وَّوفرْ الوسا،ل التِنولوُي ال ق تسهل الوصول إلى العلم  ..ومعرف الحق
بأقصرالطر  ..وأقل الت اليف  ..وال ق م ها وسا،ل االتصال  ..واإلنترني وعامله  ..وهذا ُانو ينبغي لطالب
ً
العلم أن يستغلوه  ..وأضرب مثاال على ذلك  ..مِتب الشيخ ناصرالدين اللباني  ..أو الشيخ ابن العثيمين
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َ رحمهما هللا َ السمعي  ..وال ق تمثل مجموع نشاط الشيخ الدعوي عبر عدْ عقود ُ ..يمِن لطالو العلم َ
لو توفرت لديه الني الصادق واإلرادْ والعزيم َ أن يقوم بتنزيلها في ُهاِه في سويعات  ..ويقوم باالستماع
إليها وكأنه في حضرْ الشيخ!
عقدْ الشيخ  ..ومن يِون شيخك  ..وعلى يد أي شيخ تعلمي  ..لم تعد موُودْ في هذا الزمان مع
ُ
وُود هذه الوسا،ل ال ق تسهل االتصال والطلو  ..وهذا ال يعنق التقليل من قيم الشيخ املعلم املخلص
املجاهد  ..فهذا إن وُد َ وما أقلهم في هذا الزمان َ فعض عليه بالنواُذ  ..ولِن من دون أن تؤمله  ..أو
تخونه  ..أو تغدربه  ..أو َ
تِفر معروفه وفضله!!
وملزيد من الفا،دْ ننصح بمراُع كتابنا م مذكرْ في طالو العلمم ،فعس ى أن تجد فيه ما ُيغنيك
 ..وما لم أذكره لك في ُوابي عن سؤالك هذا.
ً
ً
ً
ً
كان هللا في عون أهلنا الحب في سوري الحبيب  ..وُعل هللا لهم فرُا ومخرُا واسعا وسريعا مما
هم فيه من الِرب  ..وضنك العيش  ..اللهم آمين.

ا :449طا،ف الحباش ال تخفى عليِم يا شيخنا  ..هل الصل في عوامهم الِفر أم اإلسالم
 ..ولدى هذه الطا،ف أفران  ..فهل يجوِ شراء الخبزوغيرها من هذه الفران ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال ِالف على ِطورْ وضالل وانحراف الطا،ف املذكورْ؛ ولِن
ال أرى ُواِتِفيرعموم الطا،ف وكل من ينتسو إليها؛ ولِن من تاي كفره م هم ،وأظهرلنا الِفرَ من غير
مانع شرعي معتبرَ كفرناه بعينه  ..وال بد  ..وال نعمم.
أما عن شراء الخبز من أفرانهم  ..فال حرج إن شاء هللا.

ا :450ما هي أصول الخوارج ال ق بها قد ِرُوا عن الصراط املستقيم ،وكما تعلمون اليوم
 ،كل من تمسك بالحق ُوصف بالخارُي والتِفير من ِقبل أدعياء السلفي ونحوهم  ..وُزاكم هللا
ً
ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .للخوارج أصول وعالمات ُعرفوا بها:
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م ها :أنهم يِفرون بِبا،رالذنوب ال ق هي دون الِفروالشرك ُ ..ويخلدون أصحابها في النار!
وم ها :أنهم ُيِفرون العباد باملتشابه  ..كما في قضي التحِيم!
وم ها :أنهم يضعون السيف في أهل القبل من املسلمين  ..فينشغلون بهم عن قتال ال افرين
املجرمين  ..فيقتلون أهل اإلسالم ويتركون أهل الوتان!
وم ها :أنهم يرون الخروج على أ،م املسلمين وح امهم فيما ال يجوِ الخروج عليهم من أُله  ..كما
ِرُوا من قبل على علي بن أبي طالو رض ق هللا عنه وغيره من أ،م املسلمين!
اتق هللا يا
وم ها :الجرأْ على الحق في الباطل  ..كما تجرؤوا من قبل على سيد الخلق  ..فقالوا له :م ِ
محمد  ..اعدل م!
فقال صلى هللا عليه وسلم :ممن ُيطيع هللا إذا عصيته ،أيأمننق هللا على أهل الرض وال تأمنونيم؟!
ً
فلما ولى الرُل ،قال صلى هللا عليه وسلم :مإن من ِضئض ئ هذا أو في عقو هذا قوما يقرأون القرآن ال
ُيجاوِ حناُرهم ،يمرقون من اإلسالم مرو السهم من الرمي  ،يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل الوتان،
لئن أدركتهم قتلتهم قتل عاد  ..سيماهم التحليق والتسايد ،فإذا رأيتموهم فأنيموهمم والتسايد هو ُز
شعرالرأا واستئصاله.
وم ها :الجهل  ..ومن ُهلهم أنهم ينطلقون إلى نصوص قيلي في ال افرين فيحملونها على املؤمنين!
ولهم أصول أِرى فاسدْ في السماء والصفات  ..والرؤي وغيرها  ..التقوا بها مع املعتزل  ..وغالْ
الجهمي  ..يتبنى نشرها في هذه اليام إباضي ُعمان ،وهم فرق من فر الخوارج!
ف ل من اتصف بهذه الصفات أو ببعضها ُيحِم عليه أنه من الخوارج َ أو فيه من صفااهم َ بقدر
ما يتصف بصفااهم اآلنف الذكر  ..سواء تسمى باسمهم أم لم يتسم.
َّ
أما تِفير ال افر الذي كفره هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم  ..وكذلك قتال من أوُو
الشارع قتاله وُهاده  ..فهذا دين ُيحمد فاعله  ..ال يجوِ أن ُيرمى بالخوارج أو أنه ِارجي  ..بل رمي من كان
ُ
هذا وصفه بأنه ِارجي وغير ذلك من اللقاب ال ق تفيد الذم ُ ..يعد ذلك من قبيل الطعن بالدين  ..وقد
ُيفض ق بصاحبه إلى الِفر والخروج من الدين وهو ال يدري  ..نسأل هللا تعالى السالم وأن يحفظنا من
انحرافات أهل الغلو والجفاء سواء.
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ا :451يوُد بعض الِوْ تنطبق عليهم صفات م ِوارج هذا الزمان م كما بينتم في
مالقطوف والخواطرم ،وِادوا على ما ذكرتم هجراهم من املدن إلى الريف ،وتجمعوا هناك ،وفسقوا
كل من لم ُيهاُر إليهم  ..وقد بدءوا بمواُه الطواغيي قبل استِمال العدْ الالِم  ..مما يعنق
استئصالهم املؤكد من قبل ُند الطاغوت  ..فما موقفنا تجاههم في مثل هذه املرحل العصيب  ..حي
هناك أِوْ َ لشدْ حبهم للجهاد َ يرغبون باالنضمام إليهم  ..أفتونا حفظِم هللا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يجو ُهاد طواغيي الِفروالظلم الذين ال يحِمون بما أنزل هللا
 ..وهذا ال يعنق بحال أن نبارك ُهادهم على طريق الخوارج الغالْ الذين يضعون السيوف حي ينبغي
ً
ً ُ
شرعا أن ترفع ،ويرفعونها حي ينبغي شرعا أن توضع!
ً
فالجهاد َ وكذلك أي عمل تعبدي َ ال ُيقبل وال يصح إال بشرطين :أن يِون مشروعا؛ قد أمرهللا به
ً
ورسوله  ..وأن يِون ِالصا لوُه هللا تعالى ،وأيما عمل ال يتحقق فيه هذان الشرطان ،فهو عمل مرفوض
ومردود ال تجوِ مباركته ،وال الرض ى به.
فإذا علمي ذلك علمي أنه ال يجوِ االلتحا بمن ذكرت ،وال تِثير سوادهم في ش قء ،كما يجو
ً
تحذيرالشباب م هم  ..ولو وُد من طلب العلم من يتقدم بالنصح لهم يِون ذلك ِيرا وإال اعتزالهم يِون
أولى ،وهللا تعالى أعلم.

ا :452قال ابن عبد البررحمه هللا الذي قال في التمهيد  :16/17موقد ضلي ُماع من أهل
البدع من الخوارج واملعتزل فاحتجوا  ...من كتاب هللا تعالى بآيات ليسي على ظاهرها  ،مثل قوله عز
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َْ
َ
وُل :ومن لم يحِم ِبما أنزل
اَّلل فأول ِئ َك ُه ُم ال ا ِف ُرونم.
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َْ
َ
ما معنى أن القول بظاهراآلي ومن لم يحِم ِبما أنزل
اَّلل فأول ِئ َك ُه ُم ال ا ِف ُرون هو مذهو
الخوارج ؟ وهل هذا الِالم صحيح ؟
ومن نسو القول بظاهر اآلي إلى الخوارج من املتقدمين غير ابن عبد البر ؟ وما توُيه كالمهم ؟
بينوا لنا الصواب في هذه املسأل  ،وَّالتفصيل  ..وُزاكم هللا ِيرا  ،وأُزل لِم الُر والثواب ؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .مراد ابن عبد البر رحمه هللا فيما تقدم النقل عنه :أن الخوارج
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َْ
َ
استخدموا قوله تعالى :ومن لم يحِم ِبما أنزل
اَّلل فأول ِئ َك ُه ُم ال ا ِف ُرون وغيرها من اآليات وحملوا
ظاهرها املِفر على أهل الذنوب واملعاص ق من أهل القبل  ..كما قال ابن عباا وغيره ع هم :انطلقوا إلى
آيات قيلي في الِفار واملشركين فحملوها على املؤمنين ! ..
وقوله :مليسي على ظاهرهام؛ أي ليسي على ظاهرها الذي يفيد الِفرعندما تحمل على العصاْ
من أهل القبل  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :453يقول بعض املنتسبين إلى الشيع أن قولنا :موعلى آله وصحبه ” سواء كان في الصالْ
على النبق صلى هللا عليه وسلم أم في الخطب  ..هو من الغلو في الصحاب  ..وال يوُد دليل على ذلك ..
فما هو الرد؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هؤالء لو يعرفون معنى الغلو ملا عبدوا أ،متهم من دون هللا  ..وملا
عبدوا القبور من دون هللا  ..فإذا ُعلم ذلك أقول :صالْ املؤمنين على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

ُ ْ ْ ََْ ْ َ َ ًُ َ
ص َدق تط ِّه ُر ُه ْم
وسلم هودعاء لهم بالرحم  ،وهذا تابي بالِتاب والسن  ،كما قال تعالىِ :ذ ِمن أمو ِال ِهم
َ ُ َ ّ ْ َ َ َ ّ َ َ ْ ْ َّ َ َ
الت َك َس َِن َل ُه ْم َو َّ ُ
اَّلل َس ِميع َع ِليمالتوَّ .103 :
وتز ِك ِيهم ِبها وص ِل علي ِهم ِإن ص
َ
قال ابن كثير في قوله تعالى ب َها َو َ
ص ِ ّل َعل ْي ِه ْم أي ادع لهم واستغفر لهم ،كما رواه مسلم في
ِ
ُ
صحيحه عن عبد هللا بن أبي أوفى قال :كان النبق صلى هللا عليه وسلم إذا أتي بصدق قوم صلى عليهم،
ُ
َ
فأتاه أبي بصدقته ،فقال :ماللهم ّ
صل على آل أبي أوفى “ا -هَ .فإذا النبق صلى هللا عليه وسلم أمربأن ُيصلي
ِ
على أصحابه رض ق هللا ع هم أُمعين  ..فِيف بنا نحن؟!

ا :454يا شيخي الفاضل  ..ما هو حِم الشيع ب ل فرقهم  ،هل هم مرتدون  ..وما هو رأيك
فيمن يخرج الزيدي م هم  ..وَّارك هللا فيك ؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشيع الروافض طا،ف شرك وردْ  ..وال أعلم أحدا من علماء
الم من كفر فرق الزيدي كطا،ف  ..ونحن ال نتجاوِهم في قول أو فتوى.
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ا :455هل الصل في عوام الرافض الِفر أم اإلسالم  ..وهل يجوِ للمسلم أن ُيبادل
الرافض ق عبارات الِوْ واإلطراء ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشيع الروافض كطا،ف فهق طا،ف شرك وردْ ،وعوامهم
الذين ُيظهرون شعا،ر اإلسالم الصل فيهم اإلسالم ما لم ُيظهروا الِفر أو الشرك الذي عليه كبارهم
وأ،متهم.
والرافض ق الذي ُيظهر عقا،د الشيع الروافض الِفري والشركي  ..أو ُيعرف بها  ..ال تجوِ
مؤاِاته وال إطراؤه !..
ما تقدم ال يمنع من االِتالط بهم  ..واالناساط لهم  ..من أُل دعواهم إلى التوحيد  ..ونبذ الشرك
 ..ما ُرجي النفع من وراء ذلك؛ إذ أن دي هم الباطل يقوم على الِذب والتِذيو والجهل ،وِف العقل ،وهللا
تعالى أعلم.

ا :456أنا كمسلم كيف يجو علي أن أتعامل مع الشيع الروافض ،وما الخطورْ ال ق
ً
ُ
تش لها إيران في املستقبل على املنطق  ..وشِرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تتعامل مع الشيع الروافض كما تتعامل مع شخص امتْل كيانه
ً
ً
ً
ِيان  ،وغدرا ،وغيظا ،وحقدا على اإلسالم واملسلمين !..
تتعامل معهم كما تتعامل مع شخص استحل التقي والِذب عليك  ..فهو غاش لك في كل ش قء ال
ي اد يصدقك في ش قء!
تتعامل معهم كما تتعامل مع شخص يرى استباح حرماتك قرَّ وعبادْ يتقرب بها إلى هللا  ..ال
يمنعه عنك إال ِوفه من سطوْ سيف السلطان أو نحوه من ذوي الشوك !
ً
ً
أقول لك ذلك مشفقا ناصحا لعلمق بأن دي هم يقوم :على الحقد والِراهي  ..والِذب  ..والتِذيو
 ..وتصديق الِذب!!
أما إيران الرافضي وِطرها على املنطق  :فهو يتمثل بحرصها الشديد والدؤوب على تشييع
املنطق ونشرمذهو الرفض والتشيع بين أبنائها  ..لتتبع ذلك باسط نفوذها وهيمنتها على املنطق  ..فهذا
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هوالهدف الباطنق ل ل حرك تخطوها أوتعلن ع ها حِوم إيران ،وهي عندها استعداد َ مقابل أن يتحقق
لها ذلك َ أن تقدم التضحيات الجسام ،والتناِالت الِثيرْ لعداء الم  ،وأن تنفق الموال الطا،ل  ..علم
ذلك من علم وُهله من ُهل!
فهم يقدمون لك كل ش قء مقابل أن تسمح لهم أن يفتحوا َ في مناطق املسلمين َ بؤر البدع والفساد
ً
ال ق ُيسمونها ِورا بالحسينيات  ..وما ذلك إال لغاي نشرضاللهم وكفرهم بين عوام الناا!
أيما حرك أو ِطوْ تخطوها إيران وعمالؤها الروافض في بقي المصار ال تفسر هذا التفسير،
فهو تفسيرِاطئ ومردود ،وينم عن غباء صاحبه بفقه طبائع القوم ومقاصدهم!

ا :457ما قولِم فيمن يقول عن الشيع الروافض بأنهم إِواننا ،وأنهم من أهل القبل ،
ً
ومن كفر مسلما فقد كفر  ..وكذلك قد ُسئل أحد املشايخ َ من مشايخ النظام السوري َ عن مسلم
يعيش في إيران قد سمع من ِطبائهم لع هم للصحاب  ،ويقولون أن النبق صلى هللا عليه وسلم ندم على
تاشير أبو بِر وعمر وعثمان بالجن  ..وأن صالْ أهل السن ال ق ُيصلونها هي صالْ ِندق  ..فأُاب
ً
ً
الشيخ :التِفير يِون ملن ينِر شيئا معلوما من الدين بالضرورْ ،وأن كل ما سمعه السا،ل ال ُيعد من
المور املعلوم من الدين بالضرورْ ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا الذي يقول عن الشيع الروافض أنهم إِواننا ومن أهل
القبل  ..هو أضل من حمار ،وأُهل من تي و أنفه في التراب!
ولعن الصحاب كفر أكبر ،ورض ى هللا ورسوله ع هم مما هو معلوم من الدين بالضرورْ ،ال يخفى
َ َّ ُ َ ْ َ
ال َّو ُلو َن م َن ْاملُ َهاُر َ
ذلك إال على كل ُاهل أعمى هللا بصره وَّصيرته ،كما قال تعالى :والس ِابقون
ين
ِ
ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ال ْن َه ُار َِالد َ
ين
ات تج ِري تحتها
والنص ِاروال ِذين اتبعوهم ِب ِإحس وان ر ِض ق اَّلل ع هم ورضوا عنه وأعد لهم ُن و
ِِ
َ َ َْ
ال ْن َ
َ ََ ً َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ
َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ
ص ِار أليسوا
اُ ِرين و
ِفيها أبدا ذ ِلك الفوِ الع ِظيمالتوَّ  .100 :من هم والس ِابقون الولون ِمن امله ِ
هم الصحاب ؟!
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َ
ُُ
ََْ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ
الش َج َر ِْ ف َع ِل َم َما ِفي قل ِوب ِه ْم فأن َز َل
وقال تعالى :لقد ر ِض ق اَّلل ع ِن املؤ ِم ِنين ِإذ يب ِايعونك تحي
ََ
َّ َ َ َ
َْ ً َ ً
الس ِِين َعل ْي ِه ْم َوأت َاب ُه ْم فتحا ق ِريباالفتح .18 :والذين بايعوا النبق صلى هللا عليه وسلم تحي الشجرْ يوم
الحدياي ورض ق هللا ع هم كانوا يتعدون اللف والربعما ،صحابي من بي هم أبي بِروعمروعثمان !..
َ
ً
َّ ً
َ
َ ْ ُ َّ
ُ ُ َّ
اَّلل َو َّالذ َ
ُ َ
ين َم َع ُه أ ِش َّد ُاء َعلى الِف ِار ُر َح َم ُاء َب ْي َ ُه ْم ت َر ُاه ْم ُركعا ُس َّجدا
وقال تعالى :مح َّمد َرسول ِ ِ
َُ
َُ
ْ ْ َ َ ُّ ُ َ
َّ
َي ْا َت ُغو َن َف ْ
ض ًال م َن َّ َ ْ َ ً َ ُ ْ ُ ُ
ود ذ ِل َك َمثل ُه ْم ِفي الت ْو َر ِاْ َو َمثل ُه ْم ِفي
وه ِهم ِمن أت ِر السج ِ
ِ
ِ
اَّلل و ِرضوانا ِسيماهم ِفي وُ ِ
ُ ْ ُ ُّ َّ َ َ َ
َ َْ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ
ْ ْ
يظ به ُم ْال ُِ َّف َار َو َع َد َّ ُ
اس َت َوى َع َلى ُ
ظ َف ْ
ر
اَّلل
غ
ي
ل
اع
الز
و
ج
ع
ي
ه
ق
و
س
يل كزر وع أِرج شطأه فآِره فاستغل
ِ
الن ِج ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِِ
َّ َ َ ُ َ َ ُ
ً
ْ ً َ ً
َّ َ
ات ِم ْ ُه ْم َمغ ِف َرْ َوأ ُْرا َع ِظيماالفتح .29 :والذين كانوا مع النبق صلى هللا عليه
ال ِذين آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
َ
ْ ُ َّ
وسلم هم أصحابه رض ق هللا تعالى ع هم أُمعين  ..وقوله تعالىِ  :ل َي ِغيظ ِب ِه ُم الِف َار دليل على كفر كل
من يغتا م هم ويلع هم!
َأبعد كل هذا ُيقال أن رض ى هللا عن أصحاب النبق صلى هللا عليه وسلم وحرم لع هم وسبهم لي
من المور املعلوم من الدين بالضرورْ ..؟!!

ً
تم نقول لهذا الشيخ الضال الذي ر قلبه على إِوانه الروافض ،وحمل قاعدْ م من كفر مسلما

فقد كفرم على من يِفرهم  ..ألي أولى به أن يحمل هذه القاعدْ على من يِفرالصحاب ويلع هم  ..ويِفر
املسلمين التابعين للصحاب بإحسان ويعتبرصالاهم صالْ ِندق ؟!
فعالم من يِفر الشيع والروافض َ ُاحدي الِتاب والسن َ يِون قد كفر ،والذي يِفر
الصحاب والتابعين لهم بإحسان من املسلمين َ الذين رض ق هللا ع هم ورضوا عنه َ ال يِون قد كفر  ..وال
يجوِ تِفيره؟!
ونقول لهذا الضال كذلك :من قال له أن الِفرمحصور في إن ارما هو معلوم من الدين بالضرورْ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ
اَّلل َو َآيا ِت ِه
 ..فهل هؤالء الذين أنزل هللا فيهم قوله تعالى :ول ِئن سألتهم ليقولن ِإنما كنا نخوض ونلعو ق ْل أ ِب ِ
َ َ ُْ ُ ّ َ َ َ َ
ُُْ َ
ُ ْ َ ُ
َ َ َ ُ
ُ َ َ َ
َو َر ُس ِول ِه كنت ْم ت ْس َت ْه ِز،ون  .ال ت ْعت ِذ ُروا ق ْد كف ْرت ْم َب ْع َد ِإ َيم ِانِ ْم ِإن ن ْعف َع ْن طا ِ،ف و ِمنِ ْم ن َع ِذ ْب طا ِ،ف ِبأ َّن ُه ْم
ً
ً
َ ُ
َ
كانوا ُم ْج ِر ِمينالتوَّ  .66-65 :كانوا قد أنِروا شيئا معلوما من الدين بالضرورْ أم أنهم كفروا بعد
إيمانهم ملجرد استهزائهم وطع هم بالصحاب وهم في مسيرهم َ مع النبق صلى هللا عليه وسلم َ للجهاد في تبوك
..؟!!
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ا(( :458إن الذين يثيرون الشغو في الشيشان ليسوا سوى ميليشيات مرتزق تحاول
ِعزع استقرارالراض ق الروسي ونحن ندعم الجهود العسِري الروسي الرامي الستئصالها))!
تصريح ملصدر حِومي إيراني عالي املستوى نشرته وكال النباء اإليراني قبل سن ونصف وع ها
رويترِ ومعظم الوكاالت الدولي .
ً
((وأمري ا تعلم ُيدا كيف وقفنا معها في حربها على أفغانستان وما هي الخدمات ال ق قدمناها في
سايل إنجاِ مهمتها))! محمد مشهداني نا،و الر،ي ِاتمق في لقاء مع غسان بن ُدو على قناْ الجزيرْ،
ً
ً
وغسان بن ُدو يؤكد هذا الِالم مستشهدا بنف التصريح لرفسنجاني في ِطبته ليوم الجمع مستغرَّا
ساو دعم أمري ا للطلب املتظاهرين في طهران !!
((هذه ال ق تسمى مقاوم في الفلوُ وغيرها هي عمليات تخرياي يائس يقوم بها بقايا أنصار
النظام املخلوع ونحن ندي ها ونرفضها))! محمد باقرالحِيم !! وقيادات شيعي أِرى متعددْ صرحوا بها
ً
على كل البرامج الِباري الفضا،ي تقريبا !!
السؤال هو ما هو ساو ُراءْ الروافض بهذا الش ل السافر والوقح  ،كيف القي تصريحااهم
ً
هذا القبول اإلعالمي من غير أدنى استن ار  ..لو أن أحدا عرض مجرد تعريض بحزب هللا على القنوات
التلفزيوني فماذا كان سيحدث ؟!!
أنا أعرف أن الوقاح الشيعي في ُعبتها ما هو أكثر من هذا بِثير لِن سؤالي عن الطرف اآلِر
اإلعالم أو ح ى الم بأسرها  ..ما لذي يحدث  ..هل هو لغزأم سحرأم ِيال أم ماذا ؟؟!!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي ذكرته عن الشيع الروافض معروف وهولي بغريو ع هم
 ..وماضيهم وحاضرهم مليئين بالتآمر على الم واإلسالم واملسلمين.
أما عن السِوت املطبق الذي أشرت إليه  ..وعدم ُرأْ وسا،ل اإلعالم في تناول ُرا،مهم بصيغ
النقد أو التعري فهو لسباب عدْ أهمها النفوذ السياس ق والعسِري للشيع الروافض املمتد من إيران
إلى أفغانستان إلى باكستان ،إلى العرا  ،إلى لبنان  ..إضاف إلى شيع الخليج  ..فهذا النفوذ لهم ال شك
أنه يحدث الرهب لدى كثيرمن الجهات عندما تريد أن تتحدث عن الشيع الروافض بصيغ النقد  ..هذا
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إذا علمنا أن الروافض ال يتورعون عن ممارس سياس االغتياالت والتصفي ل ل من يعارضهم أو يعري
باطلهم.

ا :459شيخنا الفاضل  ..قرأت في منتدى حواري هذا النقل عن الشيخ عمر عبد الرحمن
فك هللا أسره وعافاه  ..فهل نسب هذا الِالم صحيح للشيخ  ..وما تعليقِم عليه؟
النص املنقول عن الشيخ :مملاذا هجوم ح امنا على الدول اإلسالمي في إيران  ..هل هذه الضراوْ
في الهجوم ملجرد الخالف التاريخي بين مذهو الشيع وأهل السن ..؟؟

ُ
وال يمنع االعتراف بنجاحهم في وضع البذرْ الولى لخالف إسالمي تسود العالم وتفتح البالد وتعيد
ً
العباد لإلسالم  ..وَّدال من الهجوم على الِوْ في إيران وااهامهم بما لي فيهم ومحاول وأد الدول
اإلسالمي في مهدها فلماذا ال تقتدي ِطاهم ،ونقتفي آتارهم ،ونقرب بين الشيع وأهل السن ..؟؟!
وملاذا هذه االاهامات ال ق هي شرف في حقيقتها كتصديرالثورْ اإلسالمي  ..فإن كانوا يفعلون هذا،
ً
فأهال بهم وَّثوراهم ..؟!
ً
وإن كانوا يمدون إلِوْ لهم يد العون فيا لها من يد بيضاء ،أولى بالتقبيل بدال من السباب والبذاءْ
..م انتهى.
ً
فما تعليقِم على هذا الِالم  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن صح ما نسو عن الشيخ عمر عبد الرحمن َ حفظه هللا وفك
أسره َ فهو ِطأ ظاهرال ُيتابع عليه  ..ولعل ِطأ الشيخ هذا َ إن صحي نساته َ كان في أوا،ل مراحل ظهور
الثورْ اإليراني حي أن غايات وأهداف الشيع الروافض لم تِن ظاهرْ وواضح لِثير من العلماء
ً
ً
والدعاْ  ..فبادروها بحسن الظن وبعبارات التأييد والثناء  ..لي حبا في الشيع الروافض  ..وإنما حبا
بظهور اإلسالم  ..وَّما رفعته تلك الثورْ من شعارات كاذب بأنها ستقف بجوار املسلمين في ُهادهم من
أُل قيام دول إسالمي في بالدهم !!..
وال أظن الشيخ في هذه اليام َ وبعد أن انِشفي نوايا وأحقاد الروافض َ يقول ما تم النقل عنه ..
وهللا تعالى أعلم.
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اُ :460يرجى توضيح مذهو النصيريين ،وعالقتهم بالرافض  ،وما هو حِم أهل السن
والجماع فيهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .النصيري فرق باطني تنتمق ملؤسسها م محمد بن نصيرالنميري م
في القرن الثال الهجري  ..وهي عرفي باسمه  ..وهم من غالْ الشيع الرافض االتنى عشري َ أي من غالْ
الغالْ! َ يقولون بألوهي ورَّوَّي علي بن أبي طالو َ رض ق هللا عنه َ صراح  ..ال ُيؤمنون باهلل العظيم ،وال
بمالِ،ته ،وال بأنايا،ه ورسله ،وكتبه ،وال باليوم اآلِر ..وال يحرمون ما حرم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم
ً
ً
ً
 ..وال يعرفون صالْ  ..وال صوما  ..وال حجا وال ِكاْ  ..لنهم ال ُيؤمنون بش قء من ذلك  ..وهم ال يرُون هلل وقارا
 ..فشتم هللا ودينه  ..يجري على ألسنتهم ال افرْ البذيئ ُري السيل إلى منتهاه  ..قاتلهم هللا!
ّ
التقمص والتناسخ  ..ومفاد هذه العقيدْ؛ أن
فالبع والنشور عندهم  ..ينحصر في عقيدْ
ً
الصالح م هم الذي يطيع مشايخ الطا،ف وتعليمااهم الباطني يتقمص بعد موته في ُيله الجديد إنسيا ..
ً
ً
أما إن كان في حياته؛ شريرا عاصيا ملشايخ الطا،ف وتعاليمهم  ..فإنه يتقمص بعد موته إلى حيوان ،إلى
حمار أو كلو أو نحو ذلك ُ ..يعذب على سيئاته في ُيله الحيواني  ..إلى أن يموت تاني  ..وقد يتقمص من
ُديد إلى إنس ق  ..ولعل هذا مما ُيفسرقتل الجند م هم للحمير ..كما رأى العالم ذلك م هم!
فهم يلتقون مع الطا،ف الم لهم م الشيع الروافض االتنى عشري م ،في الغلو في علي بن أبي طالو
رض ق هللا عنه  ..فالشيع الروافض  ..ينسبون لعلي معاني الرَّوَّي واللوهي وِصا،صها؛ فيقولون عنه،
ً
وعن بقي ال،م االتنى عشر :بأنهم يعلمون ما كان وما سيِون  ..ويحيطون ب ل ش قء علما  ..وأن ُميع
ذرات هذا الِون تخضع لواليتهم وسيطراهم  ..كالمهم كِالم القرآن نافذ واُو االتباع  ..وهناك قرآن
ِاص بهم  ..ال يعرفه املسلمون  ..يجيبون املضطر إذا دعاهم  ..ال يخطئون وال يسهون  ..وال ُيسألون عما
يفعلون  ..وغيرها من الخصا،ص والصفات ال ق ينسبونها ل،متهم  ..وال ق هي من أِص ِصا،ص وصفات
ً
الخالق سبحانه وتعالى  ...بينما النصيريون يقولون صراح م علي م هو هللا  ..ويختلفون مع الشيع اإلتنى
عشري في بقي ال،م !
كما يجمع بي هما م الشيع الروافض ،والنصيري م ،الحقد الدفين على اإلسالم واملسلمين؛
بإحسان  ..والِيد والتآمرعلى اإلسالم  ..وأم اإلسالم
وَّخاص السلف الصالح من الصحاب والتابعين لهم
و
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 ..والتواطؤ مع أعداء الم على الم  ،ودي ها  ..ف انوا طيل سيراهم القديم والحديث سواء  ..مع العداء
والدِالء  ..على الم وأبنائها  ..تسرهم الضراء ال ق تصيو الم  ..وتحزنهم السراء ال ق تصيبها  ..ومن عنده
أدنى اطالع وتتبع لسيرْ الطا،فتين  ..يدرك هذا املعنى اآلنف الذكر  ..والحدي عن القوم يطول  ..وهناك
عشرات الِتو ال ق تت لم عن الطا،فتين وتاريخهما  ..وعقا،دهما  ..وكيدهما على اإلسالم واملسلمين  ..ولو
أردنا أن نختصردي هم في تالث كلمات أقول :دي هم يقوم على م الطعن  ..والهدم  ..والِيدم ،أعاذنا هللا وإياكم
من شرهم!
أما عن حِم هللا فيهم  ..وماذا يقول علماء أهل السن والجماع في هاتين الطا،فتين ،أقولُ :ي َّ
فر
بين الشيع الروافض ،وَّين النصيري  ..فأما الشيع الروافض  ..فهق كطا،ف ؛ طا،ف شرك وِندق وردْ
 ..هذا حِم عام  ..بينما تِفيراملعين الواحد م هم بعينه  ..مرده إلى مدى تبوت شروط التِفيربحقه ،وانتفاء
موانعه عنه  ..وذلك بالنظر إلى مدى التزامه بعقا،د ومبادئ التشيع والروافض ال ق ال ِالف على كفرها ..
ً
وكفرمن يعتقدها أويقول بها  ..الحتمال وُود من ينتسو إليهم طا،فيا  ..لِنه ال يعتقد عقا،دهم ،وال يقول
بأقوالهم الِفري والشركي  ..ولو سألته لنِر لك ذلك  ..وحدتك عن نفسه بأنه ال يقول بقولهم  ..وأنه
بريء مما يقولون  ..رَّما يمارسون ذلك من قبيل التقي ال ق ُعرفوا بها  ..فعندهم من ال تقي له فال دين له
ً
 ..لِن نحن مأمورين شرعا أن نأِذ الناا على ظاهرهم ،وَّما ُيظهرون لنا ،ال بما ُيبطنون.
ً
أما النصيري فهق طا،ف كفر شرك وِندق وردْ  ..كطا،ف وكأعيان معا  ..ال يشك في كفرهم
ومروقهم من الدين ،ومن ُماع املسلمين َ مع علمه بمعتقدهم اآلنف الذكرَ إال كافر مِذب مثلهم  ..بهذا
أُيو عن السؤال الوارد أعاله.


ً
ً
ا :461كثرت مؤِرا كلمات (ال فر بيننا وَّين الطا،ف العلوي  ،أيضا مش لتنا مع النظام
وليسي مع الطا،ف العلوي ) فما رأي الشيخ حفظه هللا بمثل هذا الِالم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أدري من يِون هذا الذي يقول عن نفسه ال فر بينه وَّين
النصيريين  ..فمن شاء أن يِون م هم  ..فهذا شأنه وحده ،وكالمه ال يمثل إال نفسه  ..ومن يتولهم منِم فإنه
م هم  ..واملرء ُيحشر مع من أحو  ..ولي بعد الِفرذنو.
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أما النقل والعقل فقد فرقا بين الحق والباطل  ..وَّين الصالح والطالح  ..وَّين املصلح واملجرم ..
ً
ً
وَّين املؤمن وال افر املفسد  ..وَّين الخطأ والصواب  ..وَّين املخطئ واملصيو  ..ال يستويان مثال ،وال قدرا،
َُ َ َ َ ُ َ
َ َ ُْ
ُْ
َ َ
َََ
َ
قال تعالى :أفن ْج َع ُل امل ْس ِل ِمين كامل ْج ِر ِمين َ .ما لِ ْم ك ْيف ت ْحِ ُمونالقلم .36-35 :وقال تعالى :أ ْم ن ْج َع ُل
َّ َ َ ُ َ َ ُ
ً
َ ْ َْ َ َ
ْ ُ َّ َ َ ْ ُ
َّ َ َ ْ ُ ْ
ض أ ْم ن ْج َع ُل املت ِقين كالف َّج ِارص .28 :ال يستويان مثال،
ال ِذين آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
ات كاملف ِس ِدين ِفي الر ِ
ً
وال قدرا ،وال ُز ًاء.
وفيم يخص النصيريين َ الذين يسميهم البعض بالعلويين َ إلى الساع َ وبعد مض ق أكثر من شهرين
على تورْ وانتفاض الشعو السوري املسلم َ قد أتاتوا بوضوح أنهم طرف مع النظام الحاكم ،فالنظام
ُيقاتل ويتقوى بهم على الشعو السوري  ..ويرتِو مجاِره باسمهم  ..وهم إلى الساع ساكتون ال يعرَّون
عن معارضتهم له  ..لذا فهم ولْلسف طرف غير مستقل وال محايد  ..بل شريك للنظام في ُل ُرا،مه
ومجاِره  ..وَّالتالي فهم طرف مع النظام يتحملون تبعات ُرا،مه وكفره وطغيانه وظلمه  ..ومن يقول غير
ً
ذلك من أهلنا وشعبنا في الداِل السوري ،فهو يريد ويقصد من يعتزل م هم النظام فال يِون عونا له على
الشعو السوري  ..ويقصد ترغيبهم في االعتزال  ..وهؤالء نعم؛ من تاي م هم اعتزاله للطاغي ووقوفه مع
ً
يقينا ُ
سيستثنى في املعامل والنظرْ
الشعو السوري املسلم في تورته ضد ظلم وطغيان النظام الطا،في ..
ً
ً
غد  ..أما من يؤاتر م هم الوقوف مع الطاغي ونظامه،
إليه  ..وحقه سيِون محفوظا ومشِورا اليوم قبل و
ُويقاتل دون طغيان وظلم وإُرام وكفرالنظام  ..ويضحي بدمه في سايل أطماع وأهواء سيده الطاغوت بشار
السد وعا،لته السدي  ..فال يلومن إال نفسه  ..ولي له عندنا حق سوى أن نحاكمهم محاكم شرعي
عادل  ..لينالوا ُزاءهم العادل  ..هذا هو قولنا  ..وهذا هو موقفنا ُ ..
فليسمع الداني م هم القاص ق!

ا :462ما هو حِم الدِول في الحزاب العلماني  ..هل يجوِ للمسلم الذي يعيش في بالد
الغرب الدِول في الحزاب السياسي (العلماني ) املوُودْ فيها ؟؟
الجواب : :الحمد هلل رب العاملين .ال ،ال يجوِ  ..فالدِول في مثل هذه الحزاب ،والعمل على ترويج
مناهجها وأف ارها ،كفرصريح ال يجوِ الخالف فيه!
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ا :463شيخنا الفاضل ما حِم االنضمام إلى حرك فتح من أُل القيام بالعمليات
االستشهادي  ..وما حِم الوحدْ الوطني بين حرك فتح ،وحماا ،وحزب الجبه الشعبي  ..وُزاكم
هللا كل ِير؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أرى ُواِ االنضمام إلى حرك فتح للغاي املذكورْ وال لغيرها؛
لن حرك فتح حرك علماني مشاق هلل ولرسوله  ..رايااها غيرإسالمي  ..ور،يسها طاغوت عميل ال يختلف
عن كثير من طواغيي العرب  ..مع التنايه إلى احتمال وُود عناصر شريف ومخلص في هذه الحرك قد
ُ
لا عليهم  ..أو حملتهم الحاُ املادي على االنضمام إليها  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
أما الوحدْ الوطني تعنق تغييو عقيدْ الوالء والبراء في هللا  ..وُعلها في الوطن ،وعلى أساا
ً
االنتماء إلى الوطن بغض النظرعن العقيدْ و الدين  ..وأيهم أحسن عمال  ..فالوطن واالنتماء إلى الوطن،
والوالء الوطنق يوحد بين الجميع كافرهم ومؤم هم  ..فاُرهم وصالحهم  ..ال فر بين أتقى أهل الرض وَّين
ً
وطن واحد  ..فالوطن يِون بهذا املفهوم واملعنى وتنا
أفجر وأكفر أهل الرض ما دام االتنان ينتميان إلى و
ً
ومعبودا من دون هللا  ..وهذه عقيدْ باطل كفري  ..ال يجوِ إقرارها أو العمل بها !..
ْ ُ ْ ََ ْ
قال تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ال َت َّتخ ُذوا َآب َاء ُك ْم َوإ ِْ َو َان ُِ ْم َأ ْول َي َاء إن ْ َ َ
ال َيم ِان
استح ُّبوا الِف َر على ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ْ ُ َُ َ
َ َّ
َّ ُ َ
َو َم ْن َيت َول ُه ْم ِمنِ ْم فأول ِئ َك ُه ُم الظ ِاملون .بينما الوحدْ الوطني تقول :ال  ..بل سنتخذهم أولياء  ..ولو
استحبوا الِفرعلى اإليمان!
ُ َ
ُْ ُ َ َ
َ َّ ُ
َْ
َ َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ ُ
ين َآمنوا ال تت ِخذوا َع ُد ّ ِوي َو َع ُد َّوك ْم أ ْو ِل َي َاء تلقون ِإل ْي ِه ْم ِبامل َو َّد ِْ َوق ْد كف ُروا
وقال تعالى :يا أيها ال ِذ
ْ
ُ
ِب َما َُ َاءك ْم ِم َن ال َح ِ ّق .بينما الوحدْ الوطني تقول :ال  ..بل سنلقي إليهم باملودْ ولو كفروا  ..ما داموا من
أبناء الوطن!!
َ ُ َْ ً
َ َ َ ُ
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآلِر ُي َو ُّادو َن َم ْن َح َّاد َّ َ
ما ُي ْؤم ُنو َن ب َّ
اَّلل َو َر ُسول ُه َول ْو كانوا َآب َاء ُه ْم
وقال تعالى :ال ت ِجد قو
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ
َ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ
ان َو َأ َّي َد ُه ْم ب ُ
ات ت ْج ِري
ر
اليم
أو أبناءهم أو ِإِوانهم أو ع ِشيراهم أول ِئك كتو ِفي قل ِوب ِهم ِ
وح ِمنه ويد ِِلهم ُن و
ِ و
ْ َ ْ َ َْ
َ
ُْْ
اَّلل َع ْ ُه ْم َو َر ُ
ين ف َيها َ ض َق َّ ُ
اَّلل َأال إ َّن ح ْز َب َّ
ضوا َع ْن ُه ُأ َولئ َك ح ْز ُب َّ
ال ْن َه ُار َِالد َ
اَّلل ُه ُم املف ِل ُحون.
ِمن تح ِتها
ر
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
فهذه اآليات وغيرها تحرم املواالْ بين املؤمنين وال افرين املجرمين ،ولو كانوا من أبناء وطن واحد،
أو عشيرْ واحدْ ،أو قبيل أو عا،ل واحدْ !..
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ولو ُاِ الوالء على أساا االنتماء للوطن  ..لجاِ القول بمواالْ سيد الخلق لبي ُهل وأبي لهو
ً
وغيرهما من املشركين الذين كانوا ُميعا في مرحل من املراحل يجمعهم وطن واحد أال وهو مِ  ..ولِن
نجد أن العقيدْ فرقي بين املؤمنين الصالحين وَّين ال افرين الطالحين ،وأن النبق صلى هللا عليه وسلم
فر بين الناا؛ بين املؤمنين وال افرين ومنع من املواالْ فيما بي هما ،كما في الحدي الصحيح :مفمن أطاع
ً
ً
محمدا فقد أطاع هللا ،ومن عص ى محمدا فقد عص ى هللا ،ومحمد فر بين الناام .أي بين املؤمنين
املوحدين وال افرين املجرمين ولو كانوا من ذوي القربى.
وعن املقداد بن السود قال :موهللا لقد بع َ هللا َّ
النبق صلى هللا عليه وسلم على أشد ح وال ُبع
ً
رقان فر
عليها فيه نبق من الناياء في فترْ وُاهلي ؛ ما يرون أن دينا أفضل من عبادْ الوتان ،فجاء بف و
بينالحق والباطل ،وفر بين الوالد وولده ..م.

ً
ً
ً
هذه املعاني إن لم تتشربها أُيالنا  ..وتتمثلها اعتقادا وقوال وعمال  ..وفي واقع الحياْ  ..فتحرير
ً
فلسطين  ..وطرد الصهاين املغتصبين املعتدين  ..ال يزال أمال بعيد املنال والتحقيق  ..لِن قومي ال يعلمون!!


ا :464ما حِم من اشترك في مالحزب الوطنقم الذي يتزعمه الحاكم بمصر بحج أنه يريد
صرف الشرط عنه  ..مع أنه ملتزم ويبغض الحزب بمن فيه من الطواغيي ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ االلتحا أواالنضمام إلى الحزب الوطنق املصري الحاكم،
وال إلى غيره من الحزاب العلماني ال افرْ للغرض املذكور  ..لنه لي من اإلكراه املعتبر  ..فاالنضمام إلى
هذه الحزاب وترديد شعارااها ،وتِثير سوادها طواعي كفرأكبر.

ا :465فضيل الشيخ  ..نرُو من فضيلتِم أن تِتبوا لنا فتوى في حزب البع العربي
ً
االشتراكي وفي حِم االنتماء لهذا الحزب  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .حزب البع العربي االشتراكي حزب قومي عنصري علماني،
إباحي ،يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدول والسياس والحياْ  ..وهو في مباد،ه وأهدافه ووسا،له،
ومنشئه ،وكل ُز،ي من ُز،ياته ُيناقض ُويعارض شرائع وتعاليم اإلسالم  ..وهولم ُيجلو لْلم إال الخزي،
والعار ،والتخلف ،والفقر ،والهزا،م !..
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ً
ً
وغطاء لحِم الطا،ف النصيري ال افرْ املارق
إضاف ملا تقدم كان هذا الحزب َ وال يزال َ ستارا
الخا،ن في سوري  ..فمارسي َ من ِالل تانيها لهذا الحزب ال افرَ ُميع أحقادها الطا،في الخبيث بحق
اإلسالم واملسلمين  ..وتاريخها املعاصركله يشهد على ذلك!
وعليه فهو حزب كافرمن حي املنشأ ،والوسا،ل ،والهداف ،والتجمع  ..ال يشك في ذلك من عرف
حقيق اإلسالم وحقيق هذا الحزب وأهله  ..ال يجوِ االنضمام إليه أو االلتحا به أو الترويج إليه  ..ومن
ً
ً
ً
يفعل شيئا من ذلك طواعي من تلقاء نفسه َ من غيرإكراه معتبرشرعا َ طلبا للرِ والوظيف ونحو ذلك
ً
معتقد ملبادئ وأهداف هذا الحزب َ فهو كافر ِارج من اإلسالم إلى أن يتوب ويتبرأ ظاهرا
َ وإن كان غير
و
ً
وَّاطنا من هذا الحزب وأهله ،مهما ِعم بلسانه أنه من املسلمين؛ فعمله وواقعه يِذب ِعمه ُويبطله ،قال
ْ َ ََ ْ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ ً َ َ
َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
تعالىَ  :م ْن َك َف َرب َّ ْ َ
ص ْدرا ف َعل ْي ِه ْم
اليم ِان ول ِِن من شرح ِبالِف ِر
اَّلل ِمن ب ْع ِد ِإ َيم ِان ِه ِإال َمن أك ِره َوقل ُبه ُمط َم ِئن ِب ِ
ِ ِ
َغ َ
ضو م َن َّ
اَّلل َو َل ُه ْم َع َذاب َعظيمالنحل .106 :ف ل من ُ
ل
مانع
أو
اه
ر
إك
غير
من
فعل
أو
بقو
الِفر
ظهر
ي
ِ
ِ
ِ
و
ً
شرعي معتبر  ..فهو كافروممن شرح بالِفر صدرا ،وممن عليهم غضو من هللا تعالى ولهم عذاب عظيم.

ا :466الرُاء الشديد يا شيخنا الفاضل أن تبين بالدليل وَّالتفصيل ما يلي:
حِم هذه الحزاب كحزب العمال أو املحافظين في بريطانيا ،أو الحزب الديمقراطي أو الجمهوري في
أمري ا ،أو حزب الليبرالي أو املحافظين أو الديمقراطيين الجدد في كندا؛ أي هل هي أحزاب كافرْ  ..وما
حِم املسلم الذي يصبح عضوا في أحد هذه الحزاب ويدعو املسلمين للدِول فيها ،تحي شبه
االنخراط في املجتمع و التفاعل املؤتر فيه أو تحقيق مصالح املسلمين أو أن هذا حزب سياس ق و لي
دينق ،مع أن املشاهد فقط هو ُريهم وراء مصالحهم الشخصي و حو الظهور و املناصو ،هل يصبح
املسلم املنتمق لهذه الحزاب قد أشرك مع دين اإلسالم دينا آِرأو أصبح مرتدا  ..تم هل يجوِ الصالْ
ِلف هذا الشخص إذا افترضنا أنه لي مرتدا على اعتباره يدعوا إلى بدع مِفرْ ،ألي الولى عدم
الصالْ ِلفه ُِرا له ،وهل نقاطعه إذا أصرعلى موقفه  ..مع مالحظ أننا ال نقصد هنا مجرد املشارك
ً
في االنتخابات وال ق يجيزها بعض العلماء فقط في حال أن يِون تصويي املسلمين مؤترا في ُلو
مصلح لهم ودفع مفسدْ ع هم ،إنما املعنق هنا هو االنتماء لهذه الحزاب.
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحزاب الوارد ذكرها في السؤال هي أحزاب كافرْ من شك في
كفرها يِفر ،ومن دِل فيها كذلك يِفر ،وال ُيصلى ِلفه.

ً
ا :467كيف نرد على من يقول أن هؤالء العلمانيين كفار أصليين غير مرتدين ،تبريرا لعقد
الصلح معهم ،وَّالتالي دِول برملانااهم الشركي على هذه املقول الخبيث  ..وما هي طر تمييز املرتد
من ال افرالصلي في بالد الردْ الحالي ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .ال افر الصلي هو ال افر الذي لم يسبق له أن دِل في اإلسالم،
ً
ولم يِن ابنا لبوين مسلمين .
ً
ً
أما املرتد هو من سبق له أن كان مسلما ،أو كان ابنا لبوين مسلمين تم طرأ عليه الِفر أو الردْ ..
ول ل م هما له أح امه الخاص به واملبين في الشرع.
والذي يخلط بي هما ويعتبرهما ش قء واحد فهو مخطئ  ..لي

له في ذلك سلف معتبر من علماء

الم !

ا :468وُدت لبعض أهل العلم أن ما يسمى اليوم بالدروِ والنصيري والرافض أنهم كفار
أصليون ..فما هو توُيهِم  ..غفر هللا لِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الراجح عندي أنهم ِنادق مرتدون؛ لنهم ُيظهرون اإلسالم
ُ
بشهادتي التوحيد كلما طلو م هم ،وينقضونه َ بنف الوقي َ من ُهات وُوانو عدْ ،وهللا تعالى أعلم.

ا :469ما حِم االنتماء للقبا،ل املوُودْ في ِماننا وتجمعااها ،هل تعتبرتجمعات ُاهلي ..
وهل يجوِ ُمع الموال للقبيل لغرض مساعدْ فرد من أفرادها ..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .انتماء املرء لقبيلته وعشيرته وارد وال حرج فيه ،ما لم يِن هذا
االنتماء يعنق التعصو والتحزب للقبيل في الحق والباطل  ..فيواليها مبطل كما يواليها محق  ..فإن كان
االنتماء يعنق ذلك فهذا ال شك أنه من العصايات الجاهلي ال ق نهى ع ها اإلسالم.
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أما مساعدْ القبيل أو فرد من أفرادها  ..فإن كان ذلك في املعروف وفيما هو ُا،ز ومباح فهو
َ ُ
محمود إن شاء هللا ،أما إن كان في اإلتم والعدوان ،والظلم وما هو محرم فال يجوِ لقوله تعالىَ  :وت َع َاونوا
َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ
اإلت ِم َوال ُع ْد َو ِان.
على ال ِب ِروالتقوى وال تعاونوا على ِ

ا :470هناك من يجعل االنتماء لهيئ المم املتحدْ بمنزل حلف الفضول  ..فما الجواب
عن هذا اإلش ال واالستدالل؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال وُه للشبه والقياا بين حلف الفضول وَّين هيئ المم
املتحدْ ،وذلك من أوُه:
م ها :أن هيئ المم املتحدْ مجل تشريعي قوانينه وتشريعاته َ بغض النظر عن مدى عدالتها
ً
وأحقيتها َ ملزم للدول والشعوب  ..وهي َ في نظرالقوم َ تعلو وال ُيعلى عليها  ..وحلف الفضول لي شيئا من
ذلك.
وم ها :أن هيئ المم املتحدْ في كثير من مواقفها وقواني ها تبرر للظاملين ظلمهم  ..وتِون غطاء لهم
ُ
ولظلمهم  ..وتصبغ عليهم وعلى ظلمهم الشرعي والقانوني  ..بينما حلف الفضول قام على مبدأ واحد وهو
إنصاف املظلوم الضعيف من الظالم القوي!
ً
حصار الشعوب املستضعف إلى أن تموت ُوعا  ..واغتصاب الرض واحتاللها  ..وتسلط النظم
الديِتاتوري الظامل على الشعوب املستضعف  ..كل ذلك يتم بمبارك المم املتحدْ وموافقتها!
وم ها :أن هيئ المم املتحدْ  ..يحِمها ويسيرها قادْ دول االستِبار والظلم العامليين الذين
ً
ُ
يملِون حق الفيتو  ..حي ال يمِن لْلمم املتحدْ أن تسير في اتجاه تخالف فيه شيئا من أطماع وسياس
ومصالح تلك الدول املستِبرْ املتسلط  ..مهما اشتد عداؤها وظلمها لآلِرين  ..وحلف الفضول لم يِن
ً
شيئا من ذلك  ..وَّالتالي كيف ُيقاا عليها أو ُيقال هيئ المم املتحدْ كحلف الفضول؟!!
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ا :471ما قولك في الشيخ ابن باَِ رحمه هللا َ وقد اِتلف في أمره بعض العلماء من أنه مف ق
سلطان ،وَّين أنه مف ق ياتعد عن قول الحق ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بالنسب للشيخ ابن باِ َ رحمه هللا َ فقد أفض ى إلى رَّه  ..وال تجوِ
عليه إال الرحم  ..وقد أمرنا أن نذكر محاسن موتانا  ..وأن ال ننقو عن مساوئهم.
فإن قيل :ولِن ال تزال اآلتار باقي  ..والناا يطلعون عليها؟!
أقول ب ل وضوح وبساط  :ما ترك الشيخ َ وغيره من أهل العلم َ من آتار وأقوال وعلوم  ..نعرضه
ً
على كتاب هللا وسن رسوله  ..فما وُدناه موافقا للحق قبلناه وأِذناه  ..وحمدنا هللا عليه  ..وما وُدناه
ً
مخالفا للحق رددناه  ..وحذرنا منه  ..من دون تعصو أو أدنى تردد  ..فالحق أحو إلينا من أنفسنا ،ومن
أي ش قء!
ف ل يؤِذ منه ُويرد عليه  ..عدا حبيانا وقا،دنا ومعلمنا الكبر نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ..
هذا هو الحق الذي نعتقده وندعو إليه  ..ونلزم به أنفسنا عند التعامل مع آتارالشيخ وغيره من أهل العلم
 ..مهما شغو علينا املشاغبون املتعصبون !..

ً
ً
ا :472شيخنا  ..حفظك هللا تعالى  ..أود أن أسألك سؤاال حيرني كثيرا؛ وهو :ما هو املوقف
الشرعي الصحيح من الشيخ ابن باِ ،ومنهجه فيما يتعلق بالسياس الشرعي  ..ولي لي في سؤالي هذا
ً
من قصد سوى معرف الحق  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشيخ رحمه هللا له وعليه  ..فيؤِذ منه ما أصاب فيه الحق وهو
كثيرُ ..ويرد عليه ما أِطأ فيه  ..من غيرإجحاف لحقه  ..وال تعصو السمه  ..ومما يؤِذ عليه تلك املواقف
والفتاوى الشاذْ الذي ال يزال النظام السعودي املتسلط والظالم يت ئ عليها ،ويقتات م ها  ..وقولي هذا في
الشيخ ابن باِأقوله كذلك في الشيخ ابن العثيمين  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
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ا :473ما تنصحنا تجاه هؤالء الشيوخ :اللباني  ..ابن باِ  ..العثيمين  ..سلمان العودْ ..
عا،ض القرني  ..ناصرالعمر ..الحوينق  ..رَّيع املدِلي  ..عبد امللك رمضاني  ..حسن البنا  ..سيد قطو
 ..عبد هللا عزام  ..عمر عبد الرحمن ؟!!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .هؤالء العلماء والشيوخ لهم فضل على الم ال يجوِ إن اره ..
فننصح بأن تترحم على من قض ى م هم نحبه  ..وأن تدعو ملن ينتظر م هم  ..بأن يحفظه هللا من كل سوء أو
مِروه ُ ..زاهم هللا عنا وعن اإلسالم واملسلمين ِيرالجزاء .
ونرى لك أن تأِذ م هم ما وافق الحق ،وما اطمأني إليه نفسك  ..وأن تدع ما رابك م هم إلى ماال
ً
يريبك ،مع تحسين الظن بهم ،وتوسيع التأويل لهم ما وُدت إلى ذلك سايال  ..فهؤالء العلماء والشيوخ
وغيرهم من علماء الم كلهم يؤِذ م هم ما وافق الحق  ..ويرد عليهم ما ِالفه  ..عدا املصطفى -صلى هللا
َّ
ً ْ
عليه وسلم -فإنه ال يجوِ التعقيو عليه أو التقديم بين يديه بش قء؛ لنه ال ينطق إال حقا ِ إن ُه َو ِإال َو ْحي
ُي َ
وحى صلوات ربي وسالمه عليه.
فال يجوِ أن تتعاملوا معهم ومع أقولهم بقدسي على حساب الحق  ..كتعامل اليهود والنصارى مع
أحبارهم ورهبانهم  ..فردوا قول الحق بأقوالهم  ..فأحلوا حاللهم الذي حرمه هللا ،وحرموا حرامهم الذي
ً
أحله هللا  ..فهذا ِلق مذموم مؤداه إلى اتخاذهم أرَّابا من دون هللا وهم ال يشعرون  ..وعلماؤنا أنفسهم
ُيحذرون الناا من أن يقعوا في هذا االنحراف أشد التحذير  ..ولِ ها السنن  ..واتباع سنن من كان قبلنا ..
وال حول وال قوْ إال باهلل .
ً
أما بالنسب للحوينق ،وعبد امللك رمضاني فإني ال أعرفهما ،ولم أقرأ لهما شيئا ..
وأما بالنسب لرَّيع املدِلي ال أراه من الشيوخ  ..وال أن ُيقحم اسمه مع هؤالء الفاضل من الشيوخ
والعلماء  ..وذلك أن فيه ِصل من ِصال الخوارج الغالْ وهيِ :وضه بالقلم واللسان في أعراض
وحرمات علماء التوحيد والسن والجهاد بغير حق ،قرَّ للطواغيي الظاملين  ..بينما نراه َ رغب ! َ يسِي
عن طواغيي الرض رغم ظهور فجورهم وكفرهم البواح  ..ال يقول فيهم كلم واحدْ  ..وفي كثيرمن الحيان
يدافع ُويقاتل ع هم  ..وهذا من أبرِ ِصال الخوارج كما ُاء وصفهم على لسان نبينا -صلى هللا عليه
وسلم :-ميقتلون أهل اإلسالم ويتركون أهل الوتان ”  ..نعوذ باهلل من الخزي والخسران !!
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غال في التِفير ” ما تقييمِم لهذه
ا ” :474اللباني رحمه هللا مرجئ في باب اإليمان ،ومرجئ و
املقول وَّالتفصيل ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين ُ .يعتبر الشيخ اللباني َ رحمه هللا َ في مسا،ل اإليمان والوعد
والوعيد مرجئ بل وُهمق ُلد .وإن كان في الظاهر ومن ُه أِرى يأتي بتعريف أهل السن والجماع
لإليمان بأنه :اعتقاد ،وقول وعمل ،يزيد وينقص !..
يعرف ذلك املتتبع لجميع كالم الشيخ في املسأل  ..وتفصيل ذلك أذكره في النقاط التالي :
 -1ملعرف مذهو الشيخ في اإليمان  ..ال ينبغي أن نقف فقط على تعريفه لإليمان من دون النظر
إلى فهمه ،وشروحاته ،وتأصيالته لهذا التعريف !..
ما قيم أن يأتي املرء بتعريف اإليمان كتعريف  ..تم هو عند التأصيل والتقعيد ،وَّناء الح ام
يتعامل مع اإليمان تعامل أهل التجهم واإلرُاء ،وَّما يناقض ُويغايرتعريفه لإليمان !..
هذا الذي وقع فيه الشيخ َ رحمه هللا وعفا عنه َ ،واملتتبع لِالمه في املسأل يدرك ذلك بسهول ..
!
 -2من لواِم هذا التعريف القول بأن الِفر كذلك يِون :باالعتقاد ،والقول  ،والعمل  ..لِن نجد
أن الشيخ يحصرالِفرفي التِذيو واالستحالل القلبق فقط  ..والِفرباللسان ،أو العمل ال اعتبارله عند
ً
الشيخ ما لم يِن داال دالل صريح على االستحالل القلبق لهذا الِفر  ..وللشيخ كالم كثيريدل على هذا،
وإليك بعض عباراته وكلماته في ذلك:
قال في ُوابه على كفرشاتم هللا ورسوله كما في ” الِفركفران “ :مما نرى ذلك على االطال  ،فقد
ً
يِون السو والشتم ناتجا عن الجهل ،وعن سوء ترَّي . ”!!..
ً
ً
ً
ً
” ولِننا نفر بين الِفر املقصود قلبا وَّين الِفر الذي لم ُيقصد قلبا ،وإنما قالبا وفعال ” ”!!..
ً
الِفر عمل قلبق ولي عمل بدني  ” !!..ال يوُد عندنا في الشريع أبدا نص يصرح ويدل دالل واضح
ً
على أن من آمن بما أنزل هللا لِنه لم يفعل شيئا مما أنزل هللا ،فهذا كافر  ”!!..والتفريق بين كفر وكفر هو
ً
ً
أن ننظرإلى القلو ،فإن كان القلو مؤمنا والعمل كافرا ،فهنا يتغلو الحِم املستقرفي القلو على الحِم
املستقرفي العمل  ”!!..وغيرها من العبارات ال ق ال ينطق بها وال يقرها إال ُهمق ُلد في اإليمان  ..لن املرُئ

463

الشخصيات والرتاجم

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ً
يرون الِفر بالقول  ..والشيخ ال يرى الِفر بالقول مجردا كما ُاء في ُوابه عن شاتم هللا ورسوله الذي
ينقل ابن تيمي وغيره اإلُماع على كفره وردته !..
ً
وما تقدم من كالم للشيخ هو كله مذكور في شريطه ” الِفر كفران ” وقد رددنا عليه مفصال في
سنوات ،من دون أن يصلنق

كتابنا ” االنتصار لهل التوحيد  ” ..الذي مض ى على صدوره أكثر من ِم
من الشيخ مجرد ُواب أو رد َ على ِالف عادته مع من يرد عليه أو ُيخطئه ولو في تضعيف حدي كان
الشيخ قد صححه ! َ ،أو يتجرأ متعصب الشيخ على كثراهم َ ووقاح بعضهم َ أن يردوا عليه الرد العلمق
ً
الصحيح ،بعيدا عن الِذب وعبارات التجريح  ..مما يجعلنا نجزم وهلل الحمد واملن والفضل بصواب ما
كنا قد قررناه عن الشيخ ومذهبه في املسال !
وفي كتابه التحذير من فتن التِفير،صفح  68يقولِ :الص الِالم :ال بد من معرف أن الِفر َ
كالفسق والظلم َ ينقسم إلى قسمين :كفر وفسق وظلم ُيخرج من املل  ،وكل ذلك يعود إلى االستحالل
القلبق !
وآِر ال ُيخرج من املل ؛ يعود إلى االستحالل العملي ”!!..ا -هَ .أي لو استحل الِفربالقول والعمل
ً
ال يِون كافرا ح ى يأتي دليل على أنه استحله بقلبه  ..وهذا عين قول ُهم !!..
وقال في كتابه الِير من السلسل الصحيح  :112/6مالِفر قسمان :اعتقادي وعملي .
فاالعتقادي مقره القلو  .والعملي محله الجوارح  ”!!..مما دل أن الشيخ عندما يت لم عن الِفر العملي
فهو ال يريد من ذلك تقسيم السلف للِفر ،أو مراد الشارع من تسمي بعض الذنوب واملعاص ق َ ال ق هي
دون الِفرَ بالِفر ..وإنما يريد كل كفر ُيمارا على الجوارح الظاهرْ  ..فهو عنده من الِفرالعملي الصغر
الذي ال يخرج صاحبه من املل !!..
 -3تم كيف يستقيم تعريف اإليمان بأنه :اعتقاد وقول وعمل  ..وقول الشيخ بأن الذي لم يعمل
ً
ً
شيئا من أركان وواُبات الدين  ..ولم يقل مرْ ربي اغفرلي ِطيئ ق يوم الدين  ..هو مؤمن ولي كافرا ..؟!!
 -4كيف يستقيم قول الشيخ :أن اإليمان يزيد وينقص  ..وقوله في ” الِفر كفران ” وغيره أن من
لم يحِم بما أنزل هللا مرْ مثله مثل من لم يحِم بما أنزل هللا ما ،مرْ  ..ألف مرْ  ..الخ ،من حي التر
على إيمان أو كفراملرء ؟!!
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لُل ذلك كله قلنا أن الشيخ في مسأل اإليمان والوعد والوعيد هو ُهمق ُلد  ..والعبارْ املقال
في الشيخ ،واملسؤول ع ها في السؤال أعاله هي حق وصواب  ..مع وُود بعض التحفظ على التفريق بأنه
غال؛ لن من كان في اإليمان مرجئ فهو في التِفير مرجئ،
في اإليمان مرجئ  ..بينما في التِفير هو مرجئ و
والعِ

غال أو ُهمق،
غال أو ُهمق فهو في التِفير كذلك مرجئ و
كذلك  ..ومن كان في اإليمان مرجئ و

والعِ كذلك  ..وهللا تعالى أعلم.
ً
مع التنايه :أن ما تقدم ال يمنع من أن نحفظ للشيخ فضله وم انته  ..فإن له فضال على الم كبير
ال يجحده إال ظالم متحامل  ..نعوذ باهلل من الظلم والجور  ..ونسأله تعالى أن يرحم الشيخ ويعفوعنه ،وأن
يجعل من حسناته الِثيرْ ما يجو سيئاته ويمحها ،إنه تعالى سميع قريو.


ً
ا :475ما هو رأيك في الشيخ أبي معاذ سلمان العودْ  ..وهللا لم أسأل إال بحثا عن الحق ..
ً
فلديه اطروحات غريب ُدا  ..وأنا متوقف لننق ال أعلم هل هي صحيح أم ال ،وإن كاني ال فهل أت لم
ً
في أوساط الشباب بتايين أِطا،ه أم أصمي  ..وشِرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشيخ سلمان العودْ عالم من علماء الم  ..له سابق بالء
َْ ُ
وُهاد في سايل إعالء كلم هذا الدين  ..ال يجوِ أن نِف َر ُه ذلك.
ُ
الشيخ مثله كمثل الِوابح لْلم وهي تسير من َ
ص َا وو وبسرع فا،ق في اتجاهات عدْ قد ال تعرف
ً
نتا،جها  ..فالم بحاُ إلى هذا النوع من العلماء الذين يصارحونها القول ولو كان مرا  ..والذين ُيصلحون
ما ُيفسده الناا!
ً
ميزْ الشيخ َ ورَّما قد تِون هذه مش ل عند البعض َ أنه يقول ويفعل الذي يعتقده صوابا  ..ال
الذي يعتقده الشباب أو الناا من حوله  ..وهذا ُيفرِ له نوع معارض أو عداوْ ممن ال يرون في أف اره
ُ
ومنهجه مسايرْ لهم ولف ارهم  ..وهذه ميزْ حسن تذكر للشيخ ال عليه  ..إذ أن العالم الحق وظيفته أن
يقود الناا ال أن تقوده الناا !..
مش ل بعض الشيوخ املعاصرين أنك ترى أحدهم ُيراعي ما يريده الناا  ..ليستميلهم إليه  ..أكثر
مما يريده رب الناا  ..وهذا ِطأ كبيرال يليق بالعلماء العاملين!
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نعترف أن للشيخ بعض االطالقات واملواقف الخاطئ ال نقره وال نتابعه عليها؛ كموقفه املتساهل
من العمل النيابي الديمقراطي في بالد املسلمين  ..وموقفه السلبق من مسأل الخروج َ ومن الجماعات
الجهادي الخارُ َ على أ،م الِفر والردْ والطغيان الذين يسومون البالد والعباد القهر والِفر والذل ..
وكذلك الغموض والعمومي في موقفه من عملي التغيير ال ق تتطلع إليها الم منذ سقوط الخالف
العثماني  ..لِن هذا ال يخولنا وال يمِننا من أن نصنف الشيخ في ِان املثبطين أو املخذلين  ..أو أنه من
أعداء الجهاد واملجاهدين  ..وغير ذلك من االطالقات الجا،رْ ال ق ُيطلقها بعض املتحمس بحق الشيخ ..
وال ق ال نقرهم عليها!
فالشيخ له إرث ضخم في ِدم ونصرْ هذا الدين  ..وال يزال َ وهلل الحمد َ يقدم الِثير ..فلي من
العدل أو اإلنصاف ملجرد الخالف معه في مسأل أو بعض املسا،ل  ..أن نحِم عليه باإلعدام  ..أو نخرُه
ّ
فنشمي بنا العداء ونحن ال ندري!
من ِان العاملين لهذا الدين ..
إن َّ
بسلمان آِر ..؟!
همشنا الشيخ سلمان  ..فمن أين لنا أن نأتيِم
و
وإن همشنا الشيخ سفر ..فمن أين لنا أن نأتيِم بسفرآِر ..؟!
أم أنِم ترون صناع العلماء بالمر ّ
الهين ..؟!
أحد منا ِارج قاعدْ ُيخطئ

نعم الخطأ ُيرد سواء كان صاحبه الشيخ سلمان أم سواه  ..فلي
ُويصيو َ ..يرد ُويرد عليه إال النبق املصطفى صلى هللا عليه وسلم  ..ولِن الرد يجو أن يِون ضمن اآلداب
والقواعد الشرعي املرعي عند حصول الرد أو التعقيو  ..وَّالقدر الذي تستدعيه املسأل وال ق تم فيها
الخالف  ..وأن ال ُيفسد الود بين اإلِوان!
وظنق بالشيخ أن صدره واسع ملخالفيه  ..وأنه يتقبل النصح من ناصحيه ،وَّخاص إن مل م هم
الرشد واإلِالص فيما ينصحونه به  ..لذا ننصح اإلِوان بالقرب من الشيخ ومن إِوانه العلماء العاملين
 ..فيعينونهم على ما هم عليه من حق وهو الجانو الكبر  ..ويقومونهم َ بالحِم والرفق والنصح الراشد َ
ً
فيما ُيخطئون به أويزلون  ..أما البعد عن العلماء واعتزالهم َ لدنى ِالف َ فإنه ال ُيجدي شيئا ،ورَّما يترتو
ُ
عليه مضارال تحمد عقباها!
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ً
وإنها ملناسب في أن أتوُه للشيخ الفاضل بهذه ال لمات  ..عس ى أن تصله  ..فإن وُد فيها حقا
أِذه ،وهذا ظننا بالشيخ ،وإن وُد غيرذلك رده ،وله ذلك.
ُ
فأقول :نرى أن الدنيا قد فتحي على الشيخ  ..وأن وسا،ل إعالم الظاملين قد ُسخرت له  ..وقد
ً
عودنا الظاملون أن ال يفعلوا شيئا من ذلك إال بمقابل يرضيهم  ..ويخدم مصالحهم  ..فنرُو أن ال يِون
ذلك مقابل تمن ُيدفع من ّ
الدين  ..فعلى الشيخ أن يحذرويتنبه لذلك!
ِ
الباطل قد يسمح للحق َ في مرحل من املراحل َ أن يمرر ماُ ،ز،ي  ..قد تِون قليل الهمي أو
الترعليه  ..مقابل أن يمرر هو ُز،ي واحدْ عن طريق الحق ومن ِالله  ..يِون لها بالغ الترعلى الم ..
فعلى الشيخ أن يتنبه لذلك؛ أن يِون ذاك الحق الذي ُيمرر من ِالله ش قء ُيرض ق الباطل وهو ال يدري!
من عادْ سالطين الجور َ عبر التاريخ كله وإلى ِماننا هذا َ أن يبحثوا عن رُال ُوضع لهم القبول
بين الناا ليتِئوا عليهم  ..وليمرروا ظلمهم وفجورهم عن طريقهم  ..وليتقووا بهم على الشعوب املقهورْ
 ..وليصبغوا بهم على ظلمهم وحِمهم الشرعي والقانوني  ..فليحذرالشيخ أن يِون ذاك الذي يت ئ عليه
الظاملون وهو ال يدري !..
من عادْ الباطل مع الحق َ لغاي في نفسه َ أن ُيقابله بطا،ف من عبارات املديح واإلطراء  ..ليقابله
الحق ب لم تناء ومدح ولو ملرْ واحدْ  ..ليطير بها بين الناا  ..فيقول :هذه شهادْ الحق ّفي  ..وفالن يقول
ّفي كذا وكذا  ..فيتقوى بها على ظلمه وفجوره  ..فليحذرالشيخ من أن يقع في ش قء من ذلك وهو ال يدري !..
املرء عندما ياتعد عنه إِوانه املوحدون الصادقون  ..وإن كانوا قل  ..ويقترب منه أهل البدع
والهواء وغيرهم من أهل الباطل  ..وإن كانوا كثرْ  ..عليه أن يراُع نفسه ويسألها  ..أين هو من ُادْ الحق
 ..قبل أن ُيسأل في يوم الندم  ..والت حين مندم!
كثير من أهل العلم كاني لهم بدايات طيب  ..وُهود ُيشِرون عليها  ..لِ هم بساو ركونهم وميلهم
مآل ال ُيحسدون عليه ،وذلك مصدا قوله صلى هللا عليه وسلم:
إلى سالطين الِفر والجور  ..انتهوا إلى و
ً
ً
”ما اِداد عبد من السلطان قرَّا إال اِداد من هللا بعدا ”  ..نسأل هللا السالم وحسن الختام!
لك كامل الحق َ كعالم من علماء املسلمين َ أن تنقد املجاهدين  ..وتنصحهم  ..وتسدد مسارهم ملا
ً
ً
تراه حقا وصوابا  ..فهذا أمرعادي  ..وحق على املجاهدين أن يستفيدوا منك  ..ولِن عليك أن تنتبه وتحذر
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ألف مرْ من أن يستفيد من نقدك هذا أهل الِفروالنفا  ..أوأن يستدلوا به على بطالن ُهاد املجاهدين
ً
 ..أو يتقووا به على محارَّتهم للمجاهدين  ..واإلسالم واملسلمين  ..فتِون بذلك عونا لهم على إِوانك
ودينك وأني ال تدري!
ً
أحيانا قد يِون من الحِم اإلمساك وعدم البيان  ..إذا علمنا أن هذا البيان لن يستفيد منه إال
الباطل وأهله !..
كثير من اإلطالقات ال ق أِذت عليِم َ بخاص م ها ذات العالق بمفهوم الجهاد وقضاياه
املعاصرْ َ هي في حِم املتشابهات  ..حمال أوُه  ..لذا نجد الشباب يخوضون في تفسيرها وتحليلها وكأنها
ً
رموِ تحتمل وُوها من التفاسير  ..مما يؤدي إلى اِتالفهم وتفرقهم  ..فريق مؤيد وفريق معارض  ..فريق
يقول أِطأت وفريق يقول أصاي  ..وال أدل على ذلك من صيغ السؤال الذي توُه به الخ السا،ل ..
وكذلك ما ورد في مقالِم وردكم على املثقفين المريِيين  ..فهال ِاطبتم الناا َ على قدر عقولهم َ بِالم
ً
ً
محِم ال يحتمل إال تفسيرا واحدا ..؟!
هذا ما أردنا قوله وتذكير الشيخ وأنفسنا به  ..راُين أن يتقبله َ على شدته َ بقبول حسن  ..فما
أردنا إال النصح واإلصالح ،والحمد هلل رب العاملين.

ا :476في الحداث الِيرْ تنوعي الفتاوى بين مؤيد ومعارض  ..ومع أن فضيل الشيخ حمود
الشعيبق َ أعلى هللا مقامه عنده َ قد بين املوقف الشرعي بالتفصيل ،لِن رأينا بعض العلماء فيما بعد
قد أفتوا عِ

ما ذهو إليه الشيخ رحمه هللا وِاص سفر الحوالي وسلمان العودْ وغيرهما كثير ..

وسؤالي :ما املوقف الذي علينا أن نتخذه م هم  ..وهل يجوِ لنا أن نصفهم بأنهم عمالء أو أنهم أُابوا
تقي أم ماذا ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ وصف الشيخين الِريمين سفرالحوالي ،وسلمان العودْ
بأنهما عميلين أو أنهما من مشايخ السلطان  ..فالشيخان الِريمان َ حفظهما هللا تعالى َ لهما سابق بالء
ً
وُهاد في سايل هذه الدعوْ  ..فلي من اإلنصاف والفقه لدنى ِطأ َ قد يِون صادرا عن اُتهاد َ ُيحِم
على صاحبه بالخيان والعمال !..
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والشيخان كغيرهما من أهل العلم  ..يؤِذ م هما ما أصابا فيه الحق  ..ويرد عليهما ما ِالفا فيه
الحق  ..من غيرتعصو وال انتقاص من قدرهما  ..وهذا الذي ننصح به.
ً
ابتداء إلى مجموع مواقفه،
َ تنايه :عند الحِم على شيخ أو داعي  ..بحِم معين  ..ال بد من النظر
ً
وحسناته َ فقد تجد عنده من الحسنات ما يجو له تلك الِطاء َ وبعدها ستجد نفسك ملزما في التوسع
في التأويل لشيخ دون آِر  ..بحسو ما عند هذا الشيخ من حسنات  ..وما ُيحيط به من قرا،ن  ..ال توُد
عند اآلِر  ..وهذا فقه دقيق ينبغي التفطن له  ..وملزيد من الفا،دْ في هذا الباب ننصح بقراءْ كتاب شيخ
اإلسالم القيم ” رفع املالم عن ال،م العالمم.

ا :477سمعتم بأمر ُهيمان العتيبق وما أحدته في الحرم ،وإني أسمع البعض يترحم عليه،
والبعض يلعنه ،والبعض يتوقف في أمره ،في ل أمره إلى هللا؛ ال يترحم عليه وال يلعنه  ..فما رأيِم ..
ً
وُزاكم هللا ِيرا؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .هيمان العتيبق َ رحمه هللا َ من طلب العلم املتقدمين ،وكان ُريئا
ً
ُدا ال يخش ى في الحق لوم ال،م  ..ومن يطلع على رسا،له ومؤلفاته يدرك ذلك  ..وما أحدته في الحرم امل ي
ِطأ كبيرناتج عن اُتهاد ِاطئ  ..لِن ال يبرر لعنه ،وهللا تعالى أعلم.

ا :478با رك هللا فيك يا شيخنا ونفع بك وتاتك على الحق ح ى تلقاه  ...ما رأي فضيلتك في
الشيخ علي الخضير ومنهجه هل هو تِفيري أم أنه من أهل السن وهل أِطأ في مسأل عدم عذر
الجاهل في الشرك الكبرأم أنه مصيو فيها وُزاك هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشيخ على الخضيرنحسبه على ِيروهللا حسيبه َ وال نزكي أنفسنا
وإياه على هللا َ نسأل هللا تعالى أن يفك أسره ،وأسر من معه من اإلِوان من سجون الظاملين.
ومن يطلع على كتابات وكلمات الشيخ يجد من االطالقات املتشابه ال ق يمِن أن يتقوى بها
املتهورون الغالْ على غلوهم  ..والشيخ فيما ذهو إليه من عدم عذرالجاهل َ أيا كان ساو ُهله َ في الشرك
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 ..قد أِطأ ،وهو بخالف النقل  ..ومن نعرف من أقوال أهل العلم املتقدمين م هم واملتأِرين  ..وهوبخالف
ح ى أقوال علماء نجد من آل الشيخ.
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السني  :104/1موإذا كنا ال نِفر من عبد الصنم
الذي على عبد القادر ،والصنم الذي على قبرأحمد البدوي ،وأمثالهما لُل ُهلهم وعدم من ينبههم ا -هَ.
ويقول سليمان بن سحمان في مجموع الرسا،ل واملسا،ل  :5/3مأما تِفير املسلم فقد قدمنا أن
ً
ً
الوهابي ال يِفرون املسلمين ،والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا من أعظم الناا توقفا وإحجاما
عن إطال الِفر ،ح ى أنه لم يجزم بتِفير الجاهل الذي يدعو غير هللا من أهل القبور أو غيرهم إذا لم
َّ
يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحج ال ق يِفر تاركها ،قال في بعض رسا،له :وإن كنا ال نِفر من عبد قب
الِواِلجهلهم وعدم من ينبههم فِيف ممن لم يهاُر إلينا؟! م ا – هَ.
هذا كالم علماء نجد  ..تم يأتي من يزعم ِالف ذلك ،وِالف قولهم  ..وأن اإلُماع منعقد على
عدم عذرالجاهل َ أيا كان ساو ُهله َ في الشرك !..
وهذه مسأل رددنا عليها على وُه التفصيل في كتابنا مالعذر بالجهل وقيام الحج م فراُعه إن
شئي.

اُ :479زاك هللا ِيرا يا شيخ ولِن مالحظ بسيط فالشيخ (الخضير) قرر في أحد كتبه
وهو كتاب الطبقات ان الجاهل الذي يرتِو الشرك الكبرقال فيه هو مشرك ولِن ال نقول كافر قبل
ان تقام عليه الحج الرسالي ونقل عن أ،م الدعوْ هذا الِالم فهل هذا الرأي صحيح؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال؛ هذا الرأي غيرصحيح ،فالِفرهوالشرك ،والشرك هوالِفر،
واملشرك هوال افر ،وال افرهو املشرك من حي الوعيد والح ام الذي تجري عليه في الدنيا واآلِرْ ،قال
َّ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َّ ّ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
احد]املا،دْ .73:فرغم أن قولهم شرك،
تعالى :لقد كف َرال ِذين قالوا ِإن اَّلل ت ِال تالت و وما ِمن ِإل وَه ِإال ِإلَه و ِ
َّ َ َ َ
ويفيد اإلشراك وتعدد اآلله  ،فقد حِم عليهم بالِفر[لق ْد كف َر .]...
َ َ َ َ َّ
َََ
وكذلك قوله تعالى عن صاحو الاستانَ  :ق َ َ ُ َ
اح ُب ُه َو ُه َو ُي َح ِاو ُر ُه أكف ْرت ِبال ِذي ِلق َك ِمن
ال له ص ِ
َ ً
َ َ َ ُ ْ
ً
ُ
ُت َراب ُت َّم من ُّن ْط َف ُت َّم َس َّو َ
اك َر ُُال إلى قوله َ و َيقو ُل َيا ل ْيت ِنق ل ْم أش ِر ْك ِب َرِّبي أ َحداالِهف .42-37:فالذي
و
و ِ
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ََ َ َ
كفر ،واستحق من صاحبه وهو يحاوره هذا االطال  أكف ْرت  ،هو نفسه املشرك الذي قال عن نفسه:
َ ً
َ َ َ ُ ْ
َ يا ل ْيت ِنق ل ْم أش ِر ْك ِب َرِّبي أ َحدا .فدل أن ال افرهو نفسه املشرك ،والعِ كذلك.
وفي الحدي  ،قد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :ممن ترك الصالْ فقد أشركم .وقال:
ممن ترك الصالْ فقد كفرم .فالعل واحدْ وهي ترك الصالْ ،ومع ذلك حِم عليه بالِفروالشرك سواء.
ومثل هذا كثير في كتاب هللا تعالى ،وسن رسوله صلى هللا عليه وسلم لو أردنا االحصاء ،والتتبع،
وفيما تقدم يِفي.

ا :480أرُو من الشيخ أن ينعى الدكتور بِر أبو ِيد رحمه هللا فقد مات بالم ؟
الجواب :الحمد هلل وحده ،والصالْ والسالم على من ال نبق بعده ،وبعد.
نتلقى ِبروفاْ حارا من َّ
العالم الِبير ..الشيخ م بِرأبوِيد م بالرض ى والتسليم
حراا الفضيل ِ ..
 ..وال نقول إال ما يرض ق الرب سبحانه وتعالى :إنا هلل وإنا إليه راُعون  ..هم السابقون ونحن الالحقون ..
غفرهللا للشيخ  ..وأسِنه فسيح ُناته  ..وألهم أهله وذويه وطالبه الصبر والرض ى والسلوان ،وُزاهم هللا
على مصابهم الجلل ِيرالجزاء.
رحيل الشيخ تلم في ُسد الم ال يلتئم  ..وكسرال ُي َ
جبر ..وَّخاص في هذا الزمان الذي َّ
قل فيه ورت
الناياء.
للشيخ حسنات كثيرْ ،م ها :إنصافه لسيد قطو في مقال طويل مفصل يرد فيه على الغالْ من
مبغض ق وشانئق سيد رحمه هللا.
وم ها :صمته وإمساكه عن الذود والجدال عن الطواغيي الظاملين  ..واعتزاله ساحات بالط
السالطين الظاملين  ..في الوقي الذي كان غيره يترامى على العتبات ليقتات ويعتاش على حساب الحق ..
وَّيان الحق!
ً
أحسو أن الشيخ َ رحمه هللا َ قد مات مقهورا  ..في نفسه غص من ظلم وكفر وفساد طواغيي
الحِم  ..لم يِن يقدر على التنفي أو التعبيرع ها كما يحو ويريد  ...غفر هللا له ،ورحمه ،وأسِنه فسيح
الجنان وأعاليها  ..اللهم آمين  ..وصلى هللا على محمد النبق المي ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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ا :481ما رأيِم بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من الِويي ،هل تنصحون بالتعلم على
يديه ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشيخ عنده الِثير مما ينتفع ويستفيد منه طالو العلم  ..مع
ضرورْ التنايه والحذر مما يؤِذ على الشيخ من نصرته الشديدْ للعمل الديمقراطي النيابي في بالد
املسلمين  ..واستهجانه لخياروطريق الجهاد في سايل هللا!
فالشيخ من أوا،ل العاملين على دمرقط السلفي املعاصرْ كما في كتابه املسلمون والعمل
السياس ق  ..وكتابه مشروعي الدِول املجال التشريعي  ..وهللا املستعان!

ا :482ما قولك في صالح آل الشيخ  ..فقد قال أن الجهاد ال يجوِ إال بإذن ولي المر  ..وقد
دافع عن املرُئ  ..وَّالتحديد علي الحلبق ؟؟
ماض مع كل بروفاُر  ..وَّإمام ومن دون إمام ..
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الجهاد و
وعلى مدار الزمان ،لقوله صلى هللا عليه وسلم :مال تزال طا،ف من أم ق يقاتلون على الحق ،”..
ً
ولنصوص أِرى عديدْ ُدا ملا مجال لذكرها هنا.
والقول :بأنه ال ُهاد إال مع ِليف وإمام  ..هو قول محدث ومردود  ..وهو ال يخدم إال أعداء الم
 ..وهو بخالف ما دلي عليه نصوص الِتاب والسن  ..وفعل السلف الصالح !..
وهذه الشبه الخبيث اإلرُا،ي قد رددنا عليها في أكثر من موضع من كتانا وأبحاتنا ،فانظر َ إن
شئي َ كتابنا الطريق إلى استئناف حياْ إسالمي  ..وكذلك كتاب ” صف الطا،ف املنصورْ  ”..فستجد
من التفصيل واالستدالل ما يغنيك عن هذا االيجاِفي هذا املوضع.

ً
ً
ا :483لم نر َ يا شيخ َ في كتاباتك مقاال عن رَّيع املدِلي  ..مع أنه دوما تتصدر مقاالته
التعرض بمن يعتقد بمبادِ،م  ..ملاذا؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بالنسب لرَّيع املدِلي  ..قد عنيناه بش قء من الرد في تنايا بعض
كتاباتنا كما في مقال ” سيد قطو ما له وما عليه ”  ..فالرُل عندنا متهم  ..وال أرى أنه َ رغم تطاوله واعتدا،ه
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وظلمه َ يستحق أن ُيخص بمقال مستقل  ..وهذه الهال املصنوع حوله  ..مصطنع  ..ولغاي في نف
الطاغوت !..

ا :484شيخنا الفاضل  ..ذكردعي من أتباع ُهم بن صفوان َ يدعى أبونور بن حسن الِردي
كتاب له ال يساوي نصاب الزكاْ من الحبر الذي كتبه به ،سماه “شحذ النصال في الرد على أهل
َ في و
الضالل” وهو عبارْ عن حوار معِم حول كتاب الطاغوت ،ذكر أنِم تبترون نصوص العلماء وتلوون
أعناقها لتخدم منهجِم الضال ،وذكر مثالين على ذلك:
ً
الول :قال فيه مشيرا إلى شرح ابن كثيررحمه هللا لآلي  50من سورْ املا،دْ :مفما قاله ابن كثيرفي
آِر كالمه( :فمن فعل ذلك [م هم] فهو كافر) وهذا يعنق أنه يقصد التتار ومن كان مثلهم في الجحود
واالستحالل ،ومن تلا بنواقض اإلسالمم ،تم قال في الهامش :مولِن أبا بصيرحذف كلم (م هم) كما هو
حاله وحال من على شاكلته في التدلي

وَّتر النصوص ،انظر الطاغوت (ص ،”)84 :وذلك تحي باب

(فصل القول فيمن يحِم بغير ما أنزل هللا).
السؤال :ح ى لوتم إتبات ال لم  ،فما الفر بين املعنيين؟ وأين مِمن االِتراع العظيم الذي أفرح
هذا املرجئ؟
تم ماذا تعنق املعِوفتان [ ] اللتان تحويان ال لم املذكورْ واملوُودتان في تفسيرابن كثيرطباع
مؤسس قرطب الطبع الولى ص251؟
الثاني :قال في معرض نقله لِالم ابن تيمي من م هاج السن ) : (5/130مولِن مع هذا ال يحِمون
إال بالعادات الجاري لهم ال ق يأمر بها املطاعون ،فهؤالء إذا عرفوا أنه ال يجوِ الحِم إال بما أنزل هللا فلم
ً
يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحِموا بخالف ما أنزل هللا فهم كفار وإال كانوا ُهاال كمن تقدم أمرهمم ،تم
يعلق :موقد نقل هذا (الهدام) كالم شيخ اإلسالم في (ص ،)88 :ولِنه بتره َ ،كما هو دأبهم َ وحذف بعض
ً
كلماته َ كما هي شيمتهم َ ال ق لو أتبتها لهدم ما بناه ،إذ حذف منه هذه ال لم الفاصل (وإال كانوا ُهاال)
وال شك أن هذا النص فاصل ،حي إن شيخ اإلسالم لم يِفرإال من استحل الحِم بغير ما أنزل هللا”.
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ً
السؤال :الجمل املعطوف (وإال كانوا ُهاال) أليسي معطوف على (إذا عرفوا )..؟ فأين الهدم
والتحطيم في كالم الِردي؟ ألي مقصود شيخ اإلسالم بهذه الجمل هو العذربالجهل ،وأن ذاك املتفيقه
يناقش مسأل أِرى بعيدْ كل البعد عما قصده الشيخ ،وهي مسأل االستحالل؟
ً
وبعد  ..أطلو من شيخي الحبيو َ شاكرا له َ أن يوسع صدره قليال ملثل هذه السئل املنغص
حقيق  ،إال أن املراد م ها تعلم املنهجي في كيفي الرد على شبهات هؤالء الناا  ..مع أني أعاهد نفس ق كل
ً
مرْ أال أقرأ لهم  ..وال ألتفي لِتابااهم وأكاذيبهم  ..إال أن الصخو والضجيج الذي يحدتونه ترويجا
ً
ملؤلفااهم تجعلنق مندفعا ملطالع بضاعتهم ،فال ألب أن أُدها كاسدْ  ..فاسدْ  ..مزُاْ ،وال حول
وال قوْ باهلل؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال ِال عجبق يزداد من تحامل القوم علينا وعلى منهجنا  ..وُرأاهم
ً
ً
على الِذب والتلفيق علينا ونحن أحياء  ..انتصارا للطواغيي الظاملين وُداال ع هم  ..من المثل على ذلك
َّ
َّ
الوضاعين  ..هذا املسمى ” الِرديم؛ الذي طار
انضم إلى قافل الِذابين املتحاملين املغرضين ..
 ..وممن
ً
ً
ً
في المصارفرحا بما حسبه ردا وتعقيبا علينا في كتابنا الطاغوت!
غاظه ومن معه من أهل التجهم واإلرُاء حديثق في كتاب ” الطاغوتم ،عن الطواغيي اآلتمين من
ً
أولياء أمورهم  ..وتعريتنا لهم  ..وفق هدي الِتاب والسن  ..وملا لم يجد في الصد سايال للذود عن
الطواغيي َ من أولياء أمورهم َ ورد ما ُاء في الِتاب من حق  ..التجأ إلى حيل الِذب والتلبي  ..وهي
حيل كل مفل رِيص.
أصارحك القول أن رده على كتابي ” الطاغوت ” قد وصلنق منذ أكثر من سن  ..لِن لشدْ ظلم
وتحامل وكذب وُهل صاحبه علينا وعلى منهجنا لم أتمِن من قراءْ إال القليل مما سوده هذا الرُل
وأتعو نفسه فيه  ..وظن أنه قد أتى بقاصم الظهر  ..وهو كمن يظن بالسراب ً
ماء  ..لعلمه أن من الناا
من قد يقع في شباك تلبيسه  ..وأنهم ليسوا سواء في التحري والسؤال والبح عن الحق!
من المثل الدال على ذلك ما نقلته َ يا أِانا الِريم َ عن هذا الرُل ومن رده املوسوم بَ ”
النصالم ،ولعلك َ فيما نقلته لنا َ أتيي أو اقتطعي أقوى ما أِذه علينا وعلى كتابنا  ..وأش ل عليك المر
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والتوفيق ،ح ى كدت أن تصدقه  ..وتظن السوء بأِيك  ..وأني الخ املعروف بسع اطالعه وَّحثه ..
ً
واعتدال منهجه  ..وال ألومك؛ لنك تواضعي َ مشِورا َ فسألي!
املثال الولِ :عمه عنق أننق حذفي كلم ” م هم ” في نقلي عن ابن كثير قوله :مفمن فعل ذلك فهو
كافرم؛ فزعم هذا املسمى بالِردي أن الصواب ” فمن فعل ذلك م هم فهو كافرم ،فتعمدت حذف كلم ”
م هم ”  ..مما حمل الرُل على أن يرمينا بالتدلي وَّترالنصوص!
وعند مراُع كتاب تفسير ابن كثير الذي في حوِتي ،70/2 ،طباع ونشر دار املعارف ،بيروت
لبنان ،الطبع الثاني  1407هَ 1987 .م ،وقد قدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن املرعشلي  ..لم أُد
كلم ” م هم ” مما دل أن نقلي صحيح ومضبوط ال غبار عليه  ..وهلل الحمد.
وِيادْ في التثاي قد راُعي نسخ الشيخ املحقق أحمد شاكر ” مختصر تفسير ابن كثير،
املسمى عمدْ التفسير عند الحافظ ابن كثيرم ،696/1 ،طباع ونشر دار الوفاء ،الطبع الولى لسن
ً
 1424هَ 2003 .م .أيضا لم أُد كلم ” م هم ” املثار حولها الشغو  ..ومعلوم عن الشيخ شاكر رحمه هللا
دقته في التحقيق وضبط النصوص  ..مما رجح لدي الظن أن هذه ال لم ُمقحم ُ
ومضاف َ من قبل أهل
التجهم واإلرُاء والهواء الذين ُعرفوا بجدالهم عن طواغيي الحِم والظلم َ على الِتاب  ..وأنها ليسي
من كالم ابن كثير ..يؤكد ذلك وضع ال لم بين معِوفتين [ ] كما ورد في سؤالك ،مما يدل على أنها مقحم
على الصل  ..وأنها ليسي منه  ..وهذا معناه أن القوم َ ملا عجزوا بالعلم والحج أن ُيدافعوا عن طواغيي
الحِم َ قد لجؤوا إلى تحريف كتو التراث العلمي املوروت عن أهل العلم املعتبرين  ..وإضاف عليها ما
لي فيها  ..وهذا يتنافى مع أدنى معاني المان  ..وهو يستدعي من القارئ َ استبراء لدينه َ الحذر والنظر في
ُ
الجه ال ق تشرف على طباع وتحقيق الِتو التراتي القديم  ..هل يمتون إلى مذهو اإلرُاء في ش قء أم
ال؟!
تم كلم ” م هم ”  ..تفيد أن من يفعل فعل وكفر التتار منا  ..ال يِفر كما يِفر تتار املغول  ..فأبناء
ُلدتنا  ..وتتار بنق ُلدتنا لهم كل حلوْ  ..ح ى لو فعلوا فعل التتار وِيادْ  ..أما تتار املغول فلهم وحدهم
كل مرْ  ..ووحدهم الذين يِفرون  ..وحاش ى ابن كثير رحمه هللا أن يِون قصد هذا املعنى أو أضاف كلم
ُ
” م هم ” ال ق تفيد هذا املعنى!!

475

الشخصيات والرتاجم

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

فإن علمي ذلك يا أخي  ..علمي شدْ ظلم هذا املسمى ” بالِرديم ،وعلمي من هو الذي يلا
على الناا دي هم ويبترنصوص أهل العلم!!
املثال الثاني :في كتابي ” الطاغوت ” صفح  88قد عزوت نقلي عن ابن تيمي رحمه هللا إلى كتاب
مجموع التوحيد ،صفح  .. 293وهذا الذي لم يذكره املدل ” الِرديم ،وكالم ابن تيمي املنقول َ واملثار
عليه الشغو َ قد اقتطعه ونقله الشيخ ” حمد بن علي بن عتيق النجدي ” في رسالته املسماْ ” سبل النجاْ
والف اك من مواالْ املرتدين واملشركينم .والشيخ حمد بن عتيق رحمه هللا هو الذي أوقف وأنهى اقتباسه
ً
من كالم ابن تيمي من دون أن ُيضيف عبارْ ” وإال كانوا ُهاال كمن تقدم أمرهمم؛ أي أنهى اقتباسه من
كالم ابن تيمي عند آِر كلم نقلتها عنه وهي ” فهم كفار ” انتهى االقتباا  ..والشيخ ابن عتيق لم ُيضف
ً
في رسالته ونقله  ..هذه العبارْ املثار حولها الشغو ” وإال كانوا ُهاال كمن تقدم أمرهم ”  ..وأنا ناقل عن
الشيخ ابن عتيق من دون ِيادْ وال نقصان  ..وهذا يعنق على قول ” الِردي ” أن الهدام املدل

البتار

للنصوص هو الشيخ ابن عتيق  ..ولي أبا بصير الذي نقل عن ابن عتيق  ..لِن ملا كان ” الِردي ” أُبن
من أن يشيرإلى ابن عتيق  ..لعلمه أن للشيخ أحباب وأنصارفي الجزيرْ وغيرها  ..سيردون عليه ويِذبونه ..
ويبينون له تفاه استدراكه  ..تجرأ على أبي بصيرورماه باملشين من القول لعلمه أن أبا بصيرلي له بواكي
وعرضه سهل املنال والطعن  ..وعدوانه على أبي بصيرسيلقى الترحيو عند أهل البدع والهواء
وال أنصارِ ..
من أهل التجهم واإلرُاء وغيرهم  ..لِن عند هللا امللتقى!
وِيادْ في التثاي فقد راُعي نسخ تاني لِتاب ” مجموع التوحيد ” طبع ونشر مِتب دار
البيان ،تحقيق وتخريج بشير محمد عيون ،راُعه الشيخ عبد القادر الرناؤوط .. 362/1 ،فوُدت كذلك
أن الشيخ ابن عتيق رحمه هللا قد أنهى اقتباسه من كالم ابن تيمي رحمه هللا عند قوله ” فهم كفارم ،ومن
ً
دون أن ُيضيف العبارْ املثار حولها الشغو ” وإال كانوا ُهاال كمن تقدم أمرهمم ،وهذا يؤكد لي صح
ودق ما نقلي  ..وهلل الحمد واملن والفضل.
فإن علمي ذلك َ يا أخي َ علمي شدْ ظلم هذا املسمى ” بالِردي ” وعلمي من هو الهدام  ..ومن
هو املدل الذي يبترالنصوص!!
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ألم أقل لك َ يا أخي َ من قبل أن القوم يِذبون علينا ونحن أحياء  ..فِيف بعد أن نِون في عالم
ً
الموات  ..ويوارينا التراب  ..وأنهم ملا عجزوا َ وهذا من فضل هللا علينا ورحمته بنا َ أن يجدوا مأِذا يتِئون
عليه في الطعن والتجريح بنا  ..لجؤوا إلى الِذب  ..لجؤوا إلى حسناتنا ليحولوها بسحرهم وتلبيسهم إلى
سيئات  ..وليحولوا املحِم من كالمنا إلى متشابه وحمال أوُه  ..وما حملهم على فعل ذلك كله سوى
الحقد والرغب في الجدال عن أ،م وطواغيي الحِم والِفر  ..وال حول وال قوْ إال باهلل!


ً
ا :485قد كثرمؤِرا الِالم على سيد قطو رحمه هللا بين طاعن ومادح  ..واِتلط المرعلى
ً
كثير من الشباب  ..فما تقييمِم لذلك ،وما هو رأيِم في سيد  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .عند الحدي عن كبار أهل العلم وإرادْ تقييمهم ،والحِم عليهم
بالجرح أو التعديل ،ال بد من النظرإلى عدْ أمور ،م ها :النظرإلى مجموع حسنات العالم ومجموع مواقفه
وأحواله  ..ومن ُه أِرى النظر إلى مجموع سيئاته أو أِطا،ه إن وُدت ،وإُراء عملي الترُيح بي هما،
وَّيان أيهما يغلو ويرجح على اآلِر !..
وم ها :رد املتشابه من أقواله وكالمه إلى املحِم  ..وَّناء الح ام عليه وعلى أف اره ومذاهبه من
ِالل املحِم الصادر عنه ،ولي املتشابه  ..حي ما من عالم إال وله عبارات متشابه حمال أوُه لو
ُ
ُ
أِذت بمفردهاُ ،
وحوكم على أساسها لظلم العالم وفهم ِطأ ،ورَّما لضلل وفسق  ..ولِن عندما يرد هذا
املتشابه إلى املحِم من كالمه ومواقفه ،فإن الصورْ تتضح أكثر ،ويِون الحِم والقرارأقرب إلى اإلنصاف
والعدل.
وم ها :النظرإلى مجموع مراحل الطلو وااللتزام الذي مربها العالم  ..والتفريق بين مراحل ما قبل
االلتزام َ إن وُدت َ وَّين مراحل ما بعد االلتزام ،واعتماد املراحل الِيرْ من حياته ،واُتهاداته ،وإطالقاته
..فالعبرْ بالخواتيم ،وَّما ُيختم به على املرء.
فمن الظلم كل الظلم أن تقيم اإلنسان من ِالل حياته املنحرف أيام ُاهليته َ إن وُدت َ وتغض
ُ
الطرف عن مرحل ما بعد ذلك من التوَّ واالستقام وااللتزام والجهاد ال ق ِتمي به حياته!..
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وم ها :مراعاْ الظروف والُواء واملالبسات املحيط به لحظ وقوع العالم في الخطأ  ..فهق تعيننا
على فهم مراده وقصده مما قد أِطأ فيه  ..والدافع الذي حمله على الوقوع في الخطأ!
تم أن هذه الُواء واملالبسات املحيط به إن لم تمنع من تخطئته واإلشارْ إلى قوله أو فعله بأنه
ِطأ إال أنها قد تمنع تِفيره أو تضليله وتفسيقه !..
وم ها :التجرد من الهوى والتحامل املجحف ،والح ام املسبق عندما يريد اإلنسان أن ّ
يقيم
ً
ً
إنسانا آِر ،وَّخاص إن كان هذا اآلِر عاملا من علماء الم له سابق ُهاد وَّالء في سايل هللا  ..وما أقل
هؤالء املنصفين املتجردين من أهوائهم للحق في ِماننا !!
فهذا التمهيد هام وضروري بين يدي الجواب على السؤال الوارد أعاله ،والخاص بسيد قطو
رحمه هللا  ..وألخص الجواب على هذا السؤال في النقاط التالي :
 -1مر سيد قطو رحمه هللا في حياته في تالت مراحل :مرحل ما قبل االلتزام ،ومرحل التحول إلى
اإلسالم والعمل اإلسالمي ،ومرحل النضج وااللتزام واالنطال الجاد في الدعوْ لهذا الدين والجهاد في
سايل هللا ،وهذه مراحل املتأِر م ها ناسخ ملا تقدم م ها.
ً
فمرحل ما قبل االلتزام بالدعوْ والعمل اإلسالمي امتدت تقريبا إلى سن  .. 1945تقلو فيها سيد
بين حزبي الوفد والسعديين ،ومناصرْ العقاد وأدبه وفِره  ..وفي هذه املرحل كتو سيد مقاالت وأبحاث
عدْ ،يؤِذ عليه كثيرمما كتو فيها  ..ولوأراد املرء أن يقيم سيد من ِالل كتاباته ومواقفه في تلك املرحل
ال ق أنهاها بِتابه املعروف ” بالتصوير الفنق في القرآن ” لخرج بطامات ال يستهان بها في ميزان العقيدْ
والتوحيد  ..ولِ ها حياْ منسوِ بالنسب لسيد وملا صدر عنه فيما بعد من كتابات ومواقف.
فلي

من اإلنصاف والعدل أن يعِف املرء على كتابات سيد في تلك املرحل َ ال ق يسميها سيد

نفسه في أكثر من موضع في الظالل وغيره بأنها مرحل الضياع َ تم يخرج للناا ليقول لهم انظروا ماذا
يقول سيد  ..وهذه هي مواقف سيد ؟!!
ً
أما املرحل الثاني  :وهي مرحل التحول إلى العمل اإلسالمي وال ق انتهي تقريبا في نهاي عام 1950
 ..في هذه املرحل تجرأ سيد على الِتاب في مسا،ل لم ُيسبق إليها من أحد ،وقبل أن يتمِن من علوم
اإلسالم وَّخاص م ها علمق الحدي والفقه مما أدى إلى وقوعه في بعض الِطاء ال ق أِذت عليه كما في
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ً
كتابه ” العدال االُتماعي ” الذي ُيعتبر أول كتاب إسالمي له  ..والذي كتبه عام  1948تقريبا ،وفي أوج
استفحال االشتراكي وانتشارها في المصار ،مما حمل بعض الدعاْ آنذاك أن يت لموا ويِتبوا عن
اشتراكي اإلسالم مواكب للتيارالجارف الداعي لالشتراكي  ..من ُمل هذه الِطاء ال ق أِذت على سيد
ً
في كتابه املذكور طعنه ببعض الصحاب وعلى رأسهم عثمان بن عفان رض ق هللا ع هم أُمعين  ..معتمدا
في ذلك على روايات غير محقق وأكثرها موضوع ومِذوَّ َ من صنع الروافض َ ال تصح من حي السند
وال من حي املعنى !..
فإن قيل أن سيد قطو لم يِن يريد الطعن ملجرد الطعن على طريق الروافض الخبثاء  ..وإنما
أراد أن ُيظهر عظم النظام االقتصادي في اإلسالم ،وما كان قد اعترى هذا النظام من فساد وانحراف في
أواِرعهد الخليف الثال عثمان .. ؟!
ً
أقول :مهما قيل عن الدافع واملالبسات ال ق حملي سيدا َ في تلك الحقب واملرحل َ على النقد
الجارح لبعض الصحاب رض ق هللا ع هم فهو مخطئ ،وِطأه مردود عليه ،ال ُيتابع فيه !..
لِ ها مرحل كذلك ال يجوِ أن ُيقيم سيد رحمه هللا من ِاللها  ..وَّخاص أنه ُينقل عن سيد أنه
تخلى ع ها وعن كثير مما كتو فيها  ..كما ينقل ذلك عن أِيه محمد قطو وغيره من الباحثين [انظر سيد
قطو من امليالد إلى االستشهاد ،ص !]509
املرحل الثالث  :وهي مرحل النضج والجهاد ،والبالء  ..ال ق تعتبر ناسخ لجميع مراحل حياْ سيد
ً
املتقدم وال ق بدأت في أوا،ل الخمسينيات  ..وانتهي ب هاي حياْ سيد معلقا على أعواد مشانق الطواغيي،
بعد عدْ سنوات قضاها في سجون الظاملين!!
وفي هذه املرحل الناسخ صدر عن سيد رحمه هللا الِتو التالي  :الظالل ،وهذا الدين،
واملستقبل لهذا الدين ،وِصا،ص التصور اإلسالمي ،ومقومات التصور اإلسالمي ،واإلسالم ومشِالت
الحضارْ ،وكتابه العظيم معالم في الطريق ..
فمن أراد أن ّ
يقيم سيد قطو ،وإنجاِه العلمق عليه أن يعِف على هذه املرحل من حياته ،وعلى
إنجاِاته العلمي ال ق أنجزها في تلك املرحل الجادْ من حياته.
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 -2عند تقييم سيد َ رحمه هللا َ ينبغي النظرإلى ُميع ُوانو سيد :اإلبداعي العلمي م ها إضاف
إلى مواقفه الدعوي والجهادي  ،وما تعرض له من بالء وتعذيو في سايل الدعوْ إلى هللا  ..كما ينبغي النظر
إلى الخاتم ال ق ِتم عليها سيد ال ق تجو ما قبلها؛ وهي ِاتم ِيروشهادْ إن شاء هللا وال نزكيه على هللا
ً
 ..فهذا كله يجو أن يِون معتبرا عند التقييم ،والحِم على سيد!
فِثير من الدعاْ يِتو كتابات ُيدْ ومنمق  ..ولِن ال يواكبها مواقف دعوي ترقى بصاحبها إلى
مستوى ال لمات ال ق ِطها في كتبه  ..ولو نظرت إلى كثير من هؤالء لوُداهم يتوسدون عتبات الطواغيي
الظاملين يستعطفونهم املن والعطاء  ..مع علمهم أن الطاغوت ال يمِن أن يقبل م هم مقابل ذلك العطاء
أقل من الوالء والجدال عنه في الباطل والزور  ..فمثل هؤالء أنى تنفعههم كتبهم ومؤلفااهم املنمق
ً
واملدعوم  ..وهم في نف الوقي يِذبونها بمواقفهم العملي وال ق هي أصد تعبيرا عما في أنفسهم من
أمراض وآفات !!
 -3قد وقع سيد قطو في أِطاء ال ُيتابع فيها ،وال ُيقر عليها ُ ..ويحذر م ها َ أي من الِطاء َ كل من
أراد أن يطالع كتو سيد  ..من تلك الِطاء :وقوعه في التأويل املذموم وموافقته ملذاهو الشاعرْ في
الصفات  ..وم ها قوله بعدم حجي ِبراآلحاد في العقا،د وهذا بخالف ما عليه أهل السن والجماع !..
ً
فهذه الِطاء ال ُيتابع عليها سيد  ..ويجو االعتراف بأنها أِطاء وأن سيدا قد أِطأ في
تلك املسا،ل  ..وأنه لم يوفق إلى الحق والصواب فيها  ..وهذا طبع الاشر املجبولين على الخطأ ..
والِمال عزيز ّ ..
وُل من ال ُيخطئ !!
ً
 -4لم يِن سيد هو أول وآِر من أِطأ في مسا،ل الصفات  ..وكذلك ِبر اآلحاد  ..فإن كثيرا من
فحول الم وعلمائها القدمين قد وقعوا في هذا النوع من الخطأ  ..وسيد متابع لهم ولقوالهم  ..وذلك لم
يمنع من إنصافهم والثناء عليهم بما أصابوا فيهه  ..واالستفادْ من علومهم وكتبهم النافع !
فاإلنصاف في هذه الحال يقتض ق أن ُيقال :أصاب سيد في كذا  ..وأِطأ في كذا  ..ولي أِطأ في
كذا ونعمق العين َ لهوى متبع َ عما قد أصاب فيه وأُاد  ..وما أضخم هذا الجانو عند سيد رحمه هللا ؟!!
 -5لسيد قطو َ رحمه هللا َ حسنات تتمثل في ُهاده وصدعه بالحق ،وَّال،ه الِبير في سايل هذه
الدعوْ  ..نرُوإن شاء هللا أن تِون كفارْ له عما قد أِطأ فيه  ..فإن الحسنات يذهبن السيئات  ..وكذلك
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البالء فإنه يطهر صاحبه من الخطايا والذنوب واآلتام إلى أن يجعله يمش ق على الرض وما عليه ِطيئ
واحدْ ،والبالء بالنسب للمؤمنين وَّخاص م هم العلماء العاملين قرين صريح على قوْ اإليمان والدين.
ً
كما في الحدي  :مياتلى الرُل على حسو دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بالؤه ،وإن كان في دينه
رق ابتلي على قدر دينه ،فما يزال بالعبد ح ى يتركه يمش ق على الرض وما عليه ِطيئ ” وقال  :موما
يزال البالء باملؤمن واملؤمن في نفسه وولده وماله ،ح ى يلقى هللا وما عليه ِطيئ م .وقال  :مأشد الناا
بالء الناياء تم املثل فالمثل.”..
ً
وسيد قطو َ رحمه هللا َ قد ابتلي بالء شديدا في سايل الدعوْ إلى هللا وإلى دينه  ..في سايل شهادْ
أن ال إله إال هللا  ..حي امتد اعتقاله في ِناِين الطواغيي إلى أكثرمن عشرسنوات  ..إلى أن صدرالطاغوت
ً
بحقه حِم اإلعدام شنقا  ..وكان سيد رحمه هللا بإم انه أن يريح نفسه من كل هذا العناء ب لم اعتذار
يخطها للطاغوت ،كما كان يتمنى الطاغوت ذلك منه َ كلم اعتذار بل كلمات تبجيل ووالء وفداء يخطها
كثيرمن الدعاْ في هذا الزمان ممن ينقمون على سيد ُهاده وصبره على البالء  ..من أُل فتات يسيريرميه
إليهم الطاغوت ،أو حظ من حظو الدنيا يلتمسونه عنده  ..ولي من أُل أن يعتقوا رقابهم من حِم
ً
ً
اإلعدام شنقا  ..ولِن أبى سيد إال أن يِون صادقا مع ال لم ال ق طاملا كتو ودافع ع ها أال وهي شهادْ
التوحيد ال إله إال هللا  ..وإن أدى ذلك إلى تعليقه على أعواد مشانق الطواغيي الظاملين !
ً
ً
 -6قبل أن يلتزم سيد باإلسالم كان أديبا حاذقا  ..قد اشتغل بالدب وفنونه كتاب وقراءْ وتدريسا
 ..ح ى فا فحول الدب والبالغ في ِمانه  ..وهذا َ مما ال شك فيه َ قد أتر على أسلوَّه عندما كتو عن
اإلسالم في مراحله املتأِرْ  ..لذا قد يجد القارئ بعض العبارات واالطالقات املش ل على الفهام يغلو
ً
عليها الطابع الدبي البياني  ..فلي من العدل مثال أن ُيحِم على ” الظالل ” هذا العمل النافع الضخم
الذي تجاوِت عدد صفحاته الربع آالف صفح  ..بأنه ” ضالل وظالم ” وغيرذلك من الوصاف الجا،رْ
املجحف  ..من أُل تلك االطالقات أو العبارات املش ل على الفهام !..
لي من العدل واإلنصاف أن ُيحِم على ” الظالل ” هذا الِتاب العظيم ..الذي تجاوِت عدد
صفحاته أربع آالف صفح بالحر والتلف َ كما يقول بذلك بعض املعاصرين املشبوهين َ من أُل
أِطاء قد تحصرفي صفح أو صفحتين ..؟!!
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ولو صح هذا املنطق العوج الظالم لتعين حر كتو ومؤلفات ُميع أهل العلم  ..وملا بقي كتاب
ً
لعالم ساملا لْلم !
فما من عالم إال وأِذ عليه في مسال ومسا،ل  ..وما من كتاب إال وقيل فيه و ُرد عليه  ..حاشا كتاب
هللا تعالى  ..والِتو الحاوي للسن الصحيح الثابت عن النبق .
 -7ما وقع فيه سيد من ِطأ َ قد تقدمي اإلشارْ إليه َ لم يمنع الشيخ املحدث محمد ناصر الدين
ً
اللباني َ رحمه هللا َ من أن يثنق ِيرا على سيد ،وأن يستدل بِالم سيد كما في مقدم كتابه ” مختصر
العلو” حي استدل بِالم لسيد قطو َ بصيغ املدح والتأييد َ ما يعادل تالث صفحات ،وابتدأ كالمه:
فها هوالستاذ الِبير سيد قطو رحمه هللا  ..وَّدأ بسرد كالمه !..
والسؤال :إذا كان الشيخ اللباني يصف سيد قطو بالستاذ الِبيرويترحم عليه  ..ويستدل بِالمه
في أكثر من تالث صفحات متتاليات في مقدم الِتاب فقط  ..فِيف برَّيع املدِلي ومن تابعه من املقلدْ
ً
الجهال يشتمون سيدا ويرمونه بالضالل وغيرذلك من االطالقات الجا،رْ  ..ويحذرون منه ومن كتبه ..؟!
فأيهما :على حق وصواب الشيخ ناصرأم املدِلي ..؟!!
وأيهما أدرى بمادئ وقواعد الجرح والتعديل  ..الشيخ ناصرأم املدِلي ..؟!!
وأيهما أولى باالتباع والتقليد َ إن ُاِالتقليد في مثل هذه املواضع َ الشيخ ناصرأم املدِلي..؟!
وأيهما السلفي ويمثل الرأي السلفي املعاصرالشيخ ناصرأم املدِلي ..؟!
قلتم :أن الشيخ بِر أبو ِيد قد أِطأ وِرج عن السلفي  ..ونصر أهل البدع  ..عندما لم يوافق
املدِلي على إطالقاته الجا،رْ بحق سيد رحمه هللا  ..فهل تجرؤون أن تقولوا في الشيخ ناصر ما قلتموه في
الشيخ بِر ..؟!
 -8ومما استدل به الشيخ ناصرمن كالم سيد بصيغ املدح والتأييد  ..هونفسه مما ينِره املدِلي
ً
على سيد أشد اإلن ار ،ويعتبر َ بساو ُهله لقواعد التِفير َ أن سيدا قد كفر الناا واملجتمعات بهذه
ال لمات !!..
وإليك ال لمات ال ق استدل بها الشيخ ناصر من كالم سيد رحمهما هللا تعالى ،فقال الشيخ ناصر:
تم ذكرَ أي سيد َ رحمه هللا عاملين آِرين ،تم قال :منحن اليوم في ُاهلي كالجاهلي ال ق عاصرها اإلسالم
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أو أظلم  .كل ما حولنا ُاهلي  ..تصورات الناا وعقا،دهم ،عادااهم وتقاليدهم ،موارد تقافتهم ،فنونهم
وآدابهم ،شرائعهم وقواني هم ،ح ى الِثيرمما نحسبه تقاف إسالمي  ،ومراُع إسالمي  ،وفلسف إسالمي ،
ً
ً
وتفِيرا إسالميا  ..هو كذلك من صنع هذه الجاهلي  ..فال بد إذن في منهج الحرك اإلسالمي أن نتجرد في
فترْ الحضان والتِوين من كل املؤترات الجاهلي ال ق نعيش فيها ونستمد منه .”..
هذا الِالم يستدل به الشيخ اللباني بصيغ املدح والتأييد كما في مقدمته لِتابه مختصر
العلو  ..بينما املدِلي يعتبر هذا الِالم َ بساو ُهله بضوابط وقواعد التِفير َ أنه تِفير للناا
واملجتمعات بأعيانها !!..
ومما حمل املدِلي على الحنق والحقد على سيد هذه العبارات وأمثالها ال ق تغيظ الطواغيي
الظاملين  ..ولِن أنظر َ أيها الخ السا،ل َ الفر بين موقف وفهم الشيخ ناصر لهذه ال لمات وَّين موقف
وفهم املدِلي لها ..؟!!
ونعيد هنا ما كنا قد سألناه من قبل :أيهما السلفي ،ويمثل السلفي املعاصرْ الشيخ ناصر  ..أم
ً
املدِلي  ..وأيهما أكثر فهما للسلفي الشيخ ناصرأم املدِلي ..؟!!
وأيهما أكثر غيرْ على السلفي الشيخ ناصرأم املدِلي ..؟!!
 -9كل ما تقدم يجعلنا نضع إشارات استفهام عديدْ على موقف رَّيع املدِلي املغالي تجاه سيد
وكتو سيد ..؟!
ً
ما الذي حمله على هذا الحنق والحقد ،وهذه الدعاي املِثف ضد سيد وكتبه تحديدا  ..أهو
نصرْ الحق واملنهج السلفي  ..أم الرغب الجامح في ِدم طواغيي الحِم املعاصرين الذين تغيظهم
كتو وأف ار سيد  ..من ِالل تنفيرالناا عن فِروكتو سيد رحمه هللا ؟!
من املستفيد من هذه الحمل الشعواء الطائش على سيد وفِره وكتبه  ..طالب العلم  ..املنهج
السلفي  ..أم طواغيي الحِم والِفروالجور  ..الذين استهدفهم سيد في كثيرمن كتاباته ،وكالمه ومواقفه
..؟!
آتوني بطاغوت واحد من طواغيي الرض ممن يحِمون املسلمين بقوانين الِفروالشرك والظلم
ً
ً
 ..قد ت لم عليه رَّيع املدِلي كلم واحدْ  ..ولي كما يت لم على سيد  ..أو ألف فيه مقاال وأراقا ولي
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ً
كتبا ومؤلفات كما كتو في سيد  ..أو حذرالم من شره وكفره وِطره كما ُيحذرالناا من سيد ومن فِره
..؟!
أم أن تحذير الم من كفر الطواغيي وإُرامهم وَّاطلهم ال تخدم الدعوْ السلفي والشباب
السلفي  ..كالتحذير من سيد وكتبه ؟!!
كل هذا مما يجعلنا نضع عشرات إشارات االستفهام على هذه الحمل املشبوه واملريب ال ق
يتزعمها رَّيع املدِلي ومن معه من أتباعه ومقلديه  ..كالحلبق والهاللي  ..على سيد ،وعلى كتو وفِر سيد
رحمه هللا ..؟؟!!
القضي لو وقفي عند نقد سيد فيما قد أِطأ فيه وَّيان الحق في ذلك َ من غير ُنوح إلى إفراط
وال تفريط َ وَّتجرد وإنصاف ،ملا وُدت مش ل َ حول سيد َ مع رَّيع املدِلي وال غيره ممن يقلدونه  ..لنه
ال أحد يقول بعصم سيد أو أنه فو أن ُيعقو عليه  ..بل هو ممن يخطئ ويصيو  ..يؤِذ منه ويرد عليه
 ..ولِن ذلك كله ينبغي أن يِون في حدود اإلنصاف والعدل الذي ينبغي أن يتحلى به الباح اإلسالمي ..
وهذا لم نلمسه من املدِلي عندما يِتو أو يت لم عن سيد وُهاد سيد ،وعلم سيد !!..

ا :486ما رأيك في منهج وفِروكتابات الشيخ محمد قطو ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشيخ محمد قطو هوالعالم الخفي النقي  ..الذي يقاتل بصمي
وهدوء  ..له فضل علينا وعلى ُميع مشايخ وعلماء الصحوْ  ..ال يجحد ذلك إال ظالم  ..فجزاه هللا عنا
وعن املسلمين ِيرالجزاء.
أما كتبه فإننا ننصح بقراءاها؛ ففيها النفع الِبير ..على هفوات ال يخلو م ها كتاب حاش ى كتاب هللا
تعالى  ..وال نزكيه وال أنفسنا على هللا تعالى.

ا :487أكن كل االحترام والتقدير ملشايخ الدعوْ السلفي في مصر ،كالشيخ أبي إسحا
الحوينق  ..ولِن ال أُد م هم التحريض على الجهاد في فلسطين ..؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا الشيخ لم يأمرك ولم يحضك على الجهاد  ..فاهلل تعالى ورسوله
يأمراك بالجهاد  ..أم أنك ال تجاهد ح ى يأمرك الشيخ  ..ويأذن لك الشيخ؟!

ا :488هل لِم مالحظات على كتاب الشيخ عبد القادر عبد العزيز ” الجامع في طلو العلم
الشريف ”  ..وكيف هو الرُل وحاله في دين هللا تعالى ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعرف الشيخ عبد القادر َ حفظه هللا َ من ِالل كتاباته  ..وهي
كتو قيم ونافع في بابها على بعض املآِذ املعتبرْ ال ق أِذت عليه من قبل بعض اإلِوان وطالب العلم
.
أما سؤالِم عن كتابه ” الجامع في طلو العلم الشريف ”  ..؟
أقول :هو كتاب قيم ونافع في بابه ،ويمِن لطالب العلم أن يستفيدوا منه  ..مع ضرورْ االنتباه إلى
ما أِطأ فيه الشيخ في مسأل ” الحِم بغير بما أنزل هللا ” ومخالفته فيها ملا عليه قول علماء الم من
ً
السلف والخلف  ..حي ال أرى سلفا لْلخ فيما ذهو إليه إال الخوارج الذين يعتبرون مطلق الحِم بغيرما
أنزل هللا ،هوكفروِروج من املل  ..وهوقول طاملا ات أ عليه الغالْ من قبل ومن بعد في تِفيرالم  ،ووضع
السيف في أبنائها بغيروُه حق !! ..
كما ال يخلو الِتاب من بعض االطالقات ال ق تجنح للغلو والتشدد كقوله في أكثر من موضع من
كتابه بِفركل من يشارك في االنتخابات الديمقراطي ومن دون أن يفصل أو ُيفر بين من ينتخو النا،و
بقصد التشريع مع هللا تعالى ،وَّين من ينتخو النا،و العتبارات ومقاصد عديدْ ال ترقى بهم إلى درُ الِفر
 ..فهذه االطالقات وغيرها ال بد لقارئ الِتاب من أن يتنبه إليها عند قراءته ودراسته للِتاب  ..وهللا تعالى
أعلم .

ا :489السالم عليِم ورحم هللا وَّركاته
وكل عام وأنتم يا شيخنا بخير وتقبل صيامِم وُهادكم وأتلج صدوركم بنصر من عنده للشام
ولْلم في كل م ان.
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الشيخ محمد املسعري وافقِم في تعليقِم على بيان املال عمر بمناسب حلول عيد الفطر املبارک
لعام 1435هَ تم بع باستفسارات يأمل منِم الجواب ع ها حي قال نصا :
ً
( نعم :قرأت البيان ،وهوفعال( :بيان راشد ،ينم عن علم ودراي صاحبه بفقه النص ،والواقع معا)،
وقد أصاب الخ الشيخ أبو بصير؛ وأِيد فأقول :وهو بلغ سهل يفهمها عوام الناا قبل ِواصهم.
املطلوب اآلن من فضيل الخ الشيخ أبي بصيرأن يصدع ب لم الحق فيما يتعلق بالشعو الفغاني:
هل هم قبوري مشركون ،ماتريدي مبتدعون أم ماذا؟! ولصارحنا برأيه في الهوا القبوري الوهابي  -لم
يعد حال أهل اإلسالم عام  ،وحال أهل الشام وأفغانستان ِاص  ،يحتمل املراوغ والتدلي واالِتباء
وراء الشعارات البراق  .وح ى أكون أكثرصراح :
ً
نريد منه نقاشا موضوعيا لِتابنا( :أصل اإلسالم وحقيق التوحيد) ،الذي هدم الوساوا
الوهابي :
وقد سبق لنا مخاطب (القاعدْ) ،والظواهري ِاص  ،بنحو هذا فآتر السِوت ،لعله لخشي انفضاض
التباع من حوله  -فهاهم قد انفضوا،ولحقوا بَ(داعش) ،العصاب اإلُرامي  ،املتوحش الدموي  ،ال ق
ً
ً
ً
صنفته (ُهميا) غاليا؛ وستجعله قريبا :كافرا مرتدا ،وكذلك مال عمر )انتهى).
أوصلي لِم الرسال كما طلو وأنتم أهل الشأن ..إن رأيتم نشر هذه االستفسارات والرد عليها
بتفصيل أو إيجاِهنا أو على ِاص الشيخ املسعري وفقِم هللا وإياه لقول الحق والعمل به.
أِتنا السا،ل حفظها هللا  ..وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته ،وتقبل هللا طاعتك  ..وُزاك هللا
ً
ِيرا.
وبعد ،فيما سألي عنه بما يخص الرد على استفسارات الشيخ املسعري  ..أقول  :نقم الشيخ
الشديدْ على آل سعود وشيوِهم  ..أِرُته عن حد االعتدال  ..لينقم على الشيخ محمد بن عبد
الوهاب ،وعلى أبنا،ه ،وأحفاده ودعواهم  ..وهذا ما ننِره على الشيخ !
ال يحتاج الشيخ َ وال غيره َ أن يسألنق عن مجاهدي الفغان  ..وعن الطالبان  ..وأميرهم املفضال
املال عمر حفظه هللا  ..فرأيي فيهم واضح وظاهر ومدون َ منذ ِمن َ في مقاالت عدْ منشورْ في موقعي ..
ولِن موقفي هذا ال يعنق وال يلزم منه أن أعطي الشعو الفغاني َ أو غيره َ شهادْ مطلق تفيد ِلو البدع
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أو بعض مظاهر الشرك واالنحرافات العقدي بين بعض أفرادهم  ..وشيوِهم  ..ولعل الشيخ يطالبنق
بش قء من ذلك كما ُيفهم من استفساراته الواردْ في رسالتك !
نعم؛ ننقم على املصابين بهوا شرك القبور  ..إلى درُ الذى والضرر  ..وفي نف الوقي ننقم
على من يتوُه للقبور بنوع عبادْ  ..ال يجوِ صرفها لغير هللا  ..وننِر عليهم ،ونعلمهم  ..وهذا ما يفتقده
الشيخ املسعري  ..إذ نراه في كتاباته َ واهتماماته َ ينقم على الفريق الول  ..دون اآلِر  ..وكأن الفريق اآلِر
ال مش ل معه !
كتاب الشيخ املسعري م أصل اإلسالم وحقيق التوحيدم ،نعم لنا عليه بعض التحفظات واملآِذ
 ..لو وُدت الوقي لتدوي ها  ..أرُو أن أتمِن من فعل ذلك.
واعلمق َ يا أِتاه! َ في اليوم الواحد ُيطبع مئات  ..بل وآالف الِتو  ..وعدم ردنا عليها  ..وعدم توفر
الوقي للرد عليها  ..ال يعنق أنها سامل من املطاعن واملآِذ  ..فاملهام كثيرْ ،والوقات قليل ومحدودْ ..
والجرح الشامي الناِف ي اد يشغلنا عن كثير من املهام ،والعمال  ..نسأل هللا تعالى أن يعيننا على طاعته،
وأن يثاتنا على الحق ح ى نلقاه ،اللهم آمين .
مرْ تاني  ..شِرهللا مراسلتك  ..وحسن اهتمامك بأمور املسلمين  ..وُزاك هللا ِيرا.


ً
ا :490شيخنا الفاضل ،محمد حاش يقع في منزلقات ِطيرْ ،حاورته كثيرا  ...انظر ماذا
يقول ،كما في صفحته على الفيسبوك :مال نستطيع أن نِذب ونقول ان القرآن الِريم أو النبق الِريم
لم يأمر بالقطع والبتر والصلو والجلد  ....انها حقا،ق تفقأ العين وال يمِن ان ارها وحذف آيات من
القرآن أونصوص من السن ال يقوم به عاقل وهولي ِدم للحقيق في ش قء .....إن تبواها واشتهارها
وتواترها أكبر من أن نعمق عليه بالغرَّال....
كل ما أستطيع أن أقوله إن هذه العقوَّات كاني قا،م في القرن السابع امليالدي ..وبها ُاء القرآن...
ُ
ردعا للمجرمين وُِرا لهم...
ولِن روح االُتهاد والتطور موُودْ في االسالم ،والفقه االسالمي قادران ينتج اح اما اكثرتحضرا
وعدال  ....كما فعل عندما ألغى ملك اليمين والسبق وأنهى تحريم التصاوير واملوسيقا.......

487

الشخصيات والرتاجم

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ً
وفق منطق القرآن الِريم :وأمرهم شورى بي هم ،وما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن....
وهذا لي ِياال أو وهما بل هو ما طبقته  53دول إسالمي في العالم من اصل  57دول اسالمي  ...وهي دول
مسلم وليسي كافرْ اال في نظر الغالْ املتطرفين........م انتهى كالمه
وله كتابات أِرى تثيرالغضو ،فأرُو الرد عليه ،وما حِم ما يقول ...؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .دعك من هذا الزنديق  ..املغالي في التفريط والتزلف واالنبطاح ..
َ
ً
هذا ال لو العاوي الحاقد على دين هللا  ..نخش ى أن نلقمه حجرا ،فيصبح للحجر تمنا  ..فالقافل تسير،
والِالب تنبح  ..وال أظن إال أن هذا الرُل من الِالب املسعورْ ال ق تنبح  ..وأنى لنباحه أن يوقف مسيرْ
الحق!
ّ
أنى لهذا الزنديق َ وأمثاله َ أن ُيطفئ نور هللا  ..ونور هللا تام ولو كره ال افرون؟!
هذا الرُل قض ى نصف عمره في ِدم الطاغوت النصيري  ..وعاش معه كشيطان أِرا ..
ً
وشاهد ِور ..وملا ابتعد عنه  ..رُونا ِيرا  ..وإذ به يعدو على الحق مثله كمثل ال لو إن تحمل عليه يله ،
أو تتركه يله !
يظن ب لماته قد أتى بجديد  ..وكلماته التافه قد سبقه إليها عديد من الزنادق واملنافقين  ..فأين
ً
هم ،وأين دين هللا  ..أما هم فقد ذهبوا حطبا لنارُهنم  ..وَّئ املصير ..وإلى مزابل التاريخ لتلع هم الُيال
التالي  ..وأما دين هللا فمحفو ومنصور ،وظاهر ،وفي تمدد وانتشار ،واِدهار ،ولو كره املجرمون.
هذا ردي على هذا الزنديق ،وعلى سقطه ،وقيئه  ..ولونطق بش قء من العلم  ..أواستدل على كلماته
ً
ً
بما ُيستساغ عقال ونقال  ..ل ان لنا معه شأن آِر ..ولرددنا عليه بالحج والعلم  ..ولِن أحسبه َ وأمثاله َ
ال يستحقون أكثر من الجواب الوارد أعاله  ..وهو عليهم كثير!

ا :491هناك سؤال يراودني منذ فترْ وهو حول الشيخ يوسف القرضاوي وكتاباته وأف اره
ً
ومنهجه ،حي أني في بداي طلبق للعلم قرأت له بعض الِتو وأعجبي بها ،وكان توُهق وقتها أِوانيا،
ً
لِن بعد سنوات ِادت تقاف ق واطالعي وقرأت من كتو السلف الصالح كثيرا فوُدت فيها ضال ق
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ً
وهداني هللا إلى املنهج الذي أراه حقا واالعتقاد الصحيح الذي به تتم النجاْ ،وِالل تصفحي ملواقع
التوحيد والجهاد على اإلنترني تعرفي أكثر وأكثر على الفرق الناُي ومعالم الطا،ف املنصورْ
ً
ً
فاِددت حبا لها وتمس ا بها ،وكني كلما قرأت ما يِتو عن الشيخ القرضاوي أدركي مدى الِطاء ال ق
ً
وقع فيها الشيخ وِصوصا في مفهوم الديمقراطي والحري وموقفه من الح ام والطواغيي… الخ لِن
ً
من الناحي الِرى رأيي البعض يقذفه بأبشع الوصاف مثال ال لباوي ،الجرَّاوي ،وشريط كاسيي
بعنوان الرد إلس ات ال لو العاوي املدعو القرضاوي ،القرداوي ،الضال املضل ،عالم الضالل من
الدعاْ إلى أبواب ُهنم… الخ.
وسؤالي :هو إذا كان الشيخ قد أِطأ فهل يليق بأهل السن والجماع والسلفيين املزعومين م هم
ً
ً
وغيراملزعومين أن يسبوه ويشتموه بدال من أن يواُهوه ويبينوا ِطأه بأسلوب علمق راقي بعيدا عن القذف
والقدح ..؟!
ً
والسؤال الثاني :ما هو موقفنا نحن كمسلمين من هذا الشيخ وهل نعتبره عاملا يؤِذ من قوله
ويرد أم أنه لي كذلك بل هو ضال مبتدع وهل بدعته تصل إلى درُ التفسيق أم التِفير؟
والسؤال الثال  :إذا كان أهل الرأي وأهل الحدي قد اِتلفوا منذ القدم وأُاِوا هذا االِتالف
ً
ً
وكانوا إِوانا متحابين فلماذا نحن ال نجيزه اليوم ويحترم بعضنا بعضا ما دام أن الشرع الحنيف يقرذلك
ً
كما في حدي بنق قريظ أم أن هنالك غلووتشدد وإفراط كما يقولون  ..وأِيرا نرُو منك يا شيخ أن تقول
ً
ً
ً
لنا كالما شافيا وافيا في هذا الشخص لنِون على بين من أمرنا  ..وَّارك هللا فيِم وُزاكم هللا عنا ِير
الجزاء ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال نرى ُواِ إطال العبارات النابي اآلنف الذكرفي السؤال بحق
ً
ً
ً
القرضاوي وال غيره  ..لن املسلم ال ينبغي له أن يِون لعانا أو طعانا أو بذيئا  ..واملسلم عليه أن يترفع عن
ذلك  ..ولِن هذا ال يمنع من حمل املصطلحات والح ام الشرعي ال ق يستحقها القرضاوي أو غيره من
تفسيق أو تضليل ،أو تِفير ونحو ذلك من االطالقات الشرعي  ..إن كان في الشخص من الخصال ما
يستدعي حمل هذه الح ام أو بعضها عليه.
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أما سؤالك عن شخص القرضاوي  ..فأقول :كاني للرُل بدايات طيب وإنجاِات علمي نافع في
ً
أوا،ل مراحل حياته الدعوي والعلمي  ..ولِن أعتقد أن الرُل فيما بعد قد غيروَّدل  ..وانحرف انحرافا
ً
واسعا لم نعهده عليه في أوا،ل مراحل طلبه للعلم  ..وعمله من أُل هذا الدين  ..والعبرْ بالخواتيم وَّما
ُيختم به على املرء ،كما في الحدي  :مال تعجبوا بعمل أحد ح ى تنظروا بما ُيختم له ،فإن العامل يعمل
ً ً
ً
ِمانا من دهره أو بره من دهره بعمل صالح لو مات عليه دِل الجن  ،تم يتحول فيعمل عمال سيئا ”..
نسأل هللا تعالى الثبات وحسن الختام.
فإن قلتم :أين وُه التغييروالتبديل عند الرُل ..؟!
أقول :تغييره وتبديله يأتي من ُهات عدْ ،م ها :من ُه قرَّه من طواغيي الحِم الظاملين والثناء
ً
ً
عليهم ِيرا ،والجدال ع هم ودونهم  ..وهذا معروف مشهور عنه يدركه كل من يعرف شيئا عن الرُل !
يأتي من ُه قوله بالديمقراطي بمعناها الِفري والشركي  ..والترويج لها  ..وَّحري الحزاب
العلماني املرتدْ وتمِي ها من حِم البالد والعباد لو اِتاراها الكثري  ..وقد رددنا عليه في كتابنا ” حِم
اإلسالم في الديمقراطي والتعددي الحزَّي ” في أكثر من تمانين صفح  ..يمِنِم مراُعتها  ..ومعرف
املزيد عن الرُل في هذا الشأن!
ً
يأتي من ُه تنا،ه على الشيع الروافض ِيرا  ..واهوينه من شأن الخالف معهم  ..والدِول في
مواالاهم  ..رغم ما يعلنه اآلِرون من كفربواح بحق الِتاب والسن  ،وأصحاب النبق -صلى هللا عليه وسلم-
 ..وغيرذلك!
ُ
ً
يأتي من ُه سعيه في إغات الصنام ال ق تعبد من دون هللا في أفغانستان  ..نزوال عند رغب وأوامر
طواغيي الحِم الذين أوفدوه لهذه املهم القذرْ  ..وال ق هي نقط سوداء في حياْ هذا الرُل ال يجليها
عنه إال الندم والب اء والتوَّ على املْل مما ُني يداه!
يأتي من ُه استخفافه بالخالق سبحانه وتعالى وهو على املنبر من يوم الجمع  ،حي قال بملء
ً
فيه ووعيه بعد أن أتنى ِيرا على الديمقراطي اإلسرا،يلي اللعين  :ملو أن هللا عرض نفسه على الناا ملا
أِذ هذه النسب م؛ أي النسب ال ق يأِذها ح ام العرب وهي !!.. %99،99
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وملا ُعرضي مقولته هذه على الشيخ ابن عثيمين قال :هذه ردْ ..لتضم ها االستخفاف ورفع
املخلو على الخالق سبحانه وتعالى  ..يجو أن ُيستتاب َ أن ُيعلن توَّته من على ذات املنبرالذي قال كلمته
ال افرْ تلك َ فإن لم يتو ُيقتل ردْ  ..وقد أصاب الشيخ وَّقوله نقول.
يأتي من ُه تحليله للحرام املعلوم حرمته من دين هللا بالضرورْ  ..كتحليله للمرأْ أن تغنق على
املسارح وَّاملعاِف  ..وبعض املعامالت والبيوع املحرم  ..كما ُاء ذلك في النشرْ الصادرْ عن املجل
الوربي لإلفتاء والبحوث والذي يترأسه القرضاوي ،حي ُاء في النشرْ كخالص للتوصيات ال ق توصلوا
إليها في مؤتمرهم الثاني الذي ُعقد في إيرلندا :مأباح املجل بيع الخمر ولحم الخنزير في متاُر يملِها
مسلمون إذا كان ال بد من بيعها ،وشرط املجل أن تِون نسب تلك املواد املحرم قليل من ُمل التجارْ
العام  ..وحرم املجل بيع الخمرفي املطاعم لنها تحتل نسب عالي من املبيعات  ..وأباح املجل اشتراء
املناِل والسيارات بواسط البنوك والدفع بالقساط  ..أباح املجل
واحد ،في إطار ضوابط الشرع مثل مجال

اشتراك الرُال والنساء في م ان

العلم واملحاضرات والدراس  ،والنشاطات االُتماعي

دِول النساء والرُال من باب واحد للقاعات واملجال  ،ولم ير في ذلك

وغيرها  ..وُوِ املجل
ً
بأسا ،واعتبر كلم اِتالط كلم دِيل على املصطلح اإلسالمي ..وأباح املجل

أكل املطعومات ال ق

تحتوي على كميات قليل من مواد محرم مثل لحم الخنزيروشحمه شرط أن ال تتجاوِ نسبتها  .. %1وشدد
املجل على وُوب احترام
املسلمين لقوانين البالد ال ق يقيمون فيها  ..وأُاِاملجل املشارك في االنتخابات البلدي والنيابي
في الدول الغرَّي بما يحقق مصالح املسلمين !!!! ”..
ً
ً
قلي :هذا الباطل الجلي  ..الذي يتضمن التحليل الصريح ملا حرم هللا تعالى نصا وإُماعا  ..هو
بعض ما ورد في نشراهم من توصيات  ..وال ق كلها صدرت باسم القرضاوي وبعد توقيعه عليها وإُاِته لها
 ..وبسابه راج العمل بها في المصاروَّخاص في البالد الورَّي ..وال حول وال قوْ إال باهلل!!
ً
لُل هذه الوُه وغيرها قلنا آنفا أن الرُل قد غير وَّدل  ..وأحل ما حرم هللا  ..ووقع في الِفر
ً
البواح  ..وال أرى مانعا من تِفيره بعينه إال التوَّ النصوح وعلى املْل من ُميع ما تقدم من كفر مما هو
تابي على الرُل  ..وهللا تعالى أعلم.
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هذا الحِم الذي صدر منا بحق هذا الرُل لم يصدر على طريق املتهورين  ..أو غالْ أهل التِفير
 ..ال  ..وإنما صدربعد تأمل طويل في موانع التِفيروموُباته ولواِمه  ..وبعد صبروصمي طال أمده ِشينا
وعمي ّ
منه اإلتم والوِر  ..وَّخاص أن فتن الرُل قد اتسعي ّ
وطمي  ..وكثر السؤال عنه وعن مواقفه
وتصريحاته وفقهه  ..فوُدنا أنه ال بد من بيان الحِم الشرعي َ في هذا الرُل َ الذي نعتقده  ..وإن كان
هذا الحِم قد ال يرو لشريح من الناا الذين ال يعرفون إال التعصو السم الرُل وشخصه وألقابه ..
وهللا تعالى حسانا ونعم الوكيل.
فإن قلتم :ملاذا على املْل ..؟!
أقول :لنه أعلن كفره  ..وقال كلم الِفرعلى املْل  ..فال بد أن يتوب ويبين توَّته للناا على املْل ..
َّ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ
وب َعل ْي ِه ْم
لنمسك عن القول بِفره وردته  ..كما قال تعالىِ  :إال ال ِذين تابوا وأصلحوا وَّينوا فأول ِئك أت
الرح ُ
َ َ َ َّ َّ ُ
يم. 
وأنا التواب َّ ِ
أما سؤالك عن إم اني بقاء املودْ واملحب بين املسلمين رغم وُود االِتالف ..؟
أقول :هذا وارد وواُو  ..وذلك عندما يِون االِتالف من قبيل اِتالف التنوع  ..أو مما تحتمله
نصوص وقواعد الشريع  ..فهذا النوع من الخالف ال ينبغي أن ُيفسد الود الذي يجو أن يِون بين
اإلِوان.
أما إن كان الخالف أو االِتالف في الصول والثوابي العام  ..في التوحيد  ..وفي مسا،ل الِفر
واإليمان  ..وفي تحليل الحرام  ..أو تحريم الحالل  ..مما هو معلو من دين هللا بالضرورْ  ..فهذا النوع من
االِتالف ال يمِن السِوت عليه أوأن يبقي بين املختلفين الود واالحترام  ..كما في النوع الول من االِتالف
 ..وشواهد ذلك من السن وسيرْ السلف أكثر من أن تحصرفي هذا املوضع  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :492استوقفنق يا شيخ مقال منشور في موقع القناْ العرَّي على اإلنترني تحي عنوان ”
انتقد اعتزال الفن وال للرقاب  :عمرو ِالد يثير غضو الفنانات التا،باتم ،و َرد فيه :ميجدر بالذكر أن
عمرو ِالد قد عارض في املحاضرْ نفسها َ أي محاضرته عن الفن َ مبدأ الرقاب  ،وقال بأن الرقاب أمر
ً
مستحدث لسباب سياسي وأمني  ،طالبا بأن يترك للجميع كل وسا،ل التعبير عن آرائهم دون أي نوع
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ً
من الرقاب أو املصادرْ ،ومؤكدا أن الحج القوى ستفوِ ،وبعد بيان الحج على الناا يصبح لهم
َ
َ َْ ْ ُ
َ َْ ْ
الحق باتخاذ ما يريدون على مسؤوليتهم ف َم ْن ش َاء فل ُيؤ ِم ْن َو َم ْن ش َاء فل َيِف ْر ، واستدل عمرو ِالد
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ال ْ
ض . ا -هَ.. .
على رأيه هذا باآلي الِريم فأما الزَّد فيذهو ُفاء وأما ما ينفع الناا فيمِ ِفي
ر
ِ
ً
فما قولِم في ذلك وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أرى أن هذا الرُل قد طغى وتمادى  ..وأِذته العزْ بالنف
ُ
واإلتم  ..ويأبى إال أن تقشر له العصا  ..فِالمه املنقول عنه أعاله ال يمِن أن ُيصنف إال في ِان الِفر
والزندق واإلباحي  ،وَّيان ذلك من أوُه:
م ها :أن كالمه أعاله معناه حري الِفر واإللحاد والفسو والفجور  ..والفالم واملسلسالت
الداعرْ في بالد املسلمين  ..إذ ال يجوِ أن يخضع ش قء من ذلك للرقاب واملصادرْ كما قال!
فِالمه أعاله تجاوِ حد الرض ى بالِفروالفجور واإللحاد إلى حد الدعوْ إليه واالعتراف بشرعيته
وحقه  ..وضرورْ حمايته وعدم إلغا،ه  ..والقاعدْ املتفق عليها ،وال ق دلي عليها عشرات النصوص
الشرعي تقول :مالرض ى بالِفركفرم.
وم ها :أن قوله ” وبعد بيان الحج على الناا يصبح لهم الحق باتخاذ ما يريدون على مسؤوليتهم
” هو موُه لجميع الناا من دون استثناء بما في ذلك املسلمين في ديارهم وَّالدهم؛ إذ للمسلم َ بعد أن َّ
من
هللا عليه بنعم الهداي واإلسالم َ كامل الحق والحري في أن يعتقد ما يشاء ،ويتدين بما يشاء من أديان
باطل  ،ويتخلق بالِال ال ق يشاء ويريد  ..وهذا ُيصادم عشرات النصوص الشرعي ال ق تبين أن ال حري
ً
للمسلم في أن يرتد عن دينه اإلسالم إلى أي دين سواه  ..بل وال حري له في أن ُيمارا منِرا مما نص عليه
الشارع بأنه منِر!
َ ً
ً
فعمرو ِالد َ بِالمه أعاله َ ُعل َّ
والباطل حقا!
الحق باطال،
وم ها :أن كالمه أعاله يعنق إلغاء مبدأ المرباملعروف والنهق عن املنِرالذي ُاء به اإلسالم ودلي
عليه مئات النصوص الشرعي  ،فأم اإلسالم ُُعلي ِيرأم أِرُي للناا لِونها تأمرباملعروف وتنهى
عن املنِر ،وم ى تفقد الم ِاصي المر باملعروف والنهق عن املنِر تفقد مباشرْ ِاصي الخيري
َ َ
والفضلي على بقي المم ،كما قال تعالىُ  :ك ْن ُت ْم َِ ْي َر ُأ َّم ُأ ِْر َُ ْي ل َّلن َ ْ ُ َ ْ َ ْ
وف َوت ْ َه ْون َع ِن
اا تأم ُرون ِباملع ُر ِ
ِ ِ
و ِ
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ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
وف
اَّلل آل عمران .110 :وقال تعالى :ولتِن ِمنِم أم يدعون ِإلى الخي ِرويأم ُرون ِباملع ُر ِ
املنِ ِروتؤ ِمنون ِب ِ
ُْْ َ ُ َ
ً
َ
َ
ُْْ
َو َي ْ َه ْون َع ِن املنِ ِر َوأول ِئ َك ُه ُم املف ِل ُحون آل عمران .104 :وفي الحدي الصحيح :مفمن رأى منِم منِرا
فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك
أضعف اإليمانم.
قوم استهموا على سفين
وقال صلى هللا عليه وسلم :ممثل القا،م على حدود هللا والواقع فيها كمثل و
في البحر ،فأصاب بعضهم أعالها ،وأصاب بعضهم أسفلها ،ف ان الذين في أسفلها إذا استقوا من املاء
َ
فمروا على من فوقهم فتأذوا به ،فقال الذين في أعالها :ال ندعِم تصعدون فتؤذوننا ،فقالوا :لوأنا ِرقنا
ً
ً
في نصيبنا ِرقا فاستقينا منه ولم نؤذ َمن فوقنا ،فأِذ َ أحدهم َ فأسا فجعل ينقرأسفل السفين  ،فأتوه
ً
فقالوا مالك؟ قال :تأذيتم بي ،وال بد لي من املاء ،فإن تركوهم وما أرادوا هلِوا ُميعا ،وإن أِذوا على
ً
أيديهم نجوا وأنجوا ُميعام.
فعمرو ِالد ومن قال بقوله يقولون :اتركوهم يفعلون ما يريدون  ..ال يجوِ أن تأِذوا على أيديهم
 ..فمراقبتهم والِذ على أيديهم أمرمستحدث  ..دعوهم يخرقون السفين  ..فهذا حقهم  ..وهذه هي الحري
ال ق ال يجوِ لحد أن يمنعهم م ها أو ُيصادرها  ..ولو أدى ذلك إلى إغرا السفين  ..وهالك ُميع من فيها!!
فالقول بأننا نعرض على الناا الِفر والفجور والعهر واإللحاد ب ل أنواعه وضروَّه من ُه
والحق من ُه أِرى  ..تم ُيقال للناا اِتاروا ما شئتم  ..مقامرْ ومغامرْ يتنزه ع ها اإلسالم  ..وتتنزه ع ها
نصوصه وقواعده وأصوله ،وال ق م ها مبدأ وقاعدْ ” سد الذرائعم.
وم ها :أن كالمه أعاله هو املعمول به في ُميع النظم الِفري واإلباحي في الرض  ..بما في ذلك
النظم الورَّي  ..ف ل هذه النظم تقوم على هذا املبدأ؛ مبدأ إنشاء مسجد للعبادْ  ..وَّجواره دار
للدعارْ ومقارع الخمور  ..وعلى الناا أن تختار ما تشاء فمن شاء أن يدِل إلى املسجد فله ذلك ،ومن
لحد م هما أن ُينِر على اآلِر  ..فعمرو ِالد
شاء أن يدِل إلى دار الدعارْ والفجور فله ذلك  ..وال يصح و
لم يأت بش قء ُديد ،وإنما أيد وَّارك َ ولو بش ل غير مباشر َ النظم الفاسدْ ال افرْ ال ق تقوم على هذا
ً
ً
املبدأ؛ مبدأ حري الش قء وضده في وآن واحد  ..لذا فإن كالم هذا الرُل يلقى رواُا وقبوال في قنوات الفجور
واملجون ،وعند النظم الطاغي الفاسدْ الحاكم في بالد املسلمين.
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وسؤالنا الِيرلعمرو ِالد :أبمثل هذه املبارك لحري الِفروالفساد والفجور  ..والدعوْ املاُن
ُ
ُ َّ
 ..تصنع الحياْ ،وتنشأ الُيال والشباب؟!!

ا :493ما قولك فيما يدعو إليه الشيخ محمد سرور ،وَّخاص أني معجو بِتاباته  ..بمعنى
هل تراه أِطأ في ش قء ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بالنسب للشيخ محمد سرور  ..ال شك أن للشيخ كتابات طيب
يمِن االستفادْ م ها.
ولِن من مآِذنا على الشيخ أنك ال تعرف ماذا يريد  ..هل هو مع الديمقراطي والعمل
الديمقراطي  ..أم ضده ..؟!!
هل هو مع الجهاد واملجاهدين أم أنه ضد الجهاد وضد املجاهدين ..؟!!
هل هو يرى الخروج على طواغيي الحِم املعاصرين أم أنه ال يرى ذلك  ..وهل يرى اعتماد القوْ
في عملي التغييرأم أنه ال يرى ذلك ..؟!!
وهل هو يعترف بشرعي طواغيي الحِم أم أنه غيرذلك  ..وهل هو يِفرهم أم أنه ال يِفرهم..؟؟!
هل هو سلفي أم غيرذلك  ..هل هو معك أم عليك ..؟!!
ال تستطيع أن تجزم بش قء من ذلك ،ولو قلي أن الشيخ هو كذا  ..وكذا  ..لوُدت من كالمه
ومواقفه ما يحملك على القول بعِ وِالف ما ذكرت عنه ..؟!!
ومما يؤِذ عليه كذلك أن ح النقد عند الشيخ أضخم بِثير من الجانو العملي عنده  ..ح ى
أن السن والسنتين تمران وال ت اد تسمع بوُود محاضرْ له في البلد ال ق يقيم فيها  ..وال حول وال قوْ إال
باهلل!!

ا :494سؤال :هل تراُع الشيخ أبو بصير الطرطوس ق عن كتبه وأقواله السابق  ،أو ن َ
شر
براءْ م ها ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال وردني من أكثر من طرف  ..فلزم التايان وال بد ،فأقول:
لم أتبرأ ،ولم أتراُع عن ش قء من كتاباتي ،وأقوالي السابق  ..وما أكتبه اليوم ال يتعارض مع ما كتاته من
قبل  ..فاملنهج الوسط املستقيم من غيرُنوح إلى إفراط أوتفريط َ الذي هدانا هللا إليه منذ نعوم أظافرنا
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ً
َ
عصمنا َ وهلل الحمد واملن والفضل َ من أن نقع في ش قء من ذلك  ..فال أعرف نفس ق يوما أننق انتقلي
َ قد
من منهج إلى منهج  ..أو من مدرس من املدارا اإلسالمي املعاصرْ  ..إلى مدرس أِرى  ..فأنا ال أعرف سوى
مدرس واحدْ ،ومنهج واحد  ..هو مدرس ومنهج أهل السن والجماع  ..املنهج الذي يقرر ما كان عليه
النبق صلى هللا ع ليه وسلم وصحبه الِرام من االستقام والفهم وااللتزام  ..املنهج الوسط الذي حملنق
على أن أكون حر ًَّا على الخوارج الغالْ ،كما أكون حر ًَّا على املرُئ ُ
الجفاْ  ..وأن يِون ِعرض ق عرض
ً
ً
لسهام الطرفين معا  ..هذا الذي كني عليه منذ أكثرمن أربعين عاما  ..وال أِال  ..وهلل الحمد واملن والفضل
 ..نسأل هللا تعالى الثبات ،وحسن الختام.
والذي يقول عنق غير ذلك ،فهو واحد من اتنين :إما أنه ُاهل قليل االطالع على كتاباتي وكلماتي
السابق والالحق  ..فال يحسن التوفيق فيما بي ها  ..وال أن يفسر املتشابه م ها على ضوء املحِم  ..وهذا
مق امه أن يسأل قبل أن يحِم ،ويخوض فيما ال علم له به  ..وإما أنه حاقد متحامل يتربص بنا وَّمنهجنا
الدوا،ر  ..يترقو الفرص السانح ليعرب عن شماتته وأحقاده  ..وفرحته  ..ولهذا نقول :مي بغيظك  ..لم
نغير ،ولم نبدل  ..فنحن ماضون على الطريق الذي هدانا هللا إليه إلى أن نلقى هللا  ..والحمد هلل رب العاملين.
لِن ما الذي اِتلف ،ويمِن أن ُيقال في هذا الصدد أو أن نعترف به ..؟
نعم؛ قد تِون لي كلمات أوإطالقات أطلقتها في مرحل الشباب يغلو عليها بعض الشدْ أوالحماس
 ..لوأطلقتها اليوم  ..التسمي بمزيد من الرفق والحِم  ..فالعمر ،والتجرَّ  ،واالطالع والخبرْ  ..هذه المور
مجتمع ال شك أنها تترك أترها على صاحبها  ..وعزائي أن تلك الشدْ ال ق قيلي في مرحل الشباب  ..لو
ً
ُحملي في سياقها وِمانهاُ ،ونظرفي أسبابها  ..لتفهمها القارئ أكثر ..ومع ذلك أقول :كني أود أن ُت ّ
سيج َ بدال
ُ
ّ
الرفق ما أمِن  ..فالرفق ما كان في ش قء إال ِانه ،وما ن ِزع من ش قء إال شانه.
من تلك الشدْ َ بسياج من ِ
كذلك أقول :قد تِون لنا من قبل كلمات متشابه ّ ..
ومعان  ..وهذا ال يخلو منه كتاب
حمال أوُه
و
 ..وال يخلو منه عالم من علماء الرض  ..إذ ل ل عالم املحِم واملتشابه من كالمه.
َ ً
هذا املتشابه  ..عملنا على توضيحه بِتابات وكلمات محِم  ..لتِون حِما على املتشابه م ها ..
َ
ول ي ُيف َّسراملتشابه من كالمنا على ضوء املحِم  ..وح ى نقطع الطريق على طرفي اإلفراط والتفريط من أن
يقتاتوا بش وقء م ها ملنهجهم الباطل.
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بهذا أُيو عن السؤال الوارد أعاله  ..نسأل هللا تعالى أن ال ي لنا لنفسنا طرف عين  ..وأن يحفظنا
ً
ً
واملسلمين بحفظه  ..وأن يرينا الحق حقا ويرِقنا اتباعه ،والباطل باطال ويزقنا اُتنابه  ..وأن يثاتنا على
الحق الذي يحبه ويرضاه  ..إلى أن نلقاه  ..اللهم آمين ،آمين  ..والحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.


ّ
ّ
السلفي الجهادي  ..فماذا تقول أني؟!
اِ :495قيل لي :هناك من ُيصنفك بأنك أحد شيوخ
ً
الجواب :أقول :سِتنا عن هذا التوصيف واالطال دهرا ملا كاني له دالالته االيجابي في أذهان
الناا وعلى املجاهدين في وآن واحد َ ..أما وأنه قد أصبح هذا االطال والتوصيف يقتات به ذوو النفوا
الضعيف واملريض  ..وأصبح مطي ل ل من يريد أن يظهر ،وأن يركو موُ الغلو واملزايدات  ..فأقول :أنا
ً
ً
ُ
مسلم وحسو  ..ال أرض ى عن هذا التوصيف توصيفا ،وال عن هذا االسم اسما ،قال تعالىُ  :ه َو َس َّماك ُم
َ
َ
ُ ُ َْ َُ َ
ُْ
ُْ
َ
َ
امل ْس ِلمين ِمن ق ْب ُل َو ِفي َهذا الحالجواب .78 :وقال تعالىَ  :وأ ِم ْرت أن أكون ِم َن امل ْس ِل ِمين النمل.91 :
ُْ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً ّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ َ َ َّ
َ
ال ِإن ِنق ِم َن امل ْس ِل ِمين فصلي.33 :
اَّلل وع ِمل ص ِالحا وق
وقال تعالى :ومن أحسن قوال ِممن دعا ِإلى ِ

ا :496السالم عليِم و رحم هللا و بركاته ،بارك هللا بِم يا شيخ و بعلمِم  ..نحن مجموع
ً
من الشباب املسلم من سوريا قرأنا كثيرا عن التجرَّ الجهادي في سوريا في الثمانينات ورغم أننا لم
ً
نعايش تلك املرحل فأننا نتطلع دا،ما ملعرف الحداث الحقيقي لتلك املرحل لعلنا نتعلم من دروا
املاض ق و نتعلم من أِطاء إِواننا.
ً
يا شيخ قد قرأنا مؤِرا لبعض الِتاب املحسوَّين على النظام السوري أو ممن يدعون معارضته
من أمثال النصيري نزار نيوف كالمهم حول الشيخ عدنان عقل وإِوانه من املجاهدين في تلك املرحل
ً
وقد قام هؤالء بالتشِيك بشخصي الشيخ عدنان عقل فادعوا أنه كان متعامال مع السلط وأنه كان
من نوع العميل املزدوج واحتج أولئك أن مصيرالشيخ غير معروف فال يعرف إن كان قد استشهد أم هو في
السر وقد أوقع هذا بعضنا في حيرْ  ..ونحن نطلو منك يا شيخ باعتبارك كني من املقرَّين من
ً
ً
الشيخ عدنان وإِوانه توضيحا حول ما ُرى  ..وُزاكم هللا عنا و عن املسلمين ِيرا؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليِم السالم ورحم هللا وَّركاته ،وبعد  ..عمال بقوله صلى هللا
ً
َ
عليه وسلم ” من َّ
ذب عن ِعرض أِيه بالغيب كان حقا على هللا أن ُيعتقه من النارم .وقوله صلى هللا عليه
ً
ً
نتقص فيه من عرضهُ ،وي ُ
ُ
ُ
وسلم :مما من امر وئ
نتهك فيه من حرمته ،إال
موطن ُي
يخذل امرءا مسلما في
ِ ِ
و
َ
ً
ُ
ُ
حو فيه َ
ِذله هللا تعالى في موطن ُي ُّ
نتقص فيه من ِعرضه،
موطن ُي
في
مسلما
ينصر
أحد
من
وما
ته،
نصر
و
و
و
َ
ُوينتهك فيه من ُحرمته إال َ
موطن ُيحو فيه نصرتهم .وَّخاص أن الخ غاب من حوله من يجرؤ
نصره هللا في
و
على إنصافه من ظامليه!
وعليه فأقول :الخ الشيخ املجاهد عدنان عقل َ كما أعرفه َ من القل القليل في هذا العصر ال ق
حملي هموم هذه الم  ،ونهضي ب ل ما تملك من نف ونفي لنصرْ الدين ،واستئناف حياْ إسالمي
راشدْ على رَّوع بالد الشام ُ ..مع بين صفاء ونقاء العقيدْ والتوحيد ومنهج الجهاد في سايل هللا ..
فالشيخ ِّ ُ
حرب لو كان معه رُال!
مسعر و
والشيخ املجاهد لهمته العالي هذه قد تآمرعليه أكثرمن طرف وُه م ها املباشروم ها غيراملباشر
ً
ُ
 ..إلى أن غدربه  ..ووقع أسيرا في أيدي طواغيي وُالدي النظام النصيري البعثق في الشام  ..وكان ذلك عام
ً
ببعيد إن شاء هللا  ..والشيخ إلى الساع ال يزال قابعا في
1982م  ..أراح هللا البالد والعباد م هم ،وما ذلك
و
سجون وِناِين الطواغيي الظاملين!
ً
تم م ى َ يا إِواني َ ُيلزمنا الحق بأن نلتفي فضال عن أن نعتمد تجريح وتعديل الزنادق امللحدين
لرُال كالجبال؛ أمثال الشيخ املجاهد عدنان عقل ..
أمثال هذا النصيري الذي سميتموه ” نزار نيوف ”
و
فك هللا أسره وُميع إِوانه؟!
ً
تم لو كان هذا الذي يقوله هذا الزنديق امللحد املشبوه صحيحا  ..هل ترون عا،ل الخ عدنان
ً
وأبناءه إلى الساع  ..ومنذ أكثر من عشرين عاما  ..تتقاذفهم املحن في بالد املهجر  ..ال يستطيعون النزول
ُ
إلى سوري  ..وال يملِون الوتا،ق الرسمي ال ق تعرف ع هم  ..يعيشون الخوف من الخطف والغدر في كل
حين ..؟؟!
أما ملاذا نزارنيوف ومن معه ُيشيعون مثل هذا الِذب على الشيخ ..؟!
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الجواب :ل ي يتملص هو ومن معه ممن يزعمون االهتمام بحقو اإلنسان في سوري من مجرد
ً
السؤال عن مصيروم ان أسر الشيخ السير  ..فضال عن املطالب باإلفراج عنه  ..أو الدفاع عنه والتعامل
معه كإنسان  ..إضاف ملا تحمله أنفسهم املريض من ضغين على عقيدْ وُهاد الشيخ!

ا :497هناك عده أشرطه ومحاضرات على الشبِ للشيخ أبي القعقاع محمود قول آغاس ق
وهو من سوريا ويلقي ِطبه ومحاضراته من مسجد العالء في حلو  ..فهل تعرفونه  ..وان كنتم تعرفونه
هل تستطيعون أن تفيدونا بموقفِم منه ومن منهجه وعقيدته  ..وما مدى صلته بالنظام الحاكم أو
موقفه منه  ..بارك هللا فيِم ونفع بعلمِم؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أعرفه ،ولِن كثيرا من اإلِوان يخافونه ويحذرون منه ..
فاش يحارب اإلسالم واملسلمين
وبعضهم قد لدغ منه  ..وكونه يعمل ويدعوإلى الجهاد على املْل في ظل نظام و
ُ
كالنظام النصيري البعثق الحاكم في سوري  ..تِفي هذه كتهم وشبه تثارحول الرُل ،وهللا تعالى أعلم.

ا :498سؤال :قد كثرت ردود أبي املنذر الشنقيطي عليِم ،وعلى كتاباتِم ،وقد أحدتي
ً
بعض اللغط والشغو بين الشباب ،وإلى ّ
الساع لم نجد لِم ردا عليه  ...فماذا تقولون يا شيخ،
ً
وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد وردني نحو هذا السؤال من أكثر من طرف ،وكنا نؤتر الصمي
ّ
والنشغال لنا بالثغور
الشامي املبارك ُ ..يحيل بينق وَّين االلتفات لترهات وِربشات وغلو
لحِم نراها،
و
هذا الرُل  ..أما وأنه بلغ منه ما بلغ  ..وقد كثر السؤال عنه ،وعن ِربشاته  ..فأُيو عن السؤال الوارد
ً
أعاله َ ً
إبراء للذم  ،وتحذيرا لْلم َ بما يلي:
ّ
املسمى َ أبو املنذر الشنقيطي َ مجهول االسم والعين  ..مما يسمح له أن يركو
فأقول :هذا الرُل
سرج التشدد والغلو  ..واملزايدات  ..وأن يسير في املسرب الذي يشاء ،فيرفع صوته في الوادي الذي يشاء،
وَّالطريق ال ق يشاء ،من غير ضريب وال أدنى مساءل على كلماته ومواقفه  ..تم يخيل إليه ولغيره أن ذلك
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ً
شيئا من ذلك  ..فهو أُبن من أن ُي ّ
عرف عن نفسه  ..ولوال
من الشجاع والصدع بالحق  ..والحقيق لي
تعريف منبرالتوحيد والجهاد بِتاباته ملا عرفه أحد من الناا!
ّ
يِفر بالحسنات ..
فهو من الغالْ الُالف ِ ..ارجي ُلد  ..الخوارج من قبل كفروا بالِبا،ر ..وهذا ِ
وَّاالُتهاد واالِتالف املستساغين  ..فهو من هذا الوُه أسوأ من الخوارج الغالْ الوا،ل  ...كل كتاباته
وِربشاته ،وردوده علينا َ وعلى غيرنا َ تدلل على ذلك  َ ..كما في مقاله املوسوم بَ التبصير بحقيق منهج
الشيخ أبي بصير ،والتوعي ببعض املحاذيرفي كتاب الجهاد والسياس الشرعي  ،وغيرها من املقاالت!
ً
ً
ً
صاحو نظارات سوداء  ..أعش ى الليل وال هار  ..يرى النور أمامه ظالما وسوادا  ..والحق باطال ..
سقيم الفهم  ..ال يرى أبعد من أنفه  ..سيئ الظن بعباد هللا املوحدين  ..وَّمن علموه التوحيد  ..يت لم بترفع
واستعالء واحتقار للشعوب املسلم وتورااها وُهادها ،وكأن مفاتيح الجن بيده ،فيدِل فيها من يشاء،
ويحرم م ها من يشاء!
يحتطو الدل الشرعي كحاطو َّ
وقماش ليل  ..ليقول للناا انظروا َ في ردي على فالن وفالن َ كم
عندي من الدل الشرعي  ..فليردوها علي إن استطاعوا  ..فيحسو نفسه على ش قء وما هو على ش قء  ..وفي
ً
كثير من الحيان ما يحتطبه من أدل تِون ردا عليه وعلى غلوه  ..وهو ال يدري  ..مثله في ذلك مثل الخوارج
آيات ِقيلي في ال افرين املشركين ،فحملوها على عباد هللا املؤمنين املوحدين !..
الوا،ل :انطلقوا إلى و
َ
ُ
ّ
شرع في حشد الرد ،والتقميش،
ِلغ و
رض في نفسه  ..يقولك ما لم تقل  ..وِالف ما تقول  ..تم ي ِ
َّ َ
قولك إياه من عند نفسه!
واالحتطاب  ..على ما
أ اد أن ّ
يصد نفسه المارْ بالسوء بأننا قد تراُعنا ،وتخلينا وانتِسنا عن املنهج  ..فلم يجد َ وهلل
ر
ِ
الحمد َ من كلماتنا ومواقفنا ما يسعفه على ش قء من ذلك  ..فانطلق إلى حسناتنا ليعمل فيها بسوء التأويل،
ً
والظن السوأ  ..عساه أن يقنع نفسه واآلِرين بأننا حقا قد تراُعنا ،وغيرنا وَّدلنا  ..ليفرح بذلك مع
الفارحين من الفراخ الغالْ ِ ..ابوا ،وِسئوا!
حسناتك واُتهاداتك املشروع  ..يفسرها على أنها سيئات وموَّقات  ..وُهادك يفسره على أنه
إرُاف وتخذيل  ..وذمك للخوارج الغالْ يفسره على أنه ذم للمجاهدين  ..ونصحك لبعض الِوْ
املجاهدين  ..يفسره على أنه عداوْ هلل ولرسوله ،وللمؤمنين  ..وللجهاد واملجاهدين  ..وانت اا ونِوص
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وتراُع عن الدين واملنهج  ..وانتصار للشرك واملشركين والطواغيي  ..فيطلق عليك مرادفات التِفير
ولواِمه ،ومعانيه  ..تم يقول لك بعد بوا،قه هذه كلها :أنا لم أكفرك  ..لينفي عن نفسه صف الخوارج الغالْ
 ..والذي له أدنى اطالع على ِربشاته وردوده وافتراءاته علينا َ وعلى غيرنا َ ُيدرك هذا املعنى ،وما أشرنا إليه
أعاله ،وَّالتالي ال مبرر ملن يطالبنا بالدليل على غلو الرُل أن نستحضرله الدليل!
تم أن ِربشات الرُل وافتراءاته علينا تجاوِت عشرات الصفحات َ وكأنه ال اِتصاص وال شغل
له إال الرد على أبي بصير َ وَّالتالي َ معذرْ ملن ُيطالبنا بالرد على افتراءاته وظلمه وِربشاته َ لو قلنا له :أننا َ
ّ
لنسود َ في املقابل َ عشرات الصفحات
بخاص في هذه الظروف ال ق تمربها الشام الحبيو َ ال نملك الوقي
في الرد على عشرات صفحاته املليئ بالحقد ،والغلو ،والِذب واالفتراء  ..فعندنا من العمال ما يشغلنا
عن ذلك  ..ولوال اتساع فتن وضرر الرُل على الناا  ..ملا حملي نفس ق على كتاب هذه ال لمات!
يراع فينا ما نواُهه من حرب ضروا مع الطاغوت القرمطي
ونقول كذلك :أن الرُل لم يحترم ولم ِ
النصيري في الشام ،وانشغالنا بجهاده ودفعه عن الشام ،وأهل الشام  ..فخلفنا بالشر والسوء ،والغدر
والطعن ،والتشهيرَ ..س ِل َم منه الطاغوت بشارالسد ،ولم يسلم منه أبو بصير ..ولئن كتو في الطاغوت بشار
السد كلمات ،فقد كتو في أبي بصير عشرات الصفحات  ..وهذه ِصل من ِصال الخوارج الغالْ  ،كما
ُاء في وصفهم في الحدي  :ميقتلون أهل اإلسالم ،ويدعون أهل الوتان ممتفق عليه .وال حول وال قوْ إال
باهلل .
ً
وليعلم الجميع أننق ما كتاي هذه ال لمات انتقاما للنف َ ولو كان المر كذلك لِتبتها منذ ِمن
ً
ً
بعيد َ ولِن كتبتها  ..اشفاقا وتحذيرا للناا َ وَّخاص م هم شباب اإلسالم َ من ِربشات وفتن  ،وغلو،
وظلم هذا الرُل  ..وهللا املستعان.

ا :499سؤال :نريد تعليقِم على فتوى منسوَّ لِم ،وقد نشرها ،ونشر الرد عليها من قبل
أبي املنذرالشنقيطي ،منبرالتوحيد والجهاد ،تحي سؤال رقم م  6316م:
نص الفتوى والجواب :مما القول في فتوى الشيخ أبي بصير بدِول الجيش الحر مع أنه صرح انه
علماني ديمقراطي على لسان قيادته؟
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ومما ُاء في ُواب ورد أبي املنذر الشنقيطي ،قوله :منحن ال ندعو إلى مضايق الجيش الحر أو
الدِول معه في صراع .وال نقول بأنه أِطأ في قتاله للطاغي النصيري بل هو مصيو في ذالك وقتاله
مشروع بل واُو.
لِن الذي نأِذه على الجيش الحر أنه ال يقاتل تحي راي شرعي  ،بل يقاتل من أُل تطبيق
الديمقراطي وتِري القيم الغرَّي .
أما كالم الشيخ أبي بصيرفي هذه املسأل فقد ُانبه الصواب  ...فهو يدافع عمن يعلنون عن تانيهم
للمنهج الديمقراطي ،وفي الوقي نفسه يتهجم على من يتانون تطبيق الشريع اإلسالمي  ،وهذا يعنق أن
الشيخ لديه ِلل م هجي عظيم وال حول وال قوْ إال باهلل م انتهى كالمه.
فما ردكم وتعليقِم يا شيخ ....؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه الفتوى املنسوَّ إلي ،والواردْ أعاله كذب وافتراء ،لم تصدر
ً
لفظا ،وال كتاب  ..وكان لفقيه ِمانه املجهول م الشنقيطيم ،قبل أن ُ
شرع في الجواب عن السؤال
ي
عنق قط ال
ِ
ُ
شرع في التجريح والتضليل ،والحدي عن الخلل في املنهج  ..أن يتثبي من
املِذوب واملفترى  ..وقبل أن ي ِ
َ ُ ْ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
اسق
ف
م
اءك
ُ
ن
إ
وا
ن
ِ
صح السؤال ،وصح نسب الفتوى أو الجواب عنه إلينا ،على مبدأ :يا أيها ال ِذين آم ِ
َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ ْ ً
َ ُْ َ
َ
ما ب َج َه َال َف ُت ْ
ص ِب ُحوا َعلى َما ف َعلت ْم ن ِاد ِمين الحجرات .6 :لِن حقد الرُل،
و
ِبنب وأ فتبينوا أن ت ِصيبوا قو ِ
وغلوه  ..ومن تم املبادرْ إلى تسجيل الردود على ما هو كذب ،وما هو موُود في ِياله املريض فقط  ..يمنعه
من هذا النصاف والدب القرآني العظيم.
ً
فإن ُعلم ذلك نقف قليال مع كلمات املغالي املجهول الشنقيطي الواردْ أعاله ،حي قال عن الجيش
الحر :منحن ال ندعو إلى مضايق الجيش الحر أو الدِول معه في صراع ..م ،وفي نف الوقي ،يقول عنه
أنه :معلماني  ..ديمقراطي ُ ..يقاتل من أُل تِري القيم الغرَّي م! والذي ُيقاتل من أُل العلماني ،
والديمقراطي  ،وتِري القيم الغرَّي  ..كافرِارج من املل  ..ومع ذلك املجهول الشنقيطي  ..وبعد تِفيره
للجيش الحر  ..وإطال أح ام وأوصاف عليه ال تفيد إال التِفير  ..يظهر براءته واعتداله املوهوم ،فيقول:
منحن ال نريد أن نضايق الجيش الحر ..م ،وهو قد قتلهم بتِفيره لهم ،وتوصيفه لهم بما ال يفيد إال التِفير
 ..وفي الحدي  :متِفيراملسلم كقتله م!
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وقد وُد َ ولْلسف َ في سوريا من ُيصغي ل لماته التِفيري  ،ويخطط ويعد العدْ من اآلن لفتن
ومقتل بين املسلمين ،تحي عنوان قتال م الجيش الحرم !...
فهو مغال ُاهل بالشرع ،قماش َّ
وحواش نصوص ،كحاطو ليل ُ ..اهل بواقع املسأل ال ق
و
يخوض فيها.
وَّيان ذلك :أن الجيش الحر  ..في عرف الشعو السوري املسلم  ..لي هو مجموع من العسِر
قابعين في الخيام ِارج الحدود السوري  ..وإنما هومسمى ل ل من يحمل السالح ضد الطاغوت بشارالسد
وعصابته من مدنيين وعسِريين  ..واملدنييون من الجيش الحر هم الكثر  ..والطعن بهم على العموم
والتعميم َ كما في عرف وذهن الشعو السوري َ طعن باملجاهدين وَّ ل من يحمل السالح ضد الطاغوت
ونظامه  ..وإن كان يوُد أفراد قل عددهم أو كثر  ..سيئون ُ ..ينسبون أو ُيقاتلون تحي مسمى الجيش الحر
 ..فهناك الِثير الِثير من الشرفاء والبطال واملجاهدين املخلصين الذين ُيقاتلون تحي هذا املسمى ..
ّ
وهؤالء ما سمعنا م هم قط أنهم ُيقاتلون من أُل العلماني وتِري القيم الغرَّي َ كما يزعم هذا الفتان َ
بل ما سمعنا م هم إال ما يرض ق هللا ورسوله واملؤمنين  ..وأنهم ُيقاتلون في سايل هللا ،ومن أُل إعالء كلم
معاد هلل ولرسوله وللمؤمنين  ..وإن وُد م هم الس قء َ وَّخاص
هللا  ..وأنهم برآء من كل من يمش ق في اتجاه و
أولئك القابعين في الخيام الفارين من الواُوِ ،ارج الحدود السوري َ الذي يستحق من التوصيف
الشرعي ما يستحق ،وَّحسو ما يظهر منه  ..إال أن ذلك ال يخولنا التعميم في الحِم والطعن على ُميع
الجيش الحر ،أو كل من يدِل تحي هذا املسمى  ..إذ العدل يقتض ق منا أن نصف املس قء م هم َ أو من
ً
غيرهم َ بأنه مس قء  ..واملحسن م هم َ وهم الكثر َ بأنه محسن  ..عمال بتوُيه الحبيو املصطفى صلى هللا
عليه وسلم :مفاشهدوا على املحسن بأنه محسن ،وعلى املس قء بأنه مس قءم .وقال صلى هللا عليه وسلم:
ً
مكفى باملرء إتما أن يهجو قبيل بأكملهام!
كذلك قوله عنا :مأما كالم الشيخ أبي بصيرفي هذه املسأل فقد ُانبه الصواب  ...فهو يدافع عمن
يعلنون عن تانيهم للمنهج الديمقراطي ،وفي الوقي نفسه يتهجم على من يتانون تطبيق الشريع
اإلسالمي  ،وهذا يعنق أن الشيخ لديه ِلل م هجي عظيم م!
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أقول :كالمه هذا إضاف إلى أنه ال مبرر له البت  ،واملسأل من أولها إلى آِرها مِذوَّ ملفق  ..فهو
يفيد أننا ندافع عن الذين يتانون املنهج الديمقراطي ،لِونهم يتانون املنهج الديمقراطي  ..ونتهجم على من
يتانون تطبيق الشريع لِونهم يتانون تطبيق الشريع  ..وهذا تِفير مبطن لنا  ..لذا أردف كالمه بقوله
املسموم :موهذا يعنق أن الشيخ لديه ِلل م هجي عظيمم !...
تم بعد ذلك  ..يأتي من ُيطالبنا بالدليل على رمينا للرُل بالظلم والغلو والِذب  ..ولهؤالء نقول:
هاكموا بعض ما طالبتمونا به  ..ولو أردنا التوسع  ..وتتبع غلو وفتن الرُل لسودنا عشرات الصفحات!
وإن كان لي عتو فلي على هذا املجهول الشنقيطي الظالم املغالي  ..وإنما على الِوْ القا،مين
على منبرم التوحيد والجهادم ،كيف يسمحون ملثل هذا الِذب والغلو ،والظلم  ..أن ُينشرفي منبرهم  ..غفر
هللا لنا ولهم!

ا :500كثر حدي الناا َ بخاص في أندي الحوارات على اإلنترني َ بعد سقوط بغداد عن
ً
ً
ً
صدام حسين؛ إذ أن فريقا م هم يِفرونه ،وال يرون له توَّ  ،وفريقا ال يرون كفره ِصوصا بعد
مطاردته من قبل أمري ا  ..ونشر بعض الدراسات عنه من قبل موقع ” مفِرْ اإلسالم ” تت لم عن
إسالمه ،وحرصه في أواِر حِمه على أسلم العرا  ..لذا نرُو التوضيح من طرفِم ،وُزاكم هللا
ً
ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال شك بِفر حزب البع العربي االشتراكي ،وكفر كل من يعتقد
به ،أو يدعو إليه ،أو يحِم به  ..وفي كفرصدام حسين بعد أن آل إلى الذي آل إليه  ..وهل تقبل له توَّ ؟
ُ
ُ
أقول :التوَّ مفتوح له ولغيره ،ال يجوِ أن تمنع عنه ،كما أنها ال تغلق إال بالغرغرْ واملعاين ..
ً
وفي كفره وعدمه وأنه ال يزال إلى الساع كافرا  ..أرى من السالم َ لخفاء حقيق أمر الرُل علينا في هذه
الظروف بعد ذهاب ملِه وحِمه والضواء عنه واملصفقين من حوله َ اإلمساك عن الخوض في ذلك
وإرُاء أمره إلى هللا تعالى الحتمال توَّته  ..وندمه  ..وصد بعض التقارير ال ق أعدها بعض اإلِوان عنه
في أواِرعهده بالحِم ،هذا إذا أِذنا بعين االعتبار كذلك الطابع الدينق اإليماني لِثير من بياناته الِيرْ
ال ق تتناقض مع توُهات البع ومباد،ه  ..وكذلك غضو دول الِفر عليه وعدم رضاهم عنه ومحارَّتهم
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له  ..ومحارَّته لهم  ..فهذا معتبر كذلك  ..هذا الذي أراه وأنصح به في هذه املرحل مالم يظهر لنا ِالف
فحينئذ يتغيراملوقف والحِم بحسو ما يظهرلنا ،وهللا تعالى أعلم.
ذلك،
و
هذا مع التنايه أن توَّته إن صدقي فإنها تجو ما بينه وَّين رَّه  ..أما ما بينه وَّين العباد من مظالم
وحقو فإنه ال بد من القود والقصاص إن لم يِن في الدنيا ففي اآلِرْ.
تم لي من الفقه واملروءْ َ في هذه الظروف َ أن نعمل فقهاء ومفتين عند بوش ،والغزاْ المري ان
 ..فنعطيهم الفتاوى ال ق ترضيهم ،وتبرر إُرامهم وغزوهم للعرا  ،وأهل العرا !..
وإن كني أعجو فإني أعجو من أناا كانوا َ يوم أن كان صدام يحِم العرا بالبع َ يمسِون
عن تِفيره ،ويجادلوننا َ رهب ورغب َ حول كفره ،على اعتبار أن كفره كفردون كفر  ..كما قال ابن عباا
َ ِعموا َ شأنه شأن بقي ح ام العرب  ..وملا آلي الظروف بصدام إلى ما آلي إليه  ..وأصبح في موقع وِند
املعارضين املقاتلين للغزاْ المري ان  ..فإذا هم ب ل ُرءْ ورُول يِفرونه  ..وينشرون بين الناا القول
بِفره  ..ويِثرون من الدندن والشغو حول ذلك  ..ويشِِون بدين من ال يِفره  ..وكأنه لم يبق من
طواغيي العرب من يستحق التِفيرغيره!

ً
ا :501شيخنا الفاضل  ..ال يزال الخالف محتدا بين اإلِوان حول كفرصدام حسين  ..وهل
ً
حِم الِفرال يزال مسحوَّا عليه رغم الحال الذي آل إليه ،بحج أننا لم نسمع منه توَّ صريح عن
ً
كفره السابق  ..نرُو منِم البيان والتوضيح  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أعلم أن الحدي عن الرُل ذو حساسي معين  ..وأعلم شدْ
الخالف عليه  ..ومع ذلك أعود فأقول :كني في فتوى سابق قد طلبي من اإلِوان أن يتجاوِوا عن هذه
الجز،ي لغموضها  ..ولورود االحتماالت العديدْ حولها  ..بحِم ما استجد على الرُل من مواقف وما آل
إليه من مآل  ..مع بقاء قولنا الثابي بِفرالبع  ،وكفر من يعتقد به ،وكفرمن يحِم به.
ً
الرُل كان منذ أشهر مطاردا من قبل قوى الِفر الغاِي  ..وهاهو اليوم مِبل بين أيديهم  ..ال
ً
نعرف عنه إال الش قء اليسيرُدا وَّالقدر الذي يسمح به العدو ال افرأن ُيظهره أو ينشره عنه!
ً
ً
قالوا :ولِن لم نسمع قوال صريحا يفيد تراُعه وتوَّته عن حزب البع ..؟!
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َ
أقول :وهل كان ُينشر كل ما كان يقوله الرُل في أشرطته املسجل أو رسا،له املخطوط  ..ح ى
ً
نحِم عليه بهذا أو ذاك؛ كان الرُل يسجل شريطا من ساع أو ساعتين ،ووكاالت اإلعالم تنشرمن كالمه
قدردقيق أو دقيقتين  ..بحسو ما ُيملى عليها من ِقبل الغزاْ المري ان!
َّ
ُ
وها هو اليوم  ..تنقل إلينا كلماته من ِالل وسا،ل إعالم ال افر الغاِي بالقطارْ وَّصورْ منتقاْ
ً
ُدا  ..فِيف والحال بهذه الصورْ نستطيع أن نحِم بأن الرُل لم يتراُع عن ش قء من كفره السابق؟!
ً
َّ
أقول ذلك مع االعتراف بأن صدام حسين َ لساو أو آِر َ قد صفى كثيرا من قيادات حزب البع
 ..وقد حاول قتال البع السوري النصيري عن طريق الجماعات اإلسالمي والجهادي املعارض في سوريا
من ِالل دعمها  ..وحمايتها  ..وتوفيرُميع مستلزمااها وحاُيااها من على أرضه في العرا  ..وال ُينِرذلك
إال ُاحد  ..مما يجعلنا نضع إشارات استفهام عديدْ على مدى بعثي الرُل  ..وهذا َ للتاريخ واإلنصاف َ
ال بد من أن ُيذكرللرُل عند تقييمه والحِم عليه؛ فلي من العدل أن نحرص على ذكرما عليه  ..ونغض

ْ
َّ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ ُ
َّلل ش َه َد َاء ِبال ِق ْس ِط َوال َي ْج ِر َمنِ ْم
الطرف عن ذكر ما له ،كما قال تعالى :يا أيها ال ِذين آمنوا كونوا قو ِامين ِ ِ
َ ُ َ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ى َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ
اَّلل ِ ِبير ِب َما ت ْع َملون املا،دْ.8 :
شنآن قو وم على أال تع ِدلوا اع ِدلوا هو أقرب ِللتقو واتقوا اَّلل ِإن
كثير من اإلِوان الذين ِاضوا في الرُل :رأيناهم ال يحسنون التمييز بين ما كان عليه صدام
حسين وَّين ما آل إليه ،لذا فهم ال يزالون ُيصدرون به الح ام وكأنه ال يزال ذاك الحاكم املتسلط الذي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يحِم بالبع والِفر ..وهو في حقيقته قد أصبح فردا ضعيفا مطاردا ومِبال  ..أسيرا كسيرا  ..شأنه شأن
أي فرد مستضعف مطارد من أفراد الم !!..
لذا نعود فنقول :هونوا عليِم  ..لعل الرُل ظهرمنه َ في هذه املرحل من الشدْ ال ق يمربها َ ش قء
يدل على توَّته وتراُعه عما كان عليه من كفر  ..هللا تعالى يعلمه ونحن ال نعلمه  ..هذا إضاف للقرا،ن
العديدْ ال ق ظهرت عن الرُل في أواِر عهده وأيامه وال ق تستدعي تحسين الظن والتوقف  ..قد أشرنا
ً
إليها في الفتوى السابق املشارإليها آنفا  ..وَّخاص أن قواعد الشريع ونصوصها تلزم بمراعاْ الخاتم ..
وتدل على أن العبرْ بالخواتيم ،وَّما ُيختم به على املرء ،كما في الحدي عن ابن عباا رض ق هللا عنه قال:
ُ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مقال لي ُبريل لو رأيتنق وأنا آِذ من حال البحرَ أي من وحله وترابه َ
َ
ُ
فأدسه في ف ِم فرعون مخاف أن تدركه الرحم ”.

506

الشخصيات والرتاجم

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

فإذا كان فرعون موس ى وهو هو في الِفر والطغيان والظلم والجحود ِ ..ش ق ُبريل عليه الصالْ
والسالم أن ينطق بشهادْ التوحيد قبل موته بلحظات فتدركه الرحم  ..فما بال هذا الرُل َ املختلف
ً
عليه َ يحرص البعض على أن ال ُتدركه الرحم مطلقا  ..وكأن المر بيدهم  ..وقد أظهر ما لم ُيظهره فرعون
قبل موته أو حاول أن ُيظهره ولم ُيفلح!
ً
ً
أذكركم بقص الرُل َ كما في صحيح البخاري َ الذي قتل تسعا وتسعين إنسانا بغير حق ،وقد
ُ
أكملهم على املا ،براهو أفتاه بأنه ال توَّ له  ..تم كيف غفر له بعد ذلك بخطوات ِطاها نحو القري
الصالح أهلها!!
وهذا كله ال يمنع من أِذ الدروا والعبروالعظ مما حصل للرُل  ..من قبيل االتعا واالعتبار
 ..ال الفرح والشمات  ..كما أشرنا في مقالنا :مالجزاء من ُن العمل  ..وصدام حسينم.
وعليه وح ى ال نخوض فيما ال علم لنا به أعيد طلبق تاني  ،فأقول :ينبغي على اإلِوان أن ُيمسِوا
عن الخوض في هذه الجز،ي َ الغير مهم اآلن َ إلى أن يظهر دليل صريح محِم ،ويلتفتوا إلى ما هو أهم
ً
وأعظم م ها في هذه املرحل العصيب  ..وأن يحرصوا أن ال يقولوا كالما َ في هذه املرحل َ ال يخدم إال الِفرْ
الغزاْ ،واملنافقين املرُفين.
وإن كان وال بد من طرح املوضوع؛ ُيطرح على أنه يقبل النقاش والخالف  ..والبح  ..وعلى مبدأ
رأيي صواب يحتمل الخطأ ،ورأي غيري ِطأ يحتمل الصواب  ..من دون أن يتقاذف الطرفان عبارات
التشِيك ،والتخوين ،والعمال  ..أو الِفر والتفسيق ،وهللا تعالى أعلم.

ا :502يستدلون بأن صدام كافر بما يلي :أن اليقين ال يزول بالشك ،واملتيقن هو كفره،
ً
وتانيا عدم إعالن صدام التوَّ من البع  ..أرُو من فضيلتك الرد على هاتين الشبهتين للحاُ لهما،
ً
وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .يرد على االعتراضين أو الشبهتين اآلنف ق الذكر في السؤال ،من
أوُه:
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م ها :أن املتيقن في مسألتنا اإلسالم ولي العِ ؛ فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه
قال :ممن صلى صالتنا واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا فذاك املسلم له ذم هللا وذم رسوله ” البخاري.
وقد ُعرفي هذه الصفات عن الرُل الوارد بحقه السؤال بصورْ يقيني ال تقبل الشك ،وِاد عليها أنه
ِتم له بَ ” ال إله إال هللام ،في ظروف إرهابي ال ُيلهمها في تلك الُواء إال من وفقه هللا تعالى وسدده ،وتاته.
وم ها :قد دلي النصوص الشرعي أن من يأتي ب لمات أوعبارات متشابه تدل على إسالمه  ..يجو
التوقف عن تِفيره ،وانتهاك حرماته ،والتعامل معه ك افر محارب ،كالساو الذي نزل فيه قوله تعالى:
َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ
ً ُ َ
ين َآم ُنوا إ َذا َ
َ يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ض َرَّْ ُت ْم في َ
الم ل ْس َي ُم ْؤ ِمنا َت ْا َتغون
اَّلل فتبينوا وال تقولوا ِملن ألقى ِإليِم الس
ا
س
ِ
يل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُّ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َّ َ َ َ
َ َ ْ ََ
َّلل كان ِب َما
اَّلل مغ ِانم ك ِثيرْ كذ ِلك كنتم ِمن قبل فمن اَّلل عليِم فتبينوا ِإن ا
ع َرض الحي ِاْ الدنيا ف ِعند ِ
َ ُ َ َ ً
ت ْع َملون ِ ِبيراالنساء .94 :وهذا الرُل الذي عاتو الخالق سبحانه وتعالى أصحاب النبق صلى هللا عليه
وسلم فيه لم يزد عن كونه ألقى عليهم السالم اإلسالمي ” السالم عليِمم ،فأين املحِم واملتشابه هنا؟!
وكذلك إن ار النبق صلى هللا عليه وسلم على أسام بن ِيد رض ق هللا عنه ملا قتل في أُواء القتال
ً
والحرب من قال ” ال إله إال هللام؛ علما أن قا،لها قالها في أُواء متشابه ومريب  ..تحتمل الظن أنه ما قالها
ً
إال فرقا من السيف  ..وهذا الذي حمل أسام على قتله  ..ومع ذلك أنِر النبق صلى هللا عليه وسلم على
أسام صنيعه أشد اإلن ار ،ولم يقبل عذره!
ونحو ذلك إن ار النبق صلى هللا عليه وسلم على ِالد بن الوليد ملا قتل أولئك النفر الذين قالوا ”
صبأنا ” فلم ُيحسنوا أن يقولوا أسلمنا  ..فتبرأ من صنيعه ،وأمربدفع دي من قتلهم  ..وهم لم يقولوا سوى
عبارْ ” صبأنا ” فقط  ..فأين املحِم من املتشابه هنا!
وكذلك نهق النبق صلى هللا عليه وسلم للصحابي املقداد بن السود من أن يقتل الرُل الذي يقول
في أُواء الحرب والقتال مجرد كلم ” أسلمي هللم ،وإن كان هذا الرُل قبل ذلك قد قطع يد الصحابي
تم الذ منه بشجرْ فقال عبارته تلك  ..فاملوقف متشابه وحمال أوُه  ..ومع ذلك يقول النبق صلى هللا عليه
وسلم للمقداد بن السود :مال تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ،وإنك بمنزلته قبل أن يقول
كلمته ال ق قالم.
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والرُل َ رحمه هللا َ املختلف عليه :لم يقل أو يعرف عنه فقط أنه قال صبأنا  ..أو أنه مجرد ألقى
السالم  ..أو أنه قال أسلمي هلل  ..بل ِاد على ذلك من القرا،ن املحِم َ كالصالْ ،والتحريض على ُهاد
الغزاْ ،وإعدامه على يد أعداء الم بعد أن قال الشهادتين ورددهما أكثر من مرْ َ ما يستدعي التوقف
عن تِفيره والحِم له باإلسالم.
وم ها :تشديد اإلسالم على حرمات املسلم من أن تتعرض لدنى انتهاك بغير حق  ..وال ق تقتض ق
توسيع التأويل وساح العذار ما أمِن  ..ودرء الحدود بالشبهات  ..كما دلي السن على ذلك.
فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :مأبى هللا أن يجعل لقاتل املؤمن توَّ “.
ً
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم :مال يزال العبد في فسح من دينه ما لم ُيصو دما حرامام.
ُ
وم ها :أن شهادْ التوحيد ال ق ِتم له بها هي ذااها إعالن توَّ عام ؛ لن من معاني شهادْ التوحيد
التبرؤ واالنخالع من كل ما هو كفر وشرك  ..فإن أضيف إلى ذلك اعتزاِه باإلسالم  ..وُهاده للغزاْ
الصليايين وعمالئهم الروافض  ..والصالْ  ..واعتزاِه بِتاب هللا تعالى  ..وحمله لِتاب هللا في مجال
محاكمته الهزيل  ،وإلى حبل املشنق  ..وإكثاره من ذكر هللا عز وُل واملصطلحات اإلسالمي اإليماني في
ِطاباته  ..وابتعاده طيل اعتقاله عن اعتداده بحزب البع  ..وما نقله العدول عن العقد الِير من
حياته ،وتوُهه نحو التدين وأسلمي نظامه  ..إضاف إال كون سجنه لسنوات بيد العدو الذي ال يسمح أن
ُيعرف عن الرُل إال ما يريده ويخدم سياسته  ..وحسن الخاتم  ..وغيرذلك من القرا،ن  ..كلها بعضها مع
بعض أال ترقى إلى درُ التوَّ ال ق تستدعي منا التوقف عن تِفيره والحِم عليه باإلسالم؟!
من ُهتنا نقول :نعم؛ هي ترقى إلى درُ التوَّ ال ق تمنعنا من تِفيره وتلزمنا بالحِم عليه
باإلسالم  ..أما غيرنا َ ممن يحلو لهم أن يضيقوا رحم هللا على عباده َ فلهم أن يعتقدوا في الرُل ما شاؤوا
 ..لِن عليهم أن يتجهزوا للسؤال يوم القيام !
وم ها :نقول ملن يشترط لتوَّ املرتد إعالن التوَّ وما كان منه من كفر :هذا املرتد يعترف ويقر
ويعلن ملن  ..للحاكم املسلم الذي يستتيبه  ..وهذا غير موُود وال متحقق في مسألتنا  ..وإن قال االعتراف
يِون لعام املسلمين وِاصتهم بماليي هم  ..فما الدليل عليه  ..فالزعم يسير  ..لِن اتبات الدليل
هو العسير!
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وإن قال :يجو أن يأتي إلى شيخ من الشيوخ ويعترف له بذنوَّه  ..ومن تم يمنحه حق التوَّ واملغفرْ
 ..فهذه صِوك غفران من هدي املشعوذين النصارى؛ فاملذنو م هم ال تقبل توَّته إال بعد االعتراف
واإلقرارأمام ق الِنيس  ..ونرَّأ بأنفسنا وإِواننا من هذا القول!
ُ
ُ
ُ
ُ
علن البراء م ها على املْل ،ويِون
ويقال كذلك :لي كل مرتد يقرر بجميع ذنوَّه  ..ومن تم يلزم بأن ي ِ
ً
ذلك شرطا لتوَّته وعودته  ..فهذا لم يحصل في عهد السلف  ..وأبو بِر الصديق رض ق هللا عنه ألزم
املرتدين في عصره بعبارات تنم عن ِضوعهم وإذاللهم للحق  ..ولم ُيعرف عنه أنه استنطق كل واحد من
التا،بين بالقول بأن الزكاْ واُب  ..أو نحو ذلك  ..وإنما اكتفى م هم بالخضوع الظاهر ..ودفع الزكاْ  ..ومن
بقي على جحوده للزكاْ فهذا منافق  ..فأمره إلى هللا!
ونقول كذلك :أن نصوص الشريع َ وَّخاص في ِمان غياب دول اإلسالم  ..وغياب تطبيق الحدود
الشرعي َ تلزم بأن يستر املرء نفسه  ..فال يفضح نفسه  ..فتِون التوَّ بينه وَّين رَّه  ..فلي كل ذنو َ
ً
ح ى ولو كان كفرا َ ينبغي على صاحبه أن ُيعلن توَّته منه على املْل ُ ..ويخبر الناا بما كان منه من ذنوب
وكفريات  ..وعلى وُه التفصيل أواإلُمال  ..وأنه قد فعل كذا وكذا وها هواآلن يتوب مما قد فعل  ..فهذا
ً
إن استحسن في بعض املوارد واملواضع أو وُو إال أنه ال ُيعتبرشرطا على اإلطال !
ونقول كذلك :يوُد فر بين شروط التوَّ عند العباد  ..وَّين شروط قبولها عند رب العباد ..
والتفصيل يطول!

َّ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
الت َّو ُ
اب
فإن قيل :فما معنى قوله تعالىِ  :إال ال ِذين تابوا وأصلحوا وَّينوا فأول ِئك أتوب علي ِهم وأنا

الرح ُ
يم البقرْ.160 :
َّ ِ
أقول :هذه اآلي وردت في معرض الحدي عن علماء السوء الذين يِتمون ما أنزل هللا من البينات
واآليات  ..فهؤالء توَّتهم ُيشترط لها اإلقالع عن الِتمان  ..وَّيان ما كانوا قد كتموه من الحق  ..وَّخاص
إن كان هذا الذي كتموه ال ُيعرف إال من ُهتهم  ..وهللا تعالى أعلم.
ول ي تفهم موقفنا بصورْ مت امل وواضح أكثرمما تم السؤال عنه  ..ال بد لك من أن تضم كالمنا
هنا إلى ما قلناه عن الرُل رحمه هللا في مقالنا ” فصل الِالم في الحِم على صدام ” و ” املوقف من صدام
حسين والحِم عليهم.
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بهذه الوُه مجتمع نرد على ما ورد السؤال عنه في السؤال أعاله  ..وهللا تعالى أعلم.


ّ
ا :503سؤال :لعلِم وقفتم على مقال املقدس ق م ال يغرنِم اإلرهاب الفِري ،وال شقشقات
الِهانم ،وال ق ُاءت كرد على مقالتك وفتواك م حِم القتال في درع الفرات م ...؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أحد يمارا اإلرهاب الفِري ،كما يمارسه املقدس ق مع مخالفيه؛
ً
فهوترهيبا لهم سرعان ما يرميهم بالِفر ،والردْ ،واإلرُاء ،والعمال للطواغيي  ..إلى آِرقا،مته املشروِ
برهان على ذلك!
واملمجوُ  ..ومقالته أعاله ِير و
مقالته أعاله ،تدل على تالت حقا،ق:
ّ
أولهاُ :هل الرُل الشديد واملركو بواقع املسأل .
تانيها :أنه شديد سوء الظن باملسلمين ،وشديد الفحش والفجور مع مخالفيه من املسلمين!
تالثها :أنه كبيركالب ِوارج العصر.
ّ
املطول  ،كما كنا نفعل من قبل؛ فقد وُدناه
قد مض ى ِمن الرد على الرُل باملقاالت العلمي
ّ
ّ
ّ
واملطول ..
املفصل
الِبر؛ يحتقر الخلق ،ويرد الحق ،وأنى ملثل هذا أن يستفيد من الردود العلمي
شديد ِ
ّ
لذا فهو ال يستحق منا أكثر مما ذكرنا عنه أعاله ،وهو مختصرملجلد ُيقال بحقه!
ّ َ
باب ال يزالون يسمعون لهذا الخارجي العقور ،املسعور!
وإن كان لي أسف؛ فأسفي على بقي ش و


ّ
ا :504سؤال :حفظك هللا يا شيخ  ..سؤال لو تِرمي ما ردك على الخوارج الذين يِفرون
الر،ي التركي ،السيد رُو طيو أردوغان؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال تِرر علي مرارا ،ومن ُهات عدْ ،أُيو عنه بثالث
نقاط:
ُ
صلح ما أفسده َمن قبله ،ما استطاع ،وَّحِم يفتقدها كثير من املتحمس
أولها :أن الرُل ي ِ
َ ُ َ ّ ُ ّ ُ َ ْ ً َّ
َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ َّ ُ
اَّلل نفسا ِإال
استط ْعت ْم التغابن .16 :ال ي ِلف
للدين ،ولإلصالح ،وهللا تعالى يقول :فاتقوا اَّلل ما
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ُ
ُ ْ ََ
بأمر فأتوا منه ما استطعتمم متفق عليه.
وسعها البقرْ .286 :وقال صلى هللا عليه وسلم :مإذا أمرتِم و
فلي بعد بذل املستطاع ت ليف.
تانيها :أنه صاد الوالء واالنتماء لدينه ،وقضايا ّأمته ،ولبلده وشعبه ،وتاريخه يشهد له بذلك ..
ومن كان كذلك يتسع بحقه التأويل عند موارد االُتهاد ،والزلل ،والخطأ ،وال بد م ها ملن كان في موقعه!
ّ
ُ
تالثها :على املستوى الشخص ق والعا،لي؛ فقد ُع ِرف عنه االلتزام ،وأنه رُل أمين ،ذو ِ ولق ودين،
وأنه من أهل الصالْ  ..وال نزكي أنفسنا ،وإياه على هللا.
ومن اُتمعي فيه هذه الخصال الثالت اآلنف الذكرأعاله ،لي ل ل من كان سليم الطوي لدينه
ّ
ً
وأمته ،ساملا من الغلو والتنطع ،إال أن يدعو له بأن يسدد هللا ِطاه ملا فيه ِير دينه ،وأمته ،وشعبه،
ّ
شروسوء ،اللهم آمين.
واملستضعفين املظلومين من أبناء أمته  ..وأن يحفظه هللا من كل و

ا :505ما هو رأيِم بِتاب ” القواطع في اإلسالم ” البن حجرالهيثمق ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الِتاب على الخير الذي فيه إال أنه ال يخلو من إطالقات وأح ام
ال يجوِ أن ُيتابع عليها  ..وهي مش ل على غير طالو العلم املتمِن  ..كما أن املؤلف ال يخفي َ في كتابه
املذكور َ ميوله للصوفي والدفاع ع هم ،وقد بلغ به الحد أن يصف ابن عربي الصوفي الحلولي وأتباعه
بأنهم من ال،م العارفين باهلل وَّأح امه  ..وفي املقابل ال يخفي غمزه وطعنه بشيخ اإلسالم  ..ومن كان على
منهجه وعقيدته !..
وقد بلغ به الشطط أن يناقش قول من يقول :مأن هللا تعالى في السماء ” هل يِفر أم ال  ..فقال:
ملو قال :هللا في السماء ،فقيل يِفر ،وقيل ال ،وقد مرأن القا،لين بالجه ال يِفرون على الصحيح !”..
هذا مع العلم أن النبق صلى هللا عليه وسلم قال عن الجاري ال ق أُابته بأن هللا تعالى في السماء:
مفإنها مؤمن “!
لذا ال ننصح غير طالب العلم املتمِنين بقراءته والوقوف عليه  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا :506هناك من ُيطالو بحر وإتالف كتاب ّ
مالدرر َّ
الس َّني م ،على اعتبار أن الِتاب ساو
الغلو والتِفيرفي الم  ...فما قولِمُ ،زاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل ب العاملين .كتاب ّ
مالدرر َّ
الس َّني م ،يحوي على مجموع من املقاالت والبحاث
ر
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ،وأحفاده ،وعلماء نجد ممن ُاؤوا بعده ،وفي مواضيع متعددْ ومختلف ،
على مدار أكثر من ما ،ق سن  ،بما يتناسو مع الحوادث والنواِل املستجدْ ال ق تحاكي وتناسو بيئتهم
وظروفهم  ..وإنزال الجميع ،وُميع ما كتبوه عبر تلك العقود ،والسنين ،منزل واحدْ من الجرح أو
التعديل ،عمل ِاطئ ،ال يقول به باح منصف  ..فالتجريح املطلق باطل ومرفوض ،كما أن التعديل
ً
املطلق أيضا باطل ومرفوض.
والقول الوسط الذي نراه :أن الِتاب كغيره من كتو املتأِرين ،فيه ِير كثير ،وِيره راجح ،كما
فيه اُتهادات ِاطئ  ،وإطالقات متشابه ّ
حمال أوُه وتفاسير ،تجنح للغلو ،من ال يحسن تفسيرها،
وردها للمحِم من أقوال أصحابها ،قد يفهم م ها الغلو ،والتشدد ،وينتهق به الحال إلى الغلو ،وَّخاص
ً
ً
ً
إن لم يِن متمرسا في املطالع  ،متمِنا من علوم اآلل ال ق تعينه على فهم ما يقرأ ،لذا من كان مبتد،ا في
الطلو ،غير متمِن من علوم اآلل ال ق تعينه على فهم ما يقرأ ،والتوفيق فيما يقرأ ،ال ُينصح بقراءْ
ّ
ً
ابتداء ،فِم من كتاب آفته في فهم قار،ه ،ال فيما قد ُسطر فيه!
الِتاب
لِن هذا الجانو الذي يؤِذ على الِتاب املشار إليه أعاله ،ال يبرر القول بحرقه وإتالفه ،وإال ملا
سلم لْلم كتاب من كتو علما،نا الوا،ل؛ إذ ما من كتاب إال له وعليه ،يؤِذ منه ويرد عليه ،يخطئ
ُويصيو  ..فلي لي ِطأ يرد في هذا الِتاب أو ذاك نسرع في التنادي إلى حرقه وإتالفه ،ال يفعل ذلك إال
ُاهل سفيه ،أو حاقد ناقم!
ولإلنصاف من ِالل قراءتي في الِتاب ،وُدت إطالقات وتقريرات للشيخ محمد بن عبد الوهاب
رحمه هللا ،هي في االتجاه املعاك للغلوفي التِفير ،يقتات م ها الطرف املقابل من أهل اإلرُاء ،والتفريط،
بما يتالقى مع أهوائهم  ..من هذه اإلطالقات والتقريرات عدم تِفيره ملن يسجد ويعبد الصنم ،العتبارمانع
َّ َ
َ
َ ََ
والصن َم الذي على قبر
عبد الق ِاد ِر،
الجهل ،حي يقول :موإذا كنا ال نِفر من عبد الصنم الذي على قبر ِ
ْ
َُ ّ
أحمد البدوي وأمثالهما ،لُل ُهلهم ،وعدم َمن ُي ِ ّنب ُههم ،فِيف نِ ِفر َمن ال ُيش ِرك باهلل !ما -هَ .وَّالتالي
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فإن إظهار الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أنه من دعاْ الغلو في التِفير ،يجانو الحقيق والصواب،
ّ
يتصدى لِتو الشيخ ،وكلماته ،ومذهبه في التِفير ،ونشد الدق
وفيه كثير من التحامل ،وملن يريد أن
ّ
واإلنصاف ،ال بد له من أن ينظرفي مجموع مقاالت وكلمات الشيخ في التِفيرُ ،ويحسن التوفيق فيما بي ها،
ً
حينئذ إال ِيرا ،وهللا تعالى أعلم.
ورد املتشابه م ها إلى املحِم من قوله ،ولن يجد
و

ا :507كثرالحدي في هذه اآلون في أوساط ما يعرف بمشايخ ” الصحوْ ” حول كتاب الدرر
السني للشيخ عبد الرحمن بن قاسم من أن فيه غلو وتِفيرويحتاج إلى اهذيو ..الخ فما رأيِم في هذا
ً
املوضوع  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كتاب ” الدرر السني ” هو عبارْ عن مجموع مقاالت ورسا،ل
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ،وأحفاده ،وغيرهم من علماء نجد  ..قام بجمعها والتأليف بي ها الشيخ ”
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمقم.
ورمي الِتاب بالغلو  ..وأن فيه منحى للتِفير بغير وُه حق  ..هو رمي لهؤالء العلماء الِبار الذين
طاملا آل سعود كسبوا شرعي حِمهم من ِالل تبنق أسمائهم  ..والتمسح بهم  ..فعالم اليوم أصبحوا من
الغالْ  ..وأصبح علمهم فيه من الغلو ما يستدعي التهذيو  ..والحذف والبتر؟!
الِتاب مض ى على طباعته ونشره أكثر من أربعين سن  ..والعلماء في الرض تتقبله بقبول حسن ..
فعالم لم يِتشف هذا الغلو  ..طيل هذه السنوات  ..إال هؤالء الذين ُيسمونهم بمشايخ الصحوْ  ..وفي
هذه اليام بالذات؟!
الجواب الحقيقي عن هذا السؤال يتلخص في النقطتين التاليتين:
أولهما :أن مواد هذا الِتاب العظيم وما حوى من علوم ومسا،ل عظيم  ..لم يعد يتناسو مع
السياسات والتوُهات واإلصالحات املزعوم للدول السعودي  ..وَّالتالي ال بد من الحذف والتحريف،
والتشويه تحي ِعم تعديل املناهج بما يتناسو مع مستجدات ومتطلبات العصر!!..
وُود هذا الِتاب َ وأمثاله َ من غيرتحريف وال تشويه وال بتر  ..يعنق ظهور ُيل عالم وفقيه وِبير
 ..وَّنف

الوقي ساِط وناقم  ..على عمال وِيان وفساد وكفر الدول السعودي ال ق آتر ح امها
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ً
الوقوف مع أعداء الم على الم وأبنائها البرار  ..وهذا ماال يرضيهم  ..ولم يِن يحسبون له حسابا  ..لذا
ال بد من التغيير ،والتشويه ،والحذف  ..وهذه مهم صعب ال يصلح لها إال هؤالء الذين يسمونهم بمشايخ
الصحوْ  ..الذين هم أقرب إلى مشايخ الغفوْ والغفل !..
يصعو على الدول السعودي اآلن َ أمام أبناء املجتمع السعودي املسلم وامللتزم َ بعد هذا الزمن
الطويل من االت اء على الشيخين ابن تيمي وابن عبد الوهاب وأحفاده  ..أن تتبرأ من أسماء هؤالء الشيوخ
ُ
الِبار ..لذا فالبديل عندها أن تقوم بتحريف فِرومنهج هؤالء العلماء الِبار ،فتظهرمن علمهم وتاريخهم
الحافل بالعطاء الجانو الذي يخدمهم فقط  ..ويخدم سياسااهم وتوُهااهم  ..وَّصورْ ال تخلو من
ً
التحريف والتشويه؛ لذا ال عجو لو قرأت كالما مما ُينشرفي هذه اليام في بالد الحرمين  ..ومما ُيسمع عبر
ُ ّ
ِفرون  ..وال يعرفون
قنوااهم  ..يصور هؤالء العلماء على أنهم من دعاْ اإلرُاء ،والتعايش ،والسلم  ..ال ي ِ
ً
ً
ُهادا ..وال براء من الِفروال افرين ..وال إن ارا ملنِر!
ً
تانيا :أن أمري ا  ..أسياد ح ام السعودي  ..هِذا يريدون؛ يريدون أن يجففوا ينابيع الخير والعلم
والصحوْ في الم  ..تحي ِعم مسمى محارَّ اإلرهاب  ..وهذا من لواِمه التطاول على كتاب هللا  ..وعلى
سن رسول هللا  ..وعلى الدرر السني  ..وغيرها من الِتو ال ق تبع الحياْ من ُديد في أبناء الم  ..وآل
سعود ال بد لهم من الطاع والتنفيذ من غيرأدنى اعتراض  ..ووسيل آل سعود لهذه املهم الصعب  ..هم
هؤالء الذين سميتهم في سؤالك بمشايخ الصحوْ ،وغيرهم من املشايخ الذين دِلوا في سلك الوالء العمى
للنظام الحاكم ،وال حول وال قوْ إال باهلل.

ا :304ما رأيِم في كتاب ” الجهاد والقتال ” ل اتبه ” محمد ِيرهي ل ” وهل ُينصح بقراءته ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الِتاب موسوع فقهي في موضوع الجهاد ،وقد حوى على نقوالت
كثيرْ لهل العلم  ..تنفع الباحثين ،وطالب العلم ،وتسهل لهم الوقوف على آراء الفقهاء فيما يتعلق بِثير
من مسا،ل الجهاد  ..فهو من هذا الوُه نافع ُوينصح بقراءته.
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ولِن صاحبه رأيناه في مواضع عدْ من كتابه ُنح إلى رأي حزب التحرير  ..بأنه ال ُهاد ضد
طواغيي الحِم الحاكم بالِفرفي بالد املسلمين؛ لن هؤالء لم يِونوا مسلمين تم طرأ عليهم الِفرالبواح
ً
ً
 ..وَّالتالي حدي ” ما لم تروا كفرا بواحا ” ال ُيحمل عليهم  ..تم قيد العمل من أُل استئناف حياْ إسالمي
 ..بطريق طلو النصرْ  ..وقبل النصرْ ،ووُود اإلمام ” الخليف ” ال يجوِ ُهادهم وال قتالهم !!..
ً
فهو بهذا الطرح والفهم الغريبين  ..قلل كثيرا من قيم الِتاب وفا،دته  ..وهو كأنه يقول بالش قء
ً
ُ
وضده في وآن معا  ..فما قيم كتاب يتألف من تالث مجلدات يت لم عن الجهاد  ..تم تقيد هذه املجلدات
الثالث بخطاب يوُه لْلم بأنه ال يجوِ لها أن تخرج وتجاهد ضد أ،م الِفر والردْ الذين تسلطوا على
البالد والعباد منذ عشرات السنين ..؟!!
فهو فيما يتعلق بح ام أهل الردْ وُهادهم  ..وطريق التعامل معهم  ..عنده ِلل كبير ال يجوِ أن
ُيتابع عليه  ..وِلله هذا ُاء من ُه تعصبه آلراء حزب التحريرفي املسأل ال ق ما استطاع التحرر منه عما
يبدو!
فانظرعلى سايل املثال قوله في املجلد الول صفح .139 – 134


ّ
ا :508هل كتاب م مل إبراهيم م لبي محمد املقدس ق ..؟!
ّ
شائع بين الناا أن كتاب م مل إبراهيمم ،هو لبي محمد املقدس ق  ..والرُل ال يدع مناسب إال
له ،وإنما هو لجهيمان

ويتباهى بنسب الِتاب إليه  ..وعند املتابع  ،وُدت أن كتاب مل إبراهيم لي
أحدث َ
العتيبق الذي َ
الحدث املعروف ،واملرفوض ،عندما اقتحم الحرم امل ي  ..غفرهللا له.

ُهيمان له رسال مبثوت ضمن كتاب يحوي على مجموع رسا،له ،عنوانها م مل إبراهيم م ص،449
وهي من حي الحجم نف حجم أو أكبربقليل من كتاب م مل إبراهيمم ،املنسوب للمقدس ق !..
ً
إذا عنوان الِتاب هو لجهيمان السابق ،ولي للمقدس ق الالحق !...
قال ُهيمان في كتابه م مل إبراهيم م ص :452تقوم مل إبراهيم على أصلين -1 :إِالص العبادْ
هلل وحده -2 .التبرؤ من الشرك وأهله ...ا -هَ.
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يقول املقدس ق في كتابه املنسوب إليه م مل إبراهيم م :مل إبراهيم هي :ا -إِالص العبادْ هلل وحده.
 -2البراءْ من الشرك وأهله ا -هََ.
اِتلفي عبارته عن عبارْ ُهيمان فقط في كلم م البراءْم ،فجهيمان قال :مالتبرؤم ،بينما املقدس ق
قال :مالبراءْ م !...
تم أن املقدس ق قد َ
حاك ُهيمان وأسلوَّه في الحدي عن الصلين الواردين أعاله في ُميع أف ار
رسالته  ..واستدل بنف أدلته  ..من دون أن يشير قط إلى رسال ُهيمان ،أو يعزو إليها  ..إال أنه ح ى ال
ً
ّ
ُي َ
عرف أنه اقتا كتابه من كتاب ُهيمان حرفيا  ..فقد قدم وأِر  ..وتوسع في االستدالل ب لمات علماء
ّ
ً
نجد  ..وسيد قطو أحيانا  ..إال أنه لإلنصاف فإن الرسال الصل م مل إبراهيم م لصاحبها ُهيمان العتيبق
غفر هللا له أشمل ،وأنفع ،وأحِم في بابها ،من الِتاب املنسوب للمقدس ق  ..كما أن ُهيمان َ على شدته
ً
ً
ً
ال ق عرف بها َ ظهر في كتابه َ عندما ت لم عن واقعه َ أنه أكثر إنصافا ،وأكثر أدبا ،وأقل فجورا من املقدس ق
ّ ً
ّ
منمقا َ كالصلي  ..ولي
املزور َ مهما كان
عندما ت لم عن واقعه ،وأراد إنزال النصوص على الواقع  ..فلي
ّ
املتشبع كاملستغنق!!
َ
َ
َُ َ
وفي الحدي فقد ّ
صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال :ماملتش ِّب ُع بما لم ُي ْعط كالب ِ ت ْو َب ْي

ُ
ورم البخاري.
ِ و



ّ
ا :509مرْ تاني املقدس ق يدل في رده على كالمنا السابق ،حي يقول :مودليله املضحك
اتحاد تعريفنا للمل بَ ( إِالص العبادْ هلل وحده؛ والبراءْ من الشرك وأهله ) م ا -هَ.
ً
أوال :لم يِن الحدي عن تعريف مل إبراهيم ال عند ُهيمان وال عند املقدس ق  ..وإنما كان الِالم
عن أصول مل إبراهيم ،وال ق تقوم على أصلين ،وركنين  ..فتطابق كالم املقدس ق مع كالم ُهيمان في
اللفظ ،وفي تقسيم أصول املل إلى نقطتين  ..فعالم املقدس ق أراد أن يستبدل هذا وينِره ،ويغطي عليه
بالحدي عن التعريف  ..وأنه مجرد تطابق في التعريف ..؟!
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ً
تانيا :تدلي سه في الِتاب وعالمات الترقيم ال ق وضعها ،حي وضع بين الجملتين عالم الترقيم
التفسيري  ،الفاصل املنقوط م ؛م ،ال ق تعنق أن الجمل الِيرْ هي تفسيرللجمل أو العبارْ الولى  ..وتعنق
انتفاء ونِران الحدي عن أصلي وركنق مل إبراهيم  ...وهو بخالف الصل املردود عليه ...؟!
متِبر أن ينصف الحق من نفسه ،وأن يقول عن
حبل الِذب والتدلي قصير  ...تم ال نرُو من
و
نفسه مرْ أِطأت والصواب كذا وكان مع غيري  ...فقد تعقبناه بردود علمي سابق ومطول ّ ،
مرصع
بالدل والبراهين ،وفي مقاالت عدْ  ..وَِّثير من الدب واالحترام  ..فقابلها بالرد واالستخفاف  ..واللف
والدوران  ..والنِران  ..فلم يعترف بش قء مما ورد فيها  ..أو أننا أصانا بش قء يسير مما تعقبناه به  ..لذا ال
ينتظرمنه اإلنصاف في هذه املسأل  ،وال غيرها!
َ تنايه :يجادلون عن الِذب بالِذب  ..ويدعون أن ُهيمان له كتاب بعنوان :مرفع االلتباا عن
ً
ً
مل من ُعله هللا إماما للناا م  ..وُهيمان يقينا لي له كتاب بهذا العنوان ،وإنما عنوان كتابه م مل
إبراهيمم ،وملا أراد املقدس ق نشر الِتاب في موقعه ،غير عنوانه واسمه  ..إلى اسم م رفع االلتباام ،ليوحي
للمتصفح والقارئ أن كتابه م مل إبراهيمم ،ال عالق له بِتاب ُهيمان ،ال من حي العنوان ،واالسم ،وال
من حي املضمون  ..هللا املستعان!

ا :510يا شيخ ما رأي فضيلتِم بالِتاب املعروف ب (الدول اإلسالمي بين الحقيق
والوهم) اعداد ُيش املجاهدين وهل كل ما ورد فيه صحيحا ام أنه هناك بعض املجاِفات ،وُزاكم
هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كتاب م الدول اإلسالمي بين الحقيق والوهمم ،ل اتبه مأبو عبد
هللا املنصورم ،كتاب ُيد ،ونافع في بابه ،يحتاُه كل باح يريد أن يعرف املزيد عن ُماع الدول ُ ..زى
هللا كاتبه ومعده ِيرالجزاء  ..وما ذكره الخ عن ِوارج وغالْ داعش من مآِذ ،هو حق ،وهو قليل من كثير
 ..وهللا املستعان.
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ُ
ا :511كيف أحبو الطفال برسول هللا  كيف أبدأ في ترغيبهم وتشويقهم إلى معرفته،
ً
ولو أمِن فتح مقال عن هذا املوضوع يِون أفضل ،وُزاك هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .النبق  من أي ُانو شئي أن تتناول شخصيته العظيم وسيرته
النايل  ..وأِالقه ال امل  ..فهق ملزم للسامع بأن يحو ويتعلق قلبه بهذا النبق الِريم صلوات ربي وسالمه
عليه.
النبق  .. ال يحتاج إلى وسا،ل ترغياي إضافي ح ى يتعلق به القلو ويحبه  ..لن من عرف القليل
عن صفاته وسيرته وأِالقه  ..ال بد له من أن يتعلق قلبه بالحبيو ،ويحو النبق .
ً
ً
ً
ً
ال يمِن لي شخص  ..سواء كان صغيرا أم كبيرا  ..ال يجد في قلبه حبا وتوقيرا للنبق  إال لجهله
بالنبق  وُهله بصفاته وأِالقه  ..لن املرء عدو ما يجهل  ..إذ كيف للجاهل أن ينزل الفاضل منزلته ال ق
ّ
نعرف أبناءنا بالنبق  .. فعندما نؤدبهم  ..ونعلمهم ..
يستحقها وهو يجهله  ..فيِون املطلوب فقط أن ِ
ونوُههم  ..نقول لهم :قال النبق  ..كان النبق يفعل كذا  ..من أِال النبق  ..هذا هو حِم النبق  ..هذا بخلف
السن ؛ ال يحبه وال يرضاه النبق صلوات هللا وسالمه عليه  ..فنوحد عند الطفل املرُعي في عملي التلقي
للقيم والثقاف والعادات واملفاهيم  ..ونحصرهذه املرُعي في شخص النبق  .. بحي ال يرى املرء سواء
ً
ً ً
كان كبيرا أم صغيرا مثال أعلى له في كل صف حميدْ  ..وفي أي مجال من مجاالت حياته  ..غيرالنبق .
ً
أصارحك واإلِوان القول :لِثرْ ما أعزِ هذا الجانو عند أبنائي  ..ال يقبلون منق أن أعظم رُال
ً
محمد  .. فأحيانا مثال أذكر عنترْ بن شداد بشجاعته وَّطولته  ..وكيف كان يجندل العمالق من
غير
و
الرُال  ..فيقاطعنق ولدي ويقول لي :ولِن لي هو أقوى وال أشجع من محمد  .. وكأنه يريد أن يقول لي
ً
ً
 ..ال تشوش علي  ..ال أريد مثال وال نموذُا  ..في أي صف من الصفات الحميدْ  ..غير محمد  .. وال أريد أن
ً
أفِر أو أسمع بأن شخصا ما يفو محمد  في أي صف من الصفات الحميدْ النايل  ..فأقول له:
صدقي!
املش ل أن من اآلباء من يعزِ صفات شخصيات أِرى غير النبق  .. عند أطفاله  ..وإلى درُ
ً ً
ً
ً
الغلو  ..ورَّما م ها من يِون كافرا أو فاسقا  ..ح ى أن الطفال يتعلقون بهذه الشخصيات تعلقا كبيرا  ..ولو
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ذكر النبق  بجوارهم  ..لنظروا إليه نظرْ دوني تجاه تلك الشخصيات  ..والساو أنهم ال يعرفون عنه ما
يعرفونه عن تلك الشخصيات  ..لذا لو سألي أحدهم عن مثله العلى  ..لُابك من فوره باسم شخصي
من تلك الشخصيات  ..وهذا مرده للجهل بالنبق  وَّقدره  ..وما يستحقه من توقيروتعظيم  ..صلوات ربي
وسالمه عليه.

ا :512سؤال :إذا كان املخالف املغالي من أصحاب الهوى املذموم ،فِيف يِون حواره؟
ولِم ُزيل الشِر؟
َ
ّ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املخالف املغالي ،فريقان :فريق منظر ومؤدلج ،يغلو عليه العناد
َ
َ
والِبر ،والحقد  ..وهذا ُيعتزل ،كما ُيعتزل ال لو الُرب ،ويحذر منه ومن مجالسته ،لن الحوار معه ال
ِ
ً
يجدي نفعا  ..مهما أقبلي عليه ،وصرفي له من وقتك وُهدك  ..وإن كان ال بد من محاورته ،فتِون
محاورته من أُل غيره ،ال من أُله.
ً
َّ
وفريق دون ذلك؛ مغفل مضلل ،يبح ويسأل استرشادا عن الحق  ..فهذا نقبل عليه  ..ونحاوره
بالرفق ،والحِم واملوعظ الحسن  ..نحاورهم مثنى ،وفرادى  ..إذ كلما كان عدد املحاورين م هم أقل كلما
وموا َّ
كان أدعى لالنصات واالستفادْ ،واالنقياد للحق  ..كما قال تعالىُ  :ق ْل إ َّن َما َأع ُظ ُِم ب َواح َدْ َأن َت ُق ُ
َّلل
ِ ِ و
ِ ِ
ِ
ِ
َْ ُ
ُ َ َ َ َّ
َمثنى َوف َر َادى ت َّم تتفِ ُروا  سبأ.46 :

ا:513

سؤال آِر من بعد إذنك شيخنا بارك هللا بِم ،ما رأيِم بهذا الِالم(( :قد نص العلماء

أنه من ِش ق أن يؤدي إن اره للمنِر إلى منِر أعظم يحرم إن اره ومن ِش ق على غيره أن يتأذى بقوله
ُاِله أن ال ينِرفالمرباملعروف والنهق عن املنِرمتعين م ى رجي القبول ،أورجي رد الظالم ولوبعنف،
ً
ما لم يخف اآلمر ضررا يلحقه في ِاصته ،أو فتن يدِلها على املسلمين؛ إما بشق عصا ،وإما بضرر
يلحق طا،ف من الناا؛ فإذا ِيف هذا فعليِم أنفسِم ))؟
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أي هل ينطبق هذا على الصدع بالحق كما بينتم لنا؟ فأنا إن ِرُي ِفي على أهلي الهالك وأبحي
للظلم الطغاْ انتهاك حرم بي ق وِفي أذي أهلي فإن اري للمنِر هنا والصدع بالحق سيجر ّ
علي منِرا
ً
أعظم ،فما رأيِم بذلك شيخنا ُزاكم هللا كل ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الِالم الوارد في سؤالِم أعاله ،قد ِلط بين حق وَّاطل ،ونساته
بخطئه وصوابه إلى العلماء فيه نظر ،وَّيان ذلك أوضحه في النقاط التالي :
ً
 -1املنِر ُيزال بثالت صور :منِر ُيزال بمنِر أكبر منه ،وهذا ال يجوِ ،ومنِر ُيزال بمثله ،أيضا هذا
ُ
ضرر أقل منه وهذا واُو  ..للقاعدْ الشرعي ال ق
ال يجوِ؛ لنه عب ال فا،دْ منه ،ومنِر يزال بمنِر أو و
تقول بأن الضرر الكبر ُيدفع بالضرر الصغر ،إن تعسردفعه من غيرضرر.
 -2في كثيرمن الحيان يِون الصدع بالحق  ..والمرباملعروف والنهق عن املنِريترتو عليه نوع أذى
وضرر على صاحبه  ..وقد يترتو على ذلك استشهاده ،ومع ذلك النبق صلى هللا عليه وسلم عده من أفضل
الجهاد  ..ومع سيد الشهداء حمزْ بن عبد املطلو رض ق هللا عنه.
َ َُ َ
ُْ َ
ْ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
وف َوان َه َع ِن املنِ ِر وملا
ولقمان ملا أوص ى ولده ،كما في قوله تعالى :يا بن َّق أ ِق ِم الصالْ وأم ْر ِباملع ُر ِ
كان المرباملعروف والنهق عن املنِريترتو عليه نوع أذى وضرر على صاحبه أوصاه بالصبرفقال له َ و ْ
اص ِب ْر
َّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ
ص َاب َ
َع َلى َما َأ َ
ال ُ
ور لقمان.17 :
م
م
ز
ع
ن
م
ك
ل
ذ
ن
إ

املنِر
عن
ونهيك
باملعروف
أمرك
بساو
أي

ك
ِ ِ ِ
ِ
ِ
 -3تحديد املنِرالصغرمن الكبر ،والضرر الصغرمن الضرر الكبر ..مرده للنص الشرعي  ..ولي
ملجرد الرأي أو الهوى.
 -4نحن متفقون َ ومعنا كل العقالء والشرفاء والعلماء َ أن طاغي الشام بشار السد ،وعصابته
املجرم  ..يمثلون قم الشر واملنِر ،والضرر الكبر  ..فمهما عظم املنِر أو الضرر الذي به ُيزال هذا
ً
ً
ً
الطاغي ونظامه  ..فهو أقل بِثير من إقراره حاكما ومستعبدا ومال ا للبالد والعباد  ..يتعامل مع سوريا
ً
ً
أرضا وشعبا على أنها من ُمل ما ملِي يمينه  ..ومن ُمل مزارعه ال ق يملِها ويفعل بها ما يشاء ..
والشعو السوري قد أدرك هذا املعنى  ..ووصل لقناع راسخ أنه ال يمِن االستمرار مع هِذا طاغي ،
وهِذا نظام مجرم  ..وأن العيش في ظل حِمه وإُرامه  ..يعنق املوت بذل وصغارْ ونحن أحياء نطلو
املوت فال نجده  ..وَّالتالي ال بد من الثورْ والجهاد  ..والذود عن الحقو والحرمات  ..والذي من تماره إما
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النصر ،والحري  ،ونيل االستقالل  ..وإما الشهادْ  ..وهي نصركذلك  ..فاملسلم بين نصرين عظيمين  ..فأنا
ال أقول :نحن شعو ننتصر أو نموت  ..بل أقول :نحن شعو ننتصر أو ننتصر  ..ننتصر بعز الدنيا ومجدها
وكرامتها  ..أو ننتصربعزومجد الشهادْ ونعيمها أنعم وأكرم به من مجد ونصر.
 -5تم أقول لك َ يا أخي َ وملن وراءك :لو تركي واعتزلي هذا النظام السدي الطا،في املخابراتي
املجرم  ..هل تراه سيعتزلك  ..ويدعك  ..ولو تركك اآلن بساو احتضاره تحي ضرَّات الثورْ واملجاهدين ..
هل تراه سيتركك أو ستنجو منه بعد أن ترتد إليه عافيته  ..ويقدرعلى التفرغ للشاردْ والواردْ ...؟!
والعرض،
قد اعتزلته واعتزله غيرك  ..فماذا أبقى لِم  ..وللشعو السوري  ..فقد سطى على الدينِ ،
والنف  ،واملال ،والحري  ،والعزْ والِرام  ..وعلى كل شيئ عزيز ..ح ى أصبح الشعو السوري بال عزْ وال
كرام وال حري !!
وإال كيف تفسرقتله ملن اعتزله من الطفال والشيوخ والنساء  ..والقا،م تطول لوأردنا سرد ُرا،م
النظام وعصابته مع من يعتزل مواُهته !..
ً
ً
لذا قوال واحدا َ ومن دون أدنى تردد َ ال بد للشعو السوري برمته من أن يقف موقف رُل واحد
في وُه هذه العصاب الطا،في املجرم  ..ال بد َ بإذن هللا َ للثورْ من أن تمض ق إلى نهايتها وإلى أن تحقق
ً
ً
ً
ُميع أهدافها  ..ال ِيار لنا  ..إن اعتزلي؛ مي ذليال صغيرا مستعبدا  ..وإن ترت وُاهدت  ..انتصرت  ..أو
انتصرت بالشهادْ  ...وبعد ،فأين يِمن الضرر الكبر واملنِر الكبر  ..وأي الخيارين يِمن فيه املنِر الكبر
والضرر الكبر ..الجواب أظنه قد وصلك  ..والحمد هلل رب العاملين.

ا :514ما نراه هذه اليام من الشباب امللتزم الطعن في العلماء ،واشتغالهم بتتبع عثرات بعضهم
البعض؛ فهذا يبدع ،وهذا ُيفسق ،وهذا ُيحذر من الِتو والشرط ولم ينجو م هم ال العلماء وال طلب
العلم ،وكل هذا يقع تحي دعوى الجرح والتعديل والتحذير من أهل البدع فِثر االِتالف والتفر ..
فضعف اإليمان وقسي القلوب  ..فأرُو من فضيلتِم تسليط الضوء على هذه الظاهرْ ،وتبين الحق
فيها من الباطل  ..وما هي نصيحتِم لنا في هذا الظرف الصعو املليء بالتحديات  ..أفيدونا أتابِم هللا،
وسدد ِطاكم  ..وَّارك هللا فيِم ؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ابتداء نبدي تحفظا على قول السا،ل ” الشباب امللتزم” ولو قال:
ً
ً
”بعض الشباب امللتزم” ل ان التعبيرصوابا  ..درءا من الوقوع في التعميم!
وبعد ،أُيو على السؤال املتقدم في النقاط التالي :
 -1الجرح والتعديل  ..في الغالو يِون كلم حق ُيراد م ها باطل  ..أو كلم باطل ُيراد بها باطل ..
ُيعرف ذلك عندما يستشرف التجريح والتعديل أناا متهمون  ..دافعهم على التجريح والتعديل الهوى
واسترضاء الطواغيي الظاملين  ..ومثل هؤالء ينبغي معرفتهم والحذر م هم  ..ومن إطالقااهم وأح امهم على
ً
اآلِرين  ..وعدم االلتفات إلى تجريحهم أو تعديلهم؛ لنهم هم أصال مسلوَّو العدال !
 -2الحِم على الشياء أو الشخاص بالتبديع ،أو التفسيق ،أو التضليل ،أو التِفير  ..مرده كله إلى
هللا تعالى وحده ،فمن راعى والتزم حِم هللا تعالى في إطالقاته أو أح امه على اآلِرين  ..والتزم في ذلك بآداب
الشرع فقد أصاب الحق ،ولي عليه ش قء ،بل قد يؤُرعلى تعريته لهل الباطل والهواء  ..وتحذيرالناا
م هم ومن شذوذااهم وأهوائهم.
ومن لم يلتزم في إطالقاته على اآلِرين بآداب وأح ام الشرع  ..وأطلق العنان لهواه  ..يفسق ويضلل
من يشاء  ..فقد ضل ،وظلم ،وُار !..
ً
ومن يتأمل سيرْ سلفنا الصالح يجد أنهم قد مارسوا شيئا من ذلك  ..ولِن كانوا َ في التجريح أو
التعديل َ منضبطين بآداب وأح ام الشرع  ..ال يخرُون عنه في ش قء.
 -3ال ننصح الشباب التوسع في ذلك  ..أواإلقدام على ش قء منه إال بعلم  ..ولضرورْ تستدعي التحذير
أو التجريح ِ ..شي من الوقوع في الشياء ال ق ورد ذكرها في السؤال.
ً
ً
 -4ينبغي االنتباه والتفريق بين التعرض للعلماء من قبيل تصحيح أِطائهم نصحا لْلم وإنصافا
ً
ً
للحق  ..وَّين من يتعرض لذوااهم بالتنقيص والتجريح ،والطعن  ..فالول ُا،زوأحيانا يِون واُبا  ..واآلِر
ال يجوِ ،وصاحبه يأتم  ..وهللا تعالى أعلم.
ا:515


نسِن في حي فيه أناا يشرَّون الخمر عالني  ،وحين يسِرون يسبون هللا عز وُل

ويسبون الرسول  ..فنضطرلضربهم وأِذهم إلى مقرالشرط  ..وحين نقول لهم أنهم سبوا هللا  ..يردون
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علينا مستهز،ين :هل هللا إلهِم وحدكم  ..وإن سبوه  ..تم بعد ذلك يخرُونهم من الشرط وال
ُيعاقبونهم ،ويقولون لنا :أنتم تريدون أن تفعلوا انقالب وفوض ى  ..ال تتعرضوا لحد سواء سو هللا أو
الرسول  ..ويهددوننا بأشياء !!..
لِن أصبحنا اآلن إذا تعرض لنا أحد من هؤالء الس ارى الذين يسبون هللا والرسول  ..نأِذهم إلى
الشرط  ،ونِذب عليهم ،وال نقول أن هذا الرُل سو هللا أو الرسول ،وإنما نقول لهم :إنه سو امللك ..
وعندنا في نيتنا ملك امللوك  ..ولي ملِهم هم  ..أو قد يضرب أحدنا يده أو رأسه فيسيل الدم  ..أصبحنا
ً
بهذه الخط ندِل املجرمين الذين يسبون السجن  ..وأحيانا نضطرإعطاء بعض املال إلى الشرط ح ى ال
ُ
نسجن حينما نأتيهم بمن يسو هللا والرسول  ..فهل يجوِ لنا الِذب على املجرمين  ..وإعطائهم املال لُل
ذلك ..؟!
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشرط الذين ذكرتموهم أغلظ كفرا من الذين يشتمون  ..وإذا
كان الِذب يدفع عن الخ السجن ونحو ذلك من أذى املجرمين ال حرج فيه إن شاء هللا  ..وال أرى اللجوء إلى
هؤالء الظاملين ،أوهذه الوسا،ل ال ق ذكرتموها؛ لنها ال يمِن أن تحل املش ل  ..إلى ُانو الِفرواالستهزاء
الذي تسمعونه من الشرط !..
والذي أراه إضاف ملا تقومون به من ضرب وتأديو للشاتم َ بحسو استطاعتِم َ أرى أن اهتموا
بتعليم الناا دي هم  ..وتبينوا لهم عواقو الشتم  ..وما يترتو عليه من نتا،ج وآتاروِيم ال تحمد عقباها ..
ولعن هللا على الطواغيي الظاملين الذين ُيغضو لهم أكثرمما ُيغضو هلل تعالى!!

ا :516علمي أن الذي يحِمنا طاغوت ولي ولي أمر مسلم كما كنا نسمع  ..فما واُبق نحوه
ً
إذا كني وحيدا في دعوتي  ..وما حِم العمل في مجال البترول لدى الحِوم  ..وإذا كني أعرف أصدقاء
من العساكر ..فما هو موقفي نحوهم  ..هل يجو علي مقاطعتهم ..؟
تم ما هي الطريق ال ق تنصحنق أن أسلِها للتفقه في الدين وطلو العلم  ..وَّخاص أن دراس ق
ً
علمق ال تؤهلنق لدراس الشريع في الجامع  ..وما هي الِتو ال ق تنصحنق بقراءاها  ..وُزاك هللا ِيرا ؟
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ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .واُبك نحو الطاغوت َ بعد أن عرفي الحق فيه َ أن تِفربه ظاهرا
ً
ً
ً
ً
ً
وَّاطنا  ..واعتقادا ،وقوال ،وعمال  ..وتظهر له من ذلك ما استطعي لذلك سايال  ..وال نرى أن ت لف نفسك
ُ
ماال تطيق  ..وال بأا بالعمل في مجال البترول  ..وهللا تعالى أعلم.
أما كيف تتعامل مع من تعرف من العسِر  ..نرى أن تنصحهم  ..وتجادلهم بال ق هي أحسن  ..فإن
ً
ً
ظهر لك م هم العناد  ..ورد الحق  ..وأنهم من بطان الطاغوت وِاصته  ..يوالونه ظاهرا وَّاطنا  ..ال سايل
ُ
حينئذ إال بمقاطعتهم ومفاصلتهم والبراء م هم ومن طاغواهم  ..أما أن تظهرلهم ذلك فهذا عا،د إال قوتك
لك
و
وظروفك  ..وتقدير ما يمِن أن يترتو على ذلك من تبعات تقدر على تحملها  ..وملزيد من الفا،دْ ننصحك
بمراُع مقالنا ” مسا،ل هام في بيان حال ُيوش الم “ ،وهللا تعالى أعلم.
وَّخصوص طلو العلم  ..إضاف للدعاء َ وهو الجانو الهم َ فإننا ننصح بمجالس أهل العلم
الثقاْ ما قدرت إلى ذلك  ..وَِّثرْ القراءْ واملطالع  ..واالستماع إلى الشرط النافع !
أما ملن تقرأ  ..وكتو من تقرأ َ فبعد القرآن الِريم وكتو السن َ ف ل من ملسي منه َ من املتقدمين
واملتأِرين َ أنه سلفي املنهج والعقيدْ بحق ..يدعو إلى الِتاب والسن  ..وفهمهما على نهج وطريق السلف
الصالح  ..وال يعرف التعصو للرُال أو املذاهو  ..فاقرأ له  ..ونخص م هم بالذكرشيخ اإلسالم ابن تيمي ،
وتلميذه ابن القيم  ..والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده  ..ومن املعاصرين ننصح بالقراءْ لسيد
قطو ،وأِيه محمد  ..مع االنتباه إلى بعض املزالق املعروف ال ق وقع بها سيد رحمه هللا  ..وغيرهم الِثير
الِثير من أ،م العلم الذين سلِوا املنهج اآلنف الذكر ..
ا:517


ً
ً
أنا شاب كني منذ نشأتي محبا لهل الحق ،ومحبا للجهاد ،ولِن مرت علي فترْ اقترفي

فيها من الذنوب واملعاص ق  ..واآلن مع شغفي بالعلم وطلبه ،ومحب ق في تحصيله ،وتنق الركو على
ً
العلماء ،والدعوْ إلى هللا أُدني منِسرا ،وال أِفي إن قلي لدي يأا بأن أكون ممن يختلطون بأهل
العلم ،ويعلمون الناا؛ وذلك من الذنوب املاضي ال ق ال أرى نفس ق بسببها أني من الدعاْ أو أصل إلى
درُ أعظ الناا  ..ح ى أني اِترت طلو العلم واالنطواء واعتزال الناا !..
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فيا شيخ  ..ارشدني بما عندك من علم بالِتاب والسن  ..ما هو السايل  ..وكيف أعيش مع العلم
ً
وأدعو إلى هللا وأنا كما ذكرت لك سابقا  ..مع ما أُده من وسوس في نفس ق من الشيطان  ..تمنيي أني لم
أِلق من قبل  ..نصركم هللا على عدوكم ،وتاتِم ،وحفظِم ،وَّارك في علمِم ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد ضحك عليك الشيطان مرتين :مرْ ملا أوقعك في الذنو  ..ومرْ
َّ
أسرته أكثر من الولى!
ملا أقعدك َ بذنبك َ عن الدعوْ إلى هللا تعالى  ..والثاني
ً
يأسك هذا الذي أني فيه أِش ى أن يِون أشد ذنبا مما وقعي به من ذنوب  ..اليأا من رحم هللا
َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َّ َّ ْ َ ْ َ
َ
وعفوه ّ ..
اَّلل ِإال الق ْو ُم ال ا ِف ُرون .
تأل على هللا  ..وكفر  ..قال تعالىِ  :إنه ال ييأا ِمن رو ِح ِ
و
ُّ
تجو ما قبلها  ..وأن التا،و
أني طالو علم  ..وقد قرأت في الِتاب والسن  ..ما يدل على أن التوَّ
من الذنو كمن ال ذنو له  ..فماذا تريد أكثر من ذلك  ..ل ي ت هض ..؟!!
ّ
حسن الظن باهلل  ..فرحم هللا وسعي كل ش قء  ..أفال تراها تسعك وذنوَّك  ..فمن أني؟!!
ِ
لو كان كل ذنو يلزم أن ُيقعد الداعي عن الدعوْ إلى هللا  ..ملا قام داعي َ حاشا الناياء والرسل َ
يدعو إلى هللا  ..وملا بلغتنا دعوْ  ..وال علم !..
لئن تقع في ذنو واحد ِير لك من أن تقع في ذنبين :ذنو الخطيئ  ..وذنو كتمان العلم  ..وعدم
الجهر بالحق  ..والصدع به في وُوه الظاملين !!..
ُ
تحمل املشا والبالء  ..من أُل الدعوْ إلى هللا  ..والصدع بالحق  ..مما تِفربه الخطايا والذنوب
ً
 ..وال أعلم شيئا يطهراملرء من الخطايا كالبالء  ..وَّخاص إن كان في هللا!
هذا الذي أقوله لك يا أخي  ..فاتق هللا في نفسك  ..وفي دينك  ..وأمتك  ..وإني لرُو أن أسمع منك
ً
قريبا الِبار السارْ  ..وأنك نهضي من تباتك وعزلتك ويأسك  ..وِرُي َ بعزيم عالي َ تدعو الناا إلى
ً
ً
هللا تعالى وإلى توحيده  ..فلئن يهدي هللا على يديك رُال واحدا ِيرلك من حمرالنعم  ..وهللا املستعان.

ا:518

لدينا استفتاء عاُل ومهم بالنسب لنا … تواُهنا في بعض الحيان َ في عملنا الدعوي َ

مشاكل تتعلق باملردان  ..فبعض املدعوين واملشاركين معنا مردان ولِ هم على قدر من املسؤولي وهلل
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الحمد  ..وبعض املعلمين عندنا قد يواُه صعوَّ وحساسي في التعامل معهم؛ بساو الخوف من
الشهوْ والجميع من أهل االلتزام !
وفي بعض الحيان بساو قلتنا يقوم أحد املعلمين َ وال يوُد أحد غيره َ بتعليم بعض هؤالء املردان
العقيدْ والفقه  ..وفي بعض الحيان يصعو اللقاء معهم لدرُ أنه قد يقابل كل واحد لوحده ويختلي به
لتعليمه … فهل تجوِ املخاطرْ في هذا الباب وتعليم املردان مع ِشي الفتن بهم وطلو الحفظ من هللا ..
نرُو من فضيل الشيخ إعطاءنا الفتوى بتفصيل  ..فنحن في أم الحاُ لذلك  ..وُزاكم هللا عنا وعن
املسلمين ِيرالجزاء ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املردان ممن ِلق هللا سبحانه وتعالى  ..فال نستطيع أن نحِم عليهم
باإلعدام  ..أو نتجاهل وُودهم أو تعليمهم  ..حي يجو عليهم ما يجو على غيرهم من واُبات نحو هذا
الدين.
وتجاهلهم  ..وتجاهل تعليمهم وترَّيتهم يعنق أنهم سيِونون لقم سهل وسائغ لهل الهواء
واالتجاهات الباطل املوُودْ في مجتمعاتنا  ..فهم إن لم ينضموا إلى حظيرْ الحق ال محال فإنهم
ً
سينضمون إلى حظيرْ ومحاضن الباطل  ..وما أكثرها  ..وَّالتالي ستزداد فتنتهم  ..ويزداد املجتمع بهم فسادا!
لذا ننصح بضرورْ اإلقبال عليهم  ..وتعليمهم وترَّيتهم  ..وتدريبهم على الخشون  ..مع مراعاْ النقاط
التالي ما أمِن:
 -1أن يِون الذي يتفرغ لدعواهم والخلط بهم مأمون الجانو؛ قد ُعرف عنه االستقام وااللتزام
ً
 ..ولم ُيعرف بسوابق مشين تجعله في دا،رْ الشبه والريو  ..ولو يِون محصنا يِون ذلك أفضل.
 -2أن ُيتجنو حصول االِتالء بآحادهم ما أمِن  ..وهذا لالحتياط  ..ال على سايل الوُوب أو
التحريم!
ً
ُ
 -3أن ُيشارك املردان مع غيرهم من أقرانهم املجال العام  ..وأن ال تخصص لهم دروسا أومجال
ُ
ِاص بهم وكأنهم عورْ يجو أن تحجو  ..فهذا مما يحملهم على النفور  ..وعلى الشعور بأنهم ش قء آِرال
يستحق الحياْ  ..وهذا ُيقلل من قيم العملي التربوي ال ق تنشدونها !..
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ً
 -4المرد ال يبقى طيل حياته أمردا  ..فهو مع التدريو على الخشون  ..وحمله على التشبه بالرُال
ً
الصالحين  ..تذهو عنه صف املرداني  ..ويصبح مثله مثل عام الناا  ..ورَّما يصبح من أفضلهم ُهادا
ً
وعلما.
 -5ال ننصح فيما أنتم قادمون عليه من عمل هام وحساا َ كما ورد في سؤالِم َ أن تبدءوا باملردان
 ..وهذا ال يعنق استثناءهم على اإلطال لو وُد م هم الِفء  ..وهللا تعالى أعلم.

ا:519

شيخنا الفاضل  ..قد أتيرفي بعض منتديات الحوار نقاش حول شرعي مشارك املرأْ في

مواضيع الحوارعبراإلنترني  ..وحول شرعي تدِلها في املواضيع العام  ..والحداث ال ق تعيشها الم
ً
 ..وحول ُواِ مناصحتها للرُال  ..فما هو الحِم الشرعي في ذلك  ..نرُو اإلفادْ  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ما دامي هذه املشاركات ،واملداِالت ،والنصا،ح ،ضمن حدود
اآلداب الشرعي َ من غيرِضوع وال فحش في الخطاب َ ال ق ينبغي أن يلتزم بها الرُال والنساء سواء  ..فهق
ُا،زْ وهلل الحمد ،وفي بعض املواضع تِون واُب .
ُْْ َ
َ
َ ْ ُ ْ ُ َن َ ْ ُ ْ َ ُ
َْ ُ ُ َ
ات َب ْع ُ
ون ب ْاملَ ْ
ض ُه ْم َأ ْول َي ُاء َب ْ
ُ
وف َو َي ْ َه ْون َع ِن املنِ ِر
ر
ع
ر
م
أ
ي
ض
ع
قال تعالى  :واملؤ ِمنو واملؤ ِمن
ِ
ِ
و
ِ
َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ
اَّلل إ َّن َّ َ
ول ُه ُأ َولئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم َّ ُ
اَّلل َع ِزيز َح ِِيم التوَّ :
وي ِقيمون الصالْ ويؤتون الزكاْ وي ِطيعون اَّلل ورس
ِ
ِ
 .71فِما أن املؤمنين يأمرون باملعروف  ..كل املعروف  ..وي هون عن املنِر كل املنِر  ..العام والخاص منه
 ..كذلك املؤمنات يأمرن باملعروف كل املعروف  ..وي هين عن املنِر  ..كل املنِر  ..ومن أي طرف ُاء هذا
املنِر  ..وسواء كان هذا املنِر من الشؤون الخاص أم كان من الشؤون العام  ..وهم في كل ذلك بعضهم
أعوان وأنصاروأولياء بعض  ..همهم واحد  ..وقضيتهم واحدْ !..
َ ْ َ ْ َّ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ
ات
اإلنسان ل ِفي ِس ورِ .إال ال ِذين آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
وقال تعالى في سورْ العصر  :والعص ِرِ .إن ِ
اص ْوا ب ْال َح ّق َو َت َو َ
َو َت َو َ
اص ْوا ب َّ
الص ْب ِر  .فقوله تعالى  :إال الذين آمنوا  يشمل املؤمنين واملؤمنات  ..الذين
ِ
ِ ِ
من صفااهم أنهم يتواصون بالحق وهو الدين كله  ..وَّالصبرعلى القيام بفرا،ض هذا الدين وتحمل تبعاته!
يأت دليل
هذا الدين فرض على الرُال والنساء ،وأح امه تشمل الرُال والنساء سواء ما لم ِ
ً
ً
يخصص حِما معينا بالرُال دون النساء ،أو بالنساء دون الرُال !..
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فِما يجو على الرُال الِفر بالطواغيي والنداد  ..ورفض الِفر الذي ُيملى عليهم من قبل
طواغيي الحِم  ..والتحذير من الشرك وأهله  ..كذلك يجو على النساء !..
فِما يجو على الرُال أن يتعلموا هذا الدين ويعملوا على نشره  ..كذلك يجو على النساء أن
يتعلمن هذا الدين ويعملن على نشره وَّيانه !..
فالجن ليسي للرُال وحسو  ..فهق للرُال والنساء  ..وكذلك النارفهق ليسي للرُال وحسو ..
فهق للرُال والنساء  ..وال ل ُ
سيسأل!
أما عن الِتاب والردود  ..فقد تاي أن عائش رض ق هللا ع ها كاني تستقبل رسا،ل الشيوخ والشباب
وتجيبهم عليها ،كما في التر عن عائش بني أبي طلح قالي :قلي لعائش َ وأنا في حجرها َ وكان الناا
يأتونها من كل مصر ،ف ان الشيوخ ينتابوني َ أي يقصدوني مرْ بعد مرْ َ مل اني م ها ،وكان الشباب يتأِوني
َ أي يتحروني ويقصدوني َ فيهدون إلي ،ويِتبون إلي من المصار ،فأقول لعائش  :يا ِال ! هذا كتاب فالن
وهديته ،فتقول لي عائش  ” :أي بني فأُيايه وأتيايه َ أ ي بعطاء آِرعلى هديته! َ فإن لم يِن عندك تواب،
أعطيتك ” فقالي :فتعطينق.
وقد تاي أن امرأْ توقف الخليف الفارو عمر ..الخليف الراشد عمر!  ..توقفه في وسط الطريق
 ..لتأمره وت هاه  ..وتعظه  ..ولتقول له :رويدك يا عمرح ى أكلمك كلمات قليل ! قال لها :قولي! قالي :يا عمر!
ً
عهدي بك وأني تسمى ُعميرا في سو ع ا تصارع الفتيان ،فلم تذهو اليام ح ى ُسميي عمر ،تم لم
ُ
فاتق هللا في الرعي  ،واعلم أنه من ِاف املوت ِش ق الفوت !!..
تذهو اليام ح ى سميي أميراملؤمنينِ ،
ً
فقال الجارود َ وكان مرافقا لعمرَ هيه قد اُترأت على أميراملؤمنين!
فماذا قال عمر  ..هل قال لها ال تتدِلي بشؤون العام  ..أنا ِليف املسلمين  ..وأمري ونهق ..
ونصحي  ..هو من ِصوصيات الرُال دون النساء  ..ورُول ق تأبى علي أن أسمع النصح من امرأْ! ..قال
عمر :دعها ،أما تعرف هذه يا ُارود ؟ هذه ِول بني حِيم ال ق سمع هللا قولها من فو سما،ه ،فعمر
َّ ُ ُ
َ ْ َ َ َّ ُ َ
َ ْ َ
َ
اَّلل ق ْو َل ال ِ ق ت َج ِادل َك ِفي ِ ْو ُِ َها َوتشت ِ ي
وهللا أحرى أن يسمع كالمها  ..وأراد بذلك قوله تعالى  :قد س ِمع
اَّلل َي ْس َم ُع َت َح ُاو َر ُك َما إ َّن َّ َ
اَّلل َو َّ ُ
َ َّ
اَّلل َس ِميع َب ِصير .
ِإلى ِ
ِ
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وكذلك ملا أراد عمرأن يحدد مهور النساء بحي ال يزيد على أربعين أوقي  ..وما ِاد عن ذلك يأِذه
ُويلقيه في بيي املال  ..فقامي له امرأْ طويل في أنفها فط  ،فقالي :ما ذاك لك!قالَ :
ولم ؟ قالي :لن هللا
ً
ْ َ ً َ َْ ُ ُ ْ َ ً ََْ ُ ُ َ َ ً ْ ً
َ ُ
تعالى يقولَ  :وآت ْيت ْم ِإ ْح َد ُاه َّن ِقنطارا فال تأِذوا ِمن ُه ش ْيئا أتأِذون ُه ُب ْهتانا َوِإتما ُم ِبيناالنساء.20 :فقال
عمر :امرأْ أصابي ورُل أِطأ  ..وأراد نفسه!
وكذلك املرأْ ال ق أُابته َ كما في الصحيحين َ في حضرْ النبق صلى هللا عليه وسلم عندما قال
للنساء :أاهبننق وال اهبن رسول هللا ..؟ فقالي له :نعم ،أني أفظ وأغلظ من رسول هللا  ..ولم ي هها النبق صلى
هللا عليه وسلم عن ذلك!
وقد تاي كذلك أن النبق صلى هللا عليه وسلم كان يسلم على نساء املؤمنين ،كما في صحيح سنن أبي
داود ،عن أسماء ابن يزيدَّ ” :
مر علينا النبق صلى هللا عليه وسلم في نسوْ فسلم علينا “.
وكذلك النساء كن يسلمن على الرُال ،كما في صحيح الدب املفرد ،عن الحسن البصري قال:
ُ ّ
َّ
سلمن على الرُال “ .من غير مصافح  ..فمثل هذا كان يحصل والدل عليه كثيرْ
” كن النساء ي ِ
ومستفيض !..
ً
وأِيرا إلى الذين يمتهنون املرأْ ويتجاهلون دورها في نصرْ قضايا هذا الدين  ..أو ُيحاولون أن يقللوا
من شأنها الذي منحها إياه ربها عزوُل  ..نقول لهم :إن أول من آمن ونصرهذا الدين  ..امرأْ  ..وهي ِديج
رض ق هللا ع ها  ..وأول شهيد في اإلسالم صدع بالحق في وُوه الطواغيي الظاملين  ..امرأْ  ..وهي سمي أم
عمار بن ياسر  ..وأحو الناا على اإلطال إلى قلو النبق صلى هللا عليه وسلم  ..امرأْ  ..وهي عائش رض ق
هللا ع ها  ..وأوكد حق على الرُل بعد حق هللا ،وحق رسوله عليه  ..حق امرأْ  ..وهي الم  ..أبعد هذا يجوِ
أن ُيمتهن دور املرأْ في نصرْ هذا الدين  ..أو ُيقال أن اإلسالم لم ُينصف املرأْ ؟!!
ً
وتأدب،
مع التنايه أن هذا الذي تقدم ال يتعارض مطلقا مع ما يجو على املرأْ :من حشم  ،وعف ،
و
وحياء  ..وغيرذلك من الخصال ال ق تناسو ِصوصيتها كامرأْ  ..وال ق أمربها هللا.
أنا أعترف أن موضوع املرأْ كغيره من ُمل املواضيع ال ق ذهو فيها كثير من الناا بين إفراط
وتفريط  ..فريق حملته الغيرْ الزا،دْ  ..والوسوس  ..وسوء الظن  ..إلى درُ الغلو والتشدد  ..والتنطع ..
وتحميل المور ماال تحتمل  ..ولسان حاله كأنه يقول أنه أغير من هللا ومن رسوله  ..على إماء وحرمات هللا!!
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وفريق آِر ُنح إلى التفريط والتسيو ليِون مذهبه أقرب إلى سلوك الفسا وأهل الفجور
والعصيان !..
ً
والحق الذي نعتقده صوابا هو وسط بي هما من غير ُنوح إلى إفراط وال تفريط ،وال إلى غل ّ وو وال
ُفاء.
كما أعترف أن ِطأ بعض الشيوخ فيما يتعلق بموضوع املرأْ  ..كان مادْ ِصب للزنادق من
العلمانيين الذين يستدلون بأِطائهم وأقوالهم الشاذْ  ..على ِعمهم الباطل بأن اإلسالم يمتهن املرأْ وال
يعطيها حقوقها  ..ساء ما يقولون!


ا:520

لي والد ماديا لي

ً
محتاُا؛ فله بيي سِن وَّيي آِر يؤُره ،وأنا في ِارج البلد،

وأساعده ماديا حسو املستطاع ،وكل ما لديه من مال ال يساعد به أحد حي لدي أِوْ وأِوات
فقراء ال مسِن لهم وأنا ال أستطيع أن أساعد الجميع ،وإذا تأِرت في إرسال املال لبي ،فهو يغضو،
ويسخط علي  ..واملش ل أني متزوج ولي أوالد ،وال سِن لي ،وال أستطيع أن أبقى على هذه الحال مدْ
طويل  ..فال أدري من الحق بالرعاي أبي أم أِوتي الفقراء  ..مع العلم أن له القدرْ على إس انهم معه
ً
 ..وأن يساهم في نفقتهم ُميعا!..
ً
والسؤال :هل إذا حاسي املساعدْ املالي عن والدي أكون آتما  ..وهل في هذه الحال لو سخط
ً
ً
علي أكون عاقا للوالد  ..علما أننق لو ِصصي والدي ب ل املساعدْ  ..فهذا سيِون على حساب إِواني
ً
الفقراء  ..أفدنا ُزاكم هللا ِيرا ؟؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن للوالد حقا مغلظا عليك  ..لِن هذا الحق ال ُيخوله أن
يظلمك ،ويظلم إِوانك؛ فاهلل تعالى ّ
حرم الظلم  ..وأن يبغي بعضنا على بعض.
ُ
ُ
والذي ننصحك به :أن تداري والدك ما استطعي  ..وأن ترفق به ما استطعي  ..وأن تصله بالعطاء
بين الفين والِرى ما استطعي؛ بحي ال ضرر وال ضرار ..وأن تدفع طمعه عنك بلطف ما استطعي  ..ولو
ً
ُ
أدى ذلك بك إلى أن ال تعرفه على دِلك  ..وكم معك من املال  ..وأعلمه أن إلِوانك عليك وعليه حقا  ..فإن
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فعلي ذلك  ..تم هوبعد ذلك سخط عليك  ..فال تبالي لسخطه  ..لنه يغضو عليك من غيرموُو للغضو،
وهللا تعالى أعلم.

ا :521إلى الشيخ الفاضل  ..توُد منطق فيها مجموع من القبور لسادات ومشايخ الطر
ً
الصوفي ؛ ِصوصا الطريق النقشاندي َ كما يسمونها َ ال ق لها أنصارواتباع في كردستان وغيرها من
القطاراملجاورْ ،وعلى مدار فصول السن ُيشد إليها الرحال من كردستان ،والعرا  ،وإيران وغيرها.
ً
وأكثر العشا،ر الِردي تتبع املذهو الشافعي لِ ها تتبنى هذه الطر الصوفي أيضا ،وغنق عن
الذكر ما ُيمارا على هذه القبور من الشركيات واالنحرافات  ..ونحمد هللا على فضله ومنته بتمِيننا في
هذه املناطق إلقام شرعه القويم؛ فقمنا بإغال هذه القبور ،وأِلنا ما فيها من شركيات ،ومنعنا الناا
من ِياراها ،داعين الناا في نف الوقي إلى انتهاج العقيدْ الصحيح ومحارَّ البدع والشركيات ..
ً
والحمد هلل بدأنا بقطف تمرات ذلك ،ونحن نرى الناا هنا يعودون إلى العقيدْ الصحيح يوما بعد يوم.
وسؤالنا :هل من الفضل االستمرار بغلق هذه املزارات واملراقد ومنع الناا من ِياراها ،أم أفضل
أن نقوم بناش القبور ،ونقلها إلى مناطق أِرى ودف ها في أماكن مجهول ملنع إقام تلك الشعا،ر الشركي
ً
عليها الحقا ؟
ً
ومن املتعارف عليه في منطقتنا أن ناش القبور ُيعتبر تمثيال وإهان للصالحين  ..وتستغل الحزاب
العلماني هذه املسأل إلتارْ عواطف عشا،راملنطق املتأترْ بالطر الصوفي لِسبهم إلى صفهم وتأليبهم
علينا  ..بينما يلح علينا بعض من إِواننا لناش هذه القبور وتغييرأماك ها وعدم مراعاْ املرحل ال ق نمربها
ً
من اُتماع قوى الِفر ضدنا  ..فأفدنا بالجواب الشرعي الشافيُ ،زاكم هللا ِيرا ،ووفقِم هللا ملا فيه ِير
اإلسالم واملسلمين ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .دلي السن على وُوب طم التماتيل ،وتسوي القبور ،كما في
ً
ً
ً
قوله صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أبي طالو رض ق هللا عنه ” :ال تدع تمثاال إال طمسته ،وال قبرا مشرفا إال
سويته “مسلم.
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وعن أبي الهياج السدي قال :قال لي علي بن أبي طالو :أال أبعثك على ما بعثنق عليه رسول هللا
ً
ً
ً
صلى هللا عليه وسلم :أن ال تدع تمثاال إال طمسته ،وال قبرا مشرفا إال سويته “.
كما قد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه نهى أن ُيبنى على القبر ،وأن ال ُيرفع عن الرض أكثر
من شبر ،لحدي ُابرالصحيح ” :أن النبق صلى هللا عليه وسلم ُرفع قبره عن الرض شبر “ .ولم يصح عنه
صلى هللا عليه وسلم أنه أمرأصحابه بناش القبور رغم أن مظن عبادْ تلك القبور كاني واردْ.
وعليه نفيدكم بما يلي:
شبر ..وَّخاص تلك
 -1يجو َ عند القدرْ َ تسوي القبور بحي ال يزيد ارتفاعها عن الرض أكثرمن و
ُ
القبور ال ق ُيشد إليها الرحال ،وتعبد من دون هللا تعالى.
 -2ال يجوِ ناش قبور املسلمين أو التعرض لها بش قء من أنواع الذى َ وتسويتها لي من الذى َ فإن
حرم أموات املسلمين كحرمتهم وهم أحياء ،فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال” :كسرعظم
ً
امليي كِسرعظم الحي في اإلتم “ .وقال صلى هللا عليه وسلم ” :كسرعظم امليي كِسره حيا “ .وقال صلى
ً
هللا عليه وسلم ” :ال تجلسوا على القبور “ .وقد رأى صلى هللا عليه وسلم رُال يمش ق في القبور عليه نعالن،
فقال ” :يا صاحو السبتتين ألقي سبتتتيك ،فنظرالرُل فلما عرف رسول هللاِ ،لعها فرمى بهما“.
ُ
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :لن يجل أحدكم على ُمرْ تحرقه ِير له من أن يجل على قبر”
مسلم.
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :لن أمش ق على ُمرْ أو سيف ،أو أِصف نعلي برُلي ّ
أحو إلي من أن
و
ِ
أمش ق على قبر مسلم “ .وغيرها كثير من الحادي ال ق تنهى عن التعرض ولو بش قء يسير من الذى لقبور
املسلمين.
تم إذا كان ال يجوِ للمسلم أن يجل على قبور املسلمين أو يمش ق عليها  ..فمن باب أولى أنه ال يجوِ
له أن يقوم بناشها ،والعب بأُساد أو ُرفات أصحابها.
 -3إضاف ملا تقدم  ..يجو أن تستمروا في تعليم الناا شؤون دي هم  ..وتبينوا لهم بالدليل َ وَّال ق
هي أحسن َ أن الذي تقومون به ال يعنق وال يستلزم إهان امليي وهوفي قبره  ..وأنِم تعرفون لموات املسلمين
حرمااهم كما تعرفون لْلحياء م هم حرمااهم وحقوقهم  ..وأن الذي تفعلونه من تسوي للقبور  ..ومنع

534

فقه الدعوة إىل اهلل

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ممارس طقوا الشرك عندها  ..هو من قبيل العمل بما أمر هللا به ورسوله  ..قواكم هللا  ..ونصركم على
أعداِ،م أعداء املل والدين.
ُ
ُ
َ تنايه :قد تبين أن القبور قد ناشي  ..وأن السؤال أرسل إلينا بعدما ناشي !!..
لذا لزم التنايه فأقول :كما أفدنا في الجواب عن السؤال فإننا ال نرض ى وال نجيزناش القبور  ..وعلى
اإلِوان الذين فعلوا ذلك أن يتوَّوا إلى هللا  ..وأن ُيصلحوا ما أفسدوا  ..وأن ال يتصرفوا بطريق فردي َ غير
ً
مسؤول َ بعيدا عن توُيهات علمائهم وأمرائهم  ..وأن ال ُيعطوا أعداء الم واملل الذريع للطعن والتشهير
بدين هللا وأوليا،ه!
كما نقول :ال داعي لْلحزاب العلماني املحارَّ هلل ولرسوله في املنطق  ..أن ُيضخموا المور  ..وأن
يجعلوا من ذلك ذريع لسفك الدم الحرام  ..أو أن ُيظهروا دموع التماسيح على حرمات الموات  ..ورفااهم
 ..وقدسيااهم  ..وهم أنفسهم قد انتهِوا حرمات هللا ورسوله  ..وحرمات الحياء من عباد هللا املؤمنين ..
ً
ً
وكانوا طيل حِمهم ووُودهم حرَّا ضروسا على هللا تعالى وعلى شرعه وحِمه !!..
ً ً
كيف تتباكون على حرمات رفات بعض الموات  ..وأنتم تنتهِون ُهارا نهارا  ..حرمات الحياء ..
ُ
ًّ
إال وال ذم  ..قتل النف بغير ّ
حق ال
مؤمن
وحرمات هللا ورسوله  ..تشتمون هللا ورسوله  ..وال تراعون في
و
و
ً
ُيساوي عندكم شيئا ؟!!
كيف تتباكون على رفات بعض الموات  ..وأنتم قد بعتم شعبِم  ..ودينِم  ..وَّالدكم َ مقابل حفن
ُ
من الدوالرات ترمى لِم من هنا وهناك َ للشيطان ولتباع الشيطان ..؟!!
لذا نقول لِم :وفروا عليِم دموع التماسيح  ..فإنها ال تنطلي على عباد هللا  ..فأنتم آِر من ينبغي
له الب اء على الحرمات واملقدسات!!

ما قولك َ شيخنا َ فيمن يجعل من أِطاء اآلِرين َ مما ُيحتمل فيه الصواب أو الخطأ َ

ا:522
ً
منهجا لتبديع طالب العلم ،والطعن في املجاهدين ؟

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التحسين والتقبيح ،وكذلك التبديع وعدمه  ..مرده كله للشرع؛
فما حسنه الشرع نحسنه ،وما قبحه الشرع نقبحه ،وما بدعه الشرع نبدعه  ..من غيرتجاوِ وال إفراط وال
تفريط.
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ً
ومن تجاوِ ذلك وتعدى فقد أتم وظلم  ..فقد روي أن أعرابيا قال للنبق صلى هللا عليه وسلم :أنا
مدحي ين ،وذمي شين! فقال له صلى هللا عليه وسلمَ ” :
ذاك هللا“.أي مرد التحسين والتقبيح هلل عز وُل
ِ
ولي لعبد هللا ،وكان الشافعي يقول ” :من استحسن فقد ّ
شرع “.

ا:523

قد كثرت الفتن  ..فما هو املالذ  ..وهل االعتزال في هذا الوقي يِون هو الفضل؟

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املالذ من الفتن لي االعتزال  ..والركون إلى الزوايا  ..وترك الساح
لهل الهواء والبدع والضالل  ..وإنما يِون بالركون إلى الِتاب والسن واالعتصام بهما  ..على فهم
ً
الصحاب وتابعيهم بإحسان من كبار علماء الم  ..الذي من تمسك بهما  ..واستضاء بهديهما لن يضل أبدا
ً
 ..ولن تضره فتن أبدا.

ا:524

بم تنصحون رواد املنتديات من الشباب املسلم الذي يسعى إلى العودْ إلى اإلسالم؟

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ننصح أنفسنا والشباب املسلم  ..بتقوى هللا  ..وَّطلو العلم  ..وأن
نأِذ هذا الدين بجد وقوْ  ..فهذا الدين ال يقبل الهزل وال الهاِلين الالعبين  ..ولنعلم أننا من دون هذا
الدين الذي أكرمنا هللا به ال نساوي في عالم الوُود ومواِين القوى ش قء  ..وهللا املستعان!
وأعيذ إِواني ونفس ق من الجبن املفرط  ..فإن الجبن يقتل صاحبه وهو حي  ..كما أن منه ما يِون
ً
َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ْ ُُْ ْ َ
اَّلل أ َح ُّق أن تخش ْو ُه ِإن كنت ْم ُمؤ ِم ِنين .. 
شركا ،ويحمل صاحبه على الشرك ،كما قال تعالى  :أتخشونهم ف
وال حول وال قوْ إال باهلل.

ا:525

كيف أربي نفس ق على العقيدْ ال ق أفرِت ُيل الصحاب رض ق هللا ع هم  ..وما هي

العمال ال ق تعيننق على ِيادْ إيماني  ..وتمِننق من القيام بذروْ سنام اإلسالم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .عليك بالتزام الطاعات  ..واُتناب الذنوب واملعاص ق  ..وكثرْ
َ ْ ً
يصدقه َ و َم ْن َي َّتق َّ َ
الدعاء  ..والصد في اإلقبال على هللا  ..ومن يصد ُ هللا ُ
اَّلل َي ْج َع ْل ل ُه َمخ َرُا.
ِ
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كثير من الشباب املسلم يتساءل كيف يجاهد وهو تحي حِم الطواغيي  ..فأكثرهم

يسعى للخروج إلى الشيشان أو أفغانستان  ..فما هو رأيِم ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املسلم ُيجاهد حيثما يتيسر له الجهاد  ..وحيثما ُيفتح باب للجهاد
 ..وحصرالجهاد في موطن معين  ..وقد تعين في ُميع أطراف الرض  ..ال أستحسنه ،وال أستصوَّه  ..إال إذا
قضي مصلح الجهاد ِالف ذلك  ..وهللا تعالى أعلم.
كما ال يجوِ أن نغفل عن واُو ُهاد هؤالء الطواغيي الظاملين الذين يحِمون بالد املسلمين
بالِفر ..والحديد والنار ..فهم في كثير من الحيان عقب كأداء أمام انطال قوافل الجهاد والتحرير !..

ا:527

هل من نصيح توُهونها للمسلمين املقيمين في بالد يحِمها طوا،ف كفري ؛ كالطا،ف

النصيري  ،والدرِي ونحوها ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ننصحهم بطلو العلم  ..والعمل الجاد  ..والجهاد  ..وَّتقوى هللا ..
ً
وأن يِونوا يدا واحدْ على من سواهم  ..هذه الطوا،ف املارق ال افرْ الوارد ذكرها في السؤال  ..هي شر
على أم اإلسالم من اليهود والنصارى  ..وكانوا عبرتاريخهم كله وإلى اليوم  ..مع أعداء الم على الم وأبنائها
 ..ومع الِفر واإللحاد على التوحيد واإليمان  ..ومع الدِالء املستعمرين  ..على أهل اإلسالم  ..ال تجوِ
واليتهم على بالد املسلمين  ..وال أن ُيعطوا البيع وال الطاع  ..وُهادهم واُو وهو أوكد من ُهاد غيرهم
من ملل الِفرالِرى  ..ال يشك في ذلك من عرف حالهم وعرف دين اإلسالم!


ا:528

ً
كيف نستطيع أن ننصح رُال صاحو دعوْ وعلم  ،ولِن تعامله مع الناا تشوه طبيع

الدعوْ؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .ينصح كما َ ُينصح غيره َ بما تلزم به أدل الِتاب والسن  ..وَّال ق
ً ً
هي أحسن  ..مع مراعاْ ما يستحقه من رفق واحترام إن كان شيخا كبيرا أو من ذوي العلم  ..فإن ذلك أنفع
في النصح وأبلغ  ..كما ال بد من النظر إلى نوعي وحجم التشويه الذي يتسابه للدعوْ  ..فإن ذلك مما ال
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شك فيه معتبر عند التعامل معه ،كما له أتر على تحديد طريق التعامل معه؛ من حي الوصل أو الهجر
واالعتزال  ..وهللا تعالى أعلم.
ا:529


وهللا إني أحبِم في هللا  ،وأدعو َ
هللا تعالى أن ينفعنا بعلمك ..هل تنصح الشباب بالخروج

للجهاد في غير بالدهم ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن تعسرعلى املسلم الجهاد في بلده  ..شد الرحال إلى حي يتيسر
موطن كان.
له الجهاد في سايل هللا  ..وحي يتعين  ..في أي
و

ا:530

نصيح توُهها ل ل من  :سامع الغناء ..ومقتنق الدش في منزله  ..بوركتم وأحسن هللا

إليِم .
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بالنسب لوسا،ل اإلعالم بش ل عام  ..والتلفاِ بخاص  ..أقول:
ُ
هي النافذْ ال ق ترسل م ها أوساخ القوم ودرنهم  ..لتدِل بيوتنا  ..ولتدمرأِال وعقيدْ أبنا،نا  ..فال يجوِ
أن نمِ هم من ذلك بفتح النوافذ والبواب مشرع وعلى مدار الوقي  ..والذي ابتلي بش قء م ها  ..يجو أن
يِون شديد الرقاب عليها  ..فيستغلها فيما ينفع ما أمِن  ..ويوصدها فيما يضر  ..فإن عجز عن ذلك ..
ورأى أن المور قد تخرج عن إطار سيطرته  ..فإِراُها من بيته يِون هو الولى  ..وهو املتعين عليه  ..وهللا
تعالى أعلم.

ا:531

بسم هللا الرحمن الرحيم  ..الحمد هلل  ،والصالْ والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه

ومن وااله أما بعد  :أبي عليه ديون مالي ضخم من ُراء عمله  ،وكلما تقدم في العمل ِادت ديونه ،
ً
فأحباي االنفصال عنه بموافقته  ،فاستدني مبلغا من املال للعمل به على أن أعطي صاحو املال
نسب من الرَّاح  ،وِالل عملي  ،بدأ أبي بأِذ بضاع من رأا مالي  ،فأدى هذا المرإلى ِسارتي  ،فلم
أستطع إيفاء الديون كما أننق لم أستطع إعطاء الرَّاح لصاحو املال  ..مع العلم بأن هناك محاوالت
سابق ملساعدْ أبي دون ُدوى ..
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ّ
ول ي أتخلص من هذه الديون املتراكم علي  ،فِرت بالسفر للعمل  ،فاستشرت أبي ووافق على
ً
سفري  ،ولِن بعد فترْ وصلتنق أِبار بأن أبي محتجا على سفري  ،وعلى العِ فإنه لم يظهر أمامي أي
اعتراض  ..وأنا اآلن في حيرْ من أمري ! مع العلم أن لي أِوْ ولسي أكبرهم  ،وأبي ذو إدارْ سيئ  ،وأغلو
ً
أعماله مع أذناب الطواغيي الذين يأكلون ماله بساو إدارته السيئ  ..مع العلم أني استدني مبلغا من
املال  ،واشتريي فيزا .
ً
عذرا شيخنا الفاضل على اإلطال  ،فأنا اآلن على مفتر طريق  ،وأبح عن من يرشدني إلى ما
يرض ق هللا ورسوله  .والسالم عليِم ورحم هللا وَّركاته .
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي ننصحك به أن تبح عن طريق ال تخسر بها والدك ،وال
عملك  ..نسأل هللا تعالى لِم التوفيق ملا فيه ِيردينِم ودنياكم.

ا :532أنا أعمل في مجال الدعوْ إلى هللا  ،عبادْ هللا وحده ال شريك له  ،ونبذ وكفرب ل طاغوت
ً
عبده العابدون ال افرون  .أنا أركز في هذه الدعوْ على الِفر بالطاغوت ِ ،صوصا الح ام الذين ال
يحِمون بما أنزل هللا  ،وإعالن البراءْ م هم ومن قواني هم الوضعي  .واُهتنق مشاكل كثيرْ أغلبها من
الُانو الورَّيين والمري ان  ،أما العرب والحمد هلل ف ان أكثرهم يقتنع بما أقول  .من هذه املشاكل
ً ً
ما حدث لي مع أحد املسلمين المري ان  ،لقد أسلم منذ سبع سنوات مضي  ،ولقد بذلي ُهدا كبيرا ،
وهللا سبحانه وتعالى أعلم كم تعبي في إقناعه  ،ح ى آمن أن الح ام الذين ال يحِمون بما أنزل هللا
طواغيي مرتدون يجو تِفيرهم وإعالن البراءْ م هم .
لقد فسرت له أن دي هم هو الديموقراطي ولي اإلسالم  ،وأنهم ح ى لو صلوا فإنها ال تقبل لنهم ال
يملِون التوحيد ،وسردت له أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا والشيخ أبي محمد املقدس ق
ً
ً
حفظه هللا  .لقد تعبي كثيرا ح ى كافأني على تعبق باقتناعه  ،ففرحي كثيرا وشعرت بسعادْ ال مثيل لها
أنستنق تعبق  .ولِن يا شيخ لْلسف  ،لقد قابل بعض أصحابه الضالين املضلين ح ى حاد عن الحق واتبع
أهواءهم  .قالوا له أن من قال لِيه يا كافر فقد باء بها أحدهما  ،وأنه وُو علينا طاع الح ام  ،وسردوا
لذلك أحادي  .أُبي هذا الخ على هذا الحادي  ،وقلي له أن الح ام الذين أمرنا الرسول صلى هللا عليه
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وسلم بطاعتهم هم الظلم  ،ولِن لي الِفرْ  ،وسردت له الترعن عبادْ بن الصامي أنهم عاهدوا رسول
ً
ً
هللا صلى هللا عليه وسلم أن يناِعوا المر أهله إن رأوا كفرا بواحا  .قال لي  :إنه لن يقول لي شخص بعد
ً
اليوم كافر  ،لنه ِا،ف ُدا من هذا الحدي  ،لدرُ  ،تخيل يا شيخ  ،قال له أحد أصحابه الضالين
املضلين  ،أن الشيطان لي ب افرباهلل  ،بل هو مؤمن  .ت لمي مع هذا الضال  ،وسرد لي تفسيرات سخيف
 ،فقال  :إن معنى كافر في اللغ من يِفر أي من يغطي  ،والشيطان يخفي الحقيق  ،وغيرها من التأويالت
الفاسدْ  .قلي له  :إن كلم كافر  ،غدت من مصطلحات اإلسالم الخاص  ،وال ق تعنق عدم اإليمان باهلل
العظيم حق اإليمان  ،ولِنه ُادل وناقش  ،وشر وغرب  ،ح ى كفرته  ،وكفرت أمثاله الذين يقولون بقوله
 .وهذا الخ المري ي غدا يقول بقولهم  ،فِفرته كذلك  ،وقلي له  :إن الطواغيي قسمان  ،قسم واضح بين
على ُميع املسلمين أن يِفروا به وال يعذر أحد بالجهل  ،ومن لم يِفر به فهو كافر  ،وهذا القسم فيه
الشيطان والصنام وكل معبود يعبد من دون هللا حقيق  ،فيسجد له أويطلو منه دفع الضرأو ُلو الخير
وهو راض بذلك  .والنوع الثاني نوع مبهم  ،وهم الح ام الذين ال يحِمون بما أنزل هللا بساو االِتالف بين
العلماء في كفرهم  ،فال يِفرمن ال يرى كفرهم ح ى تقام عليه الحج  ،ويعذرمثل هذا بالجهل إذا لم يتولهم
أو ناصرهم أو دِل في دي هم  .واآلن يا شيخ وددت أن أسأل:
 -1عندما كفرت ذلك الشخص لعدم تِفيره الشيطان ولتأويالته الفاسدْ  ،هل آتم بذلك ؟
ً
 -2لقد أصبح هذا الخ المري ي من املرُئ بعدما كان موحدا  ،ولم يعد يِفر الح ام الطواغيي
ّ
بعدما كان يِفرهم  ،ومن لم يِفرالطاغوت لم يِفربه على حد علمق  ،فهل كفربذلك  ،مع أني فسرت له
معنى كل حدي أرادني أن أفسره  ،ولِن لم يعد يقتنع  ،فقمي وكفرته  ،وقلي له  :إنه كفرباهلل العظيم إذ
لم يِفر بالطاغوت  .وقال لي أنه مقتنع بقص حاطو بن أبي بلتع رض ق هللا عنه وهذا أكبر دليل على أن
ً
من فعل الِفر ظاهرا ال يحِم عليه بالِفر.
ولِنق بعدها قلي له  :دعنا نتناقش بهدوء وَّمنطق ولِنه رفض  ،ولم يعطنق الفرص كي أفسر له
ً
أح ام قص حاطو رض ق هللا عنه .فهل هو كافريا شيخنا ،مع أني ،وَّصعوَّ  ،بعد أن أصبح مرُئا  ،اقتنع
أن الشيطان كافرباهلل العظيم غير مؤمن به حق اإليمان  ،بعدما كان يخاف أن يِفرح ى الشيطان.

540

فقه الدعوة إىل اهلل

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ماذا تنصحنق حيال هذا الصنف من الناا  ،الذي ال يلب أن يقتنع ح ى يحيد عن ُادْ الطريق،
وهذا الخ  ،بعد كل هذا النقاش حول الح ام وأنهم طواغيي ورفضه تِفيرهم  ،هل تنصحنق بهجره وتِفيره
ً
؟ وُزاك هللا ِيرا شيخنا الحبيو ونفع هللا بك اإلسالم واملسلمين؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .شِر هللا تعالى ُهودك في الدعوْ إلى توحيده تعالى  ..وإلى البراءْ
والِفر بالنداد والطواغيي ،على ُميع صورهم وأش الهم  ..وإليك ُواب ما سألي عنه ،فأقول :من لم
يِفر الشيطان  ..وال الطواغيي الذين ُيعبدون من دون هللا  ..مع علمه بِفرهم  ..وعلمه بالدل الشرعي
ً
ال ق توُو كفر وتِفير هؤالء الطواغيي  ..وكذلك من يقول ال أكفر أحدا  ..ال اليهود وال النصارى  ..وال
غيرهم من أهل الشرك والِفر ..فهذا ال شك في كفره وِروُه من املل  ..يجو تِفيره وال بد  ..ومن شك في
كفره فهو كافر.
أما صاحبك المري ي  ..فأني أدرى به وبعقيدته ومواقفه  ..ولِن الذي يظهر لي من ِالل ما نقلته
أن الرُل مشوش من مشايخ اإلرُاء  ..وِا،ف من أن يقع في مخالف الدل ال ق ساقوها له؛ وال ق في
حقيقتها هي شبهات  ..مشايخ اإلرُاء الذين يأتونه من الردن وغيرها  ..ويقومون بزيارات دوري لمري ا
وبعض الدول الورَّي  ..في كل عام مرتين وتالث  ..ليعبئوا أعاُم املسلمين َ مستغلين ُهلهم َ في تلك البالد
نحو قضيتين ،هما :أن طواغيي الحِم  ..مسلمون تجو طاعتهم  ..وأن كفرهم كما قال ابن عباا كفر
دون كفر ..وليحذرونهم من دعاْ التوحيد تحي ِعم وعنوان التحذيرمن الخوارج  ..ف ل تركيزهم ونشاطهم
ً
يصو على هاتين القضيتين  ..لن تسهيالت السفرأصال ما تمي لهم إال من أُل ذلك!
لذا أرى أن تصبر عليه  ..وعلى من هم أمثاله  ..وتستمرفي نصحهم وتعليمهم  ..وال تتعجل في إطال
الح ام عليهم  ..وهللا تعالى أعلم.

ا:533

هل ترون حفظِم هللا املشارك في منتديات الِفر والبدع  ..وهل ترون نقاشهم إذا

دِلوا منتدياتنا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا ُاءكم املبتدع إلى منتداكم فدونِم وإياه ال ترحموه  ..وأما أن
تشدوا الرحال إلى منتديااهم فهذا مرده إلى تقديرالخ للمصالح واملفاسد ،والنتا،ج ال ق يمِن أن يخرج بها

541

فقه الدعوة إىل اهلل

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

من ُراء مشاركته في منتداهم أو الدِول معهم في حوارات ونقاشات  ..فإن رأى أن املصلح هي الراجح
فعلى برك هللا ،وإال أمسك  ..وهللا تعالى أعلم.

ا:534

هل يعتزل اإلنسان ما يحدث في الجزيرْ َ الِتالف أهل العلم في الحداث َ ويشتغل بنصرْ

إِوانه في الخارج فيما هو متفق عليه بي هم َ من وُوب النصرْ َ ح ى يتجنو مفسدْ الفتن وقتل
املسلمين حي ال يخلو شبر في الجزيرْ م هم ،وإقحام من ال دِل لهم بما قد يقدم عليه من رحمه،
كتعرضهم للسجن والفتن من قبل الحِوم  ..وُزيتم من هللا ِيرالجزاء؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يجو عليك أن تعمل حي يتعين عليك شرعا أن تعمل  ..وأن تقف
ً
ً
حي يتعين عليك شرعا أن تقف  ..وأن تنصر من يجو عليك شرعا أن تنصره  ..ولك أن تدع ما يريبك إلى
ماال يريبك  ..ولِن هل طواغيي الظلم والحِم يدعونك وغايتك ال ق ذكرت ..؟!


ا:535

كيف ُنر ّد على بعض العلماء والدعاْ الذين يقولون بأن الواُو اليوم أن تت اتف

الشعوب مع ح امها ملواُه الخطر الُنبق  ..رغم أن هؤالء الح ام مولغون في العمال ح ى النخاع ..
وما حِم العالم أو الداعي الذي يقول بذلك؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هؤالء إما أنهم من ذوي الجهل املركو بحقيق هؤالء الح ام الذين
هم صنيع ” الخطر الُنبق “ ،وإما أنهم من بطان الطاغوت وِاصته  ..وَّو من أبواقه الناعق على
عتباته  ..وكال الفريقين ال ُيسمع لهما!

ا:536

شيخنا أال يلفي انتباهك بقوْ أن علماءنا نحن أهل السن بجميع درُااهم ( محدتين،

مفتين ،مؤلفينِ ،طباء ،دعاْ ،طلب علم ) وَّجميع تصنيفااهم ( ُهاديين ،إصالحيين ،مستقلين،
حِوميين الخ  )..رغم تمِ هم من العلم الشرعي الصيل وامتالكهم ملعظم أدواته ،إال أنهم يعانون من
شح مدقع في الوعي السياس ق والثقافي املتخصص وعدم امتالكهم لبسط مقومااها مقارن بما يتمتع
به ِعماء ومشا،خ و الفر البدعي والتيارات الِفري املختلف املتواُدْ في بيئتنا ؟!
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أال تشاهد كيف أصبح هؤالء املبتدع يتصدرون في البرامج والصحف والقني اإلعالمي بش ل
كاسح وينظرون لخرافتهم وأف ارهم املتخلف الرُعي وح ى ِيانااهم بساو تمِ هم املعرفي ومحصولهم
ً
الثقافي وقدرااهم على التحدث واملخاطب “سياسيا ” أو كما نقول ( يعرف يت لم سياس ) ،في حين أن كل
ً
علماءنا ومتحدتينا لْلسف أو معظمهم لكون متفا،ال  ،تح بأميتهم في هذا املجال ال يستطيعون أن
يوصلوا مواقفنا وأف ارنا بش ل مقنع وإيجابي وقوي ونشاهد كيف يلتهمهم مقدمي البرامج ومجري
الحوارات واحد وراء اآلِرإلى درُ تضطرنا للخجل وإغال التلفزيون أو املذياع في أغلو الحيان !
والسؤال هو إلى ُانو العلم الشرعي هل هناك مانع شرعي في عقيدتنا يحول بيننا وَّين اكتساب
الثقاف العام (غير الديني ) ومواكب الوعي السياس ق مواكب في العمق ومن الجذور وليسي اطالعي
سطحي فقط  ..لن املستقر عندنا هو أن فقه الواقع يِمن بقراء كتاب أو كتابين أو ح ى عشرْ ومتابع
الصحف والنباء بش ل دا،م وأنتهق ،وهذا فقط بجهد ِاص وفردي بمعنى أن تقافتنا املحلي ال يوُد بها
ً
ذلك املحفز واإلرشاد فضال عن الخطط والبرامج ال ق تساعد على االهتمام والترقي في هذه العلوم كما هو
ً
الحال في العلم الشرعي  ..فما هي نظرتك لهذا المر وما هو رأيك وتوُيهك في هذا املوضوع ِ ..صوصا
ً
للشباب الجهادي ال ق يحتاُها بش ل ملح ُدا في ظل ظروف وأُواء الحرب الالمتواِي ؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال نوافقِم أن الم تخلو من العلماء العارفين بسياسات القوم
وِفايا مِرهم ودهائهم  ..وأن الم ت اد تِون أمي في هذا املجال  ..فالخيرفي هذه الم با و إلى يوم القيام
 ..ولِن إن أردتم القل وعدم الِفاي  ..فهذا املعنى رَّما يِون أقرب للصواب.
وفي اعتقادي أن انفتاح وسا،ل اإلعالم وقنوااها لهل البدع والهواء والباطل دون أهل الحق ..
لي لِفاءْ الوا،ل دون اآلِرين ،وإنما لن وسا،ل اإلعالم ذااها َ إال ما رحم هللا َ ترعى الباطل  ..ويسيسها
الباطل  ..وتعمل على نشر وترويج الباطل  ..وَّالتالي فهق ال يناسبها تقديم أهل الحق وإظهارهم  ..لذا تراها
تسعى في إظهار من ذكرت من أهل البدع والهواء.
وأما عن طلو العلم في مجال معرف سياسات القوم ،وما ُيدارمن مؤامرات ضد الم فهذا مرغوب
به ،وال بد لْلم من أن ينفر م ها نفر يِفون الم في هذا الجانو ،فاهلل تعالى بين سايل املجرمين ،وحض
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ََ َ َ َُ ّ ْ
ُ
َ َ َ
يات َو ِلت ْست ِبين
على معرف سايل املجرمين لنجتنبه ونحذره ونحذر منه ،كما قال تعالى  :وكذ ِلك نف ِص ُل اآل ِ
َ ُ ُْ
َ
يل امل ْج ِر ِمين  النعام.55 :
س ِا

ا:537

نريد منك نصيح ( مختصرُْ ..امع ) للشباب في ظل املرحل العصيب ال ق تمر بها

الم اإلسالمي  ..وكان هللا في عونك؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أوصيهم ونفس ق بتقوى هللا عز وُل  ..وَّالعلم  ..وأن يتعاملوا مع
ً
قضايا هذا الدين بجد وقوْ بعيدا عن التهاون أو الالمباالْ أو التواكل  ..أو الهزل  ..وبشعور باملسؤولي نحو
هذا الدين وأم هذا الدين  ..وأن يلتزموا غرا من سلف  ..وإياهم واالبتداع والهوى  ..ويعلموا أن ميادين
العمل والعطاء أوسع بِثير من ميادين الحوار والِالم  ..وأن العمال واملهام أكثر من الوقات  ..فرحم هللا
امرأ كثرعمله وقل كالمه  ..والحمد هلل رب العاملين.
ا:538


ً
ً
أحد الِوْ يرفض فِرْ الزواج مطلقا ،وعمره اآلن  24عاما ،بساو أنه يريد أن يذهو

للجهاد م ى تيسر له ذلك ،فقلنا له تزوج وإن تيسر لك الذهاب اترك الزوُ واذهو ،فقال ال أنا إن
ً
تزوُي أعرف نفس ق ُيدا سأقعد مع القاعدين ،ويشدني عن طريق الجهاد الزوُ واملال ،وأنا أح
ً
أن هللا سييسر لي في القريو الذهاب لساحات الجهادِ ،فلم أرَّط نفس ق بأمر أنا سأتركه قريبا إن شاء
هللا ،إلى غيرذلك من العذار ،فهل هذا الشخص على صواب؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الزواج نصف الدين  ..واملرأْ املسلم تِمل الرُل ،كما أن الرُل
يِملها  ..وهي عون لزوُها في ُميع شؤون دينه ودنياه ،من ذلك الجهاد في سايل هللا  ..بل بتنا في مواطن
نرى َ ولْلسف َ املرأْ تسبق الرُل إلى مواطن الجهاد واالستشهاد !!..
ً
ً
لم يِن قط الزواج مانعا من الجهاد  ..كما لم يِن قط الجهاد سابا للتفريط بحق الزوُ  ،وما
ُيعيله الرُل  ..لِن هذا العدل والتوفيق بين الحقو َّ
قل َ في هذا الزمان َ من يهتدي إليه  ..وصاحبك أدرى
بنفسه وَّمدى قدرته على الوفاء بجميع الحقو في حال اُتماعها  ..فليستفي نفسه ولو أفتاه املفتون!
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كيف يمِننق التعامل مع الرافض والنصارى والدروِ في نطا صفي الذي أدرا فيه،

وأنا طالو في الجامع اللبناني العلماني ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الصل اعتزال من ذكرت إال ما كان على سايل دعواهم وتأليف
ُ
قلوبهم على اإلسالم  ..أما وأنك ُمبتلى بخلطتهم  ..فأرى أن تريهم منك َ من الِال الحميدْ الصادق
واملعامل الحسن َ ما يرغبهم باإلسالم  ..والتعرف على اإلسالم  ..والدِول في دين هللا ،فلئن يهدي هللا على
ً
ً
يديك رُال واحدا م هم ِيرلك من حمرالنعم ،وهللا تعالى أعلم.

ا:540

هناك عا،ل من امللتزمين بالدين وهم على املنهج السلفي ،ولِن أباهم ال يصلي ويِثر من

سو هللا وسو النبق صلى هللا عليه وسلم واالستهزاء بالدين  ..مع أنهم نصحوه أكثر من مرْ ولِنه لم
يستجو إلى نصحهم  ..فما واُبهم تجاهه من حي الوالء والبراء  ..مع العلم أن أبناءه كلهم يعملون إال
واحد في الجامع  ،فهل يجوِ الكل من أكله أو الجلوا معه على ما،دْ الطعام ،وَّخاص الطالو
الجامعي؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن أبى َ بعد النصح َ إال االستمرار بهذا الِفر البواح  ..فهو كافر
ُ
مرتد  ..تجرى عليه أح ام الردْ ،وال ق م ها :فسخ عالقته مع ِوُته  ..وفقده لواليته على أبنا،ه وَّناته ..
وأرى اعتزاله ومجافاته ما أمِن؛ رَّما يِون ذلك أنفع له  ..لعله يعود إلى رشده وصوابه وإيمانه ،وال حول
وال قوْ إال باهلل.
َ َ َ ُ
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآلِر ُي َو ُّادو َن َم ْن َح َّاد َّ َ
َ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ
اَّلل َو َر ُسول ُه َول ْو كانوا َآب َاء ُه ْم
ِِ
قال تعالى  :ال ت ِجد قوما يؤ ِمنون ِب ِ
ِ
ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ
َ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ
ان َو َأ َّي َد ُ
ْ
ُ
ات ت ْج ِري
ن
ُ
م
ه
ل
ِ
د
ي
و
ه
ن
م
وح
ر
ب
م
ه
اليم
أو أبناءهم أو ِإِوانهم أو ع ِشيراهم أول ِئك كتو ِفي قل ِوب ِهم ِ
و
ِ
ِ و ِ
ْ َ ْ َ ْ ََْ ُ َ
اَّلل َع ْ ُه ْم َو َر ُ
ين ف َيها َ ض َق َّ ُ
ضوا َع ْن ُه ُأ َولئ َك ح ْز ُب َّ َ َّ ْ َ َّ
َ
اَّلل ُه ُم
اَّلل أال ِإن ِحزب ِ
ِ
ِ ِ
ِمن تح ِتها النهار ِ ِال ِد ِ ر ِ
َ
ُْْ
املف ِل ُحوناملجادل .22 :
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ا :541سؤالي عن حِم إنشاء مركز تشغيل شبِ املعلومات العاملي ” اإلنترني “ ،وما هي
ً
املحاذير ال ق يجو أن يتجنبها املسلمِ ،صوصا أن معظم رواد اإلنترني هم من عام الناا ال ق ال
تراعي حرم هللا عزوُل في التصفح عبر شبِ اإلنترني  ..وَّارك هللا فيك؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اإلنترني سالح ذو حدين؛ فإن استطعي أن تمنع استخدامه من
ُه الشرعن طريق وضع حماي تمنع من ظهور املواقع اإلباحي ونحوها  ..فال بأا وال حرج إن شاء هللا ..
وإن لم تستطع ،فال  ..وهللا تعالى أعلم.

ال يخفى عليِم ما لإلنترني من دور هام وحيوي في التعريف باملعتقد الصحيح بل أن

ا:542
ً
كثيرا من الشباب لم يتعرفوا على كفرالطواغيي وغيرها من املسا،ل إال من الشبِ لِن تشهد الشبِ
ً
في هذه اآلون ِلال في طرح القضايا ،وفي تنزيل قضايا فرعي محل أمهات املسا،ل ،وسوء أدب وُهل
وطعن في النوايا ح ى كادت تنقلو هذه النعم الى نقم  ..فنرُو من فضيلتِم توُيه كلم ُامع
ً
لهذا الصنف من الشباب  ..وُزيتم ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اإلنترني سالح ذو حدين  ..يعِ صورْ وأِال من يجل أمام
شاشته  ..ووصي ق للشباب املسلم بأن يتقي هللا ،وأن يستشعررقاب هللا عليه  ..ويسأل نفسه قبل أن يِتو
أي كلم  :هل هذه ال لم ال ق سيِتبها وينشرها عبراإلنترني له أم عليه  ..هل ستِون حج له يوم القيام
أم حج عليه  ..هل ياتغي بها وُه هللا تعالى ومرضاته  ..أم ياتغي م ها السمع والرياء  ..واملراء  ..وصرف
الوُوه  ..والفتن بين املسلمين  ..تم بعد كل ذلك هل هذا الذي يِتبه وينشره موافق للحق وله مستند من
الِتاب والسن أم أنه يصدرعن هوى وُهل ..؟!
هذه السئل ونحوها ال بد ملن يستشرف الِتاب في اإلنترني َ إن أراد السالم والنجاْ َ من أن يوُهها
لنفسه قبل أن ُيشرع في كتاب أونشرأي ش قء  ..فما ُينشرعبراإلنترني وينتشرفي المصاريصعو استدراكه،
والتراُع عنه ،وهللا تعالى أعلم.
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نحن أِوْ لِم من أكراد إيران َّ ..
من هللا تعالى علينا بالهداي إلى االعتقاد الصحيح ..

ومنهج أهل السن  ..نعيش بين أناا يغلو عليهم الجهل والبدع والهواء والشرك  ..وعبادْ القبور ..
واالستغات بالموات  ..ولصغر سننا َ حي أكبرنا ال يتعدى  26سن َ وقل عددنا فهم ال يقبلون منا
النصح عندما ننبههم إلى بعض الِطاء والشركيات ال ق يقومون بها  ..وفي كثير من الحيان يرموننا
بالغلووالتشدد ،وتِفيراملسلمين ،وسؤالنا يا شيخ :ما هوالدور الذي تنصحنا أن نقوم به  ..وهل يجوِ
لنا أن نحِم على بعض الشخاص بأعيانهم بالِفر ممن ينتسبون لإلسالم  ..وهم في نف الوقي من
دعاْ الِفر والضالل بعد أن نبين لهم كفرهم وضاللهم  ..وغفرهللا لنا ولِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي نوص ق به الصبر على الدعوْ وأذى الناا؛ فاملسلم الذي
يخالط الناا ويصبر على أذاهم ِير من املسلم الذي ال يخالط الناا وال يصبر على أذاهم  ..كما ونص ق
بطلو العلم والحرص عليه  ..وأن يِون همِم وشغلِم الشاغل الدعوْ إلى التوحيد ،وَّيان ُوانو الِفر
والشرك ،والبدع ،والهواء !..
وال أرى أن تنشغلوا في تِفير أعيان الناا َ وتجعلوا من أنفسِم قضاْ على رقاب العباد َ إال ما
دعي إليه الضرورْ ،ووُدت الحاُ املاس لبيان حِم هللا في بعض العيان الذين يشتد ِطرهم وأذاهم
ً
ً
ً
على عباد هللا  ..وكان كفرهم بواحا ال يحتمل تأويال وال صرفا  ..فإن وُد من كان كذلك فال بد من الصدع
ً
ً
بتِفيره ليحذره الناا ويجتنبوه  ..أما من كان كفره متشابها محتمال من وُه ويحتمل غير ذلك من وُه
حينئذ اإلمساك عن الخوض واالشتغال به وَّمن كان على شاكلته ،وهذا ال يمنع من
آِر ..فالولى والسلم
و
التحذير منه ومن منهجه إن كان من ذوي البدع والهواء والضالل ،وهللا تعالى أعلم.

ا:544

أنا مدرا ملادْ التاريخ في املرحل اإلعدادي  ..امل هاج الدراس ق فيه كثير من املغالطات

املنافي للحق والحقيق  ..كتمجيد بعض الطواغيي  ..فما حِم وُودي في املدرس  ..وتدريس ق لهذه
ً
ً
املادْ  ..علما أننق أوضح للتالميذ الحق  ..وأبين لهم مساوئ هؤالء الطواغيي بطر مباشرْ ،وأحيانا
ً
بطر غير مباشرْ … .إال أننق ال أصرح للتالميذ برداهم وكفرهم  ..وأحيانا أشرح للتالميذ من كتو

547

فقه الدعوة إىل اهلل

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

الستاذ محمد قطو؛ كِتاب ” واقعنا املعاصر “ ،وغيره من كتو السيرْ  ..نرُو النصح  ..فاملوضوع
ً
يؤرقنق  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مادمي تقدرعلى توضح الحق أو أكثره للتالميذ فيما تدرسهم إياه
من مادْ التاريخ  ..فوُودك في املدرس  ..وَّقاؤك فيها كمدرا على الوصف الذي ذكرته في سؤالك ِ ..ير
من ِروُك م ها ومن تفريغ مقعدك ملدرا آِر  ..ال يفعل الذي تفعله  ..فيس قء إلى عقول ودين أُيالنا
وأبنا،نا  ..فيتحقق بذلك الضرر الكبر  ..وهذا ماال تقره قواعد الشريع ونصوصها ،وهللا تعالى أعلم

ا :545هناك بعض أهل البدع يهاُمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا  ..والِوْ في
َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ َ
َّ َّ
َ ُ َ ُ َْ َ ْ َ
ين ظل ُموا
اب ِإال ِبال ِ ق ِهي أحسن ِإال ال ِذ
ت
املنتديات يغلظون عليهم من مبدأ :وال تج ِادلوا أهل ال ِِ ِ
ً
ً
ِم ْ ُه ْم  ،فال يزيد النقاش إال اضطراما وتوقدا وشدْ  ..ونخرج كالعادْ بال نتيج  ..بل يزيد هؤالء
املبتدع من تعصبهم ملشا،خهم !..
ً
سؤالي يا شيخ هو عن التعامل مع من كاني هذه شاكلته من أهل البدع  ..هل يغلظ عليه دوما لنه
ً
ابتداء لبيان الحق له  ..وهل هجر أهل البدع
من ” الذين ظلموا ”  ..أم يجوِ معنا استخدام الرفق واللين
ً
والعبوا في وُوههم بعد إقام الحج عليهم أم يجوِ كذلك قبلها  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .النقاش والحوار مع الطرف اآلِر املخالف ُينشد ما ملسي منه
الفا،دْ ،و ُرجي منه إنصاف الحق  ..فإن لم ُت َ
رج منه أي فا،دْ أو كان ضرر الحواريرجح على فوا،ده ،فالولى
حينئذ إغالقه وعدمه ،وكذلك استخدام الشدْ أو الرفق في الخطاب والحوار مع الطرف اآلِر؛ فالشدْ
و
ً
مطلبا لذااها ،وإنما ُينظر إلى القدر النافع م ها ُ
فيستخدم َ في موضعه املناسو َ من غير ِيادْ أو
ليسي
نقصان ،وكذلك الرفق  ..وتقدير ذلك مرده للمحاور ذاته ال لغيره؛ لنه الدرى بصف من ُيحاور ،وَّالقدر
َّ
يلومن إال نفسه ،وهللا تعالى أعلم.
الذي يستحقه من الشدْ أو الرفق ،فإن أِطأ فال

ا:546

نحن في سوريا نفتقد العلماء العاملين واملنهج السا،د هو الصوفي  ،وُميع العلماء

تقريبا موالون للنظام  ..وأني تعلم أن الِثير من ِطباء املساُد هم حزَّيين  ..وأن الدِول ل لي
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ً
الشريع يتطلو أن يِون املنتسو لل لي حزبي و بذلك ينتسو لل لي بعالمات أقل كثيرا من غير
الحزبي وَّالتالي فقد اِتلط المر وأصبحنا نرى في كل يوم شيخ يتحدث بحدي غير منطقي بل إن
بعضهم يروي أحادي عن النبق صلى هللا عليه وسلم قالها له في املنام  ..والسلفي محارَّ بل إن عقوَّ
من يقول أنه سلفي هي السجن ملدْ ست أشهر  ..فما هي رسالتِم للشباب السوري في هذه املحن و بم
تنصحوننا وكيف نأِذ العلم في هذه الحال وممن  ..وُزاك هللا عن املسلمين ِير الجزاء؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .وابا عن سؤالك أقول :اإلسالم  ..وكذلك أم اإلسالم  ..من قبل
ً ُ َ
واليوم وغدا  ..تؤتى من ِقبل فريقين من الناا؛ أحدهما أِطر من اآلِر :علماء السوء الذين باعوا دي هم
وآِراهم بدنيا غيرهم  ..وسالطين الجور والِفر الذين باعوا الم برمتها لعدائها  ..واستعدوا الدين وأهله
ً
 ..حرصا م هم على شهوْ الحِم وامللك!
َّ
َّ
وهذان فريقان حذر اإلسالم م هما أشد التحذير  ..ورغو في الفرار م هما فرار السليم من العليل
الُرب ،فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال ” :ما اِداد أحد من السلطان قر ًَّا إال اِ َ
داد من
ً
هللا بعدا “؛ هذا في السلطان املسلم؛ فِيف بسالطين الِفروالظلم والردْ ..؟!!
ُ
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :سيِون أمراء تعرفون وتنِرون ،فمن نابذهم نجا ،ومن اعتزلهم َس ِلم،
َ
ومن ِالطهم هلك “.
َ
أِوف ما أِاف على أم ق ُّ
منافق عليم اللسان
كل
وقال صلى هللا عليه وسلم عن علماء السوء ” :إن
و
“.
وفي الترعن بعض السلف ” :من رأيتموه يعتاد أبواب السالطين فهو لص “؛ ال يؤتمن على دنيا وال
دين!
ُ
يهرم فيها الِبير ،ويرَّو فيها
وعن ابن مسعود رض ق هللا عنه ،قال ” :كيف أنتم إذا لاستِم فتن
ً
ُ
ُ
ُ
الناا ُسن ؛ إذا ترك م ها ش قء ،قيل :تركي السن ! قالوا :وم ى ذاك :قال :إذا ذهو
الصغير ،ويتخذها
َّ
ُُ ّ
ُ
علماؤكم ،وكثرت َّ
قراؤكم ،وقلي فقهاؤكم ،وكثرت أمراؤكم ،والتمسي الدنيا بعمل اآلِرْ ،وتف ِقه لغيرالدين
“.
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وإني أرى هذا الوصف الذي وصفته عن الوضع في املجتمع السوري ال يعدو ما ذكره الصحابي ابن
َّ
مسعود رض ق هللا عنه  ..فإن سألتم عن العاصم  ..فالعاصم في كتاب هللا تعالى وفي السن الصحيح  ..وفي
فهم الِتاب والسن على فهم ومنهج السلف الصالح من الصحاب والتابعين لهم بإحسان  ..وفي التماا
طلو العلم على أساا هذا املنهج  ..وعند من تظنونه على هذا املنهج!
قد ُيقال :هناك شح كبير في أهل العلم الذين يراعون هذا املنهج  ..والذين يرَّون الناا على هذا
املنهج؟!
أقول :قد عوضنا هللا تعالى عن هذا النقص بانتشاركتو السلف  ..وأقوالهم  ..وسيراهم  ..وبسهول
ُ
الوقوف عليها  ..وَّوفرْ الوسا،ل التِنولوُي ال ق تسهل الوصول إلى العلم  ..ومعرف الحق بأقصرالطر
 ..وأقل الت اليف  ..وال ق م ها وسا،ل االتصال  ..واإلنترني وعامله  ..وهذا ُانو ينبغي لطالب العلم أن
ً
يستغلوه  ..وأضرب مثاال على ذلك  ..مِتب الشيخ ناصر الدين اللباني  ..أو الشيخ ابن العثيمين َ رحمهما
هللا َ السمعي  ..وال ق تمثل مجموع نشاط الشيخ الدعوي عبرعدْ عقود ُ ..يمِن لطالو العلم َ لو توفرت
لديه الني الصادق واإلرادْ والعزيم َ أن يقوم بتنزيلها في ُهاِه في سويعات  ..ويقوم باالستماع إليها وكأنه
في حضرْ الشيخ!
عقدْ الشيخ  ..ومن يِون شيخك  ..وعلى يد أي شيخ تعلمي  ..لم تعد موُودْ في هذا الزمان مع
ُ
وُود هذه الوسا،ل ال ق تسهل االتصال والطلو  ..وهذا ال يعنق التقليل من قيم الشيخ املعلم املخلص
املجاهد  ..فهذا إن وُد َ وما أقلهم في هذا الزمان َ فعض عليه بالنواُذ  ..ولِن من دون أن تؤمله  ..أوتخونه
 ..أو تغدربه  ..أو َ
تِفر معروفه وفضله!!
وملزيد من الفا،دْ ننصح بمراُع كتابنا ” مذكرْ في طالو العلم “ ،فعس ى أن تجد فيه ما ُيغنيك
 ..وما لم أذكره لك في ُوابي عن سؤالك هذا.
ً
ً
ً
ً
كان هللا في عون أهلنا الحب في سوري الحبيب  ..وُعل هللا لهم فرُا ومخرُا واسعا وسريعا مما
هم فيه من الِرب  ..وضنك العيش  ..اللهم آمين.
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ّ
ما قولك في مسلم ملتزم ب ل الفرا،ض بل هو حريص كل الحرص على أن يِون وقافا

عند حدود هللا ويِثر من ذكرهللا تم هو يجد قسوْ في قلبه؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا افتراض غيرواقعي وال صحيح  ..كافتراض الش قء وضده في وآن

ً
معا  ..إال إذا كان هذا املسلم الفاعل لهذه الطاعات اآلنف الذكر في السؤال  ..يِر على طاعاته بالذنوب
ُ
ُ
واملعاص ق ال ق تضعف وتذهو أتر تلك الحسنات في قلبه  ..فيبطل حسناته وأترها النافع بسيئاته وذنوَّه
حينئذ ال يلومن إال نفسه!
 ..فهذا ممِن الحصول  ..واملرء
و

ا:548

يا شيخ وفقك هللا للخير كله  ..أنا من مقدونيا أدرا فى مصر سؤالي عن أسرتى هناك ..

ً
هم ُهال ُدا كفار ،ولِن أصلهم مسلم إال أمى ،ال يعملون بش قء من الدين إال رمضان بعضهم يصوم
ً
ً
وال يحارَّون الدين ولِن ال يعملون شيئا منه  ..يظنون ممِن يِون اإلنسان مسلما فقط لنه ولد فى
ً
علما بأني ال ُ
أملك
أسرْ مسلم  ..كيف أصنع إذا سافرت هناك للعطل الصيفي هل أعيش معهم
ً
ً
شيئا ال يوُد م ان أذهو إليه  ..وأنا متزوج ولي ابن  ..ومال أبي لي كله نظيفا فيه من الحرام  ..أرُو
أن تجيبنق في أسرع وقي؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي ننصحك به أن تسِن مع أهلك  ..وأن تصبر في تعليمهم
ونصحهم عس ى هللا تعالى أن يجعل هدايتهم ونجااهم على يديك  ..واعلم أن ِيركم ُ
ِيركم لهله  ..كما ال حرج
من أن تستعين بمال والدك بالقدر الذي تدفع به حاُتك وحاُ أهلك ،وهللا تعالى أعلم.

ا:549

ما الوسا،ل ال ق تراها مفيدْ وناُع في وقاي عقل املسلم من الشبهات والزيغ وكالم أهل

الهواء ،وكيف يحمق املسلم نفسه من ذلك ،وهل من الحصان الفِري أن يمنع اإلنسان نفسه من
قراءْ كتو أهل الهواء والزيغ ،تم هل يجوِ للمرء الذي لم تتِون لديه حصان عقدي وفِري يجل
أمام الرائي ويستمع للعلمانيين وأهل الهوى بحج أنه مسلم وعنده قدر من العلم  ..وما رأيك بقول
بعضهم :أن منهج أهل السن أطبق على عدم ُواِ االستماع أو القراءْ لِتو أهل الضالل والهوى
واالبتداع؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من أبرِ الشياء ال ق تش ل عقيدْ ،وتقاف  ،وفِر ،ومنهج املرء
وسا،ل التلقي املر،ي  ،واملسموع  ،واملقروءْ  ..لذا نجد أعداء الم ينفقون الموال الطا،ل  ..ويحرصون
أشد الحرص من أُل التحِم بهذه الوسا،ل لعلمهم املسبق بأتر هذه الوسا،ل في تشِيل عقلي وتقاف
وسلوك وتوُه الشعوب!
وعليه ال بد للمسلم من أن يحتاط لنفسه وأهله ودينه  ..فال يسمح للغزاْ من أعداء الم بأن يغزوه
ً
ً
ً
ً
ً
تقافيا وفِريا وعقا،ديا  ..فإن فعل واهاون  ..سهل عليهم أن يغزوه ماديا وعسِريا.
فِما أن املرء ال ُيدِل في معدته إال الطعام النظيف النافع  ..فعليه كذلك أن ال يسمح لآلِرين
بأن يدِلوا في رأسه وقلبه  ..ما ِب وعفن من املبادئ والقيم والف ارالهابط !
ال ينبغي للعاقل أن يِون ذلك الوعاء املفتوح على مدارالوقي الذي ُيلقى فيه كل ش قء من الوساخ
والفضالت املتعفن املهتر .. ،لذلك فهو مسؤول أمام ِالقه عن سمعه وَّصره وفؤاده  ..هل حفظها
ً
فصانها من العب والعابثين  ..أم أنه ضيعها وُعلها مرتعا للوحوش اآلدمي واملجرمين والطواغيي ،كما
ْ َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ
ََْ ُ َ َ
ُ ً
َ َ ْ
ص َر َوالفؤ َاد ك ُّل أولَ ِئ َك كان َعن ُه َم ْسؤوال اإلسراء:
قال تعالىَ  :وال تقف َما ل ْي َ ل َك ِب ِه ِعلم ِإن السمع والب
.36
فإن قيل كيف السايل للنجاْ  ..وما هو الحل  ..ووسا،ل التلقي بجميع مؤسسااها الضخم يتحِم
بها العدو  ..يمِرون بها ومن ِاللها الليل وال هار؟!
أقول :هذا سؤال وُيه ُ ..وابه وعالُه ُمر وصعو  ..لِن ال بد من الصبر عليه ملن أراد السالم
والنجاْ ،وِالصته :أن املرء وهو في مراحل الحضان  ،والتأسي  ،والتِوين ،والبناء ،والطلو  ..ال بد من
أن ينقطع ب ليته َ ما استطاع َ عن ُميع املناهج ،والثقافات الضارْ غيراإلسالمي ُ ..ويقبل على االرتواء إلى
درُ الشبع والتضلع من معين الِتاب والسن  ..وما يتفرع عن هذين املصدرين العظيمين من علوم
ومبادئ وقيم نافع عظيم  ..وَّخاص من ذلك العقيدْ والتوحيد؛ فاملرء كلما كمل توحيده وقويي
عقيدته  ..كلما صعو غزوه  ..وقوي عنده ُهاِاملناع والحصان الفِري والثقافي .
فإن التزم بذلك وتجاوِ هذه املرحل بخيروسالم  ..فلم يعد هناك ِوف عليه بإذن هللا  ..مهما كان
ً
املِرالذي يحيط به كبيرا  ..لِن ومع ذلك ال نرى له أن ينشغل بثقافات ومناهج وأهواء اآلِرين إال إذا كان
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ً
لحاُ الرد عليهم وَّيان فساد وضرر ما هم عليه من تصور وقيم ومبادئ وعادات ُاهلي  ..وكان أهال
لذلك ،حي أن من السلف من فعل ذلك ،وهللا تعالى أعلم.

ا:550

أنا شاب فى الخامس والثالتين من عمرى ،عندى مش ل بسيط ولِ ها فى السنوات

الِيرْ سباي لي الِثيرمن اآلالم النفسي واملشاعرالسيئ ح ى بلغ المرمنتهاه ،أال وهى كبرحجم أنفي؛
ً
ً
كان حجم أنفي ح ى سن الخامس عشر عاديا وبعد ذلك بدء يِبر ،لم أكن أهتم كثيرا بهذا المر ولم
يِن أحد يعلق عليه ،ولِن بعد التخرج والعمل هنا وهناك بدء الزمالء يتحدتون عن كبر حجم أنفي،
ويضحِون منق ،والِثير م هم عندما أتحدث إليه يضع يده على أنفه ،وإذا نظر إلي أحد فى الشارع
يضحك من أنفي ِاص الفتيات والطفال  ..ال تتخيل حجم املعاناه ال ى أعانيها ،وكم املواقف ال ى
أتعرض لها ،وكم السخري والتهِم الذى أتلقاه.
ً
ً
أنا حساا ُدا ،وعندما كني أرى ِميال عنده حبوب مثال فى اليوم التالي تنشأ لي حبوب مماتل فى
ً
نف امل ان  ،هل االيحاء له دور فى ذلكِ ،اص أن حجم أنفي بدء يزيد عندما كني أشاهد مسلسال فيه
أحد املمثلين حجم أنفه كبير ..هل من عالج لذلك  ..هل يوُد طريق غيرالجراح التجميلي لتصغيرحجم
ً
النف أم ال بد من الجراح  ،وما الطريق إلى ذلك  ..وهل يِون ذلك حراما ومن قبيل تغيير ِلق هللا ،أم
ً
يِون من قبيل تداووا  ..بماذا تنصحنق ُزاكم هللا ِيرا ،حي أنى أتعرض فى الفترْ الِيرْ لحال نفسي
ً ً
سيئ ُدا ُدا  ..الرُاء االهتمام بهذه الرسال والرد عليها ،وُزاكم هللا كل ِير؟؟
الجواب :الحمد هلل ب العاملين .أرى أن تعرض نفسك على أِصائي  ..فإن َّ
قدرأن كبرأنفك مرض
ر
عضوي لسباب طار .. ،فلك أن تعالج هذا املرض بالدواء الناُع ولو كان ذلك بعملي ُراحي تجميلي ..
ً
ً
ً
ً
فحينئذ ال أستحسن وال أُيزالعملي الجراحي التجميلي ؛ لنها
وإن لم يِن مرضا عضويا طار،ا مِتسبا ..
و
تدرج تحي طا،ل تعمد تغييرِلق هللا.
تم إذا كني ترى أن اإليحاء يؤترفيك إلى هذا الحد  ..فال حرج من أن تديم أوتِثرمن النظرإلى عِ
ما نزل بك من بالء  ..كأن تطيل من النظرإلى ذوي النوف الصغيرْ  ..وتغض الطرف عن ذوي النوف الِبيرْ
 ..فعس ى أن يؤتي ذلك تماره!
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واعلم يا أخي أنك مبتلى  ..واملرء ُياتلى على قدر دينه  ..فإن صبر وشِر واحتسو ُزاه هللا تعالى
أحسن وِير الجزاء  ..وإن ُزع وسخط  ..واعترض  ..وتأفف ِ ..اب وِسروندم  ..والت حين مندم!
فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه قال ” :إن عظم الجزاء مع عظم البالء ،وإن هللا تعالى
َّ َ ُ
ً
السخط “.
إذا أحو قوما ابتالهم ،فمن رض ق فله الرضا ،ومن سخط فله
وسئل رسول هللا أي الناا أشد بالء؟ قال ” :الناياء تم المثل فالمثل ،ياتلى الناا على قدردي هم؛
فمن تخن دينه اشتد بالؤه ،ومن ضعف دينه ضعف بالؤه “.
وعن أبي سعيد رض ق هللا عنه أنه دِل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو موعوك عليه
قطيف  ،فوضع يده فو القطيف  ،فقال :ما َّ
أشد ُح َّماك يا رسول هللا! ،قال صلى هللا عليه وسلم ” :إنا
كذلك ُيشدد علينا البالءُ ،ويضاعف لنا الُر “ ،تم قال :يا رسول هللا من أشد الناا بالء؟ قال ” :الناياء
َ
” قال :تم من ؟ قال  ” :العلماء “ ،قال :تم من؟ قال ” :الصالحون ،وكان أحدهم ياتلى بالق ْم ِل ح ى يقتله،
ً
وياتلى أحدهم بالفقرح ى ما يجد إال العباءْ يلاسها ،ولحدهم كان أشد فرحا بالبالء من أحدكم بالعطاء“.
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :كما ُيضاعف لنا الُر ،كذلك ُيضاعف علينا البالء “.
وقال صلى هللا عليه وسلمَ ” :ي ُّ
َ
أهل العافي يوم القيام حين ُيعطى ُ
ود ُ
الثواب لو أن
أهل البالء
ُ
ُلودهم كاني ق ِرضي في الدنيا باملقاريض “ .أي بمقاريض من حديد.
ُ
ُ
ُ
يبلغها بعمل ،فما يز ُ
َ
ال ياتليه
الرُل ليِون عند هللا املنزل  ،فما
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :إن
و
َ
بما ُ
يِره ح ى ُي ِبلغ ُه َّإياها “.
ُ
ْ
َ
يبل ْغها بعمل ،ابت ُ
اله هللا في
العبد إذا سبقي له من هللا منزل فلم
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :إن
و
َ
ُسده أو ماله أو في ولده ،تم َ
ص َبرعلى ذلك ح ى ُي ِبلغ ُه املنزل ال ق َسبقي له من هللا عزوُل “.
ِ
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :ال يزال البالء باملؤمن واملؤمن  ،في ُسده وأهله وماله ،ح ى يلقىاهلل
عزوُل وما عليه ِطيئ “.
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :ما ابتلى هللا عبدا ببالء وهو على طريق يِرهها ،إال ُعل هللا ذلك
ً
البالء كفارْ وطهورا ما لم ُينزل ما أصابه من البالء بغير هللا ،أو يدعو غير هللا في كشفه “.
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وقال صلى هللا عليه وسلم ” :ما يزال البالء باملؤمن واملؤمن في نفسه وولده وماله ح ى يلقى هللا
تعالى وما عليه ِطيئ “.
صيو امل َ
نصو َ تعو َ ،وال َ
ؤمن من َ
وصو َ مرض َ وال ّ
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :ما ُي ُ
هم وال ح َز ون،
و
و
و
َ
َّ
كف َر ُ
أذى وال ّ
وال ً
هللا بها من ِطاياه “.
غم ،ح ى الشوك ُيشاكها؛ إال
و
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :ما من مؤمن ُي ُ
ُ
يحتسبها؛ إال َّ
ُ
ِطاياه
قص بها من
شاك بشوك و في الدنيا
و
يوم القيام “.
َّ
ُ
املؤم َن في ُسده يؤذيه؛ إال كفر هللا به عنه من
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :ما من ش قء يصيو ِ
سيئاته”.
ُ
َ
َ
ُ
املسلم؛ إال كفرهللا عنه بها ،ح ى الشوك ِ ُيشاكها
تصيو
وقال صلى هللا عليه وسلم ” :ما من مصيب و
ً
َّ
ً
“ .وفي رواي ملسلم ” :إال رفعه هللا بها درُ وحط عنه بها ِطيئ “ .وقال صلى هللا عليه وسلم ” :إذا اشت ى
ُ َ َ
ُ
َ
أِلص ُه هللا من الذنوب كما ُيخل ُ
ِب الحديد “.
ص الِير
املؤمن؛
ِ
ً
مرضا ،إال َّ
قص
وقال صلى هللا عليه وسلم :ما من مؤمن وال مؤمن  ،وال مسلم وال مسلم  ،يمرض

هللا به عنه من ِطاياه “.
َّ
وقال صلى هللا عليه وسلمَ ” :
وص ُو املؤمن َ أي مرضه َ كفارْ لخطاياه “ .فرب ضارْ نافع  ..ورب
ما نزل بك هو ِيرلك وأني ال تدري.
فنصيح ق لك َ يا أخي َ أن تصبر وتحتسو  ..وتتعامل مع ما نزل بك من بالء  ..ب ل رض ى وتسليم
ً
واحتساب  ..وراح بال ونف  ..بعيدا َ ما استطعي َ عن القلق  ..والتوتر ..والحساسي الزا،دْ  ..لن ذلك
ال ينفع ،بل قد يزيد من حجم البالء والداء ُ ..ويضعف من الُروالثواب.
تم لو نظرت ملن هم أكثر منك بالء َ وما أكثرهم َ لهان عليك مصابك  ..وصغرت عليك مش لتك ..
ولو ُدت نفسك تجاههم بأنك على ِير كبير  ..يعوذه منك الشِروالعرفان.
أسأل هللا تعالى بأسما،ه الحسنى أن يشفيك  ..وأن ُيلهمك الصبر واالحتساب  ..وأن يجعل ما نزل
ً
بك من بالء طهورا لك من ذنوَّك  ..ودرُات عالي في الجنان يوم القيام  ..اللهم آمين  ..وصلى هللا على
محمد النبق المي وعلى آله وصحبه وسلم.
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أنا شاب مسلم أدرا في إحدى الجامعات الفلسطيني وَّحِم اِتالطي بِثير من

الطالب يحدث بيننا نقاشات عديدْ ولِن في الفترْ الِيرْ كثرنقاش ق مع من يسمون بالشيوعيين وقد
استطعي أن أنقض الِثيرمما يستندون إليه في إلحادهم ولِن أتعرض دا،ما لسؤال م هم ،فيقولون:
موُد ول ل مخلو من ِالق تم يسألوننق والعياذ باهلل ومن أين
أني تقول أنه البد ل ل موُود من ِ
أتى الخالق فأحاول معهم في إقناعهم بأن هللا لي ش قء لم يِن موُود تم وُد بل إنه واُو الوُود
 ..وأعلم الحادي ال ق تتحدث عن النهق عن هذه السئل وأحاول معهم في إقناعهم بمحدودي عقل
اإلنسان ولِن هم ال يسلمون بهذه المور نها،يا فهم أساسا ال يعترفون بوُود هللا فِيف يعترفون لي
بحدي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم  ..أريد منك يا شيخ أن تدلنق على الجواب الشافي الذي
أستطيع به أن أنتقل بهم من هذه املرحل ال ق توقفنا عندها  ..وُزاك هللا عنا كل ِير؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .يجاب عن سؤالك بالنقاط التالي :
ُ ّ
ً
سلم بأن هذا الِون البديع الفسيح  ..وما تتخلله من آيات باهرات  ..ال
أوال :ال بد للعقل من أن ي ِ
ً
يمِن أن يأتي صدف  ..أو ُيوُد عبثا من غير موُد  ..وال ُمساو  ..وال غاي .
ً
تانيا :وعليه بناء على ما تقدم ال بد من التسليم بأن هذا الوُود له بداي  ..وله موُد وِالق ..
ً
ً
وقطعا للتسلسل  ..وح ى ال نظل الدهركله نتساءل من أوُد فالنا؟ فيقال فالن  ..وهِذا إلى ماال نهاي  ..ال
بد من االنتهاء إلى القول بخالق واحد لهذا الِون له صفات وِصا،ص الرَّوَّي واللوهي ال ُيشركه فيها
أحد  ..ويِون هو الول الذي لي معه وال قبله ش قء.
ّ
ً
ً
تالثا :كثير من الشياء املخلوق  ..ال ُيدركها وال ُيحيط العقل بها علما  ..ومع ذلك فهو ُيس ِلم ويؤمن
ً
بوُودها  ..فعالم ال يفعل نف الش قء عندما يعجز عن اإلحاط باهلل تعالى وَّذاته علما ،كما قال تعالى:
َ َ
َّ ُ ْ ُ ُ َ
ََْ َ
َ
ْ ً
ُ َ
ال ْب َ
ص ُار َو ُه َو ُي ْد ِر ُك
َ ي ْعل ُم َما َب ْين أ ْي ِد ِيه ْم َو َما ِلف ُه ْم َوال ُي ِحيطون ِب ِه ِعلما طه .110 :وقال تعالى  :ال تد ِركه
َ
َّ ُ ْ َ
ال ْب َ
ص َار َو ُه َو الل ِطيف الخ ِب ُير النعام.103 :
ً
رابعا :هم ال يؤمنون بالقرآن الِريم  ..لِن نطالبهم بأن يطلعوا عليه  ..ويقبلوا على دراسته بإنصاف
َّ
املسبق  ..فماذا ستِون النتيج لو فعلوا ذلك  ..وما هي الحقا،ق ال ق سيتوصلون
وتجرد عن الح ام
إليها؟!
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أول ما سيدركونه َ هذا إذا كانوا يحترمون عقولهم َ بأنه كتاب ُم َ
عجز في كلماته  ..ولغته  ..وأح امه
ً
 ..وشرائعه  ..وقصصه  ..وإِباره  ..ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من ِلفه  ..ال يمِن ملخلو أيا كان هذا
ً
املخلو بأن يأتي بسورْ من مثله  ..ولو اُتمع اإلن والجن بعضهم لبعض ظهريا  ..وإذا كان المر كذلك
 ..وال بد من أن يِون كذلك  ..ألي هذا دليل على أن القرآن الِريم هو كالم هللا تعالى الذي لي كمثله
ش قء؟!

ُ
قدر هللا لي أن أسجن في إحدى ِناِن املخابرات العسِري في دمشق  ..وكان ذلك سن 1976م ..

يومئذ يعتقل املقاتلين الفلسطينيين والعناصر القيادي الفاعل م هم في لبنان
حي كان الطاغي الهالك
و
ويأتي بهم إلى سجون دمشق  ..استجاب لرغبات أمري ا ودول الغرب في حماي املوارن النصارى آنذاك ..
ً
ً
ُمعتنق الزنزان بأحد هؤالء الفلسطينيين وكان شيوعيا ملحدا  ..وَّطبيع الحال  ..كان الرُل ال يتردد من
مناقشتنا وطرح شبهاته وأقواله على مسامعنا  ..وعندما كني أرد عليه  ..كان يقول لي :ر َّد علي بالِالم الذي
ُ
تشاء  ..إال كالم القرآن فال تذكره لي وال تسمعنق إياه  ..وذلك ملا يرى في كالم هللا تعالى من اإلعجاِ وقوْ
البيان والحج  ..ال ق ال يمِن للعقل إال أن يخضع ُويسلم وينقاد لها  ..لذلك كان النبق صلى هللا عليه وسلم
يجاهد املشركين وامللحدين ب ل فرقهم ومذاهبهم بالقرآن العظيم  ..رغم أنهم ال يؤمنون به.
فإن لم يؤمنوا بعد هذا البيان واالستدالل  ..فدعهم وال تأس ى عليهم  ..فليسوا هم أول ملحد وال
آِر ملحد  ..وُهنم لهم باملرصاد تنتظرهم  ..هي مأواهم وَّئ املصير.

ا:552

رُل نصراني قد دِل اإلسالم ،وهو ال يزال حدي عهد بِفر  ..هل يؤمربالختان؟

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يجو أن يختتن؛ ف ان النبق صلى هللا عليه وسلم يأمرمن أسلم
أن يختتن ،وقال صلى هللا عليه وسلم ” :الفطرْ ِم  :الختان ،واالستحداد ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب،
وتقليم الظفار“.
ً
وهذا ال يعنق إلزام الرُل باالِتتان فور إسالمه  ..فهذا أمر قد يخيف البعض  ..ويِون مانعا أو
ً
سابا يؤِر من إسالمه  ..ولِن دعوا الرُل يطمئن قلبه باإليمان  ..ويثاي ويحسن إسالمه  ..تم بعد ذلك
ُيلزم بمثل هذه الت اليف ،وهللا تعالى أعلم.
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هل يجوِ لْلسير املسلم الذي قض ق عليه بالسجن أن يشت ي سوء معامل الشرط

فيالسجن إلى بعض أُهزْ الدول ال ق سجنته وذلك للتخفيف عن التعذيو الواقع عليه أو للحصول
على بعض الحقو الساسي  ..فهل يجوِ لهم أن يِتبوا الش اوى إلى املحاكم العليا لديهم  ..وهل
يجوِ لهم أن يتوُهوا بطلو العفو ع هم ل ي يخلصوا من أيديهم؟
هناك كثيرمن املسلمين وقعوا في أيدي الروا أسرى وحِم عليهم بالسجن بعضهم مؤَّد وبعضهم
لعشرات السنين ويقع عليهم التعذيو ،فهل يجوِ لهم أن يستخدموا الوسا،ل املتاح لهم من داِل الدول
للتخلص من سج هم؟
ً
أرُو أن تفصلوا في الجواب بذكر الدل والقواعد املتعلق بهذا املوضوع  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن كان ُيرجى من فعل ذلك دفع الظلم عن السيراملسلم أو التقليل
منه  ..أو تحريره من السر  ..ال حرج فيه إن شاء هللا؛ وذلك أن السيرَ وَّخاص إن كان يتعرض إلى التعذيو
َّ
واإلهانات كما هو وراد في السؤال َ في حِم املِره الذي يجوِ له ما ال يجوِ لغيره ،كما قال تعالىِ  :إال َم ْن
ْ
ُ ْ َ َ َُْ ُ ُ ْ
َ
ال َيم ِان النحل.106 :
ب
ن
ئ
م
ط
أك ِره وقلبه م ِ ِ ِ
وقد صح عن الصحابي الجليل عبد هللا بن حذاف السهمق رض ق هللا عنه أنه رض ق أن يقبل رأا
طاغي الروم مقابل أن يخلي عنه وعن إِوانه من أسرى املسلمين .فقال عبد هللا :فقلي في نفس ق عدو من
أعداء هللا ّ
أقبل رأسه ُيخلي عنق وعن أسارى املسلمين ،ال أبالي! فدنا منه َّ
فقبل رأسه ،فدفع إليه السارى.
ِ
ُ
فقدم بهم على عمر رض ق هللا عنه فأِبر عمر بخبره ،فقال عمر :حق على كل مسلم أن ُيقبل رأا عبد هللا
بن حذاف وأنا أبدأ ،فقام عمر وقبل رأسه .وهذا إُماع من الصحاب على تصويو فعل وموقف عبد هللا
بن حذاف رض ق هللا عنه.
وال شك أن تقبيل رأا الطاغي مقابل أن يفك أسرهم أشد من كل ما ورد ذكره في السؤال  ..وهللا
تعالى أعلم.

ا:554

أبي مسلم وأمي نصراني تخلي عن دي ها وإلى اآلن لم تعتنق اإلسالم فهق ال تصلي وال

تصوم وال تلا الحجاب وكل همها الدنيا فقط وهذا الش قء يدفعنق إلى ِلق املشاكل في البيي بساو
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ً
ً
هذه القص وأبي يعيش بيننا وهو ال يِترث إلى هذا المر مطلقا فحال أمي هذه تساو لي حرُا كبيرا
ً
أمام القارب والصدقاء وِصوصا أني و أصدقائي من الشباب امللتزمين والحمد هلل أنا ال أقول هنا
ً
ً
بدافع التزكي ولِن ل ي أشرح لك القص فأحيانا أعامل أمي بقسوْ شديدْ وأت لم كالما قاسيا بساو
ما هي عليه وال أسمع م ها سوى كلم  :أني تصلي فلماذا هذه الفعال بوالدتك … فما حِم معامل ق
القاسي معها وهي على هذه الحال وأين أنا من برالوالدينُ ،زاك هللا ألف ِير؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بينك وَّين برالوالدين أوبروالدتك َ أكثرالناا عليك حقا َ مساف
واسع ال يعلمها إال هللا  ..وإذا كني ممن يبحثون عن الجن  ،وعن طريق لدِولها ،ويحرصون عليها  ..فالزم
رُل أمك َّ
فثم الجن .
ً
ُال من أصحابه ” :هل لك من ّ
أم؟ “ ،قال :نعم،
فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه سأل ر
و
فإن الجن عند ُلها “ .وفي رواي  ” :الزمها َّ
قال صلى هللا عليه وسلم ” :فالزمها َّ
فإن الجن تحي أقدامها “.
ر
وفي رواي  ” :الزم رُلها َّ
فثم الجن “.
فالوالد باب من أبواب الجن الثماني فاحرص على أن ال تضيعه  ..فإن علمي ذلك فاعلم أنه ال
يجوِ لك أن تِرهها على الدِول في اإلسالم  ..واملطلوب منك َ كما شرحي عن ظرفك َ أن ترغبها باإلسالم
من ِالل أِالقك الحسن  ..وحسن معاملتك لها  ..وأن تعاملها برفق فإن الرفق ال يِون في ش قء إال ِانه
وال ُينزع من ش قء إال شانه ،وهللا تعالى رفيق ُيحو الرفق في المركله  ..وأن تدعو هللا لها بالهداي والتوفيق ..
في ظهرالغيو  ..ولي لك عليها وراء ذلك من ش قء.


ا :555كنا في مجل أنا وأصحابي وكان من بين الحاضرين شخص من النصارى يريد أن ُيسلم،
ً
ولِنه ما ِال مترددا ،وكنا نقوم بإقناعه ،ولِن أتناء الحدي صدرت منق ُمل  ،وهي ” :أنا الرسول
ً
صلوات ربي وسالمه عليه كان قبل البعث مشركا “ ،ما حِم هذا الِالم رَّما صدرمنق عن ُهل ولي
أنا ممن يتهم الرسول عليه الصالْ والسالم بالشرك ال قبل البعث وال بعدها والعياذ باهلل أن أكون من
هؤالء الناا  ..ماذا أفعل هل أستغفرإلى هللا وأتوب أم ماذا ،أفتنق ُزاك هللا ألف ِير؟
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ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد أتيي شيئا كبيرا  ..استغفر وتو إلى هللا  ..واعترف بخطئك
وتراُعك عنه أمام من ُالستهم من أصحابك ،وأمام من كنتم تدعونه إلى اإلسالم؛ ح ى ال يرسخ في ذهنه
ش قء ِاطئ عن اإلسالم ونبق اإلسالم صلوات ربي وسالمه عليه  ..وتصد كفارْ لذنبك ،لقوله تعالىَ  :يا
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ
َ َُ َ ْ َ ْ َ َ
ص َدق ذ ِل َك ِ ْير لِ ْم َوأط َه ُر ف ِإن ل ْم ت ِج ُدوا
أيها ال ِذين آمنوا ِإذا ناُيتم الرسول فق ِدموا بين يدي نجواكم
َ َّ َّ َ َ ُ
اَّلل غفور َر ِحيم املجادل  .12 :واحذرأن تعود ملثلها تاني .
ف ِإن

ا:556

أنا والحمد هلل ملتزم ولِن في بعض الحيان تحدتنق نفس ق أن ما أفعله من صالْ وصيام

ً
وِصوصا أني بدأت بحفظ القرآن الِريم وتعلم العلوم الشرعي … ولِن تحدتنق نفس ق أحيانا بأن
كل ما أفعله من أُل ابتغاء مرضاْ هللا وأتناء صالتي أيضا هو من الرياء الناا فماذا أفعل ُزاك هللا
ألف ِيرل ي أتخلص من هذه الوساوا الشيطاني … حفظك هللا ورعاك وتاتك على هذا الدين وعلى
نصرْ نايه صلوات ربي وسالم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أن تحدتك نفسك بالرياء عند قيامك بالطاعات  ..فهذا من
الشيطان ليصدك عن فعل الطاعات  ..والعالج أن تستعيذ باهلل من الشيطان الرُيم  ..وتغيظه بفعلك
للطاعات  ..واستمرارك عليها  ..واعلم كما أن فعل الطاعات لوُه الناا وابتغاء السمع رياء  ..كذلك ترك
الطاعات لوُه الناا  ..وح ى ال ُيقال عنك ُمراء  ..هو من الرياء!

ا :557ماذا تفعل القليات املسلم في صرَّيا والجبل السود  ..في املجال السياس ق ،والشرط
ً
والعسِر  ..علما بأن لي لنا دول أِرى غير هذه ونحن شعو أصيل في هذه املنطق ؟
كذلك ماذا يفعل مسلمو البوسن والهرسك في مجال االنتخابات والسياس والبرملان والشرط
ً
ً
والعسِر ..علما بأن للنصارى قسط في الحِم؛ تلثق الحِم  ..وُزاك هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال كبير  ..فهو كمن يسأل أن نعطيه َ عن بعد َ ِط عمل
ملشاريع واسع  ..ومتشابِ الطراف واملعطيات  ..وما سألتم عنه ال ُيمِن أن نقول فيه افعلوا أو ال تفعلوا
ً
ً
 ..يجوِ أو ال يجوِ  ..قوال واحدا من دون تفصيل  ..إذ كثير من تلك املسا،ل تحتاج إلى دراس مفصل
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وميداني للواقع املسؤول عنه  ..ومن تم بيان الحِم الشرعي املناسو لهذا العمل أو ذاك  ..لِن الذي
يمِن أن نقوله لِم في هذه العجال  ،وننصحِم به َ بش ل عام َ :أنِم وغيركم من املسلمين مطالبون بأن
تعيشوا اإلسالم ما استطعتم  ..وأن تحتِموا إلى الشريع اإلسالمي في كل ُز،ي ونشاط من ُز،يات
ونشاطات حياتِم العام والخاص ما استطعتم  ..فما يجيزه لِم اإلسالم تفعلوه  ..وما ي هاكم عنه تنتهوا
 ..والعمل َ أيما عمل َ كلما اقترب من الشرك وساحاته  ..كلما تعين عليِم البعد عنه  ..واالرتياب منه ..
والتعامل معه بحذرشديد  ..لنه مهما قيل لِم عن املصلح ال ق ُيمِن أن تترتو أو تتحصل من ُراء هذا
العمل الشركي فهق ال ترقى وال تواِي مصلح التوحيد  ..وإلى درُ التفريط بمصلح التوحيد  ..كذلك
مفسدْ الشرك ال تعلوه وال تواِيه مفسدْ؛ بمعنى ال يجوِ أن نرتِو ونمارا مفسدْ الشرك من أُل دفع
ً
مفاسد هي أقل م ها ضررا  ..فهذا يتنافى مع النقل والعقل  ..وفعل ذلك من تلبي وتزيين إبلي على العباد!
ً
ً
وعليه كلما كان العمل بعيدا عن الشرك وساحاته  ..كلما كان القيام به ممِنا وسهال إذا كان في
ً
ً
ً
أصله مباحا أو كان في أصله محظورا ،لِن يترتو على القيام به مصالح َ معتبرْ شرعا َ ترجح على املصلح
ً
لضرر أكبر ..من قبيل العمل بأدل القاعدْ الشرعي ال ق تقول:
من اعتزاله وتركه  ..وكان في القيام به دفعا
و
” الضرورات تايح املحظورات “ ،وأدل القاعدْ ال ق تقول ” :الضرر ُيزال  ..ودفع الضرر الكبر بالضرر
الصغر“ ،وهللا تعالى أعلم.


ا:558

ً
شيخنا أنا سنق من إيران وعندنا مجموعات دعوي  ،لِن ُمعا من الجهال يفتون الناا

ويجيبون أسئلتم من دون علم شرعي ،وقد نصحناهم لِن رفضوا ،ماذا نفعل وما هي وظيفتنا؟ تم ما
ً
هي نصيحتِم لنا (أهل السن في إيران)ُ ،زاكم هللا ِيرا.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من أعظم الذنوب وأكبرها التوقيع عن هللا تعالى ورسوله بغيرعلم،
ُ
ال يتجرأ على الفتيا بغيرعلم إال من ر دينه ،ونقص عقله ،وهاني عليه آِرته ،وهو ضرب من الِذب على
هللا تعالى ،وعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وكان السلف الصالح يفرون من اإلفتاء ،ويلوذون فيما أش ل
ً
عليهم من املسا،ل بَ م ال أدري م ِشي أن يقولوا شيئا بغير علم على هللا تعالى وعلى رسوله صلى هللا عليه
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َ
ُ
َ
العال ُم َّ
عما ال
وسلم ،وكان علي بن أبي طالو رض ق هللا عنه َ وهو هو َ يقول :م يا بردها على الِ ِبد؛ إذا سئل ِ
يعلم ،أن يقول :هللا أعلم م.
وهؤالء من عنيتهم في سؤالك ،ومن كان على شاكلتهم ،وهم كثر :يقولون يا ّ
حرها على الِبد؛ إذا
ُسئل أحدهم فقال :ال أدري ،هللا أعلم  ..وهؤالء ُينصحون ،ويبين لهم ِطورْ ما هم فيه من ضالل ،فإن لم
ينتصحوا ،ولم ينتهواُ ،يعتزلواُ ،وينصح باعتزالهم واُتنابهم ،وتحذير الناا م هم ومن سؤالهم ،والرُوع
ً
ً
إليهم في مسا،ل الدين ،فلي كل من طالي لحيته ،وقصرتوَّه أصبح مفتيا ومرُعا ،يرُع إليه املسلمون!
نوصيِم ،وشباب اإلسالم في إيران ،بطلو العلم ،والرفق في الدعوْ إلى هللا ،فما كان الرفق في ش قء
ُ
إال ِانه ،وما نزع من ش قء إال شانه ،وهللا تعالى رفيق ،يحو الرفق ،ويبارك فيه ،ويجاِي عليه ما ال يجاِي
على العنف والشدْ  ..وعليِم باالعتدال وانتهاج التوسط والوسطي في الدين ،فالشركل الشرفي اإلفراط
ّ
أو التفريط ،في الغلو أو الجفاء ،وهما منهجان فاسدان ال يبالي الشيطان بأيهما يظفر  ..حفظِم هللا،
شر ،وذي ّ
ّ
شر.
وشباب اإلسالم في إيران ،وُميع بالد املسلمين ،من كل و

ا :559عندي سؤال :وهو أن اتنين من أشقائي كافرين ملحدين ،أحدهم يتبجح بإلحاده،
وسخره من اإلسالم واملسلمين ،وهو كثيرالجدال ولنقاش!
ً
ً
الثاني أكثر هدوءا منه ومع أنه كثير الجدال والنقاش أيضا إال أنه يرى أن على الجميع احترام آراء
اآلِرين ،ويجو أن يسود ُو الحو والتفاهم والو،ام الجميع رغم اِتالف الف ار  ..أبي وأمي وُميع
ً
ً
القارب تقريبا ال يرون بأسا في هذا المر ،ويقولون إن اِتالف الرأي ال ُيفسد للود قضي  ،لِننق حذر من
هذه القضي اللتزامي بشرع هللا ،وتقيدي بأح امه  ..وأود أن أعلم كيف التعامل معهما وَّخاص في أمور
املجامالت والسهرات العا،لي ال ق تتسم بقول الن ات والضحك واملرح ،مع العلم أننا نسِن تحي سقف
واحد  ..وَّارك هللا بِم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من ِالل ما وصفي في سؤالك فأني شاب مبتلى  ..كان هللا في
ً
عونك ،وآُرك ِيرا على مصابك وصبرك على بال،ك!
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والذي نفيدك به هنا :أنه ال توُد والي بينك وَّين أِويك؛ فالِفرالذي هما عليه يقطع ما بينِما
َ
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآلِر ُي َو ُّادو َن َم ْن َح َّاد َّ َ
َ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ
اَّلل َو َر ُسول ُه
من والء ،ومحب  ،وود  ..كما قال تعالى  :ال ت ِجد قوما يؤ ِمنون ِب ِ
ِ ِ ِ
ُ
ْ
َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ
ان َو َأ َّي َد ُه ْم ب ُ
وح ِمن ُه َو ُي ْد ِِل ُه ْم
ر
اليم
ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أو ِإِوانهم أوع ِشيراهم أول ِئك كتو ِفي قل ِوب ِهم ِ
ِ و
ْ َ ْ َ ْ ََْ ُ َ
اَّلل َع ْ ُه ْم َو َر ُ
ين ف َيها َ ض َق َّ ُ
ضوا َع ْن ُه ُأ َولئ َك ح ْز ُب َّ َ َّ ْ َ َّ
َ
َُ َّن َ ْ
َّلل ُه ُم
و
اَّلل أال ِإن ِحزب ا ِ
ِ
ِ ِ
ات تج ِري ِمن تح ِتها النهار ِ ِال ِد ِ ر ِ
َ
ُْْ
املف ِل ُحون املجادل .22 :
ُْ
ْ َ ُ َ
َّ
يم َو َّالذ َ
وقال تعالىَ  :ق ْد َك َان ْي َل ُِ ْم ُأ ْس َوْ َح َس َن في إ ْب َراه َ
ين َم َع ُه ِإذ قالوا ِلق ْو ِم ِه ْم ِإنا ُب َر ُآء ِمنِ ْم َو ِم َّما
ِ
ِ ِ ِ
َ ْ ُ ُ َن ْ ُ ن َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َّ ُ ْ ُ
َّ
اَّلل َو ْح َد ُه املمتحن :
اَّلل كف ْرنا ِبِم وَّدا بيننا وَّينِم العداوْ والبغضاء أبدا ح ى تؤ ِمنوا ِب ِ
تعبدو ِمن دو ِ ِ
.4
أفادت اآلي الولى :أن املؤمن ال يمِن أن يواد من حاد هللا ورسوله  ..وأفادت اآلي الثاني  :أن املؤمن
ال بد له من أن يظهرالعداوْ والبغضاء ملن حاد هللا ورسوله  ..ولو كانوا من قومه أو أقارَّه  ..وألصق الناا
به  ..ح ى يؤمنوا باهلل وحده.
فاملواالْ واملعاداْ  ..والحو والِره  ..كل ذلك يجو أن ُيعقد في هللا  وحده  ..وعلى أساا االنتماء
إلى العقيدْ والتوحيد  ..ولي في أي آصرْ أو رابط أِرى  ..ودين املرء ال يستقيم له إال بذلك.
ً
وقول أقارَّك ” :اِتالف الرأي ال يفسد للود قضي ! ” ُيطلق في املسا،ل ال ق تقبل الخالف شرعا
ً
وعقال  ..أما في مسا،ل الِفرواإليمان  ..مسا،ل العقيدْ والتوحيد  ..ال يجوِ إطال هذا القول؛ لن إطالقه
في هذا املوضع مؤداه إلى إبطال مئات النصوص من الِتاب والسن ال ق تلزم املسلم بمفاصل ومقاطع
ً
ال افرَ وَّخاص إن كان كفره من ُه الردْ َ وعدم اتخاذه وليا  ..ولو كان من ذوي القربى.
ويلزم كذلك أن ِالف نبينا -صلى هللا عليه وسلم -مع أبي ُهل  ..وكذلك ِالف أبي بِر
الصديق مع مسيلم الِذاب  ..ال يفسد للود بي هما قضي  ..وهذا ال يقول به مؤمن يعرف رَّه!
وكونك تعيش مع أِويك في بيي واحد  ..وتحي سقف واحد ،ننصحك بما يلي:
 -1أن تعتزل املجال ال ق ُيِفر أو ُيستهزأ بها باهلل عز وُل  ..ولو ابتليي بمجل ُيستهزأ به باهلل عز
وُل يجو عليك اإلن ار ،أو القيام !..
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 -2أن تصل أِويك بالوسا،ل النافع من كتاب أو شريط  ..أو تتحدث معهما ما علمي أن ذلك
نافع لهما  ..وطمعي بهدايتهما  ..فإن رجح لديك ِالف ذلك تعتزلهما وال تقربهما بش قء  ..ح ى يؤمنوا باهلل
وحده.
 -3أن تدعولِويك في ظهرالغيو بالهداي  ..فعس ى هللا أن يهديهما على يديك  ..فْلن يهدي هللا على
ً
ً
يديك رُال واحدا ِيرلك من حمرالنعم.

ا :560يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ” :أن من كان قبلِم إذا عمل بالخطيئ ُاءه الناهي
تعذيرا فإن كان من الغد ُالسه وواكله وشارَّه كأنه لم يره على ِطيئته بالم “.
هل يجوِ أن نجل

ونأكل مع حليقي اللحى واملدِنين والذين عندهم معاص ق ظاهرْ مع اإلن ار

عليهم وهل يجو اإلن ارعليهم في كل ُلس ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الحِم في هذه املسأل يعود لعدْ أمور:
م ها :هل هؤالء املذكورين من الرحم كالوالدين  ..وممن يجو وصلهم أم ال ..؟!
وم ها :تقييم ومعرف أيهما أحسن للمهاُر  ..واملهجورين  ..الوصل أم الهجران  ..وهل بالوصل
ُيحتمل إصالح هؤالء العصاْ أم ال  ..وهل الهجر أنفع للطرفين أم ال  ..وهل بالوصل ُيحتمل تأتر ُلي
الصالح بعادات الطالحين السيئ أم ال ..؟!
وم ها :حجم ونوعي املعصي ال ق يمارسها العصاْ !..
فهذا كله معتبر عند التوُيه بالجلوا أو عدمه  ..وأني بعد أن عرفي الذي ذكرناه لك ،أدرى
بنفسك  ..وَّمن عنيي من سؤالك  ..وهللا تعالى أعلم.

ا :561هل يجوِ هجر مرتِبق املعاص ق فو تالت أيام  ..وكيف يِون التعامل مع أصحاب
ً
املعاص ق املصرين على معصيتهم ،وُزاكم هللا ِيرا.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .عند الحدي عن هجر مرتِبق املعاص ق ينبغي النظر لعدْ أمور:
ُ
م ها نوعي املعاص ق ال ق ترتِو؛ هل هي من الِبا،رأم الصغا،ر ..وم ها صف مرتِبق املعاص ق بالنسب ملن
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يريد هجرهم؛ هل هم من الرحم أم ال  ..وم ها تقدير مفاسد الهجر من عدمه على مرتِبق املعاص ق ،والنظر
ً
ً
هل هذا الهجر أفضل لهم ولغيرهم أم أنه سيزيدهم ارت ابا ووقوعا في املعاص ق  ..وم ها النظر إلى العصاْ
أنفسهم؛ هل هم من ذوي الِبر ،واإلصرار ،والعناد في الباطل أم ال  ..هذه أمور ال بد من النظرإليها مجتمع
عند الحدي عن هجرمرتِبق املعاص ق ،وعن املدْ ال ق ُيهجرون فيها  ..وعلى ضوئها  ..وضوء تقديراملصالح
من املفاسد  ..يقرر الهجر من عدمه  ..وتقرر املدْ ال ق ُيهجرون فيها ،وهللا تعالى أعلم.

ا :562ما هو الحِم الشرعي في أن تلقي فتاْ كلم أمام ُمع من الرُال إذا كاني ساترْ لبدنها
ً
 ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يمِن القول بالتحريم على اإلطال  ،كما ال يمِن القول بالجواِ
واإلباح على اإلطال ؛ فاملسأل مرتبط بمدى الضرورْ والحاُ ملثل هذا الخطاب ال ق توُهه تلك املرأْ
أو الفتاْ للرُال ،ومرتبط كذلك بنوعي الخطاب ومادته ومدى حاُ الرُال إليه ،ومرتبط بشخصي
الفتاْ أو املرأْ ذااها؛ هل هي من الالتي يخضعن بالقول  ..والحركات أم ال  ..حي قد تاي في عهد النبق صلى
هللا عليه وسلم من النساء من كن يأمرن باملعروف وي هين عن املنِر ،ويسألن عن شؤون دي هن ،ويتوُهن
بذلك إلى الرُال ،كما في الترالصحيح عن يحيى بن أبي ُسليم قال :رأيي سمراء بني َنهيك َ وكاني قد أدركي
النبق صلى هللا عليه وسلم َ عليها درع غليظ ،وِمار غليظ ،بيدها سوط؛ تؤدب الناا ،وتأمر باملعروف،
وتنهى عن املنِر“[ قال الشيخ ناصرفي كتابه ُلباب املرأْ املسلم  :سنده ُيد ].
ِالص القول :كلما كان حدي املرأْ وِطابها للرُال أقرب للفتن  ..والخضوع في القول  ..ال نفع
ً
منه وال فا،دْ  ..كلما كان أقرب للحرم والحظر ،وكلما كان بعيدا عن الفتن والخضوع في القول  ..وظهرت
الحاُ إليه  ..وظهر نفعه وِيره على شره  ..كلما كان أقرب لإلباح والجواِ ،وهللا تعالى أعلم.

ا :563لِ ق طفل عمره تالث سنوات وهو َ ما شاء هللا َ ذكي  ..وقد ُلبي له أمه مجموع
ً
من قصص الناياء لتقصها عليها بصيغ يفهمها الطفل  ..والسؤال :هو ملا أصبح مندمجا مع
ً
ً
هذه القصص ُل معي وأصبح يؤلف لي قصصا أِرى ِارُ عن هذه القصص وقد قال كفرا؛
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ً
فقال لي ” :أن هناك رُال وكان يصلي فنزل هللا له َ والعياذ باهلل َ فقال هللا له تصلي  ..قال الرُل نعم ..
وأصبح يضحك الطفل  ..فما هو التِييف الفقهق لهذه املسأل وما الواُو علينا فعله  ..وَّاهلل
التوفيق؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ممن ُيرفع ع هم الحرج والت ليف الطفل ح ى يبلغ  ..لقوله صلى
هللا عليه وسلم ” :رفع القلم عن تالت  :عن املجنون املغلوب على عقله ح ى يبرأ ،وعن النا،م ح ى يستيقظ،
وعن الصبق ح ى يحتلم “.
واملطلوب في مثل هذه الحال الواردْ في السؤال أن ُيبين للطفل بأسلوب سهل ُيناسبه  ..وَّرفق ..
ً ً
أن هذا الذي قاله غيرصحيح وال يجوِ قوله  ..والصواب كذا وكذا  ..كما أن من املهم ُدا ُدا َ ل ي يتجنو
الطفل مثل هذه املزالق والِطاء الخطيرْ َ أن يلحظ الطفل عند البوين ومن هم في موضع القدوْ بالنسب
له  ..التعظيم واإلُالل والتوقير للخالق سبحانه وتعالى ولسما،ه الحسنى وصفاته العليا  ..إذ أن الطفل
يعِ َ في الغالو َ البيئ ال ق يعيش فيها؛ فإن كان يعيش في بيي أو بيئ تعظم الخالق سبحانه وتعالى
ً
انتقل إليه ذلك مباشرْ وتلقا،يا  ..فتراه يعظم الخالق سبحانه وتعالى  ..ويرُوله الوقارواإلُالل  ..ويحتاط
ُ
ً
لنفسه وكلماته عندما يذكر اسما من أسماء هللا الحسنى  ..وإن كان يعيش في بيي أو بيئ ال تعظم الخالق
ً
ً
سبحانه وتعالى  ..وال ترُو له الوقار واإلُالل  ..ينتقل ذلك إليه مباشرْ  ..ليش ل عنده سلوكا شاذا
ً
ومنحرفا  ..قد يصعو عالُه فيما بعد  ..وإن من الطفال من سمعناهم َ والعياذ باهلل َ يشتمون الخالق
سبحانه وتعالى  ..وملا تحريي عن الساو وُدت أن الخالق ُيشتم َ والعياذ باهلل َ في بيته  ..على مرأى ومسمع
من أبويه  ..ومن دون أي إن ار ..أوأدنى ردْ فعل تظهرِطأ هذا المرالجلل  ..نعوذ باهلل من الِفروالخذالن!


ا:564

ً
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :م من رأى منِم منِرا فليغيره..م شيخنا :نقوم بتغيير

بعض املنِرات كساب هللا ،وكشارب الخمر ،لِن نضطر في بعض الحيان إلى استعمال القوْ فينتج
عن هذا رفع الساب شِوى للطاغوت  ..هذا الِير يستدعي املوحد للتحاكم  ..الحِم واضح املسلم
ظالم وال افر مظلوم  ..ومعاقب املسلم  ..ولتجنو هذا العقاب يقوم البعض منا قبل أن نستعمل
ً
القوْ برفع شِوى موضوعها كالتالي :أن ِيدا اعتدى علي وضرَّنق  ..وسر مالي  ..بعد ذلك نستعمل
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ُ
القوْ ضد ِيد  ..وعندما يذهو إلى الطاغوت يجد نفسه أنه متهم  ..وَّالتالي ترفض ش ايته  ..وهذه
الطريق تنجي املوحد من العقوَّ الطاغوتي  ..لِن هذه الطريق أدت إلى انقسامنا إلى فريقين :فريق
يحرم على اعتبار أن هذه الطريق ال تدل على اُتناب الطاغوت  ..وفريق يجيز على اعتبار أن الحرب
ً
ِدع  ..فما حِم الشرع في هذه العمال  ..وما هوالطريق الشرعي املستقيم  ..افتنا وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أستحسن هذه الوسا،ل وال أرى ُواِها  ..فالغاي الحسن ال
تبرر الوسيل الباطل  ..كما أن هذه الوسا،ل والساليو ال تحل املش ل  ..وأرى أن اهتموا بنصح الناا
وتعليمهم ،وَّيان ِطورْ ما يتلفظون به من كفر  ..وإن اضطررتم لتغيير املنِر باليد فإنه ُيشترط لذلك
القدرْ  ..وأن ال يترتو عليه مفسدْ أكبر  ..ومن دون اللجوء إلى تلك الساليو امللتوي الوارد ذكرها في
السؤال.
تم عالم اإلِوان لدنى ِالف ينقسمون إلى فر  ..ال  ..ال تفعلوا ذلك  ..فإن ذلك من صنيع
الشيطان يفر بين املؤمنين!

ُ
ا :565هل يوُد حد فاصل ومحدد نلتزم به ونلزم به اآلِرين يفر بين ما يجو بيانه والصدع
َّ
به ،وَّين ما يجو كتمانه وعدم التحدث به للعام  ..ح ى ال ُيفتن الناا عن دي هم  ..وح ى ال ُيِذب هللا
َّ
ورسوله  ..أريد أن أقول :ما الحد الفاصل بين مالصدع بالحق وتايانه للناام  ..وَّين م ح ى ال ُيِذب
هللا ورسوله م وُزاكم هللا عنا كل ِير ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم يجو على الدعاْ وأهل العلم أن يحدتوا الناا بما يعرفون ..
َّ
ً
كامال وال يِتمون
ح ى ال ُيِذ َب هللا ورسوله  ..وال يفتنوهم عن دي هم  ..كما يجو عليهم أن يصدعوا بالحق
ً
ُ
منه شيئا ..لِن ال يوُد حد فاصل ومعلوم نلزم به أنفسنا واآلِرين من الدعاْ  ..فنقول لهم :هذا حد
حدتوا ما دونه  ..وما بعده فال تحدتوا به الناا ح ى ال ُيفتنوا في دي هم  ..ال يوُد ش قء من ذلك  ..وال نستطيع
ً
أن نحدد شيئا من ذلك  ..فاملسأل تختلف من ِمان لزمان  ..ومن م ان مل ان  ..ومن موضوع آلِر ..وقضي
َ
وأِرى  ..ومن تجمع آلِر  ..ومن مخاطو آلِر  ..وتقدير املواضع املناسب للقول من عدمها  ..والقدر
املناسو من القول من عدمه مرده للعالم أو الفقيه  ..والعلماء والفقهاء والدعاْ يتمايزون ويتفاضلون في
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ً
ً
ً
هذا املورد تمايزا وتفاضال عظيما  ..كل بحسو ما أوتي من علم وفقه وفضل  ..حي أن م هم من تراه يت لم
في موضع يِون السِوت أولى بحقه  ..ويسِي في موضع يِون الِالم والبيان هو الولى ُ ..وي ّ
حدث في
ِ
املفضول على حساب الفاضل ُ ..ويمسك عما يجو عليه بيانه  ..وفي املقابل يخوض فيما ال يعنيه ..
َ
وهذا مالحظ  ..لِن العتو يشتد على من يقع في مثل هذا املحظور أوالتقصيرعن علم وسابق إصر واروإرادْ
 ..لغرض في نفسه  ..أو رغب ملا في أيدي الطواغيي الظاملين  ..مع علمه باملخالف أو الِتمان ملا يجو عليه
بيانه  ..نسأل هللا تعالى أن يعلمنا التأويل ،وأن يفقهنا في الدين  ..ويجعل أعمالنا كلها ِالص لوُهه الِريم
 ..اللهم آمين.

568

اآلداب واألخالق

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

569

اآلداب واألخالق

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

ا :566ما حِم االنحناء للوالدين أو والدي الزوج لتقبيلهم ،ولو لم يِونوا يعجزون عن القيام
ً
 ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أرُو أن ال يِون في ذلك حرج إن شاء هللا؛ لقوله صلى هللا عليه
وسلم ” :فالزم رُلها ّ
فثم الجن “ .قاله للصحابي الذي سأله عن السايل إلى الجن  ..كناي عن االنِسار
والخضوع ،والتذلل ملا يجو على الولد نحو والدته  ..ولو صح ل اتو هذه ال لمات أن يقبل رُل أمه َ ولي
يدها َ الساعات الطوال  ..ملا تردد!!
مع التنايه إلى أنه لي كل انِسارأو انحناء يدِل في معنى العبادْ  ..وإال كان املضيف الذي ينحنق
ً
لضيفه من أُل أن يوصل إليه الضياف  ..عابدا له  ..وهذا ال يقول به أحد!
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لي والد ماديا لي

ً
محتاُا؛ فله بيي سِن وَّيي آِر يؤُره ،وأنا في ِارج البلد،

وأساعده ماديا حسو املستطاع ،وكل ما لديه من مال ال يساعد به أحد حي لدي أِوْ وأِوات
فقراء ال مسِن لهم وأنا ال أستطيع أن أساعد الجميع ،وإذا تأِرت في إرسال املال لبي ،فهو يغضو،
ويسخط علي  ..واملش ل أني متزوج ولي أوالد ،وال سِن لي ،وال أستطيع أن أبقى على هذه الحال مدْ
طويل  ..فال أدري من الحق بالرعاي أبي أم أِوتي الفقراء  ..مع العلم أن له القدرْ على إس انهم معه
ً
 ..وأن يساهم في نفقتهم ُميعا!..
ً
والسؤال :هل إذا حاسي املساعدْ املالي عن والدي أكون آتما  ..وهل في هذه الحال لو سخط
ً
ً
علي أكون عاقا للوالد  ..علما أننق لو ِصصي والدي ب ل املساعدْ  ..فهذا سيِون على حساب إِواني
ً
الفقراء  ..أفدنا ُزاكم هللا ِيرا ؟؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم أن للوالد حقا مغلظا عليك  ..لِن هذا الحق ال ُيخوله أن
يظلمك ،ويظلم إِوانك؛ فاهلل تعالى ّ
حرم الظلم  ..وأن يبغي بعضنا على بعض.
ُ
ُ
والذي ننصحك به :أن تداري والدك ما استطعي  ..وأن ترفق به ما استطعي  ..وأن تصله بالعطاء
بين الفين والِرى ما استطعي؛ بحي ال ضرر وال ضرار ..وأن تدفع طمعه عنك بلطف ما استطعي  ..ولو
ً
ُ
أدى ذلك بك إلى أن ال تعرفه على دِلك  ..وكم معك من املال  ..وأعلمه أن إلِوانك عليك وعليه حقا  ..فإن
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فعلي ذلك  ..تم هوبعد ذلك سخط عليك  ..فال تبالي لسخطه  ..لنه يغضو عليك من غيرموُو للغضو،
وهللا تعالى أعلم.
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أعرض عليِم مش ل ق وسؤالي :أنا اسمق ( أ.ع ) عمري  38سن من مصر ،تخرُي من

الجامع ( كلي الحقو ) عام  .. 1987رفض أبي أن يلحقنق بالعمل في شركته حي أنه يمتلك شرك
ً
لالستيراد والتجارْ ،وهو على قدر من الثراء  ..ولي تالت إِوان أكبر منق سنا ُ ..ميعهم يعملون معه في
الشرك منذ تخرُهم من الدراس  ..وَّحصص ورواتو عالي  ..بينما رفض الوالد أن أعمل معه في
الشرك  ..بحج عدم وُود عمل أو م ان شاغرلي !..
ً
وهو في هذه اليام يعطينق مبلغا كمساعدْ إلى حين حصولي على عمل  ..هذا املبلغ ال يواِي ربع ما
يسحبه إِواني من أرَّاح وأموال الشرك !..
هذه املعامل أوقعتنق في الحاُ الشديدْ  ..والدين  ..وفي كثير من الحيان لسد حاُيات العا،ل
والوالد تلتجئ ِوُ ق لطلو املساعدْ من والديها  ..وفي املقابل ترى نساء إِواني يتوسعون بشراء الدوات
ً
املنزلي وكل ما يشتهونه  ..مما يوقعنق في الحرج  ..ويجعلنق أشعربالغبن والظلم  ..علما أن إِواني ال يهتمون
ً
إال بأنفسهم  ..وال يلقون باال لغيرهم  ..كما أننق ال أستطيع أن أصارح والدي بهذا الظلم!
وأنا عن نفس ق  ..فإننق رُل متدين والحمد هلل أرض ى بما قسمه هللا لي  ..لِن تؤرقنق مثل هذه
املعامل الظامل  ..كما يؤرقنق موقف والدي أمام هللا يوم ُيسأل عن هذا التمييزوالتفريق بين البناء !..
ال أدري ماذا أفعل  ..فإني أِاف من العقو  ..هل أكلم والدي وأطالبه بالتسوي بينق وَّين إِواني
 ..أم أسِي ..؟!
وهل من كلم من فضيلتِم توُهونها إلى والدي عس ى أن ينصفنق بفضل هللا تم بفضل توُيهِم
ً
وكلمتِم  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ لوالدك أن يفر بينك وَّين إِوانك في العطاء ،فِما أن
من حقه عليك أن تبره فإن من حقك عليه أن يعدل بينك وَّين إِوانك ،فقد صح عن النبق صلى هللا عليه
وسلم أنه قال ” :إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك ،كما عليهم من الحق أن يبروك “.
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وعن أن قال :كان رُل ُال مع النبق صلى هللا عليه وسلم فجاءه ابن له فأِذه فقبله تم أُلسه
في حجره ،وُاءت ابن له فأِذها إلى ُنبه ،فقال النبق صلى هللا عليه وسلم ” :أال عدلي بي هما” يعنق في
تقبيلهما!
ً
فإذا كان يجو على اآلباء أن يعدلوا بين أبنائهم ح ى في توِيع القبل؛ فال ُي ّ
قبل ولدا أكثر من آِر ..
فمن باب أولى أن يعدلوا بي هم في املنح والعطايا!
ً
وفي سنن أبي داود أن بشيرا أراد أن ُيشهد النبق صلى هللا عليه وسلم على عطاء أعطاه لولده ،فقال
النبق صلى هللا عليه وسلم ” :له أِوْ ؟” فقال نعم! قال صلى هللا عليه وسلم ” :ف لهم أعطيتهم ما أعطيته
” قال :ال! قال صلى هللا عليه وسلم ” :فلي

يصلح هذا ،وإني ال أشهد إال على حق” وفي رواي قال ” :هذا

ُور  ..ال أشهد على ِور “.
كما أن إِوانك ال يجوِ لهم أن يقبلوا هذا العطاء من أبيك إن لم يسوي بينك وَّي هم في العطاء،
ً
كما في الحدي عن النعمان بن بشير قال :أعطاه أبوه غالما ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ” :ما
هذا الغالم ؟” قال :غالمي أعطانيه أبي ،قال :ف ل إِوتك أعطى كما أعطاك ؟” قال :ال! قال صلى هللا عليه
وسلم ” :فاردده “.
هذا هو الحق الذي يجو على أبيك وإِوانك أن يلتزموا به  ..كما نسألهم بأن يتقوا هللا فيك  ..وأن
يفِروا في آِراهم  ..وأن ما يتقلبون به من نعيم مغصوب  ..هو من الظلم  ..وهو ِا،ل ع هم ال محال  ..وإنهم
ُ
سيسألون عنه يوم القيام  ..يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلو سليم.
أما أني َ يا أخي َ فال حرج عليك أن تطالو بحقك َ من غير تجاوِ وال ظلم َ كما ال حرج عليك أن
تستعين بأهل العلم ممن هم حولك في إقناع والدك  ..باللين والحِم  ..عس ى هللا أن يهديه إلى الحق ..
ويعود عن ظلمه ُ ..ويصلح ما أفسد قبل أن يفوته الوان!
كما نوصيك بأن تحافظ على برك لوالدك  ..وأن ال تقابل ظلمه لك بظلم آِر  ..واعلم أن هللا
ُ
منصفك ال محال  ..إن لم يِن في الدنيا  ..ففي يوم تقض ى فيه الحقو بالحسنات  ..حي أن الحسن
يومئذ تواِي الدنيا وما فيها  ..وال حول وال قوْ إال باهلل.
و
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أبي مسلم وأمي نصراني تخلي عن دي ها وإلى اآلن لم تعتنق اإلسالم فهق ال تصلي وال

تصوم وال تلا الحجاب وكل همها الدنيا فقط وهذا الش قء يدفعنق إلى ِلق املشاكل في البيي بساو
ً
ً
هذه القص وأبي يعيش بيننا وهو ال يِترث إلى هذا المر مطلقا فحال أمي هذه تساو لي حرُا كبيرا
ً
أمام القارب والصدقاء وِصوصا أني و أصدقائي من الشباب امللتزمين والحمد هلل أنا ال أقول هنا
ً
ً
بدافع التزكي ولِن ل ي أشرح لك القص فأحيانا أعامل أمي بقسوْ شديدْ وأت لم كالما قاسيا بساو
ما هي عليه وال أسمع م ها سوى كلم  :أني تصلي فلماذا هذه الفعال بوالدتك … فما حِم معامل ق
القاسي معها وهي على هذه الحال وأين أنا من برالوالدينُ ،زاك هللا ألف ِير؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بينك وَّين برالوالدين أوبروالدتك َ أكثرالناا عليك حقا َ مساف
واسع ال يعلمها إال هللا  ..وإذا كني ممن يبحثون عن الجن  ،وعن طريق لدِولها ،ويحرصون عليها  ..فالزم
رُل أمك َّ
فثم الجن .
ً
ُال من أصحابه ” :هل لك من ّ
أم؟ “ ،قال :نعم،
فقد صح عن النبق صلى هللا عليه وسلم أنه سأل ر
و
فإن الجن عند ُلها “ .وفي رواي  ” :الزمها َّ
قال صلى هللا عليه وسلم ” :فالزمها َّ
فإن الجن تحي أقدامها “.
ر
وفي رواي  ” :الزم رُلها َّ
فثم الجن “.
فالوالد باب من أبواب الجن الثماني فاحرص على أن ال تضيعه  ..فإن علمي ذلك فاعلم أنه ال
يجوِ لك أن تِرهها على الدِول في اإلسالم  ..واملطلوب منك َ كما شرحي عن ظرفك َ أن ترغبها باإلسالم
من ِالل أِالقك الحسن  ..وحسن معاملتك لها  ..وأن تعاملها برفق فإن الرفق ال يِون في ش قء إال ِانه
وال ُينزع من ش قء إال شانه ،وهللا تعالى رفيق ُيحو الرفق في المركله  ..وأن تدعو هللا لها بالهداي والتوفيق ..
في ظهرالغيو  ..ولي لك عليها وراء ذلك من ش قء.

ا:570

هناك عا،ل من امللتزمين بالدين وهم على املنهج السلفي ،ولِن أباهم ال يصلي ويِثر من

سو هللا وسو النبق صلى هللا عليه وسلم واالستهزاء بالدين  ..مع أنهم نصحوه أكثر من مرْ ولِنه لم
يستجو إلى نصحهم  ..فما واُبهم تجاهه من حي الوالء والبراء  ..مع العلم أن أبناءه كلهم يعملون إال
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واحد في الجامع  ،فهل يجوِ الكل من أكله أو الجلوا معه على ما،دْ الطعام ،وَّخاص الطالو
الجامعي؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن أبى َ بعد النصح َ إال االستمرار بهذا الِفر البواح  ..فهو كافر
ُ
مرتد  ..تجرى عليه أح ام الردْ ،وال ق م ها :فسخ عالقته مع ِوُته  ..وفقده لواليته على أبنا،ه وَّناته ..
وأرى اعتزاله ومجافاته ما أمِن؛ رَّما يِون ذلك أنفع له  ..لعله يعود إلى رشده وصوابه وإيمانه ،وال حول
وال قوْ إال باهلل.
َ َ َ ُ
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآلِر ُي َو ُّادو َن َم ْن َح َّاد َّ َ
َ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ
اَّلل َو َر ُسول ُه َول ْو كانوا َآب َاء ُه ْم
قال تعالى  :ال ت ِجد قوما يؤ ِمنون ِب ِ
ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ
َ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ
ان َو َأ َّي َد ُه ْم ب ُ
ات ت ْج ِري
ر
اليم
أو أبناءهم أو ِإِوانهم أو ع ِشيراهم أول ِئك كتو ِفي قل ِوب ِهم ِ
وح ِمنه ويد ِِلهم ُن و
ِ و
ْ َ ْ َ ْ ََْ ُ َ
اَّلل َع ْ ُه ْم َو َر ُ
ين ف َيها َ ض َق َّ ُ
ضوا َع ْن ُه ُأ َولئ َك ح ْز ُب َّ َ َّ ْ َ َّ
َ
اَّلل ُه ُم
اَّلل أال ِإن ِحزب ِ
ِ
ِ ِ
ِمن تح ِتها النهار ِ ِال ِد ِ ر ِ
َ
ُْْ
املف ِل ُحون املجادل .22 :
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أنا شاب َّ
من هللا علي بااللتزام منذ الصغر والتعرف على التوحيد َ تبتنا هللا وإياكم عليه

َ وقد ِرُي للجهاد في سايل هللا  ..فأعتقلتنق أُهزْ المن ،وعندما ِرُي من السجن علمي بأن
ً
ً
أهلي قد حزنوا علي حزنا عظيما؛ ح ى أن والدتي كادت أن تفقد عقلها لفقدي ،وأنا أِش ى بحق أن
تموت والدتي أو أن تفقد عقلها إذا ِرُي مرْ أِرى للجهاد  ..ويعلم هللا يا شيخ أننق ال أقول ذلك
ً
هروَّا من الجهاد وال ِوفا من املوت ،فاملوت في سايل هللا أسمى ما أتمنى ،ولِنق قرأت مرْ أنه يعذر
بعدم الخروج للجهاد من ِش ق عودْ أبويه عن اإلسالم أو ِوال عقلهما  ..فما قولك يا شيخ  ..وهل من
نصيح تنصحنق؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وردني كثيرمن السئل نحوهذا السؤال  ..كيف نوفق بين حاُيات
الوالدين ورضاهما وَّين الخروج للجهاد في سايل هللا  ..وأي الواُبين نقدم على اآلِر  ..وهذا سؤال قد
أُبي عنه أكثر من مرْ  ..وأعيد هنا فأقول :الصل التوفيق بين ُميع الواُبات  ..وعدم ترك ش قء م ها أو
ُ
ً
ّ
ُعل واُو مبررا لترك واُو آِر  ..فإن تعذرذلك وال يمِن التوفيق قدم الواُو املتعلق بحق هللا تعالى
ً
َ َو َّ ْ َ ْ ْ َ
الن َسان ِب َو ِال َد ْي ِه ُح ْسنا
والحق العام على الواُو املتعلق بالحق الخاص  ..كما في قوله تعالى :و صينا ِ
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َ
َ
ُ ْ َ َ ُُ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ
ْ َ ُ
اك ِلتش ِر َك ِبي َما ل ْي َ ل َك ِب ِه ِعلم فال ت ِط ْع ُه َما العنِبوت .8 :وقال تعالى  :ق ْل ِإن كان َآباؤك ْم
وِإن ُاهد
وها َوت َجا َ ْ َت ْخ َش ْو َن َك َس َاد َها َو َم َساك ُن َت ْر َ
اُ ُِ ْم َو َعش َيرُت ُِ ْم َو َأ ْم َوال ْاق َت َر ْف ُت ُم َ
َو َأ ْب َن ُاؤ ُك ْم َوإ ِْ َو ُان ُِ ْم َو َأ ِْ َو ُ
ض ْو َن َها
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
اَّلل ب َأ ْمره َو َّ ُ
صوا َح َّ ى َي ْأت َي َّ ُ
َأ َح َّو إ َل ْي ُِ ْم م َن َّ
اَّلل َو َر ُسوله َوُ َهاد في َسايله َف َت َرَّب ُ
اَّلل ال َي ْه ِدي الق ْو َم
و
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ
اس ِقين التوَّ .24 :
الف ِ
هذا هو الصل  ..وهذا هو الحِم العام  ..ولِن هذا الحِم العام ال يمنع أن ننظرإلى الضرر الناتج
ً
ً
عن التخلف عن الواُبين ،وتقديم أقلهما ضررا وأكثرهما نفعا  ..إذ هناك حاالت استثنا،ي ِاص يعرفها
املرء من نفسه وممن يعيش معهم  ..ال يعرفها غيره  ..قد يجد أن بقاءه عند أبويه  ..وأن يقوم على ِدمتهما
ً
ورعايتهما  ..وِدم غيرهما من املسلمين ممن يعول وغيرهم أكثرنفعا وعطاء مما لونفرإلى ساحات الجهاد
ً
ً
فحينئذ عليه أن ُيقدم الواُو الكثرنفعا  ..ويدفع الكثر م هما ضررا ًً.
..
و
ُويقال كذلك :ينبغي النظر إلى أي الساحات والطراف أكثر حاُ إليه ُويمِن أن ُيعطي وينفع فيها
أكثرَ بناء على ما يملك من ِصا،ص ومقومات وصفات  ..وامل ان الذي يعيش فيه َ ساحات الجهاد والقتال
 ..أم ساحات الدعوْ إلى التوحيد والبناء  ..وعلى ضوء ذلك يختار.
ً
ً
ً
ُويقال كذلك :ينبغي النظر إلى أكثر الواُبات استعجاال وإلحاحا  ..وإلى أكثرهما احتماال للتأِير ..
ً
ً
ولو كان تأِيرا نسايا  ..فيقدم الواُو املستعجل االضطراري الذي ال يقبل التأِير  ..على الواُو الذي
يقبل نوع تأِير ،مثال ذلك :رُل يتعين أن يأِذ أمه للمستشفى  ..وأن يقوم على رعايتها إلى حين شفائها ..
ُ
ولو أهملها أو تركها ملاتي  ..وفي نف الوقي فتح له باب الجهاد الواُو  ..ولِن لو تأِر إلى حين شفاء أمه
 ..ال يتعطل الجهاد وال يتوقف  ..وال تترتو عليه تلك املفسدْ ال ق تواِي مفسدْ وفاْ والدته لوتركها وأهملها
ً
ً
 ..ولو كان العِ ؛ أي أن تلبي نداء الجهاد يِون أكثر استعجاال وإلحاحا  ..بحي أنه ال يقبل التأِير ..
ُ
حينئذ الجهاد على ما سواه.
قدم
و
ُويقال كذلك :كلما كان وُود املرء أقرب إلى مواقع الجهاد وساحاته ،كلما تأكد حِم وُوب النفير
بحقه بخالف البعيد والبعد.
ُويقال كذلك :كلما َّ
تيسرالوصول إلى ساحات الجهاد ومواقعه كلما تأكد الوُوب وكان النفيرأوكد
على املرء  ..بخالف من ال يجد الطريق اآلمن  ..مجموع هذه المور ال بد من مراعااها والنظرإليها عند تقديم
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واُو على واُو  ..أو فعل على فعل عندما يستويان من حي الوُوب  ..ويصعو التوفيق بي هما  ..بهذا
أُيو عن سؤالك  ..وعن كل من سأل نحو سؤالك  ..وما أكثرهم ،وهللا تعالى أعلم.

ا :572أتيحي لي فرص تعلم العلوم الشرعي في إحدى الجامعات الشرعي  ،وهذا يتطلو منق
أن أسافر لطلو العلم هناك  ،ولِنق ألقى معارض من أبو ّي  ،حي أنهما ال يعجبهما ذلك ،لبعدهما
الشاسع عن الدين  .وأنا ُاهل بدينق ،كما تستطيع مالحظ ذلك من كثرْ أسئل ق ،فهل أتوكل على هللا
ً
وأعصيهما وأسافرأم أبقى ها هنا غارقا بالجهل؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا كان العلم الضروري الذي تحتاُه كالتوحيد ونحوه  ..غير
متوفر في منطقتك  ..وال تستطيع أن تتحصل عليه بمفردك من ِالل الوسا،ل املتاح لك  ..يتعين عليك
شد الرحال إلى املواطن ال ق تستطيع أن تطلو فيها العلم  ..وتجد مبتغاك  ..سواء رض ق والداك بذلك أم
لم يرضيا  ..أما إن كان بمقدورك أن تطلو العلم  ..وتعرف ما يتعين عليك من شؤون الدين وأني في
منطقتك  ..فال يصح لك السفرللدراس إال بإذنهما  ..وهللا تعالى أعلم.

ا:573

عندما يرى رُل امرأْ سافرْ متبرُ  ،يقول لصاحبه :انظروا إلى هذه العاهرْ ،لع ها هللا

 ..فهل هذا من قذف املؤمنات الغافالت ،وهل يجوِ لع ها ،مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لعن
ً
أمثالها من ال اسيات العاريات ،ووصف املرأْ املتعطرْ بالزاني  ..وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ قذف املسلمات املحصنات بالزنى أو العهر وإن كن
متبرُات ،كما ال يجوِ لعن إحداهن على التعيين إال امرأْ اشتد فجورها وفسقها وأذاها للعباد  ..وُاهرت
بذلك  ..واللعن الوارد في بعض الحادي الخاص بال اسيات العاريات وغيرهن من الفاسقات هو من قبيل
اللعن العام ال املعين ُ ..ويستدل بها على لعن املعين لِن بشروط  ..كذاك الرُل الذي كان يشرب الخمرفي
عهد النبق صلى هللا عليه وسلم ُويقام عليه الحد فقال أحد املسلمين ” اللهم العنه ما أكثرما يؤتى به ” فنهى
ً
النبق عن لعنه بعينه ،فقال ” :ال تلعنوه فوهللا ما علمي إال أنه ُيحو هللا ورسوله ” علما أن النبق صلى هللا
ً ً
عليه وسلم لعن الخمروشاربها ،وعاصرها  ..لعنا عاما.
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أضف إلى ذلك فإن املسلم لي بطعان وال لعان ،فال ينبغي أن يعود نفسه على كثرْ الطعن واللعن
حي كلما رأى امرأْ متبرُ وما أكثرهن في هذا الزمان بادرها باللعن والطعن  ..فيقض ق ُل يومه بين اللعن
والشتم والطعن!

ا :574تنتشر في هذه اليام شائعات تقوم عليها وسا،ل اإلعالم الصلياي وأتباعها من اإلعالم
ً
العربي املنافق فينقلون أِبارا تس قء للمجاهدين وتخذل بالم إلدِال روح الهزيم بين شباب
اإلسالم فما حِم من يصد هذه الِبار السيئ ال ق ال دليل عليها إال ما نطقي به وسا،ل اإلعالم
الِفري  ،وما حِم من يسأل عن هذه الِبار فيؤدي ذلك أن ينشر هذا الخبر من حي ال يدري تم ما
ً
حِم من ينشرهذه الِباربين املسلمين  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ نشر وإشاع ما يشيعه العدو ال افر عن املسلمين،
َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َْ
ال ْمن َأو ْال َخ ْوف َأ َذ ُ
اعوا
ِ
وَّخاص ما يتعلق بمسا،ل الجهاد واملجاهدين ،كما قال تعالى :وِإذا ُاءهم أمر ِمن ِ ِ
َ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ
ُ
اَّلل َعل ْيِ ْم َو َر ْح َمت ُه
ِب ِه ولو ردوه ِإلى الرسو ِل وِإلى أ ِولي الم ِر ِم هم لع ِلمه ال ِذين يستن ِبطونه ِم هم ولوال فضل ِ
َّ َ َ َّ َ ً
َ َّ ُ
الت َب ْعت ُم الش ْيطان ِإال ق ِليال النساء.83 :
ً
والذي يصد أِبارهم أقل سوءا ممن يسأل ع ها َ غير الذين يقدرون على استنباط الِبار من
ً
املؤمنين املوحدين َ فيِون سابا في نشرها وإذاعتها من حي ال يدري ،والذي يعمل على نشرها وإذاعتها من
ً
غيرحاُ وال سؤال عن حقيقتها هو أسوأ من سابقيه ،فليتنبه اإلِوان لذلك ُزاهم هللا ِيرا.

ا:575

كيف يمِن الجمع بين الغلظ على ال افرين وَّين حسن الخلق في املعامالت ،بين أن

بعض الناا يحتج على من يسمونهم التِفيريين بأن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان حسن الخلق
مع الِفار وأنه ب ى على نف يهودي فلتي منه ولم تسلم وأنه كان يزيل أذى ُاره اليهودي ،إلى غيرها
ً
من الحوادث ال ق تبين حسن ِلق النبق عليه الصالْ والسالم ،فيحتج عليهم أنه لم يِن غليظا وغيرها
من االحتجاُات ،فسؤالي هو م ى يظهراملسلم العداوْ والبغضاء وم ى يظهرحسن الخلق؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .حسن الخلق والرقي في التعامل يجو أن يِون في ُميع الحوال
والتقلبات ،وُميع الساحات؛ ساحات الحرب والسلم والعهد سواء.
أما إن كان مرادك م ى نظهر الشدْ والغلظ وم ى نظهر الرفق واإلحسان على اآلِرين من غير
املسلمين ..؟
أقول :في ساحات القتال والحرب وميادينه ينبغي على املسلم أن يظهر الشجاع والشدْ والغلظ
ُ
على اآلِرين املحارَّين ،وعلى هذه الساحات تحمل النصوص الشرعي ال ق تحض على الشدْ والغلظ على
ً
ال افرين املحارَّين ،بينما في ساحات العهد والمان ،ال ق يِون فيها لل افرذم وعهدا عند املسلمين  ..فهنا
وأمان مع
ينبغي على املسلم أن يظهر الرفق واإلحسان في التعامل مع اآلِرين ممن هم في ذم أو عهد
و
ُ
املسلمين  ..وعلى هذه الساحات وامليادين تحمل ُميع النصوص الشرعي ال ق تدعو إلى الرفق واإلحسان
عند التعامل مع اآلِرين ،وهللا تعالى أعلم.

ا:576

تابع للسؤال الذي قبله  ..في نف امل ان الذي يعمل به هذا الشاب موظفين من ديانات

وُنسيات مختلف  ..فِيف يتعامل معهم  ..هل يظهرلهم الِال الحسن على أمل أن يدِلوا في هذا
الدين العظيم الذي ارتضاه هللا سبحانه للناا كاف  ،أم يظهر لهم العداء والبغض لنهم رعايا دول
كافرْ وتعادي اإلسالم..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إظهارالعداوْ والبغضاء للِفروال افرين ال يمنع من إظهارالِال
اإلسالمي الحسن في التعامل مع اآلِرين  ..وَّخاص إن طمع املسلم في تأليف قلوبهم على اإلسالم ..
ً
فاملسلم مطالو بأن ُيظهر االتنين معا  ..وكل في موضعه ،وهللا تعالى أعلم.
ا:577


ّ
هل الِالم في عيوب شخص ال يصلي يعتبر غيب ..؟

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال؛ لي غيب ؛ لن الغيب ذكرك أِاك فيما يِره  ..وتارك الصالْ
ً
كليا لي أِاك  ..وهذا ال يعنق أنه ُا،زالحتمال حصول مفاسد ومحاذيرأِرى من غيرُه الغيب  ..كما
أن املسلم ينبغي عليه أن يترفع عن هذه الِال ؛ نقل العيوب والقال والقيل فيها  ..فوُود العيو في
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اآلِرين ينبغي أن يحملك على أن تحمد هللا تعالى على معافاته لك مما ابتالهم به من العيوب وسلمك م ها
 ..وتعرف عظيم فضله عليك  ..ال على أن تتندربها  ..وتنقلها في مجالسك من مجل آلِر!
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ا:578

طلب العلم

هل يصح سلم الطلو هذا الذي ذكرتموه في مقالِم ” ُّ
السلم التدريجي في طلو العلم” َ

بتفاصيله ومراحله الثالث َ لطالب الجامعات والعلم الدنيوي كالطباء واملهندسين وغيرهم  ..حي
تعلمون َ حفظِم هللا َ ما ُيصرف من الوقي من أُل الدراس العلمي الدنيوي وِاص الطباء؛
فيضاف لذلك العمل في املشافي واملستوصفات واملناوَّات الليلي  ،فهل هذا السلم ِاص باملتفرغين
لطلو العلم الشرعي أم أنه يحق للجميع إن وُدت العزيم بعد االستعان باهلل  ..وَّارك هللا فيِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .طلو العلم الشرعي الذي ال غنى للمسلم عنه  ..فرض على كل
ً
مسلم ومسلم  ..أيا كاني مهنته أو كان اِتصاصه العلمق والكاديمق  ..وأما التوسع في الطلو أكثر من
ً
الواُو  ..أقول :نعم يمِن أن يقوم به املسلم أيا كان عمله أو كاني مهنته  ..أو كان اِتصاصه الدراس ق
والعلمق َ ما دام يملك الحد املقبول من الفهم وعلوم اآلل َ فهذا ال يمنع من ذاك  ..فالصحاب َ رض ق هللا
ع هم َ كانوا يمارسون مه هم اليومي واملعيشي  ..وأعمالهم الجهادي  ..وفي نف الوقي كانوا علماء رَّانيين
 ..فهذا ال يمنع من ذاك  ..ولِن الذي يمِن أن نقوله :أن الطالو املتفرغ  ..قد ينجز املقرر من العلوم
الشرعي  ..في فترْ ِمني وُيزْ  ..قبل غيره ممن له مشاغل أِرى  ..ومهام ونشاطات أِرى  ..وكل ِير …
وأصارحِم القول :أننق أعرف ِمالء من ذوي االِتصاصات العلمي  :مهندسين وأطباء وغيرها من
االِتصاصات  ..هم أفقه وأعلم بِثيرمن كثيرمن ذوي الدراسات واالِتصاصات الشرعي  ..وأكثرحماس
للدين ونصرْ قضاياه م هم  ..وهللا تعالى يؤتي فضله من يشاء  ..وفقِم هللا تعالى ل ل ِير.

ا:579

شيخنا الفاضل ما هي الِتو ال ق تنصحون بقراءاها  ،لطالو علم مستجد .

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ننصح بمراُع بح ” مذكرْ في طلو العلم ” حي ذكرنا فيها
قا،م الِتو ال ق ننصح بها طالو العلم.

ا :580كلما عزمي على قراءْ الِتو اإلسالمي لطلو العلم والتفقه بالدين ،أوقفتنق هذه
ً
الِمي الضخم من الِتو  ..فبماذا أبدأ ،وكيف أبدأ ،أرشدني ،وُزاك هللا ِيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قبل أن تبدأ بالقراءْ وتبدأ بإنزال الِتو عن الرفوف ال بد من أن
ً
تحدد مسبقا الهدف من القراءْ؛ إذ أن تحديد الهدف من القراءْ يرشد قراءتك ،ويجعلك تحسن التعامل
مع الِتو والعناوين ال ق تريدها وتحتاُها.
ً
ً
مثال ذلك :أن تحدد لنفسك هدفا وهو معرف ” حِم تارك الصالْ ” فهنا تجد نفسك ملزما بأن
تتناول البحاث والِتو ذات العالق بمسأل حِم تارك الصالْ  ..ولي غيرها.
ً
ً
أو تحدد لنفسك هدفا وهو معرف شروط شهادْ التوحيد  ..فهنا تجد نفسك كذلك ملزما بتحديد
املراُع والِتو ذات العالق بما تبح عنه.
ً
وكذلك لو أردت أن تعرف حِم الشرع في عمل املرأْ  ..تجد نفسك ملزما َ ولو كني في مِتب فيها
أكثر من ألف كتاب َ بتحديد الِتو واملراُع ذات العالق بموضوع عمل املرأْ في اإلسالم  ..وهِذا بقي
املواضيع ال ق تشعرأنك بحاُ ملعرف ش قء ع ها.
ً
ومن دون تحديد الهدف من القراءْ ال تصل إلى ش قء  ..وال يمِنك أن تقرأ شيئا ،ويضيع وقتك كله
بين الحسرْ وَّين النظر إلى عناوين الِتو وهي مصفوف على رفوفها  ..ومثلك مثل من يخرج إلى املسجد أو
السو وهو ال يعرف ملاذا ِرج ،وماذا يريد من ِروُه!
َّ
تم هناك قراءْ مرشدْ وقراءْ غيرمرشدْ  ..وملزيد من الفا،دْ راُع رسال ” مذكرْ في طلو العلم ”
فهق منشورْ في موقعنا على اإلنترني.


ً
ا :581يعلم هللا إني أحبك فيه أتعرف ملاذا ؟ أوال :لنك منصف في حِمك على اآلِرين برغم ما
ً
تتعرض له من هجوم ،وهذه ميزْ نادرْ الوُود في ِماننا هذا  ..ف لما قرأت كتابا لك أو مقال تظهر لي
ً
هذه الصف بجالء .وتانيا :لنك تابي الخطى  ..نسأل هللا أن يثاتنا على دينه  ..إضاف إلى مزايا أِرى ..
لِن اإلنصاف عزيز في ِماننا هذا  ..ومن تحلى به أحبه الناا ،رغم أنف حبيبق وشيخي أبو بصير
الطرطوس ق حفظه هللا وأفادنا من علمه ومِننا من نشره بين املسلمين.
ً
سؤالي شيخنا الحبيو :هل لرُل مثلي بلغ من العمر  36عاما أن يطلو العلم ويتدرج فيه؟ أم أن
القطار قد فاتنق فأبح عن ش قء آِر؟ بالرغم من أننق منذ أن بدأت أقرأ كتبك شعرت أننق أستطيع أن
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ً
أعطي وأفيد الناا بتعليمهم العلم الشرعي درُ درُ  ،مع كل ِطوْ أِطوها في الطلو ،ولِن كثيرا ما
تتوارد علي فِرْ أن العمرقد فات.
ً
تانيا :ليهما أسعى :الجهاد أم طلو العلم؟ أم أنه ال تعارض بي هما وال يعو أحدهما اآلِر؟ بمعنى
ً
أنه في الِمن الولى كان طلب العلم يسافرون من بلد إلى بلد ليسألوا عن حدي مثال ،أما اليوم فالعلم هو
الذي يأتينا إلى داِل بيوتنا  ..ولي العلم فقط ،بل إن أهل العلم يأتوننا إلى بيوتنا من ِالل االتصال بهم
ً
ً
العالم يشرح لنا املادْ صوتا وصورْ
عبر وسا،ل االتصال املختلف  :إنترني وُوال وفضا،يات  ..بل أصبح ِ
ً
ً
داِل حجرْ نومنا  ..لِن الجهاد في هذا الزمان عزيز وأصبح كنزا تمينا يصعو الوصول إليه  ..فأيهما أولى
ً
بي؟ أم أنه يعتمد على توفرالسايل ،ومن تم أسلك الدرب دون تأِير ،وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أحبِم هللا الذي أحباتمونا فيه  ..وفيما سألي عنه أقول :العلم
ُيطلو من املهد إلى اللحد  ..وطلبه عبادْ ُيلتم أُره مهما تقدم السن بالطالو  ..ومن الصحاب من طلبوا
ً
العلم وهم كبارفي السن ُ ..ويذكرعن ابن حزم أنه ابتدأ طلو العلم وهو بعد العشرين  ..وقد أصبح مجتهدا
ً
مطلقا  ..ال تيأا يا أخي  ..وكن من ذوي الهمم العالي  ..وأرُو أن نسمع باسمك كعالم مجتهد  ..وما ذلك
على هللا بعزيز.
أما السؤال الثاني فأُيو عنه فأقول :ال تعارض بي هما  ..إال إذا أردنا أن نعارض بين الطاعات
بعضها مع بعض؛ فنعارض بين طاع الحج أو الصوم  ..أو العمل والِسو  ..أو الزواج و العلم  ..مع الجهاد
 ..فهذه نغم لم يِن يعرفها سلفنا الصالح  ..وإنما كانوا يعملون بالطاع عندما تتعين  ..ويحين وقتها ..
ً
ُويفتح بابها  ..فإذا عقدت مجال العلم كانوا طالبا للعلم  ..وإذا ُاء موسم الحج حجوا  ..وإذا ُاء رمضان
ُ
صاموا  ..وإذا فتح لهم باب للجهاد ُاهدوا  ..وهم مع كل ذلك يتزوُون  ..ويتِسبون  ..ويعيشون حيااهم
الثاني  ..فال تعارض بين ذلك كله وهلل الحمد  ..تم ذلك كله مشروط بالقدرْ واالستطاع  ..فتأتي من
العبادات ودينك ما تستطيعه  ..لقوله تعالى :م فاتقوا هللا ما استطعتم م  ..فديننا لم يتنزل َ حاشاه َ لنشقى
ُ
 ..وإنما لنسعد  ..ونسعد الدنيا معنا به.
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كما تعلم َ حفظِم هللا َ أن العلماء بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم من الناا ..

والسؤال :م ى يحق للناا نقدهم؟ ومن الذي ينتقدهم؟ وهل يحق ذلك ل ل أحد أم هي مهم
العلماء..؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يحق نقدهم إذا ِالفوا الحق ووقعوا في الخطأ  ..ومن غيرإفراط
وال تفريط  ..مع التنايه إلى ضرورْ املحافظ على حقهم وما يجو لهم من التوقيرواالحترام  ..كعلماء.
أما من الذي يحق له نقدهم ونصحهم  ..؟
ً
هو الذي يعلم الحق فيما قد ِالفوا فيه وأِطأوا  ..وال ُيشترط له أن يِون عاملا مثلهم  ..فالدل
ُ
من سيرْ السلف الصالح على نصح الصغير للِبير  ..واستدراك الصغير على الِبير أكثر من أن تحص ى في
هذا املوضع ،وهللا تعالى أعلم.

ا:583

هل هناك أمثل عن السلف الصالح في استدراك الصغير على الِبير؟ وفي وُود علماء

صغارالسن ؟و هل العلم بالسن؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .النماذج من سيرْ السلف الدال على استدراك الصغيرعلى الِبير
كثيرْ ،م ها الخالف الذي حصل بين الصديق والفارو عمر حول قتال مانعي الزكاْ ،كما في الحدي
الصحيح ،عن أبي هريرْ قال :ملا توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان أبو بِررض ق هللا عنه ،وكفرمن
كفر من العرب ،فقال عمر رض ق هللا عنه  :كيف تقاتل الناا؟ وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
أمرت أن أقاتل الناا ح ى يقولوا ال إله إال هللا ،فمن قالها فقد عصم منق ماله ونفسه إال بحقه ،وحسابه
ً
على هللا .فقال :وهللا لقاتلن من فر بين الصالْ والزكاْ ،فإن الزكاْ حق املال ،وهللا لو منعوني عناقا كانوا
يؤدونها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها .قال عمررض ق هللا عنه  :فوهللا ما هو إال أن
قد شرح هللا صدرأبي بِررض ق هللا عنه ،فعرفي أنه الحق.
ً
بينما عبد هللا بن عمر يروي حديثا عن النبق  لو كان عمر أو أبو بِر الصديق رض ق هللا ع هما قد
سمعاه ملا احتج واعترض عمر على أبي بِر ،وملا أُاب أبو بِر عمر بما أُابه به ،كما في الصحيح عن ابن
ً
عمر قال :قال رسول هللا  :م أمرت أن أقاتل الناا ح ى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا،
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ويقيموا الصالْ ،ويؤتوا الزكاْ ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منق دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم ،وحسابهم
على هللا م.
قال ابن حجر في الفتح :م وفي القص دليل على أن السن قد تخفى على بعض أكابر الصحاب ،
ويطلع عليها آحادهم ما -هَ.
ً
فإن ُعلم ذلك ،أقول :الِبير في ميزان الشرع هو الحق ولو كان صاحبه صغيرا  ..وأنصاره قل ..
ً
والصغيرفي ميزان الشرع هو الباطل ،ولو كان صاحبه كبيرا ،وأنصاره هم الِثرْ  ..هذه حقيق مطلق متفق
عليها بين ُميع أهل العلم  ..ينبغي على املسلمين أن يفقهوها.


ا:584

ً
ال يخفى عليِم – حفظِم هللا – ما يالقيه أيضا املسلم في البالد العرَّي من ظلم  ،وُور

 ،وسجن  ،ورَّط لْللسن ح ى أصبحنا ال ندعو إال بأمر ،وال نقني إال بأمر ،فنحن في سجن كبيرشيخنا
الفاضل ما هو دور العلماء  ،وأصحاب الهمم العالي  ،ومن ال تأِذه لوم ال،م في رَّه في هذه الظروف
 ،وما هو واُبنا  ،وما ينبغي علينا فعله هل نطيع أم نعص ق ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .للعلماء دور عظيم في قيادْ الم والشعوب  ..وَّيان طريق الحق
من الباطل  ..ال يجوِ لهم أن يرضوا لنفسهم بأقل من ذلك؛ فهم ورت الناياء في العلم ،والنصح ،والجهر
بالحق وعدم كتمانه ،والجهاد ،والتضحي  ،والبالء ،والشجاع  ،واإلِالص ،والسوْ الحسن للناا ..
وقيادْ الناا  ..وَّقدر ما يقل أو يضعف إرثهم هذا أو يقتصر على ُانو دون ُوانو من اإلرث الضخم
الذي تركه لنا الناياء  ..يضعف دورهم  ..ويقل نفعهم.
وعلى عام املسلمين أن يقفوا بقوْ إلى ُانو العلماء العاملين  ..يأتمروا بأمرهم  ..وينتهوا عما
ي هون عنه  ..وذلك كله في املعروف والعدل الذي أمرهللا به  ..إذ ال طاع ملخلو في معصي الخالق سبحانه
وتعالى.
لي من إنصافنا لعلما،نا  ..أن يقوم العالم بما يجو عليه من البيان والصدع بالحق  ..وما
ً
يقتضيه عليه إرث الناياء من مواقف وأعمال  ..تم عند الشدْ يجد نفسه في الساح منفردا ُيرمى من كل
حدب وصوب بسهام الطواغيي الظاملين وُنودهم  ..وماليين املسلمين يتفرُون عليه غير مبالين وال
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ُ
ً
مِترتين ملا يحصل له  ..وأحس هم حاال الذي يذكره وهو يسمربالحدي عنه  ..كيف تنتف لحيته  ..وكيف
ُيعرى  ..ويتعرض للضرب الشديد على أيدي َِّاني الطواغيي في السجون  ..أهِذا تِون نصرْ العلماء؟!
النصرْ يجو أن تِون متبادل ومن الطرفين  ..فِما ُيالم العلماء الذين يتخلون عن الم  ..وال
يقفون بجوارالم وقضاياها املصيري بجد وإِالص  ..كذلك تالم الم  ..أم املليارونصف املليار ..عندما
تتخلى عن العلماء العاملين املجاهدين.
الِثيرمن النقاد تراهم يهتمون بنقد العلماء وتقصيرهم ملا يجو عليهم نحو الم  ..بينما يتجاهلون
تقصير الم وعام املسلمين َ إال من رحم هللا َ فيما يجو عليهم نحو علمائهم من نصرْ وتأييد  ..وال حول
وال قوْ إال باهلل!

ا:585

كيف يمِن أن نميز إذا كان العالم من علماء السالطين أم ال ،وهل يمِننا أن نأِذ

ببعض الح ام الشرعي الصادرْ عن علماء محسوَّين على السالطين إذا كاني فتاواهم توافق الحق
 ..أم الولى تركهم وترك فتاواهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مشايخ السالطين أفعالهم وقرا،ن أحوالهم تدل عليهم  ..فمعرفتهم
ال يحتاج إلى علم وال اُتهاد  ..وإذا لم يوُد من ينوب ع هم من أهل الحق  ..نعم ُيستفتون ُويسألون  ..ويؤِذ
م هم الحق  ..أما إن وُد من ُيستف ى ُويسأل من أهل العلم العاملين  ..فال ننصح بسؤال واستفتاء هؤالء
اللصوص!

ا:586

عندي مش ل في كيفي تعلم دينق هل أتعلم من الِتو وحدها بالوُادْ كما قال الشيخ

في كتابه الجامع ،وأمش ق على هذا املنهج العلمق ،أم أذهو لشيوخ مع العلم بأنهم في مصر موقوفون
ومأسورون ،أم أتعاون مع أِوْ على طلو العلم  ..أم ألتحق بجماع ح ى أتعلم وأتربى من ِاللها  ..مع
العلم أنه يندر وُود الجماع ال ق تِون على منهج أهل السن والجماع  ..أم أربي وأعلم نفس ق
وأستعين باهلل؟!
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كل وسيل مما ذكرت يتحقق م ها النفع  ..وهي متاح لك  ..ينبغي
أن تستغلها في طلو العلم ،وترَّي نفسك  ..فلجوؤك إلى وسيل مما ذكرت من الوسا،ل ال يستلزم االستغناء
أو التخلي عن الوسا،ل الِرى  ..وإن كنا نعتقد أن الِتاب الذي يدرسه شيخ متمِن ِ ..ير لطالو العلم
من كتاب من غير معلم وال موُه  ..واعلم أن امليسور ال يسقط باملعسور  ..وأن مدار المر كله قا،م على
ً
االستطاع ؛ إذ أن هللا تعالى ال ي لف نفسا إال وسعها ،فاتق هللا ما استطعي ،وهللا تعالى أعلم.

ا:587

ماذا تنصحون طالو العلم الذي يمِنه التعلم في بلده على الشرط وَّالقراءْ فقط،

ويمِنه السفرلبلد فيها بعض أهل العلم للتعلم عليهم ،فبأي الطريقتين تنصحونه؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يعود المر للطالو ومدى تقدمه في طلو العلم  ..وهل يجز،ه
السماع على أشرط أهل العلم واالطالع على كتبهم وآتارهم  ..أم أنه يحتاج ليسمع م هم مشافه  ..وأن
يراُعهم فيما يتعلمه من مسا،ل  ..على ضوء ذلك يقرر ويختار.

ا:588

ما هي أهم الِتو ال ق تت لم عن الجهاد في اإلسالم  ..وال ق تنصح بها طلب العلم؟

الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الِتو الهام والنافع ال ق تت لم عن الجهاد في اإلسالم كثيرْ ..
والذي أنصح به طالب العلم وَّخاص م هم املجاهدين بأن يطلعوا على كتاب ” الجهاد ” لشيخ اإلسالم ابن
تيمي  ،وكتاب ” العمدْ في إعداد العدْ ” ملؤلفه عبد القادر بن عبد العزيز  ..فهما ضروريان ل ل مجاهد َ
ً
ً
وَّخاص إن كان يتصدرعمال قياديا َ قبل أن ينطلق للجهاد  ..وهللا تعالى أعلم.

ا:589

يا أستاذنا  ..أنا شاب تركي تخرُي من ُامع الِهر  ..قرأت كل كتبك القيم  ..عندي

سؤال هام بالنسب لي وإلِواني التراك ،وهو :ما حِم تدري

أوالدنا في املدارا االبتدا،ي ال ق هي

تحي سيطرْ وإشراف العلمانيين  ..مع العلم أن أبناءنا عند التدري

قد يتلفظون ببعض العبارات

الِفري والشركي  ..ويقعون في بعض الفعال الِفري  ..وهذه املرحل من الدراس إُباري تعاقو
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الحِوم اآلباء الذين يمنعون أبناءهم من االلتحا باملدرس بالسجن ونحو ذلك  ..وفي هذه الحال
ً
هل يِفرالبناء أو آباؤهم بذلك  ..وشِرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد أُبي عنه أكثر من مرْ  ..وأقول هنا :هذه املش ل
الخطيرْ اآلنف الذكرفي السؤال ال تخص املسلمين في تركيا وحسو بل هي تعم لتشمل أكثرمن مليار مسلم
منتشرين في أمصار عدْ تحِمهم أنظم علماني كافرْ  ..لذا فهق مش ل كبيرْ تستدعي استنفار طاقات
ً
ً
وعقول ُميع أولي المروأهل الحل والعقد من املسلمين عس ى أن يجدوا حال مناسبا لهذه املش ل الِبيرْ
واملهمل من كثير من الناا ولْلسف!
ً
ً
فاملش ل َ من وُه نظري َ أكبر من أن ُيقال فيها قوال واحدا يجوِ أو ال يجوِ  ..تم ُاهمل من غير
متابع وال بح عن بديل يرقى إلى مستوى املش ل وحجمها!
فإن قيل إلى حين وُود هذا الحل املتعسر على املنظور القريو أال يوُد اقتراح أو حل قريو يسير
يقلل من الضرر يمِن لنا أن نسلِه؟
أقول :أقترح اآلتي:
 -1يجو على الوالدين َ إن استطاعا َ أن يبحثا عن بديل مناسو أو أقل ضرر ،كاللجوء إلى املدارا
ً
الخاص اآلمن من املزالق اآلنف الذكرإن وُدت وكان ذلك ممِنا.
 -2تحصين البناء بالعلم الصحيح الذي يمِ هم من تفادي الوقوع في مثل هذه املخالفات الواردْ
ً
في السؤال ،ومن ذلك تدريبهم على املواراْ  ..كأن يحركوا شفافهم بسو الطاغوت ولعنه بدال من مدحه
والتغنق باسمه عندما يجبرالوالد على تقديم التحي له  ..أو أن يقرأ في نفسه وَّصوت ِفي سورْ اإلِالص
َ
أو ال افرون عندما ُيجبرون على تقديم تحي العلم  ..ومن ذلك أن يملِوا الشجاع في أن يقولوا ال ل ل ما
يخالف ويتعارض مع عقيدْ اإلسالم ،ولو اضطروالده إلى االستدعاء أو السجن ،فأن ُيسجن أبوه وولده في
املدرس قد امتنع عن ممارس شعارات الِفرِير من أن ُيسجن بساو إِراج ولده من املدرس  ..هذا إذا
كان ال بد من السجن كما ورد في السؤال.
 -3فإن حصل ش قء من املخالفات بعد الِذ بتلك السباب واالحتياطات  ..أرُو أن ُيدرج تحي
عنوان وعذراإلكراه الذي ُيرفع معه الحرج إن شاء هللا.
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ً
هذه هي مجتمعاتنا َ ولْلسف َ ال يمِن لنا الهروب م ها  ..فاملطلوب من الم إن رأت منِرا أن تغيره
وتجاهده ب ل ما أوتيي من قوْ  ..ال أن اهرب أمامه ومنه  ..هذا الذي أقترحه ،وهذا الذي يحضرني اآلن
كجواب عن سؤالك ،وهللا تعالى أعلم.

ا:590

كثر في اآلون الِيرْ التخذيل واإلرُاف والطعن في العلماء املقيمين في بالد الغرب ،رغم

إن الِثير من هؤالء العلماء فر بدينه من الطواغيي ،وأظهر دينه في بالد الغرب ولم يوال أهل الِفر،
وناصر وانتصر للمجاهدين من منابر متاح هناك إال أن هؤالء املرُفين من غلمان آل سلول وأذناب
الح ام املستندين إلى ُدار الصهاين اليهود ُ
وعباد الصليو استمروا في حملتهم املنهجي على العلماء
املغتربين  ..فما ردك عليهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اعلم يا أخي أن الغرب والشر  ،والشمال والجنوب  ..كل ذلك هلل
َّ
عزوُل ،واملسلم حيثما يجد سالم العبادْ والدين ،والمن على نفسه وأهله بنسب أكبرحط وأقام ،سواء
كان ذلك في الغرب أم في الشر  ،وسواء كاني هذه البقع من الرض تنتمق إلى العالم اإلسالمي أو إلى غيره،
كما قال تعالىَ  :يا ع َباد َي َّالذ َ
ين َآم ُنوا إ َّن َأ ْرض ق َواس َع َفإ َّيا َي َف ْ
اع ُب ُدون العنِبوت .56 :فاهلل تعالى َّ
وسع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرض لتحقيق سالم العبادْ والدين.
فهذا أمر معلوم بالنقل والعقل واملشاهدْ لواقع حرك الشعوب في الرض  ..ومن أشرت إليهم من
أذناب وأبوا الطواغيي الظاملين في البالد العرَّي وغيرها  ..ال يهمهم نظرْ الشرع للهجرْ وما يتعلق بها من
مسا،ل وأح ام  ..وال يهمهم نقل وال عقل  ..وإنما همهم الكبر َ من وراء طع هم َ أن يدافعوا عن طواغيتهم
وأنظمتهم الفاسدْ الظامل املرتدْ ،بدليل أنهم ال يعنون من طع هم وتجريحهم باملهاُرين من العرب
واملسلمين إلى بالد الغرب َ على كثراهم َ سوى هذه القل القلي من الدعاْ َ وهم في تناقص مستمر َ الذين
آلوا على أنفسهم أن يصدعوا بالحق ،وأن يتحملوا تبعات ذلك الصدع.
يوُد َ في بالد الغرب َ مئات الدعاْ والشيوخ املوظفين لصالح أولئك الطواغيي الظاملين  ..الذين
ينشطون من أُل الدعاي لولياء أمورهم الظاملين  ..وم هم من يأتي في الصيف لالصطياف والتنزه َ أشد
ً
فصول السن فسادا َ بحج أن له مهم دعوي يثنق من ِاللها الشباب عن تِفيرأومعارض أولياء أمورهم
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ُ ..
فيمنح من أُل ذلك كامل التسهيالت والنفقات  ..واإلقام في أغلى وأفسد الفناد  ..كما وتوُد عشرات
املؤسسات التابع لنظمتهم الفاسدْ الظامل  ..ومع ذلك ال أحد يت لم عن هؤالء  ..وال أحد يحدثهم عن
ً
الهجرْ وما يتعلق بها من مسا،ل وأح ام  ..رغم أن ِيارات التنقل والتحرك املتاح لهم كثيرْ ُدا!
عمالء وكالب الطواغيي املسعورْ َ املنتشرْ في املنتديات الحواري عبر اإلنترني ،واملهيمن على
وسا،ل اإلعالم املختلف َ ممن ذكراهم في سؤالك ،وغيرهم من الليبراليين العلمانيين من بنق ُلدتنا ..
ينقمون من هؤالء الدعاْ على قلتهم أمرين:
أولهما :توُيه سهام الحق على تلك النظم الفاسدْ ،والطواغيي الحاكمين لتلك النظم
وعمالئهم وأذنابهم  ..من ِقبل هذه القل القليل من الدعاْ إلى هللا  ..فأقلقهم ذلكَّ ،
وأر عليهم مضاُعهم!
ً
ً
تانيا :ساءهم ُدا هذه النسب املحدودْ من المن والحري ال ق يتمتع بها هؤالء الدعاْ في بعض
ً
بالد الغرب  ..ال ق ال يمِن أن يجدوا ُزءا م ها في بالدهم ال ق يحِمها الطواغيي الظاملون املتخلفون  ..لن
امل ان املناسو لهؤالء الدعاْ َ على قلتهم َ كما يعتقدون هي غياهو السجون املظلم ُليساموا الذل
والعذاب والتِميم والقهر ..والقتل!
ً
ً
ساءهم ُدا أن هؤالء الدعاْ َ على قلتهم وتخطف بعضهم َ وُدوا في الرض  ..كل الرض  ..مترا
ً
ً
مربعا واحدا يقفون عليه  ..ويتنفسون من ِالله الهواء  ..لن املعامل الطبيعي َ في نظرهم َ لهؤالء الدعاْ
ُ
ِمم أفواههم ُ ..وت َّ
أن ُيخنقوا وأن ُت َّ
ِسر أقالمهم  ..وتصادر أوراقهم  ..وأن ُيطاردوا في الشعاب والوديان ..
ُ َ َُْ
وأن ُيمنع ع هم كل ش قء ح ى املاء والهواء لو قدروا على منعهما ملا ترددوا ،صد هللا العظيم  :ق ْل ل ْو أنت ْم
َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ً َ َْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ ً
الن َسان قتورا اإلسراء.100 :
النفا ِ وكان ِ
تم ِلِون ِز ِا،ن رحم ِ رِبي ِإذا لمسِتم ِشي ِ
هِذا نفهم حملتهم الشعواء املسعورْ على أولئك الدعاْ  ..وهِذا ينبغي أن نفهمها ونفسرها ..
وهذا أمرمتوقع م هم  ..ال ُيرجى وال ُينتظرم هم غيرذلك؛ لذلك نراهم بين الفين والِرى يغرون بدول الغرب
َ كما حاول كفار قريش من قبل أن يغروا ويرشوا النجاش ق َ عس ى أن يسلموا هؤالء الدعاْ إلى طواغيي
بالدهم  ..ليحصل التشفي م هم واالنتقام  ..وهلل المر من قبل ومن بعد ،وال حول وال قوْ إال باهلل.
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نحن من بلد عربي  ..نظام التعليم فيه أنهم يجعلون مادْ التربي اإلسالمي مادْ تانوي

مقابل املواد العلمي الساسي كالرياضيات والعلوم والفيزياء  ..وعند تقديروحساب عالمات الطالو
ُ
كل عالم واحدْ من العالمات املتحصل من املواد العلمي الساسي تعادل سبع عالمات يتحصل
عليها الطالو من املادْ اإلسالمي  ..أوغيرها من املواد الدبي  ..فقال بعض اإلِوان َ بساو هذا النهج
َ أن هذه مدارا كافرْ  ..والقا،مين عليها كفار  ..وقد حصل ِالف بين اإلِوان حول ذلك  ..فما هو
قولِم؟
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا الذي ذكر في السؤال ال يستدعي تِفير املدارا وال القا،مين
عليها  ..وال ح ى هذا الذي وضع هذا املنهج السيئ  ..وهو عندي من الِفر املتشابه حمال الوُه واملعاني
ً
الذي يستدعي أوال معرف الدافع الذي حمل هذا اإلنسان أو الجه على وضح هذا املنهج وهذا املقياا في
العالمات  ..فإن أظهروا لنا أو قالوا :لن هذه املواد أفضل من املادْ اإلسالمي  ..ومن تعلم شرائع اإلسالم
ً
 ..وأعظم م ها شأنا  ..ودراستها أهم من دراس الشريع  ..فقد كفروا  ..وإن قالوا :غيرذلك  ..لمور تنظيمي
وإداري  ..تمِن من فرِ الطالب في االِتصاصات املناسب  ..ونحو ذلك  ..فهم مخطئون  ..لِن ال أرى
تِفيرهم بمجرد ذلك ،وهللا تعالى أعلم.

ا:592

أنا مدرا ملادْ التاريخ في املرحل اإلعدادي  ..امل هاج الدراس ق فيه كثير من املغالطات

املنافي للحق والحقيق  ..كتمجيد بعض الطواغيي  ..فما حِم وُودي في املدرس  ..وتدريس ق لهذه
ً
ً
املادْ  ..علما أننق أوضح للتالميذ الحق  ..وأبين لهم مساوئ هؤالء الطواغيي بطر مباشرْ ،وأحيانا
ً
بطر غير مباشرْ … .إال أننق ال أصرح للتالميذ برداهم وكفرهم  ..وأحيانا أشرح للتالميذ من كتو
الستاذ محمد قطو؛ كِتاب ” واقعنا املعاصر “ ،وغيره من كتو السيرْ  ..نرُو النصح  ..فاملوضوع
ً
يؤرقنق  ..وُزاكم هللا ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مادمي تقدرعلى توضح الحق أو أكثره للتالميذ فيما تدرسهم إياه
من مادْ التاريخ  ..فوُودك في املدرس  ..وَّقاؤك فيها كمدرا على الوصف الذي ذكرته في سؤالك ِ ..ير
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من ِروُك م ها ومن تفريغ مقعدك ملدرا آِر  ..ال يفعل الذي تفعله  ..فيس قء إلى عقول ودين أُيالنا
وأبنا،نا  ..فيتحقق بذلك الضرر الكبر  ..وهذا ماال تقره قواعد الشريع ونصوصها ،وهللا تعالى أعلم.


ا:593

ً
ُ
بي على وشك االلتحا بإحدى كليات القانون الوضعي لتدري القانون الجزائي ،علما

بأننق متخصص بمسا يدعى قانون الصول الجزا،ي  ،والذي يبح في التحقيق وكيفيته أمام املدعي
ً
العام ،إضاف إلُراءات املحاكم أمام املحاكم وما يتعلق بذلك من طر طعن ،فهل هذا التخصص
ً
من باب التشريعات اإلداري ال ق يسوغ لي شرعا تدريسها ؟ وهل يجوِ لي أن أدرا فروع القانون
ً
الجزائي الِرى أو فروع القانون الِرى كالقانون املدني وغيره؟ علما بأني سأبين ما أعرفه من ُحِم
هذه القوانين وما يجوِ العمل فيه من أمور محددْ في ُانو املحاماْ ملن أد ِّرسهم من طلب  ،فهال
ُ
أفدتموني بوُه الشرع الحنيف من ذلك ومن املدافع عن امل ِ ّحق في عملي باملحاماْ ،وهللا املوفق،
ولِم ِالص تحياتي؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد أُبي عنه أكثر من مرْ وفي أكثر من موضع ،وأقول
هنا :أني واحد من اتنين :إما أنك تتعلم القوانين الوضعي لتعمل وتعتاش وتحِم بها ،وتتحاكم إليها  ..فهذا
ً
ً
ال يجوِ قوال واحدا  ..فهو ِشرك  ..والعمل في تنظيف الخانات والبارات ،أهون عندي من هذا العمل.
أو أنك تتعلمها  ..لتحذر من مزالقها وعيوبها ومخالفتها للشريع اإلسالمي  ..أو ل ي تستخدم
دراستك في مجاالت مباح كاالنتصارللمظلوم وإنصافه من ظامله  ..ونحوذلك من املعامالت فيما لي فيه
مضاهاْ لشرع هللا  ..أو تحاكم ملا هو مضاد ومضاهي لشرع هللا  ..فهذا ال حرج فيه ،ورَّما يِون لك في ذلك
ً
أُرا إن شاء هللا  ..فأني ونيتك وعملك.
وعلى العموم أقول :هذا الطريق؛ طريق دراس القوانين الوضعي  ،واحتراف العمل بشهادااها ..
طريق محفوف بالجمر والشواك والحفر  ..كثير هم سالِوه  ..لِن القليل القليل الذين قد نجو  ..فالحذر
الحذر!
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ً
حفظِم هللا وأيدكم بنصرْ  ،لقد كتاتم ً
كتبا ( هذه عقيدتنا ) فهق حقا عقيدتنا نحن

ا:594
ً
أيضا وعقيدْ كل مسلم  ،وهي ِالص لرب العاملين  ،فأرُو تلخيصها في نقاط أو رؤوا أقالم ح ى
يطلع عليها َمن لم يطلع عليها من قبل  ،ويتعرف على ما ينبغي عليه أن يعتقد فيه  ..ح ى ال يفرط فيها
بش قء  ،وال يحيد ع ها قيد أنمل ؟
هذا وهللا أسأل أن يمدكم هللا بالصح والسالم والُر الِبير واملغفرْ التام والجن بغير حساب
وِيادْ من رب العباد.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .شِرهللا حسن دعا،ك  ..وتقبل هللا منك  ..ولك مثل ذلك إن شاء
ً
هللا  ..وبعد أقول ُوابا على ما سألي :هناك من ُيطالبنا بشرح كتاب ” هذه عقيدتنا ” على اعتبار أنها
ُ
مختصرْ وموُزْ  ..وأني َ يا أخي َ تطالبنا  ..بمزيد من االِتصار ..فبأي القولين نعمل  ..نسأل هللا تعالى أن
يشرح صدرنا ملا فيه ِيري الدنيا واآلِرْ.


ا:595

ً
ُزاك هللا ِيرا يا شيخ أبوبصير ،ونفعنا هللا بعلمك  .لي سؤال يا شيخ بخصوص إُابتك

على سؤال  :ما هي وسا،ل تحقيق هذه النصره والتأييد للدفاع عن العلماء العاملين سواء في أتناء
دعواهم أو في حال تعرضهم لالعتقال وذلك في حالتين  ،الولي  :في حال وُود عدد كبير مؤيد ومؤمن
ً
بهذْ الدعوْ من امللتزمين وُمهور املسلمين  ،والحال الثاني وهي الغلو ( حسو ظنق ) إذا كنا أفرادا
قال،ل من تالمذْ العلماء أو متبعين لهذه الدعوْ ومؤمنين بها ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نصرْ العلماء العاملين تِون بطاعتهم  ..وتسليم ِمام القيادْ لهم
 ..ال لسواهم  ..وَّااللتفاف حولهم وعدم التخلي ع هم  ..في السراء والضراء سواء  ..والذود ع هم وعن
حرمااهم وأعراضهم ب ل الوسا،ل املتاح والشرعي  ..وكذلك بنشركلمتهم وعلمهم النافع.
فإن حصل ذلك  ..فالطاغوت يفِر ألف مرْ قبل أن يتجاسر في التطاول على حرمات العلماء ..
بالقتل  ..والسجن  ..والتعذيو  ..وفنون من اإلهانات !..
الشعوب تتصايح في هذه اليام  ..يريدون علماء  ..كاإلمام أحمد  ..وابن تيمي  ..ومحمد بن عبد
الوهاب  ..والعز بن عبد السالم  ..ونسوا أو تناسوا أن هؤالء العلماء ال يمِن أن يتواُدوا إال إذا وُدوا
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الناا والشعوب  ..كالذين كانوا مع اإلمام أحمد  ..وابن تيمي  ..ومحمد بن عبد الوهاب  ..والعز بن عبد
السالم !..
تأملوا هذا السد الرابض َ ومنذ سنوات َ في سجون الطاغوت الكبر  ..أمري ا  ..الشيخ عمر عبد
ُ
الرحمن ُ ..يهان ُ ..وي َّ
عرى  ..وتمارا عليه ُميع صنوف اإلهانات واإلذالل  ..والشيخ ضرير  ..وقد قارب من
السبعين  ..ومع ذلك فالم عنه الهي ساهي  ..وكأن المرال يعنيها !!..
في ِماننا الشيخ عمر ..يسمونه شيخ اإلرهابيين  ..والشعوب به ِاهدْ  ..لِن لو كان في ِمن العزبن
عبد السالم  ..من كان م هما ُ
سيسمى بسلطان العلماء  ..الشيخ عمر ..أم العز بن عبد السالم ..؟؟! … .هللا
تعالى أعلم.

ا:596

بالنسب إلى إطال بعض اللفا مثل شيخ اإلسالم والحافظ وغيرها  ...هل هوبصحيح

أم أنها درُات علمي ال يِتسبها املرء إلى بعد طول فترْ من التعلم والتعليم..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن كان املوصوف أهال لهذا الوصف العلمق ،وكفأ له  ..ال حرج فيه
إن شاء هللا  ..فقد تاي عن النبق  َ فداه نفس ق َ أنه كان ُيعطي بعض الوسم العلمي لبعض أصحابه ..
فيقول عن بعضهم :فالن أقرأكم  ..وفالن أقضاكم  ..وفالن أمين هذه الم  ..ونحو ذلك من أوسم الشرف
العظيم  ..الذي كل وسام م ها يساوي أوسم الدنيا كلها  ..ويعلوها!
ومع ذلك ينبغي االنتباه والحذرمن التوسع في اإلطراء واملدح  ..فالشرع قد نهى عن ذلك.

ا:597

ما هي الطريق املثلى ملجابه سموم نظم التعليم في بلدنا (كما أطلق عليها الشيخ عبد

هللا عزام الخنجر املسوم) حي يتربى النشء على أن سعد ِغلول هو رمز للنضال ورفاع الطهطاوى
وطه حسين رموِ للتعليم والدستور هو سيادْ الشعو  ..ما هي الطريق املثلى للتعامل مع ابنق الصغير
عندما يأِذ مثل هذه التعاليم في املدرس  ..هل أتركه لن أضرار تعليمه أن ما يتعلمه في املدرس غير
صحيح كبيرْ ؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .العالج املؤقي الذي أراه أن ُيقابل هذا التعليم بتعليم صحيح
ً
مضاد  ..وأن ُيتابع االبن يوما بيوم  ..فيزال عنه ما علق في ذهنه من أف ار ِاطئ  ..فإن إهمال الولد أو
ً
ً
البني ِمنا طويال من غير متابع وال مراقب لوسا،ل التلقي ال ق من ِاللها يتلقون املفاهيم والقيم
حينئذ عالُها.
والتصورات والقناعات  ..قد تتمِن هذه الِطاء من نفوسهم وطبائعهم  ..ويصعو
و
وملزيد من الفا،دْ أنظر مقالنا م كيف نربي أبناءنا في بالد الغرب م ،حي لم يعد فر بين غرب
وشر  ،وال حول وال قوْ إال باهلل.

ا:598

أنا طالو في كلي … وأنا ملتزم  ..وأبي يملك شرك كبيرْ لْلواني املنزلي  ..بعد قراءتي

لنصوص العلماء في مسا،ل الوالء والبراء اتضح لي أنه ال يجوِ أن أكمل الدراس في ال لي ؛ حي أن
املدرسين من النصارى المري ان ،واملسلمين العرب ،وعرب بلدي  ..أرُو إفادتي ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أعرف وُه املخالفات ال ق تحملك على ترك ال لي  ..وما ذكرت
من كون املدرسين من بلد كذا وكذا  ..ال يتعارض مع عقيدْ الوالء والبراء  ..والذي أنصحك به :أن تبقى في
ال لي  ..وتِمل دراستك  ..على ني ِدم اإلسالم واملسلمين  ..عس ى الم تنتفع منك في وقي الحاُ ..
وهللا تعالى أعلم.
فعالم أحدكم يمر في ُميع مراحل الطلو  ..ويتحمل مزالقه وت اليفه  ..وملا يشتد عوده ويصل إلى
مرحل العطاء  ..الذي تحتاُه الم  ..ينتِ  ..ويتنِو الطريق الذي سلِه ..؟!!

ا:599

معلوم أن الصبق أوالطالو في املدرس االبتدا،ي غيرم لف من الناحي الشرعي  ،ولِن

ُيشارك في احتفاالت أو أناشيد فيها كفر بواح ،مثل :وطننا كردستان هو ديننا وإيماننا وغيرها من
القوال الِفري  ..فهل إرسال املسلم ولده إلى املدرس مع علمه بهذه الِفريات إقرار له على هذه
الِفريات أم ماذا يفعل..؟؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا البالء الذي أشرت إليه هو عام في أكثر بالد املسلمين
ومدارسهم  ..فالقول بإِراج ُميع أبناء املسلمين من مدارسهم ال تخفاكم تبعاته ومزالقه ونتا،جه،
وَّخاص أننا ال نملك البديل لهم ..
فاملسأل في نظري تحتاج إلى دراس مفصل ومتأني ومشترك من مجموع أهل العلم املعتبرين،
وغيرهم من أهل االِتصاص املعنيين من المر ليقولوا كلمتهم فيها ،مع إيجاد البديل فيما يقرروه ليِون
ً
ً
الطرح واقعيا وعمليا  ..فهق مسأل أكبر من أن ينفرد فيها عالم واحد تم ُيلزم الم بما يقول  ..لذا فالقول
َّ
املؤقي عندي أن ُيعلم الولد أن هذا الذي ُيقال في مدرسته هو من الِفر الذي ال يجوِ القول به  ..يجو
بغضه وبغض الذي يأمر به  ..فإن أكره الولد على املشارك تِفيه َ ليصرف عنه شرهم َ التمتم وتحريك
شفاهه بلع هم وسبهم  ..أووهم يقولون كردستان ديننا يقول هو :إسالمنا ديننا ونحوذلك  ..فإن فعل الوالد
مع ولده ذلك أرُو أن ال يِون من الذين يقرون الِفر  ..وهللا تعالى أعلم.
ومن رأى لديه املقدرْ على أن يخرج أبناءه من تلك املدارا  ..ويقوم هو بتعليمهم  ..فله ذلك ..
ً
ُويجزى على ذلك ِيرا إن شاء هللا  ..لِن أرُو أن ال يحمله ذلك على اإلن ار على من ال ُيتابعه َ الُتهاد يراه َ
على ذلك ،أو يفعل فعله  ..وهللا تعالى أعلم .

ا :600هل يجوِ إدِال أطفالنا في املدارا االبتدا،ي في الدول العرَّي إذا انعدم البديل ..؟
ُ
ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه املسأل من ُمل املسا،ل الِبارال ق ينبغي أن تبح وتناقش
على مستوى الم وعلمائها  ..واملسأل تشتد ِطوراها وتفرض نفسها  ..كلما اشتد طغيان وكفر النظام
الذي يربي أبناء املسلمين على موا،د كفره وفِره  ..وهذا ساو من ُمل السباب العديدْ ال ق تحملنا على
مطالب الم بالتخلص من هؤالء الطواغيي املجرمين.
ً
ومن ُسدت عليه البدا،ل املشروع والقل ِطورْ وانحرافا  ..ووُد ضرورْ إلرسال أبنا،ه إلى تلك
املدارا  ..يتعين عليه متابعتهم  ..وتعليمهم  ..وتحذيرهم مما يسمعونه أو يرونه من أمور مخالف للشرع في
مدارسهم  ..وهللا املستعان.
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ا:601

طلب العلم

ُ
ما حِم االنتساب إلى ُامعات الطاغوت؛ مثل الجامعات في الدول العرَّي ال ق تحِم

بالقوانين الوضعي  ..وهل هناك فر بين االنتساب إلى الجامع وَّين الدِول في ُيش الطاغوت من
ً
حي الحِم الشرعي  ..أرُو التفصيل وُزاكم هللا ِيرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال تخلو الدراس في الجامعات الدراسي املنتشرْ في البالد العرَّي
وغيرها من وُود بعض املفاسد واملزالق  ..ولِن الذي يظهر لي أن إلزام الم بهجر تلك الجامعات َ مع
فقدان البديل َ سيترتو عليه مفاسد أغلظ وأشد !..
كما أن الطالو املسلم يمِنه تفادي كثير من مفاسد تلك الجامعات ومن ضغطها عليه لو نشد
السالم  ،وآتراالستقام  ..وأحسن التعامل معها ،وهللا تعالى أعلم.
أما أن هذه الجامعات حِمها حِم الجيوش ال ق تقاتل في سايل الطاغوت  ..فهذا بعيد؛ النعدام
الشبه بي هما  ..فال أظن الذي يدرا مادْ الرياضيات أو الهندس أو الطو  ..كالذي يجند نفسه للقتال في
ً
سايل الطواغيي  ..وال أعرف أحدا يقول هذا كذاك  ..ويحمل حِم كل م هما على اآلِر !!..

ا:602

أنا أعيش في بلد إسالمي ال أحو ذكره ،ولِن الح ام فيه أمرهم غير بين ،فهم يزعمون

الحِم بما أنزل هللا وقد اشتهر ع هم الحِم بما أنزل هللا ،ولِن لدى بعض الشباب امللتزم يقولون:
ح ام هذا البلد ال يحِمون بما أنزل هللا ،وهم طواغيي ،والعلماء الساكتين ع هم مداهنين لهم ال
ً
ً
يريدون إطال حِم الطاغوت عليهم ِوفا على مصالحهم أو ِوفا من وقوع مقتل بين الناا  ..فأين
أقف حفظِم هللا  ..في صف العلماء أم في صف الشباب امللتزمين الذين يِفرون الح ام املعنيين
بأعيانهم فالن وفالن ..؟؟
وهل ُيعتبرالعلماء هؤالء َ علماء السلطان َ مانع من تِفيرالسلطان هذا ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الواُو أن تقف مع الشرع ،وتدور معه حي دار  ..بغض النظر
عمن وافق أو ِالف  ..فالحق أحق باالتباع.
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وعند حصول النزاع أو الخالف يجو رد ما تم النزاع فيه إلى الِتاب والسن  ..ولي إلى علماء
ْ ُُْ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ َّ
اَّلل َو َّ
الر ُسو ِل ِإن كنت ْم
السلطان َ كما سميتهم َ أو غيرهم ،كما قال تعالى  :ف ِإن تناِعتم ِفي ش ْق وء ف ُردوه ِإلى ِ
َ َ
ُ ْ ُ َ َّ ْ
ْ َ
َْ ً
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِِ ِرذ ِل َك ِ ْير َوأ ْح َس ُن تأ ِويالالنساء.59 :
تؤ ِمنون ِب ِ
ً
ووقوف علماء السلطان مع السلطان  ..وإضفاء الشرعي عليه  ..ال ُيعتبر مانعا من موانع التِفير
إن وقع الحاكم في الِفر البواح الذي لنا فيه من كتاب هللا تعالى سلطان وَّرهان.
وعندي العلماء املقرَّون من القصور وطواغيي الحِم  ..متهمون  ..ال ُيستأمنون على دين ..
وَّخاص ما يتعلق بشؤون الحِم والح ام


ا:603

ً
تخرُي من الجامع حديثا وأهلي يريدون منق أن أقدم للتدري في املدارا الحِومي ،

وهم مصرون على ذلك ،فال أدري إن كان دِول هذه املدارا والتدري

بها يندرج تحي حال عموم

البلوى ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال بأا من التدري في املدارا الحِومي  ..لن يتبنى ترَّي أبناء
املسلمين وتدريسهم مسلم يتقي هللا ِير من أن يتبنى ذلك الِفرْ والفسق  ..وغيرهم من املجرمين الذين
ال يجوِ أن ُيستأمنوا على ترَّي الُيال  ..فتمنعك من التدري  ..يعنق أن يأتي م انك من هو لي بأهل
لذلك  ..وهللا تعالى أعلم.
ً
كما أن املدرا املسلم بإم انه أن يقلل كثيرا من نسب الشراملبثوث في املناهج والِتو املدرسي ..
وهذه حسن ال يمِن أن يقوم بها غيره.

ا:604

عندنا في الجامع فساد عظيم ،والِفرْ محيطون بنا من كل ُانو ،واملدرسون عندنا

من الفئ الحاكم الطاغي املستبدْ  ..فهممي أن أترك الجامع من أُل تفادي االِتالط بهم  ..فهل
ترى لي ذلك..؟
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ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال نستطيع أن نلزم شباب الم بترك الجامعات ومقاعد الدراس
لُل ما ذكرت  ..تم أن املسلم الذي يخالط الناا ويصبرعلى أذاهم ِير من املسلم الذي ال ُيخالط الناا
وال يصبرعلى أذاهم.
والذي ننصحك به أن تصبر  ..وأن تقوم بمهم الدعوْ إلى هللا  ..وأن تبصر الناا بشؤون دي هم ..
وتأمرهم باملعروف وت هاهم عن املنِر ..فإن عجزت عن ش قء من ذلك  ..وِشيي على نفسك الفتن في دينك
حينئذ أمير نفسك  ..ولك أن تفربدينك  ..ولي بعد سالم الدين سالم !
 ..فأني
و

ا:605

أنا فتاْ أرتدي الخمارالشرعي بفضل هللا ،بدأت بتعلم القراءات القرآني على يد الشيوخ

املجاِين باإلقراء للقراءات العشر املتواترْ من شيخ القراء في الديار املصري  ،وقد أتممي بحمد هللا
القراءْ الولى :ورش عن نافع ،حي قرأت القرآن من أوله إلى آِره أمام الشيخ مع العلم بأن العلماء
ً
أُاِوا لي ذلك لِنق أشعربعدم الراح إلكمال القراءات املتبقي  ..وأشعربأننق ارتِبي إتما  ..فال أدري
ً
بماذا تنصحوني  ..وُزيتم ِيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .علم القراءات وما يتعلق بها من أح ام كبقي العلوم الشرعي ال ق
يجو تعلمها على الرُال والنساء سواء  ..على تفصيل معروف يبين الواُو العينق من الِفائي مما يجو
تعلمه.
ً
لذا ال نرى مانعا من تعلم بقي القراءات وفق الشروط التالي :
 -1أن يِون تعلمك للقراءات مع مجموع من الِوات  ..ولي بمفردك  ..ولتجنو حصول الخلوْ.
 -2عدم وُود من يعلمك هذا العلم من النساء أو املحارم  ..فإذا وُد من النساء أو املحارم من
حينئذ أن تطلبيه عند الشيخ !..
يقدرعلى تعليمك هذا العلم ال يجوِ لك
و
 -3عدم الخضوع في القول عند الحدي أو عند التالوْ !..
 -4غض الطرف والبصر ما أمِن !..
ً
 -5أن يِون الشيخ معروفا بالتقوى والصالح واالستقام !..
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 -6أن تعقدي الني على تعليم أِواتك من النساء  ..لتريحي هن من تِراروِوض التجرَّ ال ق تمرين
بها !..
فإن قل ق :ملاذا هذا الشرط الِير ..؟
أقول :لن الواُو يسقط عنك بتعلم قراءْ واحدْ  ..وال يوُد لك مبرر للتوسع في هذا العلم،
وِوض التجرَّ ال ق أني فيها  ..سوى أن تِفي أِواتك املؤمنات مؤن ما تقومين به اآلن  ..وهللا تعالى أعلم.
بهذه الشروط مجتمع نجيزلك التعلم عند الشيخ  ..وإال فال !..
تم بعد كل ذلك نقول لك :استف ق نفسك ولو أفتاك املفتون  ..دعي ما ُيريبك إلى ما ال ُيريبك  ..فإن
حينئذ بحقك أولى،
وُدتي نفسك أنك لسي كفأ لهذه التجرَّ  ..وأن شعور اإلتم والوِر ُيالحقك  ..فالترك
و
وهللا تعالى أعلم.

ا :606سؤال في نطا املدارا  :هل يعتبركل مما يلي من الغش ؟
ً
 -1أن تعطي املعلم للطالبات واُبا  ،فتنقل طالب من ِميلتها مع العلم بأنها إذا لم تنقل من دفتر
ِميلتها  ،فستنقل من كتاب املدرس وكالهما يعطيان نف النتيج ؟ وهل على ال ق تعطي الِرى الدفتر
ذنو ؟ فهل يعتبرهذا غشا ؟
 -2أن تأتي املعلم  ،وتسأل بعض الطالبات عن الدرا لتضع لهن درُات املشارك فتقوم طالب ،
فال تعرف اإلُاب  ،وإذا التفي املعلم إلى طالب غيرها أعطتها طالب من الطالبات اإلُاب من غيرأن تنتبه
املعلم فتجيو وتأِذ العالم ؟ هل هذا من الغش وهل لِال الطالبتين إتم  ..وَّارك هللا فيِم يا شيخنا ،
وأحسن إليِم ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الظاهرلي أن الحال الولى ليسي من الغش  ..بينما الحال الثاني
من الغش  ..وهللا تعالى أعلم.
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ا:607

طلب العلم

أنا طالو في كلي الطو  ..وفي منهجنا الدراس ق في ال لي درا التشريح نضطرفيه للنظر

إلى الجث عرايا  ..وهذا الدرا ضروري ملعرف العمليات في ُسم اإلنسان  ..وإذا كان غيرُا،زفِيف
لنا أننعرف هذا المور  ..لذا أريد منك الرد على رسال ق من منظور الدين ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن كان الِشف عن الجث من لواِم تعلم مهن الطو  ..أرُو أن
ال يِون في ذلك حرج إن شاء هللا  ..وهو ُيدرج تحي أدل القاعدْ ال ق تقول ” :الضرورات تايح املحظورات”
وهللا تعالى أعلم.

ا :608شيخنا الِريم  :لقد فرض النصيريون في سوريا الشام على طالب الجامعات في السن
ً
ً
ً
ً
الرابع ما يسمى معسِرا إنتاُيا وذلك لجميع ال ليات تقريبا وكان هذا املعسِر إُباريا لبعض
ً
ال ليات و اِتياريا للبعض اآلِر ،أما هذه السن فقد ُعلوه إُباريا ومن دون أن يستثنوا أحدا سواء
ً
كان شابا أو فتاْ ،وهو معسِر مغلق أي أن الشباب أو الفتيات عليهم أن يناموا في املعسِر عشرْ أيام
في املدين الجامعي من دون أن يخرُوا إلى بيواهم طوال هذه الفترْ ومن ال يلتحق بهذا املعسِر
يهددونه بأنهم لن يعطوه وتيق التخرج من الجامع عندما ينتهق من الدراس وهذا معناه أن سنوات
الدراس لن تعود لها قيم  ..ويتخلل هذا املعسِر حفالت شبابي مختلط في املدين الجامعي و
رحالت يسمونها ترفيهي يخرج فيها الشباب مع البنات هذا ما عدا السهرات بين الشباب و البنات !..
وسؤالي هو  :ما حِم الدين الحنيف في هذه املعسِرات وهل يجوِ االلتحا بها مع أن عدم
االلتحا بها يمِن أن يِون له آتار سلبي كبيرْ على الطالو املتخلف ع ها  ..وما حِم من ُعل هذه
املعسِرات إُباري  ،وما حِم من أرسل ابنه املسلم أو ابنته املسلم إلى تلك املعسِرات ِشي العواقو
ال ق تترتو على عدم ذهابهم ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الذي يقيم مثل هذه املعسِرات ويفرضها على الشباب لي
بمسلم  ..ولو توقفي ُرا،م النظام النصيري البعثق الحاكم في سوري على هذه املعسِرات لهان الخطو
ُ
وِف املصاب  ..ولِن ُرا،مه بحق اإلسالم واملسلمين ال ت اد تحص ى  ..بعضها أشد من بعض  ..وبعضها
يعلو بعض  ..وللظاملين نهاي مهما طال ظالم ليلهم ،وال بد !..

601

طلب العلم

جمموع فتاوى الشيخ أبي بصري الطرطوسي

فالشام قد تِفل هللا بها ومن تِفل هللا به فال ضيع عليه ،وهي عا،دْ َ بإذن هللا َ بأهلها من ُديد
إلى حظيرْ الم لتأِذ دورها القيادي والريادي في نصرْ قضايا هذا الدين وغاياته مهما طال يوم الظاملين
 ..فأيام النظام النصيري البعثق الحاكم في سوري سحاب سوداء تظلل سماء الشام  ..مآلها إلى أفول ولو
بعد حين.
هذه املعسِرات الوارد ذكرها في السؤال ال شك بحرمتها ،وحرم االلتحا بها  ..وأنه يجو على
ً
الطالو أن يسلك ُميع السبل والطر للنفاد م ها  ..فإن ُعدمي الحيل ولم يجد سايال سوى الحضور
ً
أرُو أن يِون في ذلك عذرا للشاب دون الفتاْ وإن أدى ذلك إلى طردها من دراستها ،وِساراها لشهاداها
العلمي .
ً
فإن قلي :عالم ميزت بين الشاب وَّين الفتاْ في هذا المر علما أن املنِر سيصيو الشاب كما
سيصيو الفتاْ ؟
أقول :لن الصل في الشاب أن يخرج ويضرب في الرض ،وأن يحترف ،ليعمل ،وينفق على من ُيعيل
بخالف املرأْ فالصل فيها أن تقر في بيتها لترعاه  ..وهي غير ملزم بما ُيلزم به الرُل من اإلنفا على من
ُيعيل.
ً
كما أن مطالب شباب اإلسالم باعتزال مقاعد طلو العلم والدراس مطلقا من أُل هذا املنِر ..
رَّما يترتو عليه منِر أشد من املنِر املشار إليه في السؤال  ..ولعل النظام النصيري الحاكم يريد منا أن
نقع في ش قء من ذلك لتخلو ساح العلم ومقاعد الدراس له ولبناء طا،فته املارق وملن دِل في حزبهم
وملتهم  ..دون سواهم من املسلمين  ..لذا أفتينا بما تقدم ذكره ،وهللا تعالى أعلم.

ا:609

لقد هداني هللا سبحانه وتعالى إلى منهج التوحيد قبل بضع شهور ولِن املش ل أننق

أصبحي في السن الثالث في كلي الحقو فما هوالحل هل أترك هذه الدراس ال ق بدأت أشعربالذنو
ً
وأنا أدرا موادها أم أتابع دراس ق وأتخرج وال أعمل بمهن املحاماْ  ..أفيدوني ُزاكم هللا ِيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوِ أن تتعلم املحاماْ من أُل التحاكم إلى الطاغوت وقوانينه
ً
ً
الِفري  ..وإن كني تعلم أنه يمِنك أن تمارا عمال آِر ومباحا غير الذي تقدم ذكره من ِالل دراستك
لهذه املادْ ،فلك أن تِملها ،وإال فال !..
كما نلفي النظر َ من قبيل استثمار هذه السنوات املاضي َ إلى أنك بعد تخرُك وإنها،ك لدراس
املحاماْ ،يمِنك أن تغيروتِمل دراسات عليا َ ماُستيرودكتوراه َ في العلوم اإلسالمي الشرعي  ..فعس ى
ً
أن يِون ذلك سابا في تحولك إلى داعي إلى هللا ،وعامل من أُل نصرْ قضايا هذا الدين ،إن شاء هللا.

ا :610ال أدري بمناسب االمتحانات الثانوي العام لم يسبق لي أن قرأت رأيك في الغش في
ً
ً
االمتحانات و أني تعلم ُيدا العواقو ال ق تِون مع الهل إذا لم ننجح و أني أيضا تعلم املواد ال ق
يدرسونا إياها فما رأيِم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أُيزالغش في امتحانات الدراس  ..فهو مؤداه إلى أن َّ
يتشبع املرء
ُ َ
عط ،وما لي فيه  ..وهذا حرام ال يجوِ ،لقوله صلى هللا عليه وسلم ” :من َّ
تشبع بما لم ُيعط كالب
بما لم ي
توبي ِور “ .إضاف إلى اآلتار السلبي ال ق ستنعِ على املهام والعمال ال ق ستوكل إليه في املستقبل بناء
على تحصيله العلمق والدراس ق ،وهللا تعالى أعلم.
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