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من بداية
الثورة املباركة

سؤال :قال النبي صلي هللا عليه وسلم" :تكفل هللا لي بالشام وأهله" ،فما هي املتطلبات التي بها
تتحقق الكفالة ألهل الشام أو ما هي الصفات التي يجب ان تتوفر في أهل الشام حتي يكونوا في
عناية هللا وحفظه؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نصر هللا لعباده املؤمنين مشروط بنصر العباد هلل عز
َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ ُ
نص ْرك ْم َو ُيث ِبت أق َد َامك ْم محمد .7:ونصر
ين َآمنوا ِإن تنصروا اَّلل ي
وجل ،كما قال تعالى :يا أيها ال ِذ
املؤمنين هلل يكون بطاعته وامتثال أوامره ،واالنتهاء عمى نهى عنه ،ومن ذلك األخذ بنواميس النصر
ً
ً
ً
ُ
التي أمرهللا بها  ..فهذه قاعدة ال تحابي شعبا وال أرضا وال أحدا.
أما قوله صلى هللا عليه وسلم" :تكفل هللا لي بالشام" ،فهو بشرى خير للشام وأهل الشام ..
من مقتضاه أن تكون الشام بأهلها محل عناية ورعاية هللا عز وجل  ..وأن الطائفة املنصورة الظاهرة
ال يللو لها وجود في الشام  ..وأن اليير باٍ في شام ما بقيت الدنيا  ..للما ذهب ررس اسببدله هللا
تعالى بغرس صالح آخر  ..إلى أن تقوم الساعة  ..هذا املعنى قد دلت عليه أحاديث نبوية عدة ،لك أن
تلتمسها في الكتب التي تحدثت عن فضائل الشام وأهل الشام.


َ ْ َ ُ ُ
ََ
س :2سؤال :روى اإلمام أحمد في مسنده َ :436/3ح َّدثنا َي ِز ُيد  ،أخ َب َرنا ش ْع َبة َ ،ع ْن
َ َ َ
ََ
ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
َّ
اَّلل َعل ْي ِه َو َسل َم "ِ :إذا ف َس َد أ ْه ُل الش ِام  ،فَ
اَّلل صلى
مع ِاوية ب ِن قرة  ،عن أ ِب ِيه قال  :قال رسول ِ
َ
خ ْي َر ِفيكم وال يزال أناس من أمتي منصورين ال يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة" .هل معنى
ذلك إذا صلحت الشام صلحت األمة ،وهل معنى ذلك أن محور صَح األمة بصَح أهل الشام،
وهل يستدل من ذلك أن ما يجري من أحداث في سوريا هي بداية صَح الشام ومن ثم صَح
ً
األمة؟ أرجو شرح الحديث ومدى تعلقه بما تمربه الشام اآلن ،وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم هذا الحديث وريره من األحاديث التي قيلت في
ً
ً
ً
ً
فضائل الشام وأهل الشام  ..تدلل على أن األمة تتأثر تأثيرا ظاهرا وبليغا بالشام صَحا بصَح
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ً
الشام ،وفسادا بفساد الشام  ..كما دلت على أن الطائفة املنصورة الظاهرة ال تللو الشام منها  ..وأن
ً
الريادة والقيادة ستعود يوما للشام بإذن هللا  ..فهي أرض املحشر واملنشر  ..وفيها تحصل املَحم
الكبرى  ..وينزل املسيح عليه السَم ُ ..ويقتل الدجال  ..وهي صفوة أرض هللا يصطفي إليها خيرة عباده
 ..والنظام القرمطي الطا ئفي الباطني الحاكم اليوم للشام ما هو إال ريمة سوداء سرعان ما ستزول
كما زال ريرها من قبل بإذن هللا  ..كما أعتقد أن هذه األحداث التي تشهدها سورية اليوم  ..هي
ً
مقدمات لغد مشرٍ ينتظرالشام  ..قد بشربه النبي صلى هللا عليه وسلم  ..وإن ردا لناظره لقريب.

س:3

سؤال طويل مفاده :ما قيمة هذه الثورات  ..وملاذا ننصرها ونؤيدها  ..ما

دام يتزعمها ويتكلم باسمها بعض املنحرفين والعلمانيين ......؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أمن أجل كم مبسلق انتهازي ترانا ينبغي أن نلزل الشعوب
املسلمة املستضعفة وهي في مسعاها للتحرر واالنعتاٍ من العبودية للطغاة الظاملين  ..وأن نصف
ثوراتهم بالَ مباركة كما فعلت؟!
ثم عندما تلزل هذه الثورات  ..وتصفها بالَمباركة كما فعلت  ..أنت بذلك ـ شئت أم أبيت
ً
ً
ـ قد وقفت ونصرت الطغاة املتجبرين الذين ُيعبدون من دون هللا  ..ويعيثون في األرض كفرا وفسادا..
على الشعوب املسلمة املستضعفة  ..وأنا أعيذك واإلخوان من ذلك.
لنا أكثر من ثَثين سنة ونحن نحض الشعوب املسلمة على الثورة واليروج على
الطواريت الظاملين وأنظمتهم الفاسدة  ..ثم ملا استجابوا بفضل هللا تعالى ومشيئته إلى ذلك ..
ً
نلزلهم  ..ونتفرج عليهم  ..ونصدر عليهم أحكاما ،ونحن جلوس على األرائك نحبس ي الشاي  ..أهكذا
تريد منا؟!
ً
املشكلة التي أثرتها معلومة وهي في الحسبان  ..وهي حقا مقلقة  ..تستدعي منا مزيد يقظة
وحركة وتوحد ما بعد الفتح والنصر  ..ال أن نلعن الشعوب وثوراتهم ،وجهادهم ،وتضحياتهم!
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ال تستعجل الحكم على الشعوب وثوراتهم  ..قبل أن تضع الحرب أوزارها  ..وقبل أن تنتهي
الجولة األولى من الصراع مع الطاروت ونظامه  ..واسأل نفسك ماذا قدمت لهم قبل أن تكثر من
لعناتك عليهم وعلى ثوراتهم  ..رفرهللا لك.
واعلم أن الشعوب تلرج من حقبة تمتد لعدة عقود قد ساد فيها الجهلُ ،
وعبدت فيها
ً
العجول من دون هللا  ..وبالتالي ينبغي أن نتوسع لها في التأويل وإقالة العثرات ما أمكن لذلك سبيَ ..
وأن ال نتوقع منهم استقامة مباشرة ـ ومنذ اليوم األول من النصر والفتح ـ على املنهج الحق ،والصراط
املستقيم ،ومن دون ارتكاب أخطاء!
ما أراك قد أنصفت قومك  ..إن وجد واحد يرفع صورة جيفارا  ..يقابله ألف يكبرون
ويهللون ويقولون هي هلل هي هلل  ..أعيذك من الظلم والغلو  ..املشكلة ليست في الشعوب  ..املشكلة
فينا نحن أننا نعجز عن اسبثمار جهادهم وتضحياتهم فيما جاهدوا ألجله  ..فنعتذر عن عجزنا بلعن
الشعوب وثوراتهم  ..واعلم أننا ال ولن نرض ى أن يكون البديل رير اإلسَم ،واإلسَم وحسب  ..أعرنا
ً
جهادك وعطاءك وقدراتك وأفكارك البناءة بدال من لعناتك وتشاؤماتك  ..قوانا هللا وإياكم على
طاعته ،وخدمة دينه وعباده ،اللهم آمين.

س:4

ُيرجى توضيح مذهب النصيريين ،وعَقتهم بالرافضة ،وما هو حكم أهل

السنة والجماعة فيهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .النصيرية فرقة باطنية تنتمي ملؤسسها "محمد بن نصير
النميري" في القرن الثالث الهجري  ..وهي عرفت باسمه  ..وهم من رَة الشيعة الرافضة االثنى
عشرية ـ أي من رَة الغَة! ـ يقولون بألوهية وربوبية علي بن أبي طالب ـ رض ي هللا عنه ـ صراحة  ..ال
ُيؤمنون باهلل العظيم ،وال بمَئكته ،وال بأنبيائه ورسله ،وكتبه ،وال باليوم اآلخر  ..وال يحرمون ما حرم
ً
ً
هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم  ..وال يعرفون صَة  ..وال صوما  ..وال حجا وال زلاة  ..ألنهم ال ُيؤمنون
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ً
بش يء من ذلك  ..وهم ال يرجون هلل وقارا  ..فشتم هللا ودينه  ..يجري على ألسنتهم الكافرة البذيةة جري
السيل إلى منتهاه  ..قاتلهم هللا!
فالبعث والنشور عندهم  ..ينحصر في عقيدة التقمص والتناسخ  ..ومفاد هذه العقيدة؛

أن الصالح منهم الذي يطيع مشايخ الطائفة وتعليماتهم الباطنية يتقمص بعد موته في جيله الجديد
ً
ً
ً
إنسيا  ..أما إن لان في حياته؛ شريرا عاصيا ملشايخ الطائفة وتعاليمهم  ..فإنه يتقمص بعد موته إلى
حيوان ،إلى حمار أو للب أو نحو ذلك ُ ..يعذب على سيةاته في جيله الحيواني  ..إلى أن يموت ثانية ..
وقد يتقمص من جديد إلى إنس ي  ..ولعل هذا مما ُيفسر قتل الجند منهم للحمير ..كما رأى العالم ذلك
منهم!
فهم يلتقون مع الطائفة األم لهم "الشيعة الروافض االثنى عشرية" ،في الغلو في علي بن
أبي طالب رض ي هللا عنه  ..فالشيعة الروافض  ..ينسبون لعلي معاني الربوبية واأللوهية وخصائصها؛
فيقولون عنه ،وعن بقية األئمة االثنى عشر :بأنهم يعلمون ما لان وما سيكون  ..ويحيطون بكل ش يء
ً
علما  ..وأن جميع ذرات هذا الكون تلضع لواليتهم وسيطرتهم  ..كَمهم ككَم القرآن نافذ واجب
االتباع  ..وهناك قرآن خاص بهم  ..ال يعرفه املسلمون  ..يجيبون املضطر إذا دعاهم  ..ال يلطةون وال
يسهون  ..وال ُيسألون عما يفعلون  ..وريرها من اليصائص والصفات التي ينسبونها ألئمتهم  ..والتي
ً
هي من أخص خصائص وصفات اليالق سبحانه وتعالى  ...بينما النصيريون يقولون صراحة "علي"
هو هللا  ..ويلتلفون مع الشيعة اإلثنى عشرية في بقية األئمة!
كما يجمع بينهما "الشيعة الروافض ،والنصيرية" ،الحقد الدفين على اإلسَم واملسلمين؛
وبلاصة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان  ..والكيد والتآمر على اإلسَم  ..وأمة
اإلسَم  ..والتواطؤ مع أعداء األمة على األمة ،ودينها  ..فكانوا طيلة سيرتهم القديمة والحديثة سواء ..
مع األعداء والدخَء  ..على األمة وأبنائها  ..تسرهم الضراء التي تصيب األمة  ..وتحزنهم السراء التي
تصيبها  ..ومن عنده أدنى اطَع وتببع لسيرة الطائفتين  ..يدرك هذا املعنى اآلنف الذكر  ..والحديث
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عن القوم يطول  ..وهناك عشرات الكتب التي تتكلم عن الطائفتين وتاريلهما  ..وعقائدهما ..
وكيدهما على اإلسَم واملسلمين  ..ولو أردنا أن نلتصر دينهم في ثَث للمات أقول :دينهم يقوم على
"الطعن  ..والهدم  ..والكيد" ،أعاذنا هللا وإياكم من شرهم!
أما عن حكم هللا فيهم  ..وماذا يقول علماء أهل السنة والجماعة في هاتين الطائفتين،
أقولُ :ي َّ
فرٍ بين الشيعة الروافض ،وبين النصيرية  ..فأما الشيعة الروافض  ..فهي كطائفة؛ طائفة
شرك وزندقة وردة  ..هذا حكم عام  ..بينما تكفير املعين الواحد منهم بعينه  ..مرده إلى مدى ثبوت
شروط التكفير بحقه ،وانتفاء موانعه عنه  ..وذلك بالنظر إلى مدى التزامه بعقائد ومبادئ البشيع
والروافض التي ال خَف على كفرها  ..وكفر من يعتقدها أو يقول بها  ..الحتمال وجود من ينبسب
ً
إليهم طائفيا  ..لكنه ال يعتقد عقائدهم ،وال يقول بأقوالهم الكفرية والشركية  ..ولو سألته ألنكر لك
ذلك  ..وحدثك عن نفسه بأنه ال يقول بقولهم  ..وأنه بريء مما يقولون  ..ربما يمارسون ذلك من قبيل
ً
التقية التي ُعرفوا بها  ..فعندهم من ال تقية له فَ دين له  ..لكن نحن مأمورين شرعا أن نأخذ الناس
على ظاهرهم ،وبما ُيظهرون لنا ،ال بما ُيبطنون.
ً
أما النصيرية فهي طائفة كفر شرك وزندقة وردة  ..كطائفة ولأعيان معا  ..ال يشك في
كفرهم ومروقهم من الدين ،ومن جماعة املسلمين ـ مع علمه بمعتقدهم اآلنف الذكر ـ إال لافر مكذب
مثلهم  ..بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعَه.


س :5سؤال :شيلنا أبا بصير الطرطوس ي ،السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاتة
ٌ ْ ُ ْ
ََ
..لدي سؤال شرعي ،يقول تبارك وتعالى :ال ت ِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر أخ َرى األنعام .164:ولكن قول النبي
 كما في الحديث" :قالوا أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال :نعم إذا كثر اليبث" .يبدو لي في هذا
املوضع بالنسبة لي تناقض  ..أود من حضرتك اإلجابة؟
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الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..ال يوجد تعارض وهلل الحمد  ..فدين
ٌ ْ ُ ْ
ََ
هللا تعالى يللو من التعارض ،فقوله تعالى :ال ت ِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر أخ َرىُ ، يراد منه معنيان :األول أن ال
ُيؤخذ املرء بجريرة ريره في الدنياُ ،
فيقتص منه أو ُيقام عليه حد شرعي على فعل لم يرتكبه ،وإنما
ارتكبه ريره ،كما في الحديث" :ال ُيؤخذ املرء بجريرة أبيه وال أخيه".
الثاني :أن هللا تعالى ال ُيعذب َ
املرء يوم القيامة على ذنوب لم يرتكبها وإنما ارتكبها ريره ،كما
ُ
َ
َ َّ ُ ْ َ ْ ً ُ َ ُ َ
ٌَ
ُ َْ
َ َ َ َ ْ
اَّلل ث َّم
قال تعالى :ل ُّل نفس ِبما كسبت َر ِهينة املدثر .38:وقال تعالى :واتقوا يوما ت ْرجعون ِف ِيه ِإلى ِ
َ َْ َ
ُ َّ ُ َ ْ
َ ْ
ت َوفى ل ُّل نفس َّما ك َس َبت َو ُه ْم ال ُيظل ُمون البقرة.281:
أما الحديث" :قالوا أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال :نعم إذا كثر اليبث" ،املراد منه
العقاب الكوني الدنيوي ،لاليسف ،والزالزل ،والبراكين  ..واألعاصير  ..والطوفان  ..والقحط ..
وإمساك السماء للماء  ..ونحوها من العقوبات الكونية العامة ،فهذه قد ُيؤخذ فيها الصالح والطالح
 ..وقد يتضرر بها الدواب والنباتات  ..لغلبة اليبث ،والفسوٍ والعصيان من قبل بني آدم  ..لكن يوم
َ
ُ
الصالح اشتراكهما في سبب املوت،
الطالح
القيامة لل ُيبعث على نيتهُ ،ويحاسب على عمله ،فَ يضر
كما في حديث الجيش الذي يغزو الكعبةُ ،
فيلسف بأولهم وآخرهم ،فقالت عائشة رض ي هللا عنها :يا
رسول هللا كيف ُيلسف بأولهم وآخرهم ،وفيهم أسواقهم ،ومن ليس منهم؟ قال صلى هللا عليه وسلم:
ُ"يلسف بأولهم وآخرهم ،ثم ُيبعثون على نياتهم".
ً
ً
ويمكن أن ُيقال أيضا :أن رلبة اليبث وأهل اليبث  ..رالبا ما يكون بسبب نوع رفلة أو
تقصير من أهل الصَح  ..فلما ينزل البَء واالنتقام الكوني بأهل اليبث  ..يصيب من ليس منهم
للسبب الذي ذكرنا ،وهللا تعالى أعلم.
فإن بان لك ذلك :علمت وأدركت انتفاء التعارض بين اآلية والحديث الواردين في السؤال
أعَه ،وهلل الحمد.
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س:6

سامحني يا شيخ لتكرار السؤالين مرة أخرى :ملاذا ال تحاول يا شيلنا

الفاضل أن تظهر على شاشات الفضائيات بأقص ى طاقتك ،ونحن نعلم ليس بالسهوله ذلك،
لحض الشعب وبيان الطغيان الذي يحكم به الشعب السوري ونتمنى منك با شيلنا بيانات
تحريضية لنقوم بنشره ا على النت ما استطعنا وجزاك هللا عنا معن املسلمين لل خير وحفظك
هللا من لل مكروه؟
الجواب :حياكم هللا  ..ليس من عادتي أن أسبشرف شاشات القنوات  ..كما أن بعضها لي
تحفظ عليها ال أسمح لنفس ي الظهور من خَلها  ..وبعضها اآلخر هي لها تحفظ علي حيث ال أخضع
لشروطهم وسياساتهم وتوجهاتهم فتراهم ينكمشون منا ومن منهجنا  ..نسأل هللا أن يقدراليير  ..وفيم
يلص سؤالك عن البيانات والتوجيهات التحريضية والتوجيهية  ..هو بعض ما نفعله في هذه
الصفحة ،كما تَحظ ،بل نحن ما افتتحنا هذه الصفحة إال لهذا الغرض ،ألن هذا البرنامج هو
الوحيد الذي يستطيع شعبنا املسلم في سوريا أن يقف على للماتنا من خَله  ..نسأل هللا تعالى
اإلخَص ،والقبول ،والثبات والنصرعلى الطارية وحزبه وعصابته  ..ثم لو نظرت إلى خانة املناقشات
ً
 Discussionsلوجدت عددا من البيانات واملقاالت حول األوضاع في سورية  ..للها موجهة ألهلنا
ً
وشعبنا في سورية ،نسأل هللا لهم النصر والثبات  ..انظرها إن شئت ،وجزاكم هللا خيرا على
اهتمامكم.

س:7

سؤال ومداخلة :أرجو من املشرف تغيير اسم املعارضة اإلسَمية الى

املعارضة السورية  ..ألن مثل هذه األسماء تدعم ذرائع النظام في القمع و القتل تحت ذريعة
الفتنة الطائفية  ..ألن الثورة ال تنجح إال بوحدة جميع طوائف وأطياف الشعب السوري ومثل
هذه األسماء تضرفي الوحدة والثورة؟
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ً
الجواب :شكرا على مَحظتك  ..اآلخرون ـ لغايات شتى في نفوسهم ـ يجتهدون في نفي الهوية

اإلسَمية عن الشعب السوري املسلم  ..لذا نحن حريصون على التأكيد على هوية هذا الشعب
ُ
املسلم ،وعلى إسَمية هذه املعارضة واالنتفاضة ،وهذا ال يمنع األقليات األخرى أن تشارك في تحرير
البلد من هيمنة واستعمارالنظام الطائفي املسببد ،لو شاءت ذلك ..

س:8

لل العالم بيعرف أنو الغالبية العظمى من الشعب السوري هم مسلمين ..

لكن في لل تاريخ سوريا ما صار أي فتنة بين الطوائف واآلن ال يوجد فتنة ،لكن النظام يحاول
أن يشعلها ورالبية السوريين تطالب بدولة مدنية ال تفرٍ بين أي منهم ال على أساس الدين أو
ريره وحتى املسلمين منقسمين في توجهاتهم .بين االسَمية والعلمانية والقومية والوطنية
واملاركسية وأنا طلبي لان ليس لكسب ود اآلخرين بل للوحدة معهم وال اتوحد معهم اال تحت
سقف سوريا الن سوريا اآلن بأمس الحاجة لوحدة جميع أبنائها وفي رنى عن أي انقسام أو
فتنة  ..أخي أنا لست ضد الدين او الشعارات االسَمية لكن ضد استلدامها في هذه الثورة
النها قد تنفر الطوائف األخرى وحتى جزء كبير من املسلمين أنفسهم وبالتالي كنا سببا في
إفشالها  ..ولل املتظاهرين والشهداء هتفوا ال اله اال هللا لكن أيضا ركزوا في هتافاتهم ان
الشعب السوري لله بجميع اطيافة ايد وحده  ..وأرجو أن نتعلم من الثورة املصرية جميع
األحزاب اإلسَمية رفعت فقط العلم املصري والشعارات الوطنية املصرية ولم ترفع أي شعار
ديني ررم أن مصرأكثرمن  %90هم مسلمين وال يوجد فيها تنوع مثل سوريا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أراك في للماتك القليلة أعَه قد أقحمت أكثر من مسألة
وجزئية  ..لل مسألة وجزئية تستحق البحث بمفردها  ..لكن كما ُيقال اطرح عشرات املسائل في
سؤال واحد أو في للمات قليلة ،حتى ال ُيقدر وال ُيعرف اإلجابة عن ش يء منها  ..ومع ذلك سأجتهد أن
أجيبك بإذن هللا.
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فأقول :انبساب املسلمين إلى دينهم اإلسَم ال يعني ،وال يفيد الفتنة  ..فتاريخ سورية لله
مرتبط باإلسَم ،وبنسبة الشعب السوري إلى اإلسَم  ..ومع ذلك لم تكن هناك فتنة كما أشرت ..
ً
وإذا لان ذلك سيكون سببا لحصول فتنة  ..فهذه مشكلة األقلية التي ال تريد أن تتفهم رربة وواقع
ً
األكثرية  ..وتريد أن تلزم األكثرية الغالبة بأجندتها الياصة بعيدا عن أجندة األكثرية  ..وهذا ال ُيقبل
منهم ،ومردود عليهم.
ً
وأقول أيضا :عَم نسبسيغ أن نسمع عن معارضة شيوعية  ..وبعثية  ..وعلمانية  ..وريرها
من املذاهب األرضية  ..وهذه للها أديان تنطوي على مجموعة من املفاهيم والعقائد والتصورات  ..في
ُ
النهاية تسمى "دين"  ..فعَم نقبل بوجود هذا النوع من املعارضة  ..وال نعتبر وجودها فتنة  ..وإذا
أشرنا إلى اإلسَم دين هللا  ..وانبسبنا إليه  ..ومعارضبنا للطغاة الكافرين الظاملين املسببدين باسم
َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ
ين ال
اإلسَم  ..نكون بذلك نسعى للفتنة  ..صدٍ هللا تعالى :وِإذا ذ ِكر اَّلل وحده اشمأزت قلوب ال ِذ
َ
َ
َ
ُي ْؤم ُنو َن ب ْاآلخ َرة َوإ َذا ُذك َر َّالذ َ
ين ِمن ُدو ِن ِه ِإذا ُه ْم َي ْست ْب ِش ُرون الزمر .45:فهل تريدنا حتى ال يشمئز
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
قلوب الذين ال ُيؤمنون باآلخرة أن ال نذكر هللا وحده  ..وأن نذكر معه آلهة أخرى  ..فإن لان ريرنا
يفعلها  ..فنحن وهللا ال نفعلها  ..ولو لان ذلك على قطع الرؤوس.
إذا قيل لهم هذا عمل  ..هذا جهاد  ..هذا عطاء في سبيل هللا  ..اشمأزت نفوسهم وقلوبهم ..
ونفروا منك  ..وقالوا لك :ال تفعل  ..وال تشر إلى ذلك  ..هذه فتنة  ..فتنة  ..وإنما قل :هذا جهاد وعطاء
في سبيل الوطن  ..في سبيل اإلنسانية  ..في سبيل الشعب  ..في سبيل الطارية  ..في سبيل الديمقراطية
 ..عدد ما شئت من آلهة تعبد في زماننا من دون هللا  ..فهذه للها يسبسيغونها ويرضونها منك ،صدٍ
َ
َ
َ
هللاَ  :وإ َذا ُذك َر َّالذ َ
ين ِمن ُدو ِن ِه ِإذا ُه ْم َي ْست ْب ِش ُرون. 
ِ ِ ِ
ً
وأقول أيضا :الفتنة ،والفتنة الكبرى تكمن في إقرار ومباركة الكفر والشرك ،والفساد،
ْ َْ ُ َْ
ْ َْ ُ َ َ
َْْ
والباطل  ..كما قال تعالىَ  :وال ِفتنة أش ُّد ِم َن القت ِل البقرة .191:وقال تعالىَ  :وال ِفتنة أك َب ُر ِم َن
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َْْ
القت ِل البقرة .217:أي فتنة إقرار ومباركة الكفر والشرك أشد من فتنة القتل  ..وبالتالي مطالب

منك ومن ريرك أن تراجعوا فهمكم ملعنى الفتنة ،ولدرجاتها.
ً
وأقول أيضا :ال نمانع من معارضة اآلخرين للنظام ،ولو لانت رمزية أو شكلية  ..لكن أن
تتوقع ـ ويتوقع من هم على رأيك ومقولتك ـ أن التحرر من طغيان النظام الطائفي البعثي الحاكم في
سورية سيكون على يد النصيريين أو الدروز أو اإلسماعيلية فأنتم واهمون واهمون  ..عليكم إعادة
قراءة اإلسَم والواقع من جديد  ..نعم هؤالء سيحضرون عند تقسيم الغنائم ويقولون :إنا كنا معكم
ُ
َ ُ ْ ََ َ ُ
َ َ
َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ
اَّلل قالوا أل ْم نكن َّم َعك ْم َوِإن لان
 ..كما قال تعالى :ال ِذين يت َربصون ِبكم ف ِإن لان لكم فتح ِمن ِ
َ
ْ
ُْ ْ َ َ ُ ُ َ ُ
ٌ َ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ
َْ
َ َ
يب قالوا أل ْم ن ْست ْح ِوذ َعل ْيك ْم َون ْمن ْعكم ِم َن املؤ ِم ِنين فاَّلل َي ْحك ُم َب ْينك ْم َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َولن
ين ن ِص
اف ِر
ِللك ِ
ُ َْ
ً
َ َ ُْ ْ َ
َ ْ َ
ين َعلى املؤ ِم ِنين َس ِبيَ النساء .141:قرآننا كَم ربنا ـ الذي ال يأتيه الباطل من بين
اف ِر
يجع َل اَّلل ِللك ِ
يديه وال من خلفه ـ قد أخبرنا لل ش يء  ..وعلمنا لل ش يء ،وهلل الحمد.
في السبعينيات حتى أوائل الثمانينات  ..خرج الشعب السوري املسلم لله في ثورته
ُ
اإلسَمية املباركة على النظام البعثي الطائفي  ..فكادت الثورة أن تؤتي ثمارها وأللها لوال رباء
وطروحات اإلخوان املسلمين  ..حيث تحالفوا مع مناكير ومجاهيل من الزنادقة والعلمانيين ..
فعرفوهم على الشعب السوري بعد أن لانوا مجهولين على أنهم معارضة وشرفاء  ..وسلموهم قيادة
املعارضة السورية ـ تحت عنوان التحالف الوطني لتحرير سورية ـ فضاع الهدف  ..وفقدنا البركة ..
واملبرر من اليروج على الطارية ونظامه  ..وانكمش الشارع األعظم من الشعب السوري عن
املعارضة أو أي حراك ضد النظام  ..حتى وصلت األمور إلى ما وصلت إليه اآلن من مآس ي وملاذي!
ً
وأقول أيضا :فيم يلص التجربة والثورة املصرية  ..أقول :لم يكن الشعب املصري
ً
محكوما من حاكم نصراني ،يستغل إنتماؤه الطائفي في إذاللهم وقهرهم  ..وبالتالي لم يكونا بحاجة إلى
ً
ً
اإلشارة لهذا البعد والجانب الطائفي  ..ألنه لم يكن موجودا أصَ  ..بلَف الواقع الذي نعايشه.
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ونقول كذلك :ال تجربة املصرية تجربة مباركة نستفيد منها  ..ومما أصابت فيه  ..وهذا ال
يعني أن واقعها بجميع جزئياته ومفاصله  ..يطابق الواقع السوري بجميع جزئياته ومفاصله  ..ليقال
لنا فيم بعد :انظر الثورة املصرية  ..وافعلوا ما فعلوا  ..اقتدوا بها حذو القذة بالقذة  ..فهذا ال ُيقبل
ً
شرعا وال سياسة.
وفي اليتام أقول :للفاروٍ عمر رض ي هللا عنه للمة عظيمة ـ لو كتبت بماء الذهب املصفى
ً
لكان قليَ عليها ـ حري بنا أن نتأملها ونفهمها ،وهي قوله" :كنا في الجاهلية أذالء فأعزنا هللا باإلسَم،
فإذا ما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا هللا به أذلنا هللا" ،وقد صدٍ؛ فلما ابتغينا العزة بغير اإلسَم ..
وجربنا ـ على مدار عقود ـ جميع الشعارات والرايات التي منها الذي يلضع للمعسكر االشترالي ومنها
الذي يلضع للمعسكرالديمقراطي سواء  ..فما ردت علينا إال بالبَء والهزائم واليسران  ..فهَ عقلنا
ذلك  ..وعقلنا أن ال عزة لنا وال وجود لنا بين األمم  ..إال باإلسَم  ..واإلسَم وحسب؟!

س:9

سؤال :أود سؤالكم ما حكم من يلرج بهذة املسيرات املؤيدة للحكام  ..وما

الواجب تجاههم وهل يصل الحكم لدرجة التكفير..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هؤالء واحد من ثَثة :مكره ليدفع عن نفسه شر الطارية
وبطانته وعصابته؛ وهم الجمهور واألكثرية ،وهؤالء ال توجد معهم مشكلة ،وجاهل مغفل يصفق مع
املصفقين لكنه ال يدري ملاذا يصفق ،وهذا مشكلته تنتهي بتعليمه وتبصيره عندما تتاح لنا فرصة
ً
ً
تعليمه  ..وفريق ثالث ـ وهم القلة القليلة ـ من بطانة وعصابة الطارية قلبا وقالبا  ..وهؤالء حكمهم
حكم الطارية ذاتهُ ،ويعاملون كما ُي َ
عامل.
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س :10سؤال :هل هؤالء تجدي معهم املظاهرات السلمية واالحتجاجات  ..ملاذا ال
تدعو أهلنا في سوريا بأن يعدوا ويستعدوا للقتال ألن هذا املجرم بشار وزمرتة سيجبر الشعب
باألكيد على الدفاع عن النفس كما فعل الطارية القذافي .....؟
الجواب :ال نريد أن نستعجل هذا الييار؛ ألنه الييار الوحيد الذي يتقنه النظام الطائفي
ً
ً
املسببد بحرفية ومهارة عاليتين  ..وبلاصة عندما يواجه شعبا أعزال؛ فهو أسد على شعبه نعجة على
ً
الجبهات مع العدو الصهيوني  ..وهذا ال يعني إرٍَ هذا الييار لليا لو لم يعد يبقى للشعب السوري
سواه  ..ثم اتلاذ هذا القرار ندعه لشعبنا في الداخل ،فهو في امليدان ،وهو األدرى بما ُيقدم وما ينبغي
أن ُيؤخر  ..هذا بشكل عام  ..وهو ال يمنع آحاد الناس من املواطنين السوريين أن ُيدافع عن نفسه
ً
ً
وعرضه بشر  ..فهذا له ذلك شرعا لو شاء ولان قادرا
وعرضه في حال اقتحموا عليه بيته ،وأرادوه ِ
ِ
عليه.

س:11

سؤال يطرح نفسه :ملاذا النظام الطائفي القرمطي ينسب جرائم ملابراته،

وكتائب أمنه لفعل عصابات مجهولة ..؟
الجواب :لكي يستمر النظام في عمله الوحش ي في بطش وقمع املتظاهرين ،عساه ينجح ـ كما
ً
ُ
ُ
وجع ـ دوليا ومن قبل بعض وسائل اإلعَم ـ عن
يليل إليه ـ في وأد ثورتهم وانتفاضتهم  ..فإذا ما ر ِ
جرائم القمع والقتل التي تحصل للشعب السوري  ..سهل عليه إنكارها والتملص من تبعاتها  ..أرأيتم
أخس وأكذب من هذا النظام؟!


ً
س :12أود أن أستفتيكم في مسألة يا شيلنا :من أشد بغضا عند هللا فيما ترى
الحاكم بغيرما أنزل هللا العادل دنيويا  ..أم الحاكم بما أنزل هللا لكنه ظالم ..؟

18

من بداية
الثورة املباركة
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .السؤال فيه اضطراب؛ إذ كيف يحكم بما أنزل هللا ثم
ً
يكون ظاملا؛ فالظلم والحكم بما أنزل هللا ال يجتمعان  ..وظلم الحاكم املسلم يكون على قدر بعده عن
ً
الحكم بما أنزل هللا  ..فالحاكم الظالم قد يكون مسلما  ..لكن هو بعيد عن الحكم بما أنزل هللا على
ً
ً
قدر ظلمه ونوعه  ..فإن علمت ذلك ،أقول :األشد بغضا وعذابا عند هللا تعالى هو الحاكم الكافر
ً
ً
ً
املشرك مهما لان عادال في دنياه  ..لكن األكثر منهما ظفرا في الدنيا  ..وإدامة لدولته  ..أكثرهما عدال ..
فمن السنن التي فطر هللا عليها اليلق  ..أن الدول تقوم وتسود وتدوم بالعدل ،وإن لانت لافرة ..
وتزول وتنهاربالظلم ،وإن لانت في عمومها وأصولها مسلمة.


س :13سؤال :السَم عليكم  ..لدي سؤاالن شيلنا أبا بصير  ..عندما أدخل في
نقاش مع بعض ممن حولي ،أصدر بعضهم شبهتين حول الثورة السورية أسأل هللا أن يحفها
ً
بالبركة واليير والسؤدد  ..الشبهة األولى التي ُيطلقونها؛ قولهم خوفا من تدخل صهيوصليبي في
البَد  ..الشبهة الثانية قول أحدهم :أنه يجوز اليروج في حالة القدرة أو االستطاعة  ..كيف
الرد على هاتين الشبهتين  ..جزاكم هللا لل خير؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..أجيب عن الشبهة األولى بقولي :فيم
يلص النظام السوري الطائفي املسببد ـ ونحوه جميع األنظمة الديكتاتورية املسببدة ـ فهو يعلم
وطنية الشعب السوري ،ومدى حبهم لبلدهم  ..وأنهم يمقتون أي تدخل أجنبي بشؤون بَدهم ..
ويعلم كذلك أن التدخل األجنبي في شؤون البَد هو لصالحه؛ إذ سيظهره كبطل ومقاوم للتدخل
األجنبي ،كما سيظهر معارضيه من ممثلي الشعب على أنهم خونة وقد وقفوا في صف التدخل األجنبي
 ..فالتدخل األجنبي بالنسبة له منجاة وهو آخر حبل يتعلق به  ..لذا ملا قويت معارضة الشعب الليبي
البطل املسلم املجاهد للطارية القذافي ومرتزقته ،رأيناه مباشرة هدد شعبه بأنه سيجلب لهم
االستعمار األجنبي  ..أي سيفتعل من جرائم القتل الوحشية ما يستدعي التدخل األجنبي ،إلحراج
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شعبه ،والبشكيك بوطنيتهم وحبهم للبلد ،ووالئهم ألمتهم  ..لذا نرى طارية الشام ـ ونحوه إخوانه من
الطغاة ـ ال يأبه للتدخل األجنبيُ ،
فيمعن في القتل ،والتعذيب ،وارتكاب جميع االنتهالات ألدنى حقوٍ
اإلنسان  ..ألن األمور كيفما جاءت فستكون لصالحه  ..فإن سكت العالم األجنبي الدولي عنه وعن
جرائمه  ..فهذا يعني ارتكاب مزيد من جرائم القتل والتعذيب وامتهان كرامة اإلنسان ،ويعني في النهاية
ً
مزيدا من تعبيد الشعوب بالحديد والنار لرربات وأهواء الطاروت ونظامه الكافر املسببد  ..وإن
حصل التدخل األجنبي ،ظهر الطارية ومعه حاشيته على أنهم شرفاء ،ضد االستعمار ،وأن الشعوب
هي املتهمة في دينها ،ووالئها ألمتها  ..وهذا مما سيقوي شوكته على شعبه  ..لذا قلت ،وأقول :الطارية
هو الرابح األول واألخير من أي تدخل أجنبي في شؤون البَد ،وهو املسؤول األول واآلخر عن هكذا
تدخل ،لو حصل ش يء منه.
والسؤال الذي يطرح نفسه :إلى متى وإلى أي حد ستظل فزاعة التدخل األجنبي ـ التي يهدد
ً
النظام بها شعبه ـ مبررا لَستكانة ،والركون ،والركوع والسجود للطغاة الظاملين  ..وأن يبقى الشعب
الشامي بمَيينه كقطيع رنم في مزرعة آل األسد النصيرية الطائفية  ..إلى متى؟!
وفيم يتعلق بالجواب عن الشبهة الثانية ،أقول :قولهم باشتراط االستطاعة ،للمة حق
أريد بها باطل ،ألنه ال يوجد عندهم وقت محدد تتحقق فيه االستطاعة  ..فبعد أكثر من خمسين عاما
من الذل والعبودية للعبيد  ..تراهم ال يزالون يحدثونك عن العجز وانتفاء االستطاعة  ..ولو انتظرتهم
خمسين عاما آخر لقالوا لك نفس الكلمات :ال توجد استطاعة  ..وبالتالي ناموا وال تسبيقظوا ..
ً
وادفعوا مزيدا من الضرائب على موائد الذل والهوان ،والعبودية للعبيد  ..مع العلم أن النبي صلى
ً
ً
ً
ً
هللا عليه وسلم في بضع سنين قد أقام دولته العظيمة  ..فامتدت شرقا ورربا وشماال وجنوبا
لتكتحس وتسقط امبراطوريتي الفرس والروم  ..تم ذلك في سنوات ال تتعدى أصابع الكفين!
فإن علم ذلك أقول :العجز وانتفاء االستطاعة نتوقعه في فرد أو مجموعة أفراد  ..أما
األمة للها نفترض فيها العجز ،فَ ،ال يجوز أن نفترض في األمة ـ لو أرادت الحياة ـ حصول العجز،
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وانتفاء االستطاعة على التغيير ،واإلنكار على الطغاة الظاملين  ..فاألمة معصومة من االجتماع
والتوافق على ضَلة أو عجز ،نعم قد يحصل العجز في بعض جوانبها أو بعض ممن ينتمون إليها أما
ً
ً
أن يحصل العجز في مجموعها  ..فهذا منتف عقَ وشرعا ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم
أنه قال" :ال تجتمع أمتي على ضَلة" ؛ أي ال بد من نفر منها ينهضون إلظهار الحق وإبطال الباطل ..
وكذلك كما هي ال تجتمع على ضَلة ،كذلك فهي ال تجتمع على عجز عن إنكار منكر الطغاة الكافرين
الظاملين.
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من
خذلهم حتى يأتي أمرهللا وهم كذلك".
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال تزال طائفة من أمتي ُيقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم
القيامة".
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال يزال أهل الغرب ظاهرين ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم
الساعة" .قال أحمد بن حنبل :أهل املغرب هم أهل الشام.
فهذه الطائفة ـ بنص حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ ال تزال موجودة من رير
انقطاع ،والشام ال تللو من وجودها  ..كما أنها ال تزال ظاهرة على عدوها بالجهاد والصدع بالحق ..
فليكفوا عنا ـ هؤالء القوم ـ إرجاءهم وإرجافهم ،وخذالنهم ألمتهم  ..وليبحثوا عن شبهة ريرها!


س :14مداخلة من نصير للطارية وحزبه ونظامه :اترك أمور سوريا إلى السوريين،
وإن أكبر دليل على تحريضكم اليارجي هو أن االتصال بكم يتم ليارج سوريا ،يا حيف على لل
من استلدم اسم االسَم لنواياه الياصة يا حيف وإن لان بعض السوريين يطالبون باإلصَح
ملاذا ال تسمعون رئي الباقي وال الحرية الكم وريركم ممنوع يعبرو عن رئيهم ..؟

21

من بداية
الثورة املباركة
الجواب :لو قلت :دع سوريا للنصيريين ،وأزالم النظام من امليابرات فقط كما هو الحال
ً
لكان كَمك صحيحا!
تتكلم عن أبي بصير الطرطوس ي ولأنه من جزر القمر ،وأنتم فقط من سورية  ..ولكم لامل
الحق في أن تلرجوا من تشاؤون من سوريته وتدخلوا فيها من تشاؤون ولأن سورية مزرعة آلل األسد
وملابراته وطائفته!
حولتم سورية كمزرعة للروافض اإليرانيين  ..ثم تقول :دع سورية للسوريين؟!
تببالى وتسأل عن الحرية  ..وقد صادرتموها منذ زمن  ..وقتلتم وسجنتم لل من تلفظ
بأحرفها !..
آخر من يحق له أن يببالى ويبساءل عن الحرية هم أنتم  ..آل األسد ونظامهم الطائفي
امليابراتي القمعي الدموي!
تببالى على اإلسَم  ..وتتأسف عليه  ..وأنتم ال تعرفون اإلسَم وال تذكرونه إال في موطن
الطعن ،والسب ،والكيد ،والتآمر!
ُ َّ
كف عنا ُجشاءك  ..وقل لجماعتك ليرسلوا لنا ريرك!


س :15بعد أكثر من أربعين سنة  ..هي املرة الوحيدة واألولى التي يسمح بها النظام
السوري الطائفي ،لبعض السكان السوريين املدنيين بأن يتظاهروا ويعبر بعضهم حدود
الجوالن  ..ليقتل الصهاينة اليهود أربعة منهم  ..رحمهم هللا تعالى.
والسؤال الذي يطرح نفسه :ملاذا اآلن وفي هذا التوقيت  ..الذي فيه خرج الشعب
السوري يهتف باسقاط الطارية ونظامه؟
ً
الجواب :أوال أراد بشار األسد أن يوصل رسالة للمجتمع الدولي ،وإلسرائيل  ..أنكم إذا
وقفتم ضدي ،وضد نظامي  ..هذا يعني سأرخي من قبضتي في حراسة الحدود  ..أو على األقل لم أعد
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أستطيع أن أحرس الحدود كما ينبغي وكما هو مطلوب مني  ..وبالتالي ستصبح جبهة الجوالن رخوة
وسهلة العبور لكل عابر ومبسلل  ..بدليل ما حصل األمس في يوم النكبة  ..وفي ذلك من اليطورة على
أمن واستقراردولة إسرائيل ما فيه.
ً
ثانيا :أراد النظام أن يشغل وسائل اإلعَم ويصرف أعينهم عنه وعن جرائمه  ..بمثل هكذا
ً
حدث جديد ورريب  ..فبدال من أن يكون اليبر عن جرائم النظام بحق الشعب السوري هو األول في
وسائل اإلعَم  ..ليكن الثاني  ..أو األخير!
ً
ثالثا :أراد أن يحرج الشعب السوري األبي الثائر واملتظاهر ضد النظام وظلمه ،وأن يقول
له :إذا أردتم أن تتظاهروا اذهبوا فتظاهروا ضد الصهاينة في الجوالن  ..ثم كيف تتظاهرون على
نظام يسمح بالتظاهرضد الصهاينة اليهود في الجوالن  ..ويتزعم جبهة املقاومة واملمانعة؟!
ً
رابعا :أراد النظام أن يقول للشعوب العربية  ..ليس كما ُيقال لكم عني بأنني نظام خائن
وعميل ،دوري ينتهي عند حراسة حدود دولة إسرائيل  ..بدليل أنني سمحت لبعض املتظاهرين
املدنيين بالبسلل والعبور عبرالحدود مع دولة إسرائيل !..
هذه هي الرسائل التي أراد النظام اليائن والعميل أن يوصلها لجميع األطراف الداخلية
ً
واملحلية ،والدولية  ..من خَل هذا الحدث الغريب  ..الذي يحصل ألول مرة بعد أكثر من أربعين عاما!
لكن بقي سؤال يفرض نفسه نسأله للنظام السوري الطائفي :ما دام يعنيك سَمة
الوطن واملواطن  ..ومن مهامك ومهام جيشك ـ كما تزعم وتكذب ـ حراسة الوطن واملواطن  ..ها هم
جيش وعسكر الصهاينة اليهود قد قتلوا أربعة من املواطنين السوريين العزل  ..وجرحوا العشرات
ريرهم  ..ملاذا لم تدافع عنهم  ..وتقاتل من قتلهم  ..أم أن مهمتك  ..ومهمة جيشك وعسكرك  ..تنتهي
عند تسهيل وتمريرمثل هذه التظاهرات وحسب  ..ثم ليحصل بعدها ما يحصل فإنه ال يعنيك؟!
صدٍ من قال فيك وفي نظامك وجيشك الَوطني :أسد َّ
علي وفي الحروب نعامة  ..وفي
الصافر!
الحروب نعجة وأرنب  ..تفر من صفير
ِ
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س :16سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته  ..لدي سؤال أود طرحه عليك:
القناصون كما تعلم حضرتك في سوريا على أسطح البنايات العالية حتى يقتلوا الناس ألنهم
ً
ً
قالوا ربنا هللا ،السؤال هنا :لو أمكنني قتل قناصا معتليا أحد أسطح البنايات وهو يقتل في
ً
ً
ً
الناس لإلقائي علية حجرا يكون قاتَ له أو بأي وسيله بحيث يكون هَكه أكيدا  ..مارأيك فيما
قلت هل تؤيدني وتنصح الناس إن الحت لهم فرصة بالظفر بهم  ..وما رأي الشرع في ذلك شيلنا
الكريم  ..أسأل هللا أن يحفظك شيلنا من لل سوء ومن لل شر؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته  ..دونكم وهؤالء القتلة املجرمين  ..دافعوا عن
أنفسكم بما تستطيعون  ..وبما تملكون  ..وهذا ال يتعارض مع سلمية املظاهرات واالعتصامات ما
كف الطرف اآلخر جرائمهم واعتداءاتهم عن كم  ..هذا الذي أجمع عليه النقل ،ودل عليه العقل ..
وهذا الذي أوص ي به  ..والذي يقول لكم رير ذلك ،فقد كذبكم ورشكم ،وما صدقكم  ..حفظ هللا
الشام وأهلها من لل سوء ،وشرِ ،وذي شر ..اللهم آمين.


ً
ً
س :17سؤال :كثرت مؤخرا للمات ( الفرٍ بيننا وبين الطائفة العلوية ،أيضا
مشكلتنا مع النظام وليست مع الطائفة العلوية ) فما رأي الشيخ حفظه هللا بمثل هذا الكَم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أدري من يكون هذا الذي يقول عن نفسه ال فرٍ بينه
وبين النصيريين  ..فمن شاء أن يكون منهم  ..فهذا شأنه وحده ،وكَمه ال يمثل إال نفسه  ..ومن يتولهم
منكم فإنه منهم  ..واملرء ُيحشر مع من أحب  ..وليس بعد الكفرذنب.
أما النقل والعقل فقد فرقا بين الحق والباطل  ..وبين الصالح والطالح  ..وبين املصلح
واملجرم  ..وبين املؤمن والكافر املفسد  ..وبين اليطأ والصواب  ..وبين امليطئ واملصيب  ..ال يستويان
ً
َُ َ َ َ ُ َ
َ َ ُْ
ُْ
ً
َََ
َ
مثَ ،وال قدرا ،قال تعالى :أفن ْج َع ُل امل ْس ِل ِمين لامل ْج ِر ِمين َ .ما لك ْم ك ْيف ت ْحك ُمون القلم.36-35:
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ْ َْ َ َ
ْ ُ َّ َ
الصال َحات َل ْاملُ ْفسد َ
وقال تعالىَ  :أ ْم َن ْج َع ُل َّالذ َ
ين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ
ض أ ْم ن ْج َع ُل املت ِقين
األ
ي
ف
ين
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
َ ُْ
لالف َّج ِار ص .28:ال يستويان مثَ ،وال قدرا ،وال جز ًاء.
وفيم يلص النصيريين ـ الذين يسميهم البعض بالعلويين ـ إلى الساعة ـ وبعد مض ي أكثر من
شهرين على ثورة وانتفاضة الشعب السوري املسلم ـ قد أثبتوا بوضوح أنهم طرف مع النظام الحاكم،
فالنظام ُيقاتل ويتقوى بهم على الشعب السوري  ..ويرتكب مجازره باسمهم  ..وهم إلى الساعة
ساكتون ال يعربون عن معارضتهم له  ..لذا فهم ولألسف طرف رير مستقل وال محايد  ..بل شريك
للنظام في جل جرائمه ومجازره  ..وبالتالي فهم طرف مع النظام يتحملون تبعات جرائمه وكفره
وطغيانه وظلمه  ..ومن يقول رير ذلك من أهلنا وشعبنا في الداخل السوري ،فهو يريد ويقصد من
ً
يعتزل منهم النظام فَ يكون عونا له على الشعب السوري  ..ويقصد ترريبهم في االعتزال  ..وهؤالء
نعم؛ من ثبت منهم اعتزاله للطارية ووقوفه مع الشعب السوري املسلم في ثورته ضد ظلم وطغيان
ً
ً
ً
يقينا ُ
سيسبثنى في املعاملة والنظرة إليه  ..وحقه سيكون محفوظا ومشكورا اليوم
النظام الطائفي ..
قبل رد  ..أما من يؤاثر منهم الوقوف مع الطارية ونظامهُ ،ويقاتل دون طغيان وظلم وإجرام وكفر
النظام  ..ويضحي بدمه في سبيل أطماع وأهواء سيده الطاروت بشار األسد وعائلته األسدية  ..فَ
يلومن إال نفسه  ..وليس له عندنا حق سوى أن نحاكمهم محاكمة شرعية عادلة  ..لينالوا جزاءهم
العادل  ..هذا هو قولنا  ..وهذا هو موقفنا ُ ..
فليسمع الداني منهم القاص ي!


س :18سؤال :شيلنا الحبيب أال تعتقد بأن من وضع بشار هم إسرائيل ومجلس
الشيوخ بعد ما لانوا معتمدين على الهالك باسل بإدارة البَد بعد والده وهذه الحرلات املتمثلة
ً
بالحرب مع إسرائيل وجبهة الصمود والتصدي للها كذبة اليقتنع بها االسرائيليون فضَ عن
النظام؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أوافقك القول بأن بشار األسد عند هَك والده حافظ ..
قد حظي بدعم وتأييد دولي ومحلي رسمي كلليفة ألبيه  ..بشرط أن يقوم بنفس الدور الذي لان يقوم
به أبوه ،وهو حراسة الحدود مع دولة الصهاينة ككلب وفي ومللص  ..إضافة إلى أمور أخرى تتعلق
باملصالح األمريكية والغربية ،وبحربهم املزعومة على اإلرهاب  ..وممن زار بشار األسد في األيام األولى
من هَك أبيه للتعزية وليعربوا له عن تأييدهم ودعمهم له :وزيرة اليارجية األمريكية يومةذ ،ورئيس
الوزراء البريطاني توني بلير ،وولي العهد السعودي وقتةذ عبد هللا  ..لكن دخول إيران وطموحاتها
التوسعية ،والسياسية ،والدينية الشيعية الرافضية على اليط  ..وعلى املنطقة للها  ..وظهور
النظام السوري كحليف رئيس ي واستراتيجي له  ..قد أفسد إلى حد معين مثل هذا الدعم والتأييد
املشارإليه أعَه!


س :19سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته  ..هل تنصح أهلنا في الشام بأن
ً
يقتنوا سَحا؛ خشية أن تطول املعركة مع هذا النظام ،فيحدث ما حدث مع أهلنا في ليبيا ...؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..وإن لان الييار إلى الساعة هو
الجنوح إلى الحراك السلمي ،واليروج في تظاهرات واعتصامات سلمية  ..إال أن دموية وإجرام النظام
النصيري الطائفي التي فاقت لل تصور  ..تحتم علينا بأن نوص ي لل من ُيعتدى عليه ـ من أبناء الشام ـ
بالقتل أو االعتقال ،أو اقتحام البيوت لينتهكوا الحرمات واألعراض  ..أن يدافعوا عن أنفسهم
وحرماتهم وأعراضهم  ..ولو اقتض ى ذلك للجوء إلى اقتناء السَح فَ حرج بإذن هللا  ..إذ ال خَف بين
أحد على أن الدفاع عن النفس حق مشروع ،وبلاصة إن تعذرت جميع الطرٍ السلمية في رد
العدوان ،وكبح جماحه وإجرامه!
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س :20سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته  ..ما رأيكم في إعادة زحف الشعب
السوري إلى الحدود الصهيونية في الشهراملقبل؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته  ..إذا لان هذا الزحف ـ وهو كذلك ـ سيكون
بعد موافقة أجهزة امليابرات السورية  ..وعلى مقاسهم  ..ووفق شروطهم  ..وألرراضهم املشبوهة ..
ً
ً
الجواب :ال  ..وعندما تتحرر سورية أرضا وشعبا من االستعمار النصيري القرمطي الباطني  ..وتحصل
على استقَلها من هذا النظام املتوحش والغريب على الوطن واملواطن  ..سيكون للشعب السوري
املسلم األبي ـ بإذن هللا ـ أكثرمن هذا الزحف املشارإليه في السؤال.

ً
آملني مقتل الغَم ،الصغيرفي عمره ـ الذي ال يتعدى عمره ثَثة عشرربيعا ـ البطل الكبيرفي
موقفه وصبره وخاتمته "حمزة علي اليطيب" رحمه هللا  ..فلم يكتف وحوش النظام القرمطي بقتله
ً
ً
وحسب  ..بل مثلوا في لل موضع من جسده الطاهر الشريف ،حيا وميتا  ..بصورة تفوٍ لل تصور
ً
وخيال  ..مهما تكلمنا عن بشاعتها فلم نحط بها وصفا  ..لكن حسبنا أن الجميع قد شاهدها!
ً
ً
والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح :هل يمكن أن يفعل ذلك مسلما  ..أو عربيا  ..أو
ً
ً
ً
سوريا  ..أو رجَ محبا لوطنه وأهل بلده  ..أو من لان عنده ذرة انتماء لدين أو خلق ،أو قيم إنسانية؟!
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ً
الجواب القاطع :إنهم ليسوا شيةا من ذلك  ..إنهم اللقطاء  ..إنهم الغرباء الدخَء  ..إنهم
أعداء اإلسَم واملسلمين  ..وأعداء البشرية واإلنسانية جمعاء!
إنهم الوحوش الطائفيون النصيريون القرامطة الحاقدون  ..بثوب آدمي  ..وقلوب وحوش
ً
ً
الغابات  ..فهم لم يحملوا من اآلدمية شيةا إال صورتها  ..أما معناها فَ يعرفون شيةا عنها!
ً
حقا إنهم بَء  ..لم تعرف الشام عبر تاريلها لله مثل هذا البَء  ..أعاننا هللا على زواله
واسبةصاله ،وتجاوزه بلير ،اللهم آمين.


س :21سؤال :هل تعتقد أن الشعب السوري متاح له اللجوء إلى الييار املسلح في
ظل املعلومات التي تقول أن الشعب محرم عليه حتى امتَك بنادٍ صيد ،وهل برأيك اللجوء
إلى حمل السَح من شأنه أن يسرع عمليات االنشقاٍ لشرفاء الجيش السوري أم العكس ...؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مع االسترخاء والتوالل ،والهروب إلى فقه العجز
ً
والتعاجز ،والييارات الوردية الَواقعية  ..رير متاح له ش يء  ..وال يمكن أن ينجزشيةا  ..وهو سينتقل
من ذل إلى ذل  ..ومن ضريبة إلى ضريبة  ..بعضها أرلظ من بعض  ..وخَف ذلك عندما تتوفرالعزيمة
الصادقة ،ويحصل التولل على هللا ،ونسبشعر حجم اليطر الداهم  ..وترقى هممنا إلى مستواه ..
ً
حينةذ ممكن تحقيق وإنجاز لل ش يء  ..وجعل املستحيل ـ بإذن هللا ـ ممكنا  ..مثال ذلك الشعب الليبي
الثائر املسلم :ملا اسبشعر حجم اليطر ،وخير بين أن يكون أو أن ال يكون  ..أنجز استقَله من
ً
ً
الطاروت وجنده أو لاد من ال ش يء  ..ال الشعب لان مسلحا وال لان خبيرا في استلدام السَح  ..ومع
ذلك قد شكل ـ بفضل هللا ـ محاضن عسكرية آمنة للعناصر الشريفة من الجيش إلى أن وصل إلى ما
وصل إليه  ..نسأل هللا تعالى أن يتمم له م النصر والفتح والتمكين  ..وأن يهلك الطاروت وأعوانه
ومرتزقته  ..وأن يفتح على أهلنا في الشام باليير ،وبما فيه خير عاجل وآجل البَد والعباد  ..اللهم
آمين.
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س :22سؤال :هل يجوز لنا تأييد قرار مجلس األمن في إدانته لسورية ،أم هذا
يبنافى مع العقيدة؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إدانة الظلم والظاملين ،واإلجرام واملجرمين ،مما يقلل أو
ً
ً
يوقف الظلم واإلجرام ـ من أي طرف تأتي هذه اإلدانة ـ فهي مستحسنة شرعا وعقَ ،واملسلم معها
ً
ويؤيدها ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه أثنى خيرا على حلف املطيبين ـ الذي تم قبل
اإلسَم ـ لقيامه على معنى شرعي وحق؛ وهو انصاف املظلوم من الظالم ،وردع الظالم عن ظلمه
ْ ْ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
اإلث ِم َوال ُع ْد َو ِان املائدة.2:
ى
ل
وريه ،وقال تعالى :وتعاونوا على ال ِبروالتقوى وال تعاونوا ع ِ

س:23

سؤال :السَم عليكم  ..نريد تعليقك على التغيير رير املعهود الذي طرأ على

اللص الشهير رامي مللوف ،فما تعليقك على ذاك التغيير هل هو كما يقول املثل يا روح ما بعدك
روح؟!
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا  ..هذا التغيير املشار إليه في السؤال هو من قبيل
الدعاية الكاذبة لهذا اللص  ..وللنظام الطائفي الذي يرعاه ويحميه  ..وليس من قبيل أن هذا اللص
ً
ً
قد تحول فعَ إلى رجل طيب صاحب مشاريع خيرية في البلد  ..ثم لو فعل شيةا من ذلك  ..فهو بعض
مال الشعب املنهوب قد عاد إليه  ..وليس من عرٍ وجهد النصاب املدعو رامي مللوف.


س :24سؤال :لكم وددنا ـ لجهلنا ـ أن تعرفنا مدى صحة دعائنا عند القول :يلعن
ً
روحك يا حافظ  ..وجزاك هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املراد من قول الناس" :يلعن روحك يا حافظ  "..؛ أي روح
ً
الطاروت النصيري حافظ األسد ،الذي جعل من نفسه اليبيثة ندا هلل عز وجل في كثير من
َّ ُ
ْ
َ ْ َْ ُ
وت َو ُيؤ ِمن
خصائصه وصفاته  ..وهذا الكفر به واجب ،ولعنه جائز ،لقوله تعالى :ف َمن يكف ْر ِبالطار ِ
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ام َل َها َو ُ
اس َت ْم َس َك ب ْال ُع ْر َوة ْال ُو ْث َق َى َال انف َ
باَّلل َف َقد ْ
ص َ
اَّلل َسم ٌيع َعل ٌ
يم البقرة .226:ولقوله تعالى:
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َّ ُ ً َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َّ ُ َ
اجت ِن ُبوا الطاروت النحل.36:
ولقد بعثنا ِفي ل ِل أمة رسوال أ ِن اعبدوا اَّلل و
وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم قوله" :شرار أئمتكم الذين
تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم" ،فأفاد الحديث جواز لعن شرار األئمة  ..والطاروت
حافظ األسد ليس من شرار أئمتنا  ..بل هو من شرار أئمة الكفر والظلم والطغيان  ..فلعنه ولعن
روحه جائز من باب أولى.


ً
س :25سؤال :شيلنا الكريم هل ترى أمَ في تللي الطائفة ـ أي الطائفة النصيرية ـ
عن العصابة الحاكمة؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إلى الساعة لم يفعلوا؛ أي هم بعد أربعة أشهر تقريبا من
انطٍَ الثورة السورية املباركة  ..ال يزالون أداة النظام التي يتكئ عليها في شؤون حكمه  ..والعصا
التي بها يقتل ويذل الشعب السوري  ..وابتعاد الطائفة عن النظام الحاكم ،وتلليها عنه  ..ربما
يتحقق عندما يتحقق للطائفة انفراط عقده ،ودنو أجله وزواله بصورة محققة  ..لتضمن لنفسها
السَمة في مرحلة ما بعد سقوط النظام!


س :26سؤال :شيلنا الكريم :ما الذي تراه في مسار الثورة اآلن ،وهل هي في نجاح
حتى اآلن أم إخفاٍ ونجاح؟ وهل ستجدي نظرية االستمرار في سلمية الثورة أم البد من بعض
األساليب التي تسرع من االجهاز علي املجرمين الطواريت؛ ألن هناك دولة خبيثة لإيران تدعم
ً
النظام السوري املجرم وكذلك كَب حزب الَت الشيطاني  ..وجزاكم هللا خيرا؟
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ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الثورة السورية على مستوى الشعبي قد أدت دورا رائعا،
ُوينتظر منها املزيد بإذن هللا ،وبلاصة في املحافظات التي لم يحصل فيها ذاك الحراك والتظاهر
املطلوب  ..فالحراك على املستوى الشعبي هو من حسن إلى أحسن وهلل الحمد.
لكن اليوف من جهة قصور املعارضة التقليدية ـ التي تتصدر الواجهة والحديث باسم
الثورة والثوارـ عن مواكبة مستوى حراك وتطلعات وأهداف وتضحيات الشعب السوري!
كذلك اليوف من رياب القيادات اإلسَمية الكفؤة التي تستطيع أن تمثل الشعب
السوري املسلم ،وتمثل تطلعاته نحو حياة إسَمية راشدة عادلة  ..وبلاصة في هذه املرحلة العصيبة
من مراحل الصراع مع الطاروت ونظامه  ..وعزاؤنا أن الشعب السوري املسلم سيفرز قياداته
ً
امليدانية املسلمة الحقا بإذن هللا.
أما تصوري عن السيناريو الذي به سينتهي نظام العصابة األسدية الطائفية املجرمة ـ
ً
وهللا أعلم ـ أن يكون وفق أحد طريقين ،أو بهما معا ،أولهما :أن ُيسلط هللا على الطاروت بشار األسد ـ
من بطانته واملقربين إليه ـ من يقتله  ..وبقتله ستحصل فتنة ومقتلة فيم بين العناصر املتنفذة  ..كما
سيحصل فراغ في قيادة دفة النظام ال يقدرأحد على ملةه.
ً
ثانيا ،أن تتوسع انشقاقات العناصر الشريفة من الجيش السوري إلى أن تصل إلى
مستوى تقدر فيه على املواجهة العلنية للنظام وعصاباته األمنية  ..إضافة إلى دعم الثوار املدنيين
والشعب السوري بشكل عام لهذا النوع من الحراك العسكري  ..وحينةذ سيكون للعنصر العسكري
دوره في حسم املوقف.
ً
قولنا هذا ال يعني مطلقا التقليل من أهمية وقيمة الثورة السلمية التي يقودها الشعب
السوري األعزل  ..بل إن ثورة هذا الشعب بصورته السلمية هي التي ستؤدي ـ بإذن هللا ـ إلى تفعيل
ً
أحد هذين الييارين اآلنفي الذكر ،أو كَهما معا.
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ونحن عندما نشير إلى سلمية ثورة الشعب السوري  ..هذا ال يمنعنا من اإلشارة إلى أهمية
ً
الدفاع الفردي عن النفس ،والبيوت ،واألعراض  ..فهذا واجب دلت عليه أدلة النقل والعقل معا ..
ً
وهو ال يتعارض مع سلمية الثورة  ..وهذا املعنى أشرنا إليه ،وأكدنا عليه مرارا  ..نسأل هللا تعالى أن
ينصر أهلنا في الشام على الطاروت وزبانيته ،ومرتزقته من الروافض  ..وأن يحفظهم من لل شر،
وذي شر ،اللهم آمين  ..والفرج قريب بإذن هللا.


س :27سؤال شيلنا الغالي من أهالي البوكمال يقولون لك :يقول سبحانه َ و ِإن
َ َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ َ
ُ
اجن ْح ل َها ، فأي سلمية نحن فيها اآلن نلرج بصدورنا ونكبر ونقتل؟ ..ألم يقل
جنحوا ِللسل ِم ف
ََ
ين ُي َق َات ُلو َن ب َأ َّن ُه ْم ُظل ُموا َوإ َّن َّ َ
سبحانهُ  :أذ َن ل َّلذ َ
اَّلل َع َلى َن ْ
ص ِر ِه ْم لق ِد ٌير ، فبربكم ما هي أدلة
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ً
السلمية اآلن  ..جزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينَّ .
حيا هللا أهلنا األبطال الشرفاء في البوكمال ،والرقة،
والدير  ..ولل سورية الحبيبة  ..فلهم منا لل حب وتقدير واحترام  ..وفيم سألت عنه أيها األخ الكريم
َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ َ
اجن ْح ل َها على الواقع السوري الحالي؛
أقول :ال وجه لَستدالل بقوله تعالى :وِإن جنحوا ِللسل ِم ف
فاآلية الكريمة وما ُيستدل بها في واد  ..وما يجري ألهلنا في سوريا على يد مغول القرامطة في واد آخر،
وش يء آخر.
خيار سلمية الثورة ،هو خيار رالبية الشعب السوري َّ ..أما من جهة أدلة النقل والعقل ..
فكلها تدل وتوجب على أن اإلنسان الذي ُيعتدى عليه وعلى حرماته من حقه ،والواجب عليه أن
ً
ُيدافع عن نفسه ما استطاع لذلك سبيَ  ..وهذا معنى أشرت إليه في أكثر من مقالة لنا سابقة.
ً
ولعل عذر أهلنا في سورية ـ كشعب مدني رير مسلح ،وعلى مدار أربعين عاما ُيجرم الذي
يملك قطعة سَح ـ أنهم ليسوا مستعدين لييار العمل العسكري  ..وبالتالي شروعهم فيه عن ضعف
منهم ،وقلة إعداد  ..قد يترتب عليه أضرار بليغة تكون أشد عليهم وعلى سوريا مما عليه الحال اآلن ..
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هكذا يقول بعضهم  ...ولكن مهما قرر الشعب السوري ووجد من نفسه القوة على حمل السَح
للدفاع عن نفسه ودينه ووجوده ووجود سوريا  ..فهو حينةذ يملك لامل الحق ،ولامل املبررات
الشرعية والسياسية  ..وسيلقى منا ومن لل حر ريور شريف لامل الدعم والتأييد بإذن هللا ..
َ َ َ ُ َ َّن َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ َّ َ َ َ
اَّلل لق ِو ٌّي َع ِز ٌيز الحج.40:
ولينصر اَّلل من ينصره ِإن


س :28سؤال :أشهد على أنك عالم بأمور الكفر واإليمان وال نزكيك على هللا ولكن
اعذرني على كَمي لم نعتد منك هذه املواقف؛ تقول عن املحامي األول "عدنا بكور" حفظه
ً
هللا  ..وتثني خيرا على الضباط األحرار املنشقين عن النظام  ..فهل الوقوف مع الثورة توبة،
وتنس ي ما لان منهم من مواقف فيها محاربة للدين  ..أرجو التبيان من ناحية شرعية؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال قد وردني من أكثر من أخ وطرف ،فأقول لهم
ولألخ الكريم السائل :اعلم يا أخانا الفاضل  ..أن العبرة باليواتيم وبما ُيلتم به على املرء  ..فهذا
املحامي أو الضابط الذي لان ُيدافع عن الطاروت وظاهره يوحي بأنه معه  ..ها هو اآلن يعلن براءته
من الطاروت ويعلن الكفر به  ..بل وقتاله  ..والوقوف في صف املستضعفين من الشعب السوري
فعلة التكفير مواالة الطاروت ونصرته  ..وهو قد تبرأ من هذه العلة وبصورة
الشامي املسلم ِضده ِ ..
ُ
صارخة وفي ظروف قد تؤدي العتقاله وقتله  ..وهو دليل على صدقه  ..فهذا يكفيك وريرك ألن تمسك
ً
عن تكفيره وألن تقول بإسَمه  ..فالعلة إذا البراء من الطاروت ،وحزبه وعصابته ،وإعَن اليروج
عليه  ..وليس مجرد انضمامه للثورة على أي علة يتصف بها!
ً
ً
ً
وأقول أيضا :هذا الذي حكمنا عليه باإلسَم اليوم ،ردا قد ُيظهر لنا كفرا ،فنحكم عليه
ً
ً
بالكفر ،وفي اليوم الذي بعده قد ُيظهر لنا إسَما منافيا ملا لان منه من كفر  ..فنحكم عليه باإلسَم
ثانية  ..كما أشار النبي املصطفى صلى هللا عليه وسلم إلى ذلك في الزمن الذي تغش ى فيه الفتن كقطع
ً
ً
ً
ً
الليل املظلم ُ"يصبح الرجل مؤمناُ ،ويمس ي لافراُ ،ويمس ي مؤمناُ ،ويصبح لافرا" .وأنت في هذه الحالة
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ً
ملزم شرعا بأن تحكم عليه في الصباح باإليمان ،فإذا جاء املساء تحكم عليه بالكفر ،فإذا جاء
الصباح ثانية عدت فتحكم عليه من جديد باإليمان بحسب ما يظهر لك منه  ...فَ ُيقال لك حينةذ
كيف تكفرمن حكمت عليه باإليمان في الصباح ،أو كيف تحكم باإليمان على من كفرته في املساء؟!
فالشرع يلزمك بأن تأخذ الناس بآخر ما ُيظهرون لك  ..إذ ال يجوز أن نأخذ الناس
ونعاملهم على تاريلهم وما مض ى منهم من مواقف رير شرعية  ..إذا ختمت بما ُيضادها من صَح

ومواقف شرعية وإيجابية  ..ولو جازذلك ملا حكمت لكثيرمن املسلمين باإلسَم ،بل ملا سلم منك كثير
من الصحابة الذين لانوا في جاهليتهم قبل اإلسَم من عبدة األصنام  ..واعلم ـ يا أخانا ـ أن الحسنات
ُيذهبن السيةات ،وفي الحديث" :يعمل أحدكم بعمل أهل النار ،حتى ال يكون بينه وبينها إال ذراع،
فيسبقه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل الجنة ،فيموت ،فيدخل الجنة" ،وهللا تعالى أعلم.


س :29رد على مداخلة يقول صاحبها :بأن الدعوة إلى الجهاد فيه تفريق للصفوف
...؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هل الدعوة ملا فيه حياتكم  ..في الدنيا أعزاء ،وفي اآلخرة
شهداء فيه تفريق للصفوف؟!
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ
َ
ُ َ
َّلل َو ِل َّلر ُسو ِل ِإذا َد َعاكم ِملا
وا
ألم يقل الرب سبحانه وتعالى :يا أيها ال ِذين آمنوا است ِجيب ِ ِ

ُ
ُي ْح ِييك ْم األنفال . 24:قال بعض أهل العلم أي إذا دعاكم للجهاد الذي فيه عزكم وحياتكم  ..فهل
لان النبي صلى هللا عليه وسلم بذلك يشق صفوف املسلمين؟!

ثم أراك تقر أن نصوص الكتاب والسنة تدعو للجهاد إذا توفرت دواعيه ـ وهذا تواضع
منك ـ وهل لل هذا الذي حصل وال يزال يحصل في سورية من جرائم على يد الطارية وزبانيته لم
تحقق للجهاد دواعيه بعد  ..أم أنكم تنتظرون فتوى من شيلكم العلماني ،صديق رفعت األسد "أبو
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رليون"ُ ،يجيز لكم فيها القتال  ..أو يجيز لكم فيها أن تسبنجدوا باألمم األخرى لتقاتل بالنيابة عنكم،
وعن نسائكم؟!
ثم أينا ضيق األفق فاقد للعقَنية  ..الذي ُيقاتل دون دينه وعرضه ،وماله ،ومظامله كما
أمرنا سيد اليلق صلوات هللا وسَمه عليه  ..أم من يمد عنقه بذلة واسبسَم ـ ال يليق بالنعاج
ُ
عندما تساٍ إلى املسالخ ـ ليقوم زبانية الطاروت ،قرامطة القرن العشرين بذبحه ،بكل استهزاء
واستهتار ،وهم يسكرون ويلمرون  ..كما يأمر صاحبكم أبو العقَنية "جودت سعيد" ومن لف لفه
من براهمة العصر..؟!
قل لبراهمتك  ..ومن وراءك من العقَنيين :قد كفرنا بكم وبرهبانيتكم  ..وعقَنيتكم ..
ً
ً
ً
ً
وآمنا باهلل ربا ،وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا وقائدا ومعلما  ..صدٍ هللا ،وصدٍ رسوله  ..وكذب
البراهمة املرجفون امليذلون!


س :30سؤال :شيلنا نريد أن نعرف رأي فضيلتكم بالحماية الدولية ،وبالحظر
ً
الجوي من الناتو ،وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .رأيي متوقف على معرفة شروط املجتمع الدولي ،وما هو
ً
ً
املقابل الذي ستدفعه سوريا أرضا وشعبا لقاء هذا التدخل أو الحماية من قبل املجتمع الدولي أو
الناتو.
لكن هنا أود أن أشير إلى أمرين :أولهما أنني أتفهم مطالب شعبي وأهلي في سورية الحبيبة
بنوع حماية من املجتمع الدولي والعربي ،تقيهم بعض شر الطاروت وزبانيته  ..فالذي يحترٍ بيته
ً
ً
عليه وعلى أطفاله وأهله  ..يلتلف عمن يعيش في سربه آمنا مطمةنا  ..فيكون همه األول كيف ُيطفئ
النار ،ويمنعها من التهام بيته وأطفاله  ..ولو وجد أي طرف يمد له يد العون أو يساعده على إطفاء
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النار  ..فلن يتردد ،ولن يقول له ال  ..وهو حينةذ رير مَم  ..بينما املَم الوحيد هو الطاروت وجنده
الذين حرقوا عليه بيته ،وأكرهوه على طلب العون من اآلخرين!
ً
ثانيا :قلت من قبل ،وأعيد هنا فأقول :التدخل الدولي والحظر الجوي  ..عنصر مساعد ..
لكن ال يحسم املعركة مع الطارية  ..وال يمنعه من االستمرار في ارتكاب املجازر  ..إذ ال بد مع الحظر
الجوي من قوة عسكرية رادعة على األرض  ..ال بد من قتال وعمل عسكري جهادي على األرض  ..يقوم
ً
به الشعب السوري ذاته ،يضع بنفسه حدا ملجازر الطارية  ..فإن لم يحصل ذلك  ..فهذا يعني أن
َ
سوريا سبتحمل تبعات وتكاليف التدخل الدولي من رير طائل ُيذكر  ..ومن دون أن تتوقف آلة القتل
واإلجرام لدى الطاروت وحزبه.
نسأل هللا تعالى أن يقوي أهلنا في الشام الحبيب ليحسموا معركتهم بأنفسهم مع الطارية
وعصابته  ..من ريرتدخل ،وال مساعدة عسكرية من شرٍ وال ررب  ..وما ذلك على هللا بعزيز.


ً
ُ
س :31سؤال :شيلنا ما رأيك باملجلس الوطني السوري الذي شكل مؤخرا في
اسطنبول؟
الجواب :الحمد هلل ،والصَة والسَم على رسول هللا ،وبعد.
ُ َ َ
ليس لنا أي مشاركة في تشكيل هذا املجلس واإلعَن عنه ،كما أننا لم نسبشر في قيامه وال
في ش يء من أنشطته وتوجهاته  ..ربما نحن ال يشملنا شعارهم املرفوع بعدم إقصاء أي طرف من
أطراف املعارضة للنظام السوري  ..فصدورهم ـ ولألسف ـ مفتوحة لكل ش يء  ..حتى للنطيحة
َّ
واملتردية وما ألل السبع فصدورهم تبسع لهم  ..إالنا ومن لان على منهجنا  ..فنحن دون ذلك عند
القوم  ..والحمد هلل رب العاملين.
وفيم سألت عنه أقول :ذكرت من قبل أن أي عنصر معارض يسبشرف املشاركة في قيادة
الثورة السورية وتمثيلها في هذه املرحلة العصيبة  ..ينبغي أن يتحقق فيه ـ كحد أدنى ـ شرطان :أولهما
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أن ُيعرف بسابقة بَء ونضال ،ومواقف مشرفة ومميزة ضد الطاروت ونظامه الطائفي ،بحيث ال
ُيعرف عنه قبل الثورة نوع ارتماء على عتبات السفارات السورية ،يستجدي العفو والقرب من
الطارية ونظامه.
ً
ثانيا :أن يتميز بثقافة والتزام يمكناه من االرتقاء إلى مستوى أدبيات ومبادئ وشعارات
الثورة السورية اإليمانية واإلسَمية  ..إذ ال ينبغي وال يصح أن ينتمي إلى أجندة إلحادية معادية
ومضادة ـ تمثل الوجه اآلخر القميء للنظام البعثي السوري ـ ملا عليه الشعب السوري املسلم الثائر
املجاهد من توجه والتزام  ..فحينةذ ستكون الثورة وشعاراتها وأهدافها في اتجاه وفي واد ،ومن يمثلها
ويتكلم باسمها في اليارج يغرد في اتجاه معاكس وفي واد آخر!
من ال يتحقق فيه هذان الشرطان ال يمنع أن يكون من املعارضة ،لكن ال ُيقبل أن يكون
من ضمن قيادات الثورة ومنظريها وموجهيها ،وبلاصة في هذه املرحلة  ..ألنه فاقد ملتطلبات هذا
املوقع الحساس ،وفاقد الش يء ال ُيعطيه.
الشعب السوري يعيش في هذه املرحلة مأساة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى  ..وهو ال
ً
يهتم كثيرا لألسماء والعناوين  ..كما تهمه األعمال التي تلفف عنه بعض مأساته ومعاناته  ..وتحقق
له أهدافه.
ً
فإن علمت ذلك علمت أن لنا تحفظا على كثير من األسماء الوارد ذكرها في هذا املجلس
املشار إليه في السؤال ،منهم َّ
الني املتحامل ربيبة فرنسا وصنيعتها "برهان رليون"  ..لكن تحفظنا
ً
ً
هذا ال يعني وال يلزم منه أن نثير ـ في هذه املرحلة العصيبة التي تمر بها سوريا أرضا وشعبا ـ معركة مع
ً
ً
أي طرف من أطراف املعارضة املمثلة في هذا املجلس أو ريره  ..ألننا نعتقد أن أمامنا عدوا شرسا
ً
ً
ً
فاقدا ملطلق القيم واملبادئ  ..كما أنه فاقد لشعور االنتماء إلى سوريا أرضا وشعبا  ..ال بد من
ً
معالجته واسبةصاله أوال  ..وأن تتفرغ جميع الجهود والطاقات من أجل ذلك.
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نحن نلتقي مع هذا املجلس ـ على ما مآخذنا عليه ـ وريره ،في هدف واحد ـ وهو الهدف الذي
أجمع عليه جميع أفراد الشعب السوري الحر ،ونادت به الثورة ـ أال وهو اسقاط الطارية بشار
األسد ونظامه وعصابته وإرثه الطائفي البغيض  ..فعلى مثل هذا الهدف ـ في هذه املرحلة ـ ينبغي أن
ً
ً
تتوحد الجهود والسهام  ..وعلى مثل هذا الهدف ُ
سيقيم عطاء وأعمال هذا املجلس سلبا أو إيجابا ..
ثم بعد الفتح والتحرير لكل حادث حديث ،ولكل مقام مقال  ..وال شك أن لنا املقال الذي يميزنا عن
ريرنا لإسَميين  ..نهدف ونتطلع إلى أن تكون سورية ـ بإذن هللا ـ دولة إسَمية منسجمة مع توجه
ورربة الغالبية العظمى للشعب السوري املسلم.
وهذا ال يعني ـ تحت ضغط الحاجة لبشكيل هكذا مجلس بتركيبته الحالية واملعلن عنها ـ
أ ن نعمي العين عن مسيرة ونشاطات هذا املجلس وريره  ..إن جاءت في االتجاه املعاكس ملصلحة
الثورة السورية بلاصة ،والشعب السوري بعامة  ..ومصلحة مستقبل الشام  ..بل أن املراقبة
سببقى مستمرة  ..وبيننا وبينهم النقد والنصح على قدرما يستدعي املوقف والحاجة ،بإذن هللا.
ولعلني اسجل ابتداء هذا البساؤل ،الذي يبساؤله لل الشعب السوري  ..ولل شباب
الثورة  ..ولل تنسيقياتهم  ..ويوجهونه لهذا املجلس الذي اسبشرف في هذه املرحلة مهمة العمل من
أجل اسقاط الطارية ونظامه الطائفي البغيض :إذا كنتم تمنعون وتعارضون ـ كما تقولون ـ أي
تدخل عسكري خارجي  ..ثم أنكم في نفس الوقت تصرون على سلمية الثورة  ..وتجرمون أي نشاط أو
توجه عسكري لها في الداخل  ..مع االتفاٍ واإلجماع على أننا في سوريا أمام عصابة طائفية حاكمة
متوحشة ومجرمة عديمة اإلنسانية واألخٍَ  ..ال تتورع عن قتل لل الشعب السوري لو قدرت على
ً
ً
ذلك ـ وبأبشع الصور ـ مقابل أن تبقى ملصصاتهم االستعمارية واالستعبادية لسوريا أرضا وشعبا ..
ً
ً
فسوريا ال تعدو عندهم عن كونها مجرد مزرعة لهم يرتعون فيها فسادا وخرابا كيفما شاؤوا  ..فكلنا
متفقون على هذا التوصيف ،وأشد منه!
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والسؤال الكبير الذي يطرحه الشعب السوري في الداخل على هذا املجلس ،وبإلحاح :ما
هي اآللية التي ستعتمدونها مع هكذا نظام بوليس ي ملابراتي طائفي متوحش  ..لكي توقفوا على األقل
مجازره بحق الشعب السوري األعزل  ..كيف ستوقفون عمليات الذبح اليومية التي يرتكبها الطارية
ً
ونظامه بحق العزل من الشعب السوري  ..إذا لان هذا املجلس ـ ممثَ بالقائمين عليه ـ يجرم العمل
العسكري؛ سواء منه اليارجي ،أو الداخلي ..؟!
ً
ً
أعلم أن كثيرا من أعضاء هذا املجلس همه األكبر كيف يسجل لنفسه وحزبه موقفا
ً
ً
سياسيا يستقوي ويبباهى به الحقا على الشعب السوري  ..بينما املوقف األخَقي يقتض ي منه ومن
حزبه البحث في اآللية العملية الجادة والفعالة التي توقف عمليات الذبح والقتل التي يرتكبها النظام
الطائفي بدم بارد هستيري بحق الشعب السوري  ..وبصورة يومية!
نطرح هذا السؤال  ..واعتقد أن جميع التنسيقيات السورية  ..بل وجميع الثوار  ..بل
وجميع األحرار من الشعب السوري  ..يطرحون معي هذا السؤال املحق  ..وهم يريدون له الجواب
الشافي وبكل وضوح من املجلس املعلن عنه..؟!
ً
ونعلمهم مسبقا أننا قد حفظنا وسةمنا اجابتهم املتكررة ـ وبألفاظ منمقة ملتلفة
مبشابهة وحمالة أوجه ومعان ـ حول تفعيل اإلجراءات السلمية املحلية والدولية  ..مع علمهم املسبق
ً
أن هذه اإلجراءات  ..ال تقدم وال تؤخر كثيرا في عملية اسقاط الطارية ونظامه ،وعملية ايقاف
ً
مجازره وجرائمه  ...فهذا الجواب لم يعد مقنعا ألحد  ..وبالتالي نتوقع منهم أن ال يكرروه على مسامع
ً
الشعب السوري أكثر من ذلك  ..وأن يكونوا أكثر جدية وشعورا باملسؤولية فيم يطرحون من حلول
وإجراءات؟!
ً
فإن ِقيل :هل يمثلكم هذا املجلس وترضاه ممثَ للشعب السوري في هذه املرحلة ..؟
ُ
ُ َ
أقول :ررم أننا فوجةنا باملجلس بصورته الحالية  ..إذ لم نسبشر في أمره  ..ولم يسبق لنا
العلم به من قبل ـ كما تقدمت اإلشارة إلى ذلك ـ فهو يمثلنا منه ما وافق الحق ،وتحققت فيه املصلحة
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ً
ً
ً
ً
الراجحة لسوريا؛ ثورة ،وأرضا ،وشعبا ،ومستقبَ  ..يمثلنا منه لل اجراء عملي يساعد على حماية
حرمات وأعراض الشعب السوري من االنتهالات واالعتداءات اليومية التي يتعرض لها من قبل
النظام الطائفي وأجهزته األمنية  ..وما سوى ذلك فهو ال يمثلنا وال نرضاه ألنفسنا وال لغيرنا  ..وهو ر ٌّد
ومرفوض  ..فليس مثلنا من يعطي صفقة يمينه لكل من هب ودب  ..وملن نعلم ومن ال نعلم  ..وفي
الحق والباطل سواء.
فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال طاعة مليلوٍ في معصية اليالق".
وقال صلى هللا عليه وسلم" :من أمركم من الوالة بمعصية فَ تطيعوه" ،هذا فيمن لان له والية
َ
شرعية علينا  ..فكيف بمن ليس له علينا مثل هذه الوالية ،فمن باب أولى أن ال ُي َ
تابع أو ُيقر في الباطل
واليطأ.
نسأل هللا تعالى أن يكشف البَء عن أهلنا في سوريا  ..وأن يعجل بهَك وسقوط الطارية
ونظامه  ..وأن يجعل من أعمالنا للها مفتاح خير مغٍَ شر  ..إنه تعالى سميع قريب مجيب ،وصلى
هللا على محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم.


س :32سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته :شيلنا الكريم نحن نعلم أنه ال
ينبغي أن يكون هنالك خَف في الثورة والجهاد على ذلك النصيري الكافر الذي طغى وتجبر ..
ً
ومأل األرض فسادا  ..لكن يوجد لدينا ضوابط ،وطرٍ شرعية للجهاد وإقامة شرع هللا عز وجل
في األرض  ..فتلك السلمية الشيطانية قد مكنت للكافر منا ومن أعراضنا ومساجدنا  ...أليس
الجهاد بإعداد العدة والقوة  ..ولانت طريقة خروجنا خاطةة  ..وما رأيك بدعوة الناس ألهل
حلب بأن يلرجوا بهذه الطريقة  ..وبسبهم والدعاء عليهم في حال لم يلرجوا  ..فبماذا تنصحنا
ً
يا شيخ  ..وجزاكم هللا خيرا ،ونفع بكم اإلسَم واملسلمين؟
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الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..قلت من قبل وأعيد فأقول هنا:
ً
الوسائل السلمية؛ لالتظاهرات ،واالعتصامات ،والعصيان املدني  ..نافعة ،فهي تجدي نفعا في
مواجهة الطغاة بإذن هللا  ..وهي من الجهاد والصدع بالحق  ..ولكن االقتصار عليها دون ريرها ال
ُيحقق أهداف الثورة بإسقاط طارية الشام بشار األسد ،ونظامه املجرم الفاسد الذي تجتمع فيه
جميع خصال السوء  ..فعلى الثورة أن تحدث قراءة جادة وجيدة لنفسية وعقلية وأخَقيات
وجينيات الطاروت الذي تستهدفه ونظامه  ..ثم تحدد الوسائل املجدية التي تناسبه  ..حتى وإن بدت
فبشرع في تبنيها وانتهاجها متوللة على هللا  ..فالطارية بشار األسد ومن معه
بأنها صعبة أو قاسية ..
ِ
ً
ً
من عصابته وأبواقه يقينا وقوال واحدا  ..ال ُيجدي معهم االقتصار ـ أقول االقتصار ـ على الوسائل
السلمية دون ريرها.
فإن قيل :كيف يكون التعامل معه ..؟
قلت ،وأقول :يجب على الثوار في سوريا ـ حفظهم هللا ـ أن ينقسموا إلى فريقين :فريق يجد
في نفسه همة للنشاط في املجاالت السلمية دون ريرها  ..فهذا ومعه جميع املستضعفين من أبناء
الشعب السوري الشامي األبي  ..يتحركون في املجاالت السلمية املعروفة  ..ويقتصرون عليها دون
ريرها.
وفريق آخر :وهو لل من يجد في نفسه همة وجاهزية للعمل العسكري الجهادي  ..فهذا
الفريق ومعهم األبطال الشرفاء من الجيش السوري الحر  ..يعمل وينشط في املجال العسكري ..
ً
ويقتصر عملهم على النشاطات العسكرية وحسب  ..بعيدا عن مسار الفريق األول الذي ينشط في
املجاالت السلمية  ..حتى ال يتحمل لل فريق تبعات الفريق اآلخر.
تكون من مهام الفريق الثاني ـ العسكري الجهادي ـ حماية الشعب السوري  ..واملتظاهرين
ً
سلميا  ..من اعتداءات العصابات األسدية املجرمة.
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وأهلنا وإخواننا في حلب  ..ال يلرجون عن هذه القاعدة  ..وهذه االستراتيجية  ..يجب أن
يتحركوا على الصعيدين السلمي والعسكري  ..بحسب التفصيل املتقدم أعَه  ..وأصارحك القول:
أن في النفس عليهم نوع عتب  ..لكن ال نرى شتمهم ،وال الدعاء عليهم ـ فهم أهلنا وإخواننا ـ فَ نعين
الشيطان والطاروت عليهم  ..بل ندعوا لهم بكل خير  ..عساهم أن يترجلوا  ..وينزع هللا ما في صدورهم
من خوف وتردد  ..وأن يرونا بأسهم املعهود في هذا الطارية وعصابته املجرمة  ..بإذن هللا.
فإن قيل :العمل العسكري ،يحتاج إلى وقت ،وتلطيط ،وإعداد ...؟
أقول :هذا الكَم صحيح  ..لكن الحالة التي نعيشها في سوريا  ..حالة طوارئ واسبنفار ..
ال تقبل االسترخاء ،وال البسويف  ..والتطويل  ..فنحن أمام عصابات طائفية مجرمة قاتلة عديمة
القيم واألخٍَ  ..تمارس ـ على مدار الساعة ـ لل ما تقدر عليه من جرائم القتل واالعتداءات  ..وبالتالي
ال بد من إيقافها وتحجيمها لل منا بحسب استطاعته وقدراته  ..ومن لان يشكو من قلة السَح ..
أقول له :نحن قوم أحل هللا لنا الغنائم  ..فدونكم وسَح الشبيحة واملجرمين فارنموه  ..وهو موفور
أمامكم  ..كما فعل األبطال من ثوار ليبيا الشقيقة  ..فظلوا ألشهر ُيقاتلون الطارية من أسلحة
رنموها منه ومن جنوده  ..إلى أن فتح هللا عليهم  ..وتوسع عليهم األمر  ..وفاض السَح في الشوارع وفي
لل زٍ  ..ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفتح والتحرير والنصر  ..بارك هللا بهم  ..ولهم وبثورتهم
املجيدة  ..فلكم فيهم أسوة حسنة ،حفظكم هللا ،فاهلل تعالى إن وجد منكم رربة صادقة في القتال
والجهاد في سبيله دون دينكم ،وحرماتكم وأعراضكم وحقوقكم وحريتكم  ..سهل لكم سبل اليير للها
ُ َ َ
ُ ْ
َّ ْ ً
من حيث ال تحبسبون ،كما قال تعالىَ  :و َمن َي َّتق َّ َ
اَّلل َي ْج َعل ل ُه َمل َرجا َ .و َي ْرزق ُه ِم ْن َح ْيث ال َي ْحب ِس ُب
ِ
َّ ُ ُ َ ً
ين َآم ُن ْوا َإن َت َّت ُق ْوا َ
َو َمن َي َت َو َّل ْل َع َلى َّ
اَّلل َف ُه َو َح ْس ُب ُه الطٍَ .3-2:يا َأ ُّي َها َّالذ َ
اَّلل َي ْج َعل لك ْم ف ْرقانا
ِ
ِ
ِ
ً
األنفال .29:أي فرقانا من لل هم وكرب ،وضيق.


42

من بداية
الثورة املباركة

س :33سؤال آخر من بعد إذنك شيلنا بارك هللا بكم ،ما رأيكم بهذا الكَم((:قد
نص العلماء أنه من خش ي أن يؤدي إنكاره للمنكر إلى منكر أعظم يحرم إنكاره ومن خش ي على
ريره أن يتأذى بقوله جاز له أن ال ينكر فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر متعين متى رجي
ً
القبول ،أو رجي رد الظالم ولو بعنف ،ما لم يلف اآلمر ضررا يلحقه في خاصته ،أو فتنة يدخلها
على املسلمين؛ إما بشق عصا ،وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا فعليكم
أنفسكم ))؟
أي هل ينطبق هذا على الصدع بالحق كما بينتم لنا؟ فأنا إن خرجت خفت على أهلي
الهَك وأبحت للظلمة الطغاة انتهاك حرمة بيتي وخفت أذية أهلي فإنكاري للمنكر هنا والصدع
ً
بالحق سيجرعلي منكرا أعظم ،فما رأيكم بذلك شيلنا جزاكم هللا لل خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الكَم الوارد في سؤالكم أعَه ،قد خلط بين حق وباطل،
ونسبته بلطةه وصوابه إلى العلماء فيه نظر ،وبيان ذلك أوضحه في النقاط التالية:
 -1املنكر ُيزال بثَثة صور :منكر ُيزال بمنكر أكبر منه ،وهذا ال يجوز ،ومنكر ُيزال بمثله،
ً
أيضا هذا ال يجوز؛ ألنه عبث ال فائدة منه ،ومنكر ُيزال بمنكر أو ضرر أقل منه وهذا واجب  ..للقاعدة
الشرعية التي تقول بأن الضرر األكبر ُيدفع بالضرر األصغر ،إن تعسردفعه من ريرضرر.
 -2في كثير من األحيان يكون الصدع بالحق  ..واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يترتب عليه
نوع أذى وضرر على صاحبه  ..وقد يترتب على ذلك اسبشهاده ،ومع ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم
عده من أفضل الجهاد  ..ومع سيد الشهداء حمزة بن عبد املطلب رض ي هللا عنه.
َ َُ َ
ْ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
وف َوان َه َع ِن
ولقمان ملا أوص ى ولده ،كما في قوله تعالى :يا بن َّي أ ِق ِم الصَة وأم ْر ِباملع ُر ِ
ُْ َ
املنك ِر وملا لان األمر باملعروف والنهي عن املنكر يترتب عليه نوع أذى وضرر على صاحبه أوصاه
َ
اصب ْر َع َلى َما َأ َ
َ ْ
ص َاب َك أي بسبب أمرك باملعروف ونهيك عن املنكر ِ إ َّن ذ ِل َك ِم ْن
بالصبر فقال له و ِ
َ ْ ُُْ
ور لقمان.17:
عز ِم األم ِ
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 -3تحديد املنكر األصغر من األكبر ،والضرر األصغر من الضرر األكبر  ..مرده للنص
الشرعي  ..وليس ملجرد الرأي أو الهوى.
 -4نحن متفقون ـ ومعنا لل العقَء والشرفاء والعلماء ـ أن طارية الشام بشار األسد،
وعصابته املجرمة  ..يمثلون قمة الشر واملنكر ،والضرر األكبر  ..فمهما عظم املنكر أو الضرر الذي به
ً
ً
ً
ُيزال هذا الطارية ونظامه  ..فهو أقل بكثير من إقراره حاكما ومستعبدا ومالكا للبَد والعباد ..
ً
ً
يتعامل مع سوريا أرضا وشعبا على أنها من جملة ما ملكت يمينه  ..ومن جملة مزارعه التي يملكها
ويفعل بها ما يشاء  ..والشعب السوري قد أدرك هذا املعنى  ..ووصل لقناعة راسية أنه ال يمكن
االستمرار مع هكذا طارية ،وهكذا نظام مجرم  ..وأن العيش في ظل حكمه وإجرامه  ..يعني املوت
بذلة وصغارة ونحن أحياء نطلب املوت فَ نجده  ..وبالتالي ال بد من الثورة والجهاد  ..والذود عن
الحقوٍ والحرمات  ..والذي من ثماره إما النصر ،والحرية ،ونيل االستقَل  ..وإما الشهادة  ..وهي
نصر كذلك  ..فاملسلم بين نصرين عظيمين  ..فأنا ال أقول :نحن شعب ننتصر أو نموت  ..بل أقول:
نحن شعب ننتصر أو ننتصر  ..ننتصر بعز الدنيا ومجدها وكرامتها  ..أو ننتصر بعز ومجد الشهادة
ونعيمها أنعم وأكرم به من مجد ونصر.
 -5ثم أقول لك ـ يا أخي ـ وملن وراءك :لو تركت واعتزلت هذا النظام األسدي الطائفي
امليابراتي املجرم  ..هل تراه سيعتزلك  ..ويدعك  ..ولو تركك اآلن بسبب احتضاره تحت ضربات الثورة
واملجاهدين  ..هل تراه سيتركك أو سبنجو منه بعد أن ترتد إليه عافيته  ..ويقدر على التفرغ للشاردة
والواردة ...؟!
قد اعتزلته واعتزله ريرك  ..فماذا أبقى لكم  ..وللشعب السوري  ..فقد سطى على الدين،
والعرض ،والنفس ،واملال ،والحرية ،والعزة والكرامة  ..وعلى لل شيئ عزيز  ..حتى أصبح الشعب
ِ
السوري بَ عزة وال كرامة وال حرية!!
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وإال كيف تفسر قتله ملن اعتزله من األطفال والشيوخ والنساء  ..والقائمة تطول لو أردنا
سرد جرائم النظام وعصابته مع من يعتزل مواجهته !..
ً
ً
لذا قوال واحدا ـ ومن دون أدنى تردد ـ ال بد للشعب السوري برمته من أن يقف موقف رجل
واحد في وجه هذه العصابة الطائفية املجرمة  ..ال بد ـ بإذن هللا ـ للثورة من أن تمض ي إلى نهايتها وإلى
ً
ً
ً
أن تحقق جميع أهدافها  ..ال خيار لنا  ..إن اعتزلت؛ مت ذليَ صغيرا مستعبدا  ..وإن ثرت وجاهدت ..
انتصرت  ..أو انتصرت بالشهادة  ...وبعد ،فأين يكمن الضرر األكبر واملنكر األكبر  ..وأي الييارين
يكمن فيه املنكراألكبروالضرر األكبر ..الجواب أظنه قد وصلك  ..والحمد هلل رب العاملين.


س :34السؤال :شيلنا الفاضل  ..أرجو أن ترد على املدعو "صَح أبو عرفة"
الذي يبث شبهاته من املسجد األقص ى  ..حيث يطعن بالثوارُ ..ويدافع عن القذافي ،وبشار ،ولل
ذلك بكم هائل من اآليات واألحاديث  ...والرجل قد انبشر صيته في الفضائيات ،وأصبح العوام
يستدلون بكَمه في سوريا ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .فقد استمعت ملقولة املدعو "صَح أبو عرفة" ،حول
الطارية بشار األسد ،والهالك القذافي  ..وكَمه في الثورات التي تشهدها املنطقة ضد طواريت
َ
الحكم والكفر والظلم  ..كما هو منشور بصوته في رابطي "اليوتوب" ،املثبتين مع السؤال الوارد
ً
أعَه ،وريرهما  ..وعليه فإني أقول :الرجل في حديثه قد ظلم ،وخلط حقا بباطل ،وجير الحق ليدمة
الباطل  ..وحمل النصوص الشرعية من املعاني السقيمة ما ال تحتمل  ..وأنزلها على رير واقعها ..
وذلك عن سابق قصد وعمد وعلم منه  ..وبيان ذلك ،أوجزه في النقاط التالية:
 -1من أراد أن ُيفتي أو يلوض في مسألة من املسائل  ..وبلاصة إن لانت هذه املسألة لها
ً
ً
عَقة بأصول الدين ،والدماء ،والحرمات  ..عليه أن يلم إملاما جيدا بأمرين :فقه واقع املسألة ،ثم
ً
ً
ُ
فقه األدلة الشرعية التي تطابق هذا الواقع  ..والرجل فاقد لألمرين معا  ..فهو من جهة أثبت جهَ
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ً
مدقعا بواقع الطغاة وأنظمتهم  ..وواقع الثورات  ..فرجل تراه يلتزل الثورة السورية بكل آالمها
ً
وجراحاتها وتضحياتها وإنجازاتها  ..بمظاهرة ألطفال في املرحلة االبتدائية ال يتعدون ثَثين نفرا كما
زعم  ..لهو دليل على أنه يجهل الواقع أو يتجاهله ،ويتعامى عنه لهوى في نفسه  ..نصرة منه لطارية
الشام  ..وهو الراجح  ..ثم في املقابل انطلق إلى سرد أدلة شرعية كثيرة ال عَقة لها بواقع املسألة ..
مثال ذلك تفسيره لظهور الدجال في صورة قناة الجزيرة  ..كما جاء في أول كَمه  ..فتناول الجزيرة
بالطعن وأنزل عليها حد يث الدجال  ..وأعرض عن العربية  ..وظهر في قناة " "BBCوما نقم من
الجزيرة سوى أنها تغطي بعض أخبار الثورات والثوار  ..والشعوب املستضعفة املعتدى على حقوقها
وحرماتها  ..وفيم ال يلدم أولياء أمره من طغاة الحكم والظلم  ..وهذا املعنى سيتضح لكم أكثر من
خَل بيان النقاط التي تلي هذه النقطة بإذن هللا.
ً
ً
خَصة القول :أن الرجل يلوض في املسائل الكبار تحريما وتجريما  ..وتحسينا وتقبيحا ..
وهو ال يملك شروط االفتاء  ..وفاقد الش يء كجاهله ،ال يمكن أن ُيعطيه.
 -2انطلق الرجل إلى اآليات التي تلزم بالصبر  ..وبطاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ..
وهذا حق ال مرية فيه  ..لكنه أساء لهذا الحق ملا جيره ليدمة طغاة الكفر واإلجرام  ..بوجوب طاعتهم
 ..والصبرعليهم وعلى شرهم  ..وكفرهم  ..وفسادهم  ..وظلمهم!
ً
ً
ً
 -3في الوقت الذي لان رقيقا ورفيقا في حديثه عن طاريتين من أشد طغاة األرض كفرا
ً
ً
وظلما؛ القذافي ،وبشار األسد  ..فلم يذكرهما بكلمة سوء  ..لان شديدا على الشعوب املستضعفة
ً
ً
ً
املسلمة الثائرة على هذين الطاريتين  ..متهكما بها ،ساخرا منها  ..ملونا لها !..
فهو رحيم رفيق على طواريت الكفر والشرك والظلم  ..شديد رليظ على املؤمنين
املسلمين من الشعوب املستضعفة  ..فهو مع الطواريت الكفر والظلم مرجئ جهمي  ..يتوسع لهم
ً
ولكفرهم وباطلهم وظلمهم في التأويل ما أمكنه لذلك سبيَ  ..ويحسن بهم الظن  ..إلى درجة التكلف
والكذب  ..بينما على املسلمين من الشعوب املستضعفة الثائرة فهو خارجي جلد  ..يلونهم  ..ويس يء
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بهم الظن  ..ويرميهم بالعمالة ولل مشين  ..فسلم منه أطغى طغاة األرض  ..ولم يسلم منه املسلمون
املستضعفون الثائرون على الظلم دون حقوقهم وحرماتهم وأعراضهم  ..وهذه صفة من صفات
اليوارج الذين قال النبي صلى هللا عليه وسلم فيهم" :يقتلون أهل اإلسَم ،ويتركون أهل األوثان"،
وهؤالء بكلماتهم يقتلون أهل اإلسَم  ..وتسلم منهم األوثان واألصنام من طواريت الحكم والكفر!
فالرجل واضح أنه ينتمي إلى املدرسة اإلرجائية الجهمية املعاصرة ،التي ُعرف أتباعها بأنهم
مرجةة رحماء مع الطواريت  ..خوارج شداد  ..على املسلمين واملوحدين واملجاهدين  ..الذين يرون
مقارعة الطواريت واليروج عليهم  ..ومن عرف ذلك يعرف السبب  ..وينتفي عنه َ
العجب!
 -4أكثر الرجل من الحديث عن الكذب  ..والتحذير من الكذب والكذابين  ..وأننا في الزمان
الذي يفشو فيه الكذب  ..وأن املرء عليه أن يببين بنفسه مما ُيشاع ُويقال عن الطغاة الظاملين،
ً
وبلاصة منهما القذافي وبشار  ..وأطنب وتوسع في االستدالل على ما قال  ..فاستبشرنا خيرا بما قال ..
وأنه سيببين بنفسه  ..ويعرف الحقيقة بنفسه  ..لكنه فاجأنا بتبينه ـ بئس التبين تبينه ـ فهو فيم
يلص القذافي يرد شهادة الشعب الليبي لله  ..علماؤهم وعامتهم  ..وجميع الناس معهم  ..ويصدٍ
رواية الطارية الكذاب ،مسيلمة عصره  ..وفيم يلص سوريا  ..يكذب العين والسمع  ..ويكذب
الشعب السوري املسلم الجريح  ..والعالم لله معه  ..ويصدٍ رواية مفتي حلب في الطارية بشار
األسد ـ وال أدري إن لان يعني من كَمه عن مفتي حلب صنيعة النظام حسون ـ هكذا يكون التبين عند
الرجل  ..وهذا هو الصدٍ الذي ُيطالبنا به  ..الذي ليس بعده إال الكذب والضَل!
ً
كيف يحكم على طارية استمر حكمه ـ مع أبيه الهالك ـ قرابة خمسين عاما ـ بالكفر
والحديد والنار والظلم ـ من مجرد سؤال موظف وبوٍ من أبواٍ الطاروت  ..أهكذا يكون التبين
والتثبت  ..وهكذا يكون العلم واإلملام بواقع املسألة  ..خمسون سنة من حكم الطارية  ..نببين عنها
ونتعرف عليها من خَل مجرد سؤال لبوٍ من أبواٍ الطارية ..؟!
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خمسون سنة عجاف من الكفر ،والظلم ،والفساد ،واالستعباد للعبيد  ..يلتزلها "أبو
عرفة" ،ويستجلي حقيقتها بمجرد سؤال بوٍ من أبواٍ الطاروت  ..أهكذا يكون التثبت والتحري عن
َ
والناس ـ به يا "أبو عرفة" ؟!
الصدٍ  ..الذي تطالبنا ـ
وبالتالي ملا قلنا من قبل أن الرجل يهرف بما ال يعرف  ..فنحن صادقون في ذلك!
وملا جاء للجواب عن حكم بشار األسد  ..أمسك عن تكفيره  ..وكذب على دين هللا ملا
استدل على الطارية وكفره وإجرامه الذي ال يماثله إجرام  ..بمقولة ابن عباس رض ي هللا عنه  ..التي
أطلقها على حكام زمانه من بني أمية ،فقال" :فليس بالكفر الذي تذهبون إليه ،إنما كفر دون كفر"،
فحمل مقولته الحقة  ..على من هو أكفر وأطغى وأظلم من فرعون ليصرف عنه الكفر  ..حاشا ابن
عباس رض ي هللا عنه أن يريد ما يريده مشايخ مرجةة العصر ..عكاكيزالطغاة  ..هؤالء!
وكذب مرة ثانية ملا استدل بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم ليصرف الكفر عن طاروت
ُ
َّ
نقضن ُع َرى اإلسَم عروة عروة ،فكلما انتقضت عروة
الشام ،وهو قوله صلى هللا عليه وسلم" :لت
ً
نقضا ُ
َّ
الحكم ،وآخرهن الصَة" .فاستدل الرجل بالحديث على أن
فأولهن
تشبث الناس بالتي تليها،
نقض عروة الحكم  ..كدليل على أن من لم يحكم بما أنزل هللا ـ حتى بالصفة التي عليها الطارية بشار
ً
األسد ـ ال يفقد مطلق عرى الدين األخرى  ..أي يبقى مسلما  ..وأخذ ُيطالب بااللتزام بحديث النبي
صلى هللا عليه وسلم  ..مع علمه أنه يكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم ُ ..ويحمل كَمه ـ صلوات
ربي وسَمه عليه ـ ما ال يحتمل.
ً
َّ
"أولهن نقضا الحكم" ؛ املراد منه صفة الحكم من الشوري إلى
قوله صلى هللا عليه وسلم:
امللكي الوراثي  ..كما حصل في عهد معاوية رض ي هللا عنه وابنه يزيد  ..وليس املراد منه نقض وفقدان
مطلق الحكم بما أنزل هللا تعالى  ..مع تبديل شرع هللا بشرائع الكفر والطغيان  ..ومحاربة شرعه  ..ومن
ُيطالب بتحكيم شرعه  ..كما هو وصف طارية الشام ونظامه الطائفي الذي اجتمعت فيه جميع
خصال الكفر ونواقض اإليمان  ..وبالتالي ال يجوز أن ُيقال أن الحديث يعنيه ويعني أمثاله من الطغاة
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املحاربين هلل ولرسوله واملؤمنين  ..كما فعل هذا الضال املرجئ املحرف لكَم رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  ...مما يساعدنا على هذا الفهم واالستدالل قوله صلى هللا عليه وسلم في حديث آخر ُ ..يفسر
املراد من الحديث الوارد أعَه ،قال صلى هللا عليه وسلم" :أول من يغيرسنتي رجل من بني أمية".
قال الشيخ محمد ناصر الدين األلباني في السلسلة الصحيحة  :330/4لعل املراد
بالحديث تغييرنظام اختياراليليفة ،وجعله وراثة ا -هـ .فهذا الحديث يفسرالحديث الذي قبله.
 -5تحميله للشعوب املسلمة جميع تبعات اليروج على الطغاة الظاملين  ..ورميهم بالعمالة
والييانة  ..بينما في املقابل يبرئ ساحة الطغاة من أي تبعية ومسؤولية َّ
عما يجري  ..وهذا إما لظلمه
ً
أو لجهله بالواقع  ..أو لكَهما معا  ..وكَهما صفتا عيب فيمن يريد أن يسبشرف الحديث عن الشأن
العام للمسلمين  ..عن الشعوب  ..وحرلاتهم  ..وثوراتهم!
ونحن نقول لهذا الجاهل الظالم ،وملن هم على مذهبه من مرجةة العصر :أيما مضاعفات
تحصل جراء خروج الشعوب املستضعفة واملقهورة على الطغاة وأنظمتهم الفاسدة  ..املسؤول عنها
الوحيد  ..هم الطواريت  ..ال رير  ..فالطاروت عندما يضع شعبه بين خيارين ال ثالث لهما :إما أنا
بشري وكفري وظلمي وفسادي وإجرامي  ..وإما أن أحرٍ البلد وبيوتها على من فيها  ..حينةذ يكون هو
السبب في أي فساد أو خراب يصيب البَد  ..وهو وراء أي تدخل أجنبي بشؤون البَد والعباد  ..واملَم
الوحيد حينةذ هو ال رير  ..ومن لان كذلك  ..يجب العمل على اليَص منه ومن نظامه الفاسد ..
مهما لان الثمن  ..بهذا دل النقل والعقل!
َ َ َ ً
َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َن َ ُ َ ُ ْ َّ َ َ
اَّلل ال ُي ِح ُّب َمن لان خ َّوانا
 -6قال تعالى :وال تج ِادل ع ِن ال ِذين يلتانو أنفسهم ِإن
َ ً
أ ِثيما النساء .107:فنهى هللا تعالى أن نجادل عن العصاة  ..الذين يلتانون أنفسهم باملعاص ي ..
وهذه اآلية نزلت ملجرد الجدال عن سارٍ  ..فكيف بهذا الرجل ـ ومن هم على شاللته ـ يحلو لهم أن
ُيجادلوا عن طغاة قد اجتمعت فيهم جميع خصال الكفر والظلم ،ونواقض اإليمان ...؟!
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ً
َ َ َ
"من أعان ظاملا ،بباطل
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
َّ ً
َ
ُليدح َ
َّ
َّ
سوله".
ض
بباطله حقا ،فقد ب ِرئ من ِذم ِة هللا ِ وذم ِة ر ِ
ِ
ِ
ُ
َّ َ
صدق ُهم
وقال صلى هللا عليه وسلم" :أال َّإنها ستكون بعدي أمراء يظلمون َويكذبون ،فمن
بكذبهم ،وماألهم ،على ُظلمهم ،فليس مني ،وال أنا منه ،ومن لم ُ
بكذب ِهم ،ولم ُيمالئهم على
قهم
صد
ي
ِ
ِ
ِ
ُظلمهم ،فهو مني وأنا منه" .وهذا الرجل املدعو "صَح أبو عرفة" قد َّ
صدٍ رواية الطغاة الظاملين في
ِ
طريقة تعاملهم مع الشعوب َّ ..
وصدٍ أبواقهم  ..وكذب املسلمين!
أقول على وجه التحذير واالشفاٍ :الطارية بشار األسد كفره مغلظ  ..وفساده قد َّ
طم
َ
وع َّم  ..ونجاسته نجاسة مغلظة ومركبة  ..تنجس وتحرٍ لل من يقترب منها  ..مهما عظمت لفته
ً
ولحيته  ..أو اتسع صيته  ..أو لان تاريله مجيدا  ...وبالتالي فمن لان يحترم نفسه  ..ودينه  ..وعقله ..
وعرضه  ..فَ يقتربن منه  ..وال ُيجادل عنه  ..ولو بشطر للمة  ..ومن أبى إال أن
وسيرته  ..وتاريله ِ ..
َّ
يلومن إال
يفعل  ..ثم خاض فيه اليائضون  ..ووضع له البغض في األرض وعلى ألسنة العباد  ..فَ
نفسه!
ً
ً
 -7نعترف أن املدعو "أبو عرفة" يملك لسانا سليطا ُيطاوعه على املعنى والغرض الذي
يهوى ويريد  ..يسحربه البسطاء من الناس  ..ولو أردنا أن نبحث للرجل على ما يعنيه وينطبق عليه من
أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم ،نجد قوله صلى هللا عليه وسلم" :إن أخوف ما أخاف على أمتي
لل منافق عليم اللسان" .وهذا واحد منهم  ..كفانا هللا وإياكم شرهم  ..وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العاملين.


س :35ال يزال هذا السؤال يراودنيُ ،ويقلقني :ملاذا اإلخوان املسلمون  ..قد ارتضوا
ً
برهان رليون العلماني التوجه ،الفرنس ي الوالء واملحضن والتربية  ..رئيسا للمجلس الوطني
ً
السوري  ..في هذه املرحلة العصيبة التي تمربها سوريا بعامة  ..والثورة السورية بلاصة  ..علما
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أن برهان رليون  ..هو األبعد عن واقع الثورة  ..وأدبياتها  ..وهمومها  ..وتطلعاتها  ..كما أنه فاقد
ملطلق التاريخ النضالي ضد النظام األسدي الطائفي!
بينما في املقابل أعرضوا وتجاهلوا وجود األستاذ هيثم املالح  ..وهو األقرب لواقع
الثورة ،وأدبياتها ،وهمومها ،وتطلعاتها  ..واألكثر دراية بواقع النظام وخفاياه  ..كما أنه يتمتع
بتاريخ نضالي شريف ،مليء باالبتَءات والتضحية  ..ضد النظام األسدي الطائفي؟!
ً
الجواب :هو أن "رليون" ،على املستوى الشعبي الداخلي ضعيف  ..وضعيف جدا ..
يسهل على اإلخوان تجاوزه  ..عندما يشتد الزحام على تقسيم الغنائم  ..بينما "هيثم املالح" ،له
شعبيته في الداخل واليارج سواء  ..وله رصيده النضالي القوي  ..الذي يصعب تجاوزه عندما يشتد
زحام األحزاب على تقسيم الغنائم  ..ما بعد سقوط النظام!
لكن هذا لله يتم على حساب قوة الثورة والثوار  ..ومصلحتها  ..في هذه املرحلة العصيبة
التي تمربها سوريا!
ُ
مشكلة عندما تقدم املصلحة الحزبية  ..واملصالح الشيصية الضيقة  ..على مصلحة
الثورة والثوار ..على مصلحة الشعوب  ..وقبل ذلك مصلحة اإلسَم!
ً
ال عجب فإنهم اإلخوان املسلمون الذين ارتضوا "حمود الشوفي الدرزي" رئيسا عليهم
وعلى التحالف الوطني السوري الذي عقدوه وأنشأوه في الثمانينات  ..فإنهم هم أنفسهم يرتضون
ً
اليوم العلماني "برهان رليون" رئيسا ملجلسهم الوطني  ..فإذا عرفت ذلك بطل عجبك!
البعض ُينكر علينا عندما نصف القوم بأنهم يتمتعون بغباء سياس ي مركب  ..كما
يتمتعون بعصبية حزبية مركبة ومغلظة تعمي البصيرة واألبصار ..عافاهم هللا من شرها!


س :36ما تفسيرك ملوقف اململكة ،وقطر ،واألردن الداعم ـ وهللا أعلم ـ للشعب
السوري ..؟
51

من بداية
الثورة املباركة
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا املوقف الداعم ـ على ضعفه ،وقلته ،وررم أنه ال يرقى
إلى املستوى املطلوب في هذه املرحلة ـ نرده ألسباب عدة ،منها :ضغط الشعوب العربية املسلمة في تلك
البَد على حكامهم  ..إذ لم يعد من السهولة تجاهل مشاعر الشعوب ورضبهم  ..ومنها :وقوف النظام
األسدي الطائفي مع إيران ،وحزب الَت ضد العرب ومصالحهم  ..ومنها :تنامي قوة الجيش السوري
الحر ،والشرفاء املنشقين عن الجيش األسدي  ..وخشية األنظمة ـ واملجتمع الدولي ـ أن يصل هذا
ً
الجيش ملرحلة من القوة تمكنه من أن ينفرد بسوريا ومستقبلها وسياساتها  ..بعيدا عنهم وعن مآرب
ومصالح أمريكا ودول الغرب في املنطقة  ..وبالتالي ال بد لهم من نوع تدخل مبكر  ..ومنها :حصول
األنظمة العربية على الضوء األخضر من قبل املجتمع الدولي  ..لهذا النوع من التحرك والدعم الذي
ً
رأيناه مؤخرا  ..ومنها :خوفهم من فوض ى الحرب األهلية  ..التي قد تمتد نيرانها إلى كثير من البَد
املجاورة وريرها  ..ومنها :إدراكهم عجز النظام األسدي املجرم ـ ررم شدة إجرامه ووحشيته ـ عن وأد
الثورة وإيقاف تمددها وأنشطتها  ..وأن الثورة ماضية إلى نهايتها وأهدافها بإذن هللا  ..هذه األسباب
بمجموعها هي التي حملت تلك األنظمة على هذا الحراك والدعم الخجولين  ..هكذا نفهم ونفسر
حراك وموقف هذه األنظمة املشار إليها في السؤال  ..وإال فقل لي :ملاذا تأخر هذا الدعم الخجول،
ً
والضعيف جدا إلى ما بعد ثمانية أشهر من عمر الثورة السورية  ..وبعد أن زهقت آالف األنفس
البريةة من الشعب السوري األعزل ـ وآلة القتل األسدية مستمرة لم تتوقف بعد ـ وال حياة ملن تنادي ..
لصالح من لان هذا التأخير؟!
ومع ذلك ،أقول :الثورة السورية  ..الشعب السوري ـ ونحن منهم ـ نشكرالقليل الذي يأتينا
ً
من أي طرف يلفف عنا بعض مصابنا  ..ويكون لنا عونا على إزالة وإسقاط طارية الشام ،ونظامه
الطائفي الظالم املسببد  ..فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا  ..حسبنا هللا ونعم الوكيل ،وال حول وال
قوة إال باهلل.
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س :37سؤال :ما ردك على القائلين :إن عمليات الجيش السوري الحر أضر
بالثورة أكثر مما أفادها ،وخاصة بعد أن أدانت معظم الدول الداعمة للشعب عملية استهداف
مبنى امليابرات في حرستا  ..تكرموا علينا باإلجابة مشكورين؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ليس صحيحا  ..الجيش السوري الحر ،ومن معه من
املجاهدين الثوار األحرار  ..هم أدرى بما يفعلون  ..مباني امليابرات األسدية  ..مراكز للقتل والتعذيب
 ..والكفر  ..وامتهان كرامة اإلنسان السوري  ..وبالتالي استهدافها مشروع ال خَف في ذلك  ..وبلاصة
إن أدى إلى تحريربعض السجناء األبرياء.
قوة الجيش السوري الحر ومن معه من املجاهدين الثوار  ..هم الذين سرعوا ونشطوا
امللف السوري على املستوى العربي والدولي  ..وللما قويت شوكة الجيش السوري الحر  ..للما
فرضت الثورة نفسها على جميع األطراف  ..وأملت عليهم شروطها  ..وخطت خطوات نحو الحرية
والتحرير واالستقَل  ..وبالتالي ال يصح أن ُيقال بأن الجيش السوري الحر أضعف الثورة  ..بل
العكس هو الصحيح.
في املحافل الدولية واألمم  ..ال مكان وال حق للضعيف  ..الضعيف ال يشترط وال يحق له أن
يشترط ،وإنما ُيشترط عليهُ ،ويملى عليه!
نحن في هذه املرحلة العصيبة  ..ينبغي أن نلتفت إلى ش يء واحد أال وهو مصلحة الثورة
السورية  ..مصلحة الشعب السوري  ..وكيف نلفف عنه بعض آالمه ومصابه  ..وكيف نحميه ونبعد
عنه خطر وشر القتلة املجرمين من ملابرات وشبيحة ومرتزقة الطاروت بشار األسد  ..سواء رضيت
األنظمة العربية والدولية ،أم لم ترض  ..فأين لانت هذه األنظمة والدوائر  ..طيلة أكثر من ثمانية
أشهر من جرائم النظام األسدي ومجازره بحق الشعب السوري األعزل املسالم  ..والتي فاقت لل
وصف وتصور  ..لم نسمع منهم أي إدانة وال إنكار لجرائم الطارية  ..فهم إلى الساعة لم يلرجوا بقرار
ً
إدانة له  ..حيث ال يزالون يعطونه املهلة تلو األخرى  ..ليرتكب مزيدا من الجرائم واملجازر ـ مقابل أن
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يسمح لهم بإرسال بعض املراقبين الذين يبيتون في الفنادٍ الفلمة  ..وإلى الساعة لم يفعل ـ ولأنهم
في شك من جرائم وخبث وإجرام وكذب النظام األسدي وعصاباته!


س :38فتوى هامة حول أموال العصابة الحاكمة.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده ،والصَة والسَم على من ال نبي بعده ،وبعد.
ً
الكل يعلم أن العصابة األسدية الطائفية املبسلطة على سوريا أرضا وشعبا  ..قد ضيقت
ً
ً
على الشعب السوري سبل عيشه ورزقه  ..فحاصرت املدن السورية الثائرة أمنيا واقتصاديا ..
فأمسكت عن أهاليها املواد األساسية  ..وسطت على البيوت والحرمات واملمتلكات  ..فنهبوا ما سهل
عليهم نهبه وحمله  ..وأفسدوا ما لم يتمكنوا من حمله  ..بغية إنزال مزيد من الضرر بالناس!
ومن جهة أخرى فقد اشتد اليناٍ االقتصادي على النظام األسدي وملابراته وعصاباته
 ..بعد العقوبات االقتصادية العربية والدولية التي طالته  ..وهو يلجأ لتعويض هذا النقص الذي
أصابه بسبب هذه العقوبات  ..إلى مزيد من السطو على ممتلكات وأموال الثوار والشعب السوري
الثائر على الظلم والقهر  ..ليؤمن نفقات ورواتب ملابراته وشبيحته ومجرميه  ..ومن يستجلبهم من
الروافض املرتزقة!
وعليه فإني أفتي بما يلي :يجوز للشعب السوري بعامة ،والثوار منهم بلاصة ـ املعتدى
عليهم وعلى ممتلكاتهم وأموالهم من قبل الطارية بشار األسد وعصابته وشبيحته ،من قبيل املعاملة
باملثل ،واسترداد بعض حقوقهم وأموالهم املنهوبة ـ أن يغنموا األموال التي تنتهي ملكيتها بصورة لاملة
للنظام األسدي وملابراته  ..وآل األسد  ..وآل مللوف  ..وآل شاليش  ..وجميع العصابة األسدية
املعروفة  ..وجميع فروع شرلاتهم ومؤسساتهم املنبشرة في البَد  ..فهي لكم حَل زالل  ..فما تغنمونه
من هؤالء اللصوص القتلة بعد قتال وحرب  ..يوزع خمسه على الثورة والثوار والفقراء واملساكين من
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أبناء وعوائل الشهداء والسجناء  ..والباقي يوزع على املجاهدين املقاتلين الذين ارتنموا هذه األموال
بعد قتال  ..ولهم إن شاؤوا أن يتبرعوا به لشؤون الثورة ومتطلباتها  ..أما ما تغنمونه من رير حرب وال
ً
قتال  ..يكون فيةا يوزع لله على الثورة والثوار وحاجياتهم  ..والفقراء  ..واملساكين  ..وذوي الحاجة
من أبناء وعوائل الشهداء والسجناء.
مع التأكيد والتنبيه :أنه ال يجوز التوسع في العمل بهذه الفتوى ـ تحت أي ذريعة لانت ـ
لبشمل االعتداء على أموال وممتلكات املواطنين السوريين ،ممن هم خارج دائرة اللصوص املحاربين
من العصابات األسدية  ..وخارج مؤسسات النظام األسدي املشار إليها أعَه.
كما أوص ي الجيش السوري الحر  ..ومن معه من املجاهدين والثوار األحرار  ..أن يعتمدوا
على الغنائم في تسليح أنفسهم  ..فجميع أسلحة النظام األسدي  ..هي حَل لكم  ..بل هي أسلحتكم
من دونهم  ..فأنتم أحق بها منهم  ..وهي شريت بأموالكم وأموال الشعب السوري فدونكم وإياها  ..فهي
أقرب الوسائل والطرٍ لبسليحكم  ..حفظكم هللا ونصركم  ..ورزقكم  ..وسدد خطاكم وسهامكم ..
وجعل هللا عدوكم وما يملك رنيمة سهلة لكم  ..وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.


س :39سؤال :ملاذا تأخر النصر في سورية إلى هذه املدة؟ ما الحكمة اإللهية من
ً
ً
ذلك؟ وملاذا لم يكن ذلك في تونس مثَ؛ هل ألن شعب تونس أكثر صَحا من الشعب السوري
حتى نصره هللا بهذه السرعة؟ ملاذا يحصل بنا لل هذا اإلجرام والقتل  ..نريد أجابة شافية؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال وجيهُ ،يجاب عنه من أوجه عدة:
منها :أن للنصرشروطه؛ إذا تللفت الشروط ،تللف النصروتأخر ،إلى حين اسبيفاء هذه
الشروط  ..ومن الشروط أن ننصر هللا تعالى بطاعته فيم أمر ،وباالنتهاء عما نهى وزجر ،وبإخَص
َّ َ َ ُ ُ
َ ْ
العمل له سبحانه وتعالى ،كما قال تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا إن َت ُ
نص ْرك ْم َو ُيث ِبت
نص ُروا اَّلل ي
ِ
ِ
َْ ُ
أق َد َامك ْم محمد.7:
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ْ َْ َ
ُ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ
الصال َ
نك ْم َو َعم ُلوا َّ
ات َل َي ْس َت ْلل َف َّن ُ
ض ك َما
األ
ي
ف
م
ه
ح
م
وا
ن
وقال تعالى :وعد اَّلل ال ِذين آم
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ َ َ
َ ً
َ
َّ
ْ َ َْ َ
َ
َ
ف َّالذ َ
ين ِمن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِكن َّن ل ُه ْم ِد َين ُه ُم ال ِذي ا ْرت َض ى ل ُه ْم َول ُي َب ِدل َّن ُهم ِمن َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم أ ْمنا لل
استلل
ِ
َ ً
َ َ ْ ُ َ
هذا اليير والعطاء والنصر ،والتمكين ،مقابل ماذا؟ مقابل َ ي ْع ُب ُدون ِني ال ُيش ِركون ِبي ش ْيةا
النور . 55:فإن انتفى هذا املقابل؛ وهو تحقيق التوحيد ،والبراء من الشرك ،والطواريت واألنداد ..
قد يتللف النصر ،ويتللف التمكين !..
َ
َ َ ْ َ ُ
ََ َ َ ُ
ُ
ص َابك ْم ِم ْن ُم ِص َيبة ف ِب َما ك َس َبت أ ْي ِديك ْم َو َي ْعفو َع ْن ك ِثير الشورى.30:
وقال تعالى :وما أ
َ ُ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ
ْ
ص ْبت ْم ِمثل ْي َها قلت ْم أنى َهذا ق ْل ُه َو ِم ْن ِعن ِد
وقال تعالى :أوملا أصابتكم م ِصيبة قد أ
َْ ُ ُ
أنف ِسك ْم آل عمران .165:أي بتقصير من عند أنفسكم  ..انظروا السبب واليلل في أنفسكم قبل أن
َ َّ َ
تقولوا :أنى َهذا ؟
ومن جهتنا ال بد من أن نجري مراجعة مستمرة ألنفسنا ومواقفنا  ..لنعرف أين نحن من
أسباب وشروط النصروالتمكين  ..لنعمل على تحقيقها  ..وسد اليلل  ..وإكمال النقص.
ً
ً
ومنها :أن اإلنسان عندما يسهو دهرا وعقودا عن الطاعة ،والتوحيد  ..ويدخل في عبادة
الطواريت والعجول من دون هللا  ..يحتاج إلى طهور ،يطهره من أدرانه وذنوبه ،وما علق به من خبث ..
قبل أن يمن هللا عليه بالنصر والفتح  ..وليكون على مستوى متطلبات النصر والتمكين  ..وبنو
ال ُم َ
إسرائيل ملا عبدوا العجل أليام فقط ،لانت كفارتهم  ..ولان طهورهم ،كما قال تعالىَ  :وإ ْذ َق َ
وس ى
ِ
َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ
وبوا ِإلى َبا ِرِئك ْم فاقتلوا أنف َسك ْم ذ ِلك ْم خ ْي ٌرلك ْم
ِلقو ِم ِه يا قو ِم ِإنكم ظلمتم أنفسكم ِب ِاتل ِاذكم ال ِعجل فت
ً
ُ
ُ
ع َ
ند َبا ِرِئك ْم البقرة .54:فق ِتل منهم في ليلة ـ على يد بعضهم البعض ـ سبعون ألفا  ..قال ابن كثير في
ِ
التفسير" :قال ابن كثير في التفسير :قال ابن عباس :أمر موس ى قومه عن أمر ربه  أن يقتلوا
أنفسهم ،قال :وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا ،وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا
ً
اليناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا ،فانجلت الظلمة عنهم وقد جلو
ُ
عن سبعين ألف قتيل ،لل من قتل منهم لانت له توبة ،ولل من بقي لانت له توبة" ا -هـ.
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ً
قلت :فكيف بأهل الشام ،وقد دخلوا عقودا في عبادة وتمجيد طواريت وأوثان ،وعجول
آل األسد املجرمين  ..ال بد لهم من طهور  ..وهذه حقيقة مرة ينبغي أن ندركها  ..ونستوعبها  ..ونستعد
لها  ..نسأل هللا تعالى العفو والعافية.
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال يزال البَء باملؤمن
واملؤمنة ،في جسده وأهله وماله ،حتى يلقى هللا عزوجل وما عليه خطيةة".
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ما ابتلى هللا عبدا ببَء وهو على طريقة يكرهها ،إال جعل هللا
ً
ذلك البَء كفارة وطهورا ما لم ُينزل ما أصابه من البَء بغيرهللا ،أو يدعو ريرهللا في كشفه".
َ
نصب ـ تعب ـ ،وال َ
املؤمن من َ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ما ُي ُ
وصب ـ مرض ـ وال هم
صيب
َ
َّ
كف َر ُ
وال َ
حزن ،وال ً
هللا بها من خطاياه" البلاري.
أذى وال رم ،حتى الشوكة ُيشاكها؛ إال
ومنها :أن املؤمن مبتلىُ ،ويبتلى على قدر دينه ،فإن لان دينه قوة وصَبة اشتد عليه البَء
 ..كما في الحديث عن سعد بن أبي وقاص ،قال :قلت يا رسول هللا أي الناس أشد بَء؟ قال" :األنبياء،
ً
ثم األمثل فاألمثلُ ،يبتلى العبد على حسب دينه؛ فإن لان في دينه صلبا اشتد بَؤه وإن لان في دينه
رقة ابتلي على حسب دينه ."..
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إن عظم الجزاء مع عظم البَء ،وإن هللا تعالى إذا أحب قوما
َّ َ ُ
السيط".
ابتَهم ،فمن رض ي فله الرضا ،ومن سيط فله
وقال صلى هللا عليه وسلم" :كما ُيضاعف لنا األجر ،كذلك ُيضاعف علينا البَء".
ً
ومنها :أن تأخير النصر يكون أحيانا للتمحيص واالختبار ،ومعرفة الصابرين املجاهدين
َ َ ُ َّ ُ َ
ْ َ
الصادقين  ..من ريرهم  ..ولتتمايزالنفوس والصفوف  ..كما قال تعالىَ  :ولن ْبل َونك ْم ِبش ْيء ِم َن الي ْو ِف
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
َ ْ ُ ََْ
الصابر َ
الث َم َرات َو َبشر َّ
ين البقرة.155:
سو
وع ونقص ِمن األمو ِال واألنف ِ
ِِ
ِ ِ ِ
والج ِ
َ َ َ َّ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ ُ
ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ
َّ
اس أن ُيت َركوا أن َيقولوا َآمنا َو ُه ْم ال ُيفتنون َ .ولق ْد فتنا ال ِذي َن
وقوله تعالى :أح ِسب الن
ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ َّ َ َ ُ َ َ
َْ َ
ص َدقوا َول َي ْعل َم َّن الك ِاذ ِبين العنكبوت.3-2:
ِمن قب ِل ِهم فليعلمن اَّلل ال ِذين
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َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ين َون ْبل َو أخ َب َارك ْم محمد.31:
اه ِدين ِمنكم والص ِاب ِر
وقال تعالى :ولنبلونكم حتى نعلم املج ِ

وفي الحديث عن عائشة رض ي هللا عنهان قالت" :لم يزل البَء بالرسل ،حتى خافوا أن
َ ُّ َ َ ُ
يكون من معهم يكذبونهم ،فكانت تقرأ قوله تعالىَ  :ح َّتى إ َذا ْ
اس َب ْي َأ َ
س ُّ
الر ُس ُل َوظنوا أ َّن ُه ْم ق ْد ك ِذ ُبوا
ِ
َ َُ ْ َ ْ َ
ص ُرنا يوسف .110:البلاري.
جاءهم ن
وجاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،فقال :يا رسول هللا إني أحبك ،فقال له النبي
ُ
أسرع إلى من ُيحبني من السيل إلى منتهاه" .أي أن هذا الزعم له
صلى هللا عليه وسلم" :إن البَيا
ً
برهان؛ وبرهانه نزول البَيا في ساحتك  ..ومن ثم صبرك عليها  ..فإن لم تكن أهَ لذلك ،فدعواك
املحبة والوالء فيها نظر ..وهو زعم ال حقيقة له وال برهان!
ً
ً
ً
ومنها :أن الثورة الشامية تواجه عداونا باطنيا ثَثيا شرسا ،يتمثل في النظام األسدي
النصيري الطائفي ،والنظام اإليراني الرافض ي ،وحزب الَت الرافض ي اللبناني  ..وهذه األطراف ثَثتها
مجتمعة تواجه الثورة السورية ،وثوارها  ..وهي متواجدة على األراض ي السورية بعدتها وعتادها ..
وهذا ما لم يقع لغيرها من الثورات العربية التي سبقت الثورة السورية!
ومنها :أن الشام لها مستقبل ريادي عظيم على مستوى األمة للها ـ ما ليس لغيرها من
ُ
البلدان ـ قد بشر به النبي صلى هللا عليه وسلم  ..وهذا من متطلباته  ..أن تثقل نفوس أهل الشام
بمعاني اإليمان والعزة  ..والقوة  ..ليرقوا إلى مستوى هذا الدور الريادي القيادي الذي ينتظر الشام
وأهله  ..والنصرالسريع من ريرجهاد ،وال بَء ،وال تضحية  ..يبنافى مع هذا املطلب الهام والضروري.
ومنها :أن املؤمن أمره لله خير ،إن أصابته سراء شكر ،وإن أصابته ضراء صبر  ..فهو
يتقلب بين الشكروالصبر ..ثم لو اطلعنا على الغيب لرضينا بالواقع  ..فكم من خيراستعجلناه بان لنا
ً
ً
ً
فيم بعد أن اليير لل اليير لان في تأخيره  ..وكم من شر كرهناه لان فيه خيرا كثيرا  ..فأحيانا يكون
ً
الشر سببا يعقبه خير كثير  ..ال يتحصل هذا اليير الكثير إال عن طريق ذلك السبب  ..ونحن ال نعلم
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َ ُ َ َ ُ ََ َ َ
اَّلل َي ْعل ُم َوأنت ْم ال ت ْعل ُمون البقرة .216:فما أدركنا الحكمة منه حمدنا هللا على ذلك  ..وما جهلنا
و
الحكمة منه آمنا به ،وفوضنا أمره إلى هللا.

عساك ـ يا أخانا الكريم ـ أن يكون قد وصلك الجواب عما سألت عنه  ..وآخر دعوانا أن
الحمد هلل رب العاملين.


س :40السؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته  ..نأمل من حضرتكم أن تقولوا
لنا ما رأيكم بقول هذا الرجل" خالد مشعل" ،والذي أدلى به للجزيرة بتاريخ .. 2011/12/26
ً
ً
ومما جاء في للماته ،قوله" :أصعب ش يء أن تأخذ موقفا متوازنا  ..بمعنى لنا وفاء للنظام
السوري  ..وفي ذات الوقت لنا وفاء للشعب السوري  ،"..مع مراعاة الظروف ،والضغوط
ً
الواقعة على حركة حماس ال سيما املكتب السياس ي منها املتواجد في دمشق  ..وشكرا لكم؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..الجواب عن هذا السؤال الوارد
أعَه ،يكون من أوجه ِعدة:
منها :أن ركون حماس" املقاومة "إلى النظام السوري ،منذ أيام الطارية الهالك حافظ
األسد ،وإلى يومنا هذا حيث عهد ابنه الطارية بشار األسد  ..تحت مسمى وزعم حاجيات املقاومة ..
ً
ً
ً
هو قرار خاطئ عقديا ،وسياسيا ،واستراتيجيا  ..وهو ناتج عن استقراء خاطئ لطبيعة النظام الطائفي
الفاش ي اليائن الحاكم في سوريا.
ً
املقاومة الفلسطينية ـ بكل فصائلها ـ على املستوى الحراك العسكري امليداني ـ قياسا
لتطور وتوسع الدولة الصهيونية ـ هي في أضعف مراحلها  ..وما ذلك؛ إال لركون حماس وريرها من
الفصائل الفلسطينية إلى النظام السوري اليائن والعميل  ..بائع الجوالن  ..والحارس الوفي؛ حامي
ً
حمى حدود الدولة اإلسرائيلية  ..ومنذ أكثر من أربعين عاما.
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ولل ما حصلت عليه حماس من هذا النظام هو عبارة عن مكتب ُيفتح باسمها في دمشق ..
ً
وحرية في الدخول إلى سوريا ،واليروج منها  ..وهذا ال يساوي شيةا مقابل ما أخذه النظام األسدي من
حماس ،وقادتها  ..وإليك بعض ما استفاده أو أخذه النظام السوري ،مقابل هذا العطاء املحدود
الذي أعطاه لقادة حماس ،املشارإليه أعَه!
ً
أوال :استقواء النظام األسدي بحماس ـ تحت زعم املقاومة واملمانعة ـ في معركته األساسية
ً
والرئيسية ضد الشعب السوري  ..فهو قد وجد في هذا الدعم املحدود جدا لحماس ـ واملشوب بكثير
ً
من اإلذالل واملكدرات ـ الذريعة الكافية التي تجعله جاثما على صدر الشعب السوري ـ قرابة خمسة
عقود ـ يقتل منه ما يشاء  ..ويسجن من يشاء  ..ويذل من يشاء  ..ويسطو على حرمات من شاء من
الشعب السوري  ..وأيما اعتراض عليه وعلى ظلمه وجرائمه  ..هو اعتراض على خط ونهج املقاومة
واملمانعة  ..وحتى ال يحصل ش يء من ذلك ـ وتبقى جبهة املقاومة واملمانعة املزعومة واملكذوبة التي
يتزعمها النظام األسدي الطائفي الفاش ي صامدة شاملة ـ ال بد للشعب السوري أن يرض ى ،ويصبر
على مزيد من الكفرواإلذالل والقهر ،والعبودية  ..وإال ُرمي بالييانة ُ
الع َ
ظمى!
ً
ثانيا :استقواء النظام األسدي اليائن ،باملقاومة واملمانعة على محيطه العربي ودوله ،إلى
درجة االستعَء ،واالبتزاز  ..وهذا ما لان ليتحقق للنظام السوري  ..لوال ركون حماس ـ املقاومة
واملمانعة ـ إلى النظام السوري  ..وتحالفها معه!
ً
ثالثا :استغَل حماس كبوابة رئيسية لتصدير البشيع السياس ي اإليراني الرافض ي إلى
فلسطين ،ومن ثم إلى املنطقة للها  ..والذي يعقبه البشيع العقائدي الديني؛ القائم على الطعن،
والهدم  ..لعلمهم بأهمية فلسطين ،والقضية الفلسطينية بالنسبة للعاملين؛ العربي واإلسَمي  ..وقد
تحقق لهم الش يء كثير من ذلك  ..وما لان ذلك ليتم لوال ركون حماس إلى النظام السوري النصيري
الباطني ،راعي وحامي املقاومة واملمانعة املزعومة  ..والحليف االستراتيجي إليران الرافضية
املجوسية ،ومليططاتها في املنطقة ،ولربيبتها حزب الَت اللبناني!
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ً
رابعا :ضرب موقف املعارضة؛ املتمثلة بجماعة اإلخوان املسلمين  ..وحمل حماس على
الضغط على اإلخوان السوريين ،مراعاة ملتطلبات ونجاح موقف جبهة املقاومة واملمانعة  ..زعموا ..

على اعتبار أن كَهما ينتميان إلى نفس املدرسة ،والحزب والتوجه؛ أال وهو حزب اإلخوان املسلمين ..
ً
ً
وأن أحدهما يؤثر ويمون على اآلخر  ..وفعَ قد لعبت حماس ـ بقيادة خالد مشعل ـ دورا في ذلك؛
ً
ً
فحملت اإلخوان املسلمين السوريين بقيادة مراقبهم ،الجاهل واملتللف فكريا وسياسيا" علي صدر
الدين البيانوني" ،على تجميد معارضة حزبه ،والتوقف عن القيام بأي نشاط معارض للنظام
السوري  ..وقد استمر هذا املوقف لإلخوان السوريين ألكثر من سنتين ،وإلى قيام الثورة السورية
املباركة  ..وعندما تراجعهم وتسألهم عن سبب موقفهم هذا ،واملبسم بالقصور العقائدي ،والفكري،
ً
ً
والسياس ي  ..ألجابوك من فورهم :موقفنا جاء انسجاما مع موقف جبهة املقاومة واملمانعة  ..ودعما
لها  ..وما لان ذلك ليكون لوال أن حماس راكنة للنظام السوري األسدي ،وجالسة في أحضانه  ..وأن
النظام قد أجاد استغَلها في هذا االتجاه!
ً
خامسا :للنظام السوري األسدي تاريخ أسود مقيت مع الشعب الفلسطيني ،والقضية
ُ
الفلسطينية  ..مليء بالغدر ،والييانة ،والقتل ،واملجازر ،واإلجرام  ..ولو قلنا أن الذين قتلوا من أبناء
الشعب الفلسطيني في املييمات اللبنانية  ..على يد قوات ردع النظام األسدي أبان حكم الهالك
حافظ األسد  ..هم أكثربكثيرممن قتلوا على يد الصهاينة اليهود  ..لكنا صادقين في ذلك!
والنظام األسدي يدرك هذه الحقيقة املرة أكثر من ريره  ..وهو بحاجة ماسة ملن يغطي له
عيوبه وجرائمه هذه عن الشعوب  ..وعن األجيال  ..وأن يعطيه شهادة حسن سلوك؛ بأنه نظام
ً
مقاوم وممانع ،وأنه ال يزال مع املقاومة واملمانعة  ..ومحبا لها  ..ولم يجد لهذه املهمة القذرة ـ ولهذا
الكذب والزورـ سوى حماس  ..وقادة حماس  ..وعلى رأسهم" خالد مشعل "!
ً
فلالد مشعل  ..ما من مقابلة له تقريبا  ..إال ويثني فيها على النظام األسدي ،وطاريته
بشار األسد  ..بأنه مع املقاومة  ..ويدعم املقاومة  ..إلى آخر معزوفة املقاومة واملمانعة  ..حتى أنس ى
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ً
الشعوب ـ والشعب الفلسطيني تحديدا ـ ما لان من هذا النظام اللعين من جرائم ومجازر بحق
الشعب الفلسطين  ..وحق املقاومة الشريفة ،في الثمانينات!
لل هذا اليدمات االستراتيجية والكبيرة اآلنفة الذكر أعَه  ..قدمتها حماس للنظام
ً
السوري  ..مقابل البقالة ـ عفوا املكتب ـ الذي افتتحه النظام السوري ليالد مشعل في دمشق  ..وأنه
يسمح له ولبعض أعضاء حماس بالدخول إلى سوريا ،واليروج منها من دون معوقات!!
ومنها ـ أي من أوجه الجواب عن السؤال الوارد أعَه ــ :أن خالد مشعل قال :أن موقفه
متوازن؛ كما هو يبسم بالوفاء للنظام ،كذلك هو يبسم بالوفاء للشعب السوري الذي احتضنه
وجماعته !..
ونحن نقول له :ها أنت بلسانك قد فرقت بين النظام الحاكم وبين الشعب السوري  ..فما
قيمة هذا النظام من دون شعب  ..وأي نظام محترم يكون في ِشق  ..وشعبه في ِشق آخر؟!
ثم الوفاء يكون للشعب الذي احتضن حماس  ..وليس للنظام القاتل املجرم الذي يقتل
وعرضه ،وحرماته وحريته!
الشعب  ..ويعتدي على دينهِ ،
ال ينسجم والءان ووفاءان في آن واحد ـ يا مشعل! ـ والء ووفاء للطارية السفاح القاتل
واملجرم  ..الذي ينتهك األعراض ،ويقتل األطفال  ..ووالء ووفاء للشعب املعتدى عليه من قبل
الطارية املجرم  ..ال ينسجمان وال يلتقيان  ..إذ ال بد لك من االختيار!

ومنها :أن الوقوف في الوسط بين حق الشعوب املؤمنة  ..وباطل الطاروت الكافر  ..ال إلى
َ َ َ َ َ
َ َ ُ
هؤالء وال إلى هؤالء  ..هو موقف املتذبذبين الضالين  ..كما قال تعالىُّ  :مذ ْبذ ِبين َب ْين ذ ِل َك ال ِإلى َهؤالء
ُ ََ َ َ
ً
َو َال إ َلى َه ُؤالء َو َمن ُي ْ
اَّلل فلن ت ِج َد ل ُه َس ِبيَ النساء.143:
ض ِل ِل
ِ
ال يليق باملقاومة الشريفة ،وال ُيقبل منها ـ كما هو موقف خالد مشعل  ،وكما تفيد للماته ـ
ُ
أن تساوي بين الحق والباطل  ..أن تساوي بين باطل الطارية السفاح ،بشار األسد  ..وبين حق
وعرضه ،وعزته وكرامته ،وحريته  ..فتقف منهما على
الشعب السوري املسلم املضطهد في دينهِ ،
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مسافة واحدة؛ ولأنهما سواء  ..إذ الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين  ..هو انحياز صارخ لصالح
الطارية ونظامه  ..لصالح الظالم ضد الضحية املظلوم!
ال يليق باملقاومة الشريفة أن تقتات ملقاومتها بدماء وأعراض ،وحرمات الشعوب
املستضعفة املؤمنة  ..فاملؤمن ال يجوز له أن يقتات أو يلبس بأخيه املسلم  ..كما في الحديث ،فقد
ً
صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :من ألل بمسلم أللة فإن هللا ُيطعمه مثلها من جهنم،
ً
ُ
ومن ك ِس ي ثوبا برجل مسلم فإن هللا يكسوه مثله في جهنم " [صحيح األدب املفرد .] 179:هذا فيمن
يألل ويلبس في رجل مسلم واحد  ..فكيف بمن يألل ويشرب ويلبس لنفسه ومقاومته املزعومة ..
بدماء وأعراض ،وانتهاك حرمات مَيين املسلمين من أبناء الشعب السوري ..؟!
اعلم يا مشعل  ..أن ما تقتاته من النظام األسدي  ..هو بسبب إعانتك له ـ بوقوفك بجواره
ـ على حرائر ،وحرمات ،وأعراض أهل الشام  ..ولوال ذلك ال تحظى منه على درهم واحد!
اعلم أن ما تقتاته من النظام األسدي  ..ملوث بدماء األطفال والنساء  ..من أهل الشام ..
وبكل قطرة دم تسيل بالحرام على ثرى الشام الطهور!
ومنها :أن املقاومة الشريفة النبيلة  ..هي املقاومة التي تبسم بمقاومة مطلق الطغيان
والظلم والطواريت  ..ومطلق املستعمر املحتل ،وحيثما لان ووجد  ..إذ ال يليق باملقاومة الشريفة أن
ً
ً
ً
تقاوم استعمارا وطغيانا وظلما  ..بينما هي في املقابل توالي وتتحالف مع استعمار وطغيان قد يكون
ً
ً
ً
ً
أشد كفرا وطغيانا وإجراما وظلما  ..من االستعمارالذي تقاومه!
ومنها :ال ُيقبل من خالد مشعل  ..أن يقول :الساحة السورية ليست ساحتي  ..فكل راع
مسؤول عن رعيته  ..وأمرسوريا ،وما يجري لشعبها ال يعنيني ،وال أتدخل به  ..فهو أمر داخلي  ..إال إذا
ُسةلت فأجيب  ..بنحو ما أجبت أعَه  ..مذبذب بين ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء!
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ال يليق وال ُيقبل منك يا خالد مشعل  ..أن تقول هذا الكَم  ..إال في حالة واحدة فقط  ..أن
ً
ُ َ
تقول :أنا لست مسلما  ..وبالتالي ال يعنيني أمر املسلمين ،وال الدماء التي تسفك بالحرام في سوريا على
يد الطارية السفاح  ..أو ريرسوريا!
ستقول :ال  ..ال  ..أنا مسلم !..
ً
نقول لك :اسمع إذا ماذا يقول نبي اإلسَم صلوات ربي وسَمه عليه  ..الذي أنت تدين له
َ
ُ
أس من الجسد ،يأل ُم
باإليمان والوالء  ..يقول صلى هللا عليه وسلم" :املؤمن من ِ
أهل اإليمان بمنزلة الر ِ
َ
َ
ُ
ُ
املؤمن ملا ُي ُ
ُ
صيب َ
الجسد " [صحيح الجامع .]6659:فهل أنت
يصيب
الرأس ملا
أهل اإليمان ،كما يأل ُم
كذلك ـ يا مشعل ـ مع الشعب السوري املسلم املعتدى عليه وعلى حرماته ..؟!
ُ
ُ
الجسد
كمثل
هم،
ف
وتعاط
وتوادهم،
ِ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ترى املؤمنين في تراح ِمهم ِ
ِ
ِ
ً
عضوا ،تداعى ُ
بالسهر ُ
سائرالجسد َّ
له ُ
والح َّمى "متفق عليه .فهل أنت كذلك ـ يا مشعل ـ مع
إذا اشتكى
ِ
ِ
الشعب السوري املسلم املعتدى عليه وعلى ِعرضه ،وحرماته ..؟!
ُّ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :املؤمنون كرجل واحد ،إذا اشتكى ر َ
أس ُه اشتكى لله ،وإن
ُّ
َ
اشتكى عين ُه اشتكى لله "مسلم .فهل أنت كذلك ـ يا مشعل ـ مع الشعب السوري املسلم املعتدى
عليه وعلى ِعرضه ،وحرماته ..؟!
"املسلم أخو املسلم ال َيظل ُ
ُ
مه وال ُي ْس ِلمه " ..متفق عليه .أي ال
وقال صلى هللا عليه وسلم:
ِ
ِ
ُ
سلمه للقهر ،ولظلم الطغاة الظاملين  ..وأنت قد أسلمت الشعب السوري املسلم لظلم وبطش
ي ِ
الطاروت بشاراألسد وعصابته !..
ً
ً
ُ
ُ
نتقص فيه
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ما من امرئ َيلذ ُل امرءا مسلما في موطن ُي
َ
ََ
خذ َله ُ
رضهُ ،وينت ُ
ع ُ
هك فيه من ُح َ
ُ
هللا تعالى في موطن ُي ُّ
ينصر
نصرت ُه ،وما ِمن أحد
حب فيه
رم ِته ،إال
ِ
ً
ُ َ
نصر ُه ُ
ص فيه من عرضهُ ،وي ُ
نتق ُ
هللا في موطن ُي ُّ
نتهك فيه من ُحرم ِته ،إال َ
حب فيه
ُمسلما في موطن ي
ِ ِ
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ً
ً
َ
نصرت ُه " [ صحيح الجامع .]5690:فكيف بالذي يلذل شعبا مسلما بكامله  ..فكيف إذا لان هذا
الشعب املسلم  ..هم أهل الشام؛ وصية رسول هللا ألمته ...؟!
أتريدنا أن نزيدك ـ يا خالد مشعل ـ أم أن هذا يكفيك  ..لتعرف أين أنت من الحق  ..وأنك
في موقفك املعلن هذا أقرب للطاروت ونظامه  ..منك للحق وأهله؟!
ثم أيرضيك ـ يا خالد مشعل ـ أن يقول السوري ـ أو ريره من الشعوب العربية واملسلمة ـ ما
وعرضه من قبل الطاروت
قلته أنت بحق سوريا وشعب سوريا املعتدى عليه ،وعلى دينه وحرماتهِ ،
ونظامه  ..بأن فلسطين ال تعنيني  ..وأمر الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من اضطهاد على يد
ً
الصهاينة اليهود أيضا ال يعنيني  ..ففلسطين ليست هي ساحتي  ..وليست هي ضمن رعايتي واهتماماتي
 ..وهو أمر داخلي يلص الفلسطينيين وحدهم دون ريرهم  ..ثم يستدل خطأ بما استدللت به خطأ"
لل راع مسؤول عن رعيته "؛ فحملت كَم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من سقيم فهمك ،ما
رسول هللا واملؤمنون منه براء؟!
أترض ى منا ذلك  ..؟!
فإن كنت أنت ترض ى لنفسك ذلك  ..فنحن ال ،ولن نرض ى  ..فأخوة العقيدة فوٍ
السياسة ومصالحها  ..فررم جراحاتنا وآالمنا ودمائنا التي تسيل في سوريا  ..نقول :أهل فلسطين ..
هم أهلنا وإخواننا؛ نحن منهم وهم منا  ..يعنينا أمر فلسطين كما تعنينا سوريا  ..ويعنينا أمر الشعب
الفلسطيني كما يعنينا أمرالشعب السوري  ..سواء ال فرٍ!
وموقفك املتلاذل ـ يا خالد مشعل ومن معك ـ نحو شعب سوريا وثورته املباركة  ..لن
يثنينا بإذن هللا عن أن يكون لنا ـ ما بعد سقوط الطارية ونظامه ـ دورنا الريادي في نصرة الشعب

ال فلسطيني املسلم ،وقضيته العادلة  ..ففلسطين أكبر من أن تحصر في مواقف خالد مشعل  ..أو
ً
مواقف حماس  ..أو ريرها من الفصائل  ..أو أن ُت َ
حصر في الشعب الفلسطيني منفردا  ..أو العرب ..
ليكون لنا ـ بعد ذلك ـ الييار في تحديد املوقف الذي نشاؤه ونهواه  ..ال  ..ففلسطين قضية أمة ..
65

من بداية
الثورة املباركة
قضية عقيدة ودين  ..قضية األقص ى؛ أولى القبلتين ،وثالث الحرمين  ..قضية اإلسَم واملسلمين ..
إلى أن يتم التحريربإذن هللا  ..ولو بعد حين.
بهذا أجيب عن سؤال األخ الوارد أعَه  ..وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.


س :41تناولت بعض وسائل اإلعَم  ..عن رربة الطارية بشار األسد في االجتماع
مع خالد مشعل ،وريره من قيادات الفصائل الفلسطينية املتواجدة في دمشق  ...ملاذا؟
الجواب :لشعور الطارية بنفاد ملزون" املقاومة واملمانعة "لديه  ..والذي به يقمع
الشعب السوري األعزل  ..ويذله  ..ويرتكب مجازره وجرائمه  ...فأراد أن يأخذ لنفسه جرعة جديدة
من" املقاومة واملمانعة "ليتقوى بها على جرائمه  ..عن طريق الجلوس واالجتماع مع املقاومين
واملمانعين  ..املتواجدين في دمشق!
ونحن للمرة العاشرة  ..نقول :أن مثل هذه اللقاءات واالجتماعات املشبوهة  ..والتي
يتلللها نوع مداهنات وكذب ومجامَت  ..تمد الطارية ونظامه بمزيد من القوة والحياة  ..وتعينه على
االستمرار في حكمه ،وظلم وقمع الشعب السوري األعزل  ..فليتقوا هللا  ..وكفاهم أنانية ونظرة إلى
ً
مصالحهم الشيصية والحزبية الياصة  ..بعيدا عن مصلحة الشعب السوري املسلم!


س :42سؤال :ما الحل في صفحة الثورة السورية ضد بشار األسد  ..ما إن نذكر
لفظة نصيرية ونصيريين" حتى يتهمنا املعلقون في الصفحة بأننا شبيحة ،وطائفيين  ..وما إن
نذكر للمة دعم للشيخ العرعور إال ويبدأ املعلقون بسبه وشتمه  ..ولان اليوم في الصفحة
الكثيرمن االستهزاء باسم جمعة الغد "إن تنصروا هللا ينصركم"  ..ويقوم املعلقون بتلوين لل
من يصوت لجمعة "إن تنصروا هللا ينصركم" ،ويصفونهم بالشبيحة  ...فماذا تنصحنا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تلك الصفحة التي سألت عنها "الثورة السورية ضد بشار
األسد" كثير من أعضائها وروادها من الطائفة النصيرية  ..والشيعة الروافض  ..لغرض التأثير على
قراراتها وتوجهاتها  ..كمصدرتتلقى عنه كثيرمن وسائل اإلعَم األخبارالسورية!
فهم من جهة يتقمصون نصرة الثورة والثوار  ..وفي نفس الوقت يعملون على منع توجه
تلك الصفحة في االتجاه الذي يصيبهم بمقتل  ..ألن اإلشارة إلى طائفية النظام الحاكم  ..وأن الطائفة
النصيرية أداته الفاعلة في الظلم ،وارتكاب املجازر والجرائم بحق الشعب السوري األعزل  ..يصيبهم
بمقتل  ..وينفر الناس منهم كطوائف  ..وهذا ال يريدون إشاعته بين أفراد الشعب السوري املسلم ..
وشعوب املنطقة العربية واإلسَمية  ..حتى ال ُيصبح هذا األمر من املسلمات لدى الشعوب ُ ..
فيؤذيهم
ذلك!
وحتى ال يحصل ش يء من ذلك ـ فهم والقائمون على تلك الصفحة ـ يصورون بأن الثورة
السورية هي ضد شيص الطارية بشار األسد وحسب كما يوحي بذلك اسم الصفحة  ..فثورتهم ضد
بشار وحسب  ..وليس ضد ظلم واستعمار الطائفة النصيرية  ..ونظامها األسدي الفاش ي ،وحكمها
ً
ً
ً
الطائفي  ..لسوريا أرضا وشعبا  ..والذي استمر قرابة خمسين عاما  ..وهذا فيه اختزال ملل للواقع ..
ولحقيقة الصراع بين الشعب السوري وثورته من جهة  ..والنظام األسدي الطائفي النصيري من جهة
ثانية!
فلَصة القول :ال نعمم؛ فالصفحة كما فيها من األخيار والشرفاء املناصرين للثورة ..
كذلك فيها من النصيريين والشيعة الروافض  ..واليونة  ..الذين تحركهم وتوجههم امليابرات
السورية  ..العدد الكبير ..فالحذر ،الحذر!


س :43سؤال :ملاذا يتم التعتيم على الدور الذي يلعبه وسيلعبه الجيش السوري
ً
الحر ،في إنهاء نظام الطارية  ..ملاذا ال يتم االعتراف رسميا بهذا الجيش ...؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بإذن هللا وعونه وتوفيقه  ..سيكون ملجاهدي الجيش
السوري الحر الدور الرئيس ي واألساس ي في إسقاط الطاروت ونظامه  ..والذين لم يعترفوا به  ..ولم
ً
ً
ً
ُيشاركوا في دعمه ماديا وسياسيا وإعَميا  ..يدركون هذه الحقيقة ،ويعلمون أن النظام الطاغي ال
يوقف دمويته ،وعجلة إجرامه بحق الشعب السوري األعزل إال القوة  ..لذا فهم يتحفظون ويلافون
من تكبير الجيش السوري الحر ،من خَل دعمه على جميع املستويات  ..وهم فريقان :فريق إلى
الساعة لم يقتنع بضرورة سقوط الطاروت بشار األسد ،وزوال حكمه ونظامه  ..لتوجسه اليوف
من البديل  ..وأثره على املنطقة للها  ..لذا فإن موقفه من الجيش السوري الحريبسم بالسلبية!
وفريق آخر موقفه سلبي من الجيش السوري الحر  ..لقناعته بضرورة بقاء الثورة
السورية سلمية ب عيدة عن العسكرة والعمل املسلح  ..ألن مصلحته الحزبية والشيصية تكمن في
هذا التوجه السلمي  ..ولو لان ذلك على حساب أمن وسَمة الشعب السوري  ..والثورة السورية ..
وهؤالء واهمون ومتناقضون مع ما يريدونه ويتمنونه من جهة ،ومع مقتضيات ومتطلبات الواقع
السوري!
وفريق ثالث مؤيد وداعم بما يستطيع للجيش السوري الحر  ..وهم الثوارفي الداخل  ..ومن
ورائهم الشعب السوري األعزل واألسير  ..ونحن ـ بعون هللا وتوفيقه ـ من جملة املؤيدين والداعمين
لجهاد الجيش السوري الحر  ..ولكل حراك جهادي مسلح راشد واع يأخذ على عاتقه الدفاع عن
وعرضه ،وأرضه ،وحرماته.
الشعب السوري ،وعن دينهِ ،


س :44ورد السؤال عن إمكانية قبول انشقاٍ بعض الشيصيات التي عرفت
بنصرتها للطاروت ونظامه ،ومن ثم التحاقها بصفوف الثورة السورية  ..لالبوطي ،وحسون،
وحبش  ..وريرهم ممن هم على شاللتهم؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .االنشقاٍ عن الطاروت ونظامه ،ومن ثم االلتحاٍ
بالثورة وصفوفها  ..وإصَح ما أفسدوه  ..هو بمثابة التوبة التي تجب ما قبلها ،كما في الحديث:
"التوبة تجب ما قبلها".
وب َع َل ْيه إ َّن َ
ص َل َح َفإ َّن َ
اب من َب ْعد ُظ ْلمه َو َأ ْ
اَّلل َي ُت ُ
وقال تعالىَ  :ف َمن َت َ
اَّلل َر ُف ٌ
ور َّرح ٌ
يم
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
املائدة.39:
ً
فالتوبة بابها مفتوح للجميع ال نستطيع ـ شرعا ـ أن نغلق بابها دون أحد  ..لكن هذا ال يعني،
وال يلزم من قبول توبتهم وانشقاقهم أن ُيمنحوا الصدارة في قيادة الثورة  ..هذا ال ينبغي وال يليق  ..إذ
ال يستقيم من آمن وقاتل وجاهد قبل الفتح  ،ومن آمن وجاهد بعد الفتح  ..أو تأخر انشقاقه،
والتحاقه بالقافلة ،وهللا تعالى أعلم.
هذا من الناحية الشرعية  ..أما من الناحية السياسية  ..فأيما انشقاٍ عن الطاروت
السفاح بشار األسد ونظامه الطائفيُ ،يضعف من الطارية  ..ينبغي أن نشجعه ونباركه  ..إلى أن تنهد
أرلان هذا النظام الفاش ي الطائفي الفاسد على الطارية ومن يبقى معه من أعوانه وبطانته  ..وما
ذلك ببعيد ،بإذن هللا.


س :45السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته  ..شيلنا أبا بصيرـ حفظك هللا ـ نريد رأيك
في هذا املقطع الذي تم نشره ،تحت اسم" :اإلعَن عن جبهة النصرة ألهل الشام من مجاهدي
الشام" ،هل من مصلحة أهلنا في الشام نشر هكذا مقاطع في الوقت الحالي  ..بارك هللا بك،
وزادك من الفضل والعلم؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..هذا سؤال قد وردني من أكثر من أخ
وطرف ،أجيب عنه بما يلي:
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 -1لم يسبق لي معرفة بهذه املجموعة املعلن عنها ،واملسماة بـ "جبهة النصرة ألهل الشام
ً
من مجاهدي الشام" ،وال بالقائمين عليها  ..وعدم معرفتي بهم  ..ال يضيرهم شيةا إن لانوا مجاهدين
مللصين ،وصادقين.
 -2قد وقفت على الرابط في "اليوتوب" ،واملرفق مع السؤال  ..والذي يظهر فيه بعض
أنشطة الجماعة ،وبعض الكلمات التي تعرف بالجماعة ومنهجها  ..وقد تشكل لي بعض املَحظات
والتحفظات:
منها :جميع من ظهر في البسجيل ـ حتى املتكلم باسمهم ـ لانوا ملثمين ،بصورة تلفي جميع
معالم وجوههم  ..وهذا ـ من وجه ـ ال يليق بمن يسبشرف النصرة ألهل الشام املستضعفين  ..إذ
م ستضعف ال ينبغي أن يغيث مستضعف  ..ويسمي نفسه جماعة النصرة  ..في الوقت الذي فيه
ً
جميع أهل الشام املستضعفين قد نزعوا اليوف من صدورهم ـ وطلقوه ثَثا ـ والكل يتظاهر ُويقاتل
بوجوههم السافرة  ..متحدين بذلك الطاروت ونظامه!
ً
والسؤال الذي يفرض نفسه :فكيف الشعب املسلم املستضعف ُيقاتل ُويجاهد ـ متحديا
ً
الطاروت ـ بوجوه سافرة ،معرفا عن نفسه ،واسمه ،وهويته  ..حتى النساء الحرائر يفعلن ذلك ..
ً
بينما الذي يريد أن ينصرهم ـ خوفا على نفسه ـ ُيلفي نفسه ،ومعالم وجهه ،وال ُيعرف عن نفسه،
واسمه ..؟!
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ومن وجه آخر؛ نحن نواجه طاروتا لافرا باطنيا مجرما  ..منحطا قيميا وأخَقيا  ..ال
يتورع أن يمثل جميع األدوار ـ من أجل بقاء حكمه ونظامه ـ بما في ذلك دور املجاهدين  ..ويتظاهر
ً
بثوب املجاهدين وريرهم  ..وقد سبق أن فعل شيةا من ذلك في الثمانينات عندما تقمص ثوب
وأسلوب ،وللمات املجاهد الكبير عدنان عقلة  ..فاستجر بسبب ذلك عشرات الشباب إلى الزنازين
واملعتقَت  ..وبالتالي فالشعب السوري بحاجة ماسة ألن يطمئن لهذا الفريق ـ أو أي فريق يعرف عن
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نفسه بأنه من املجاهدين ـ بأنه حق من املجاهدين  ..يدافع عن الشعب السوري ،وعن دينه،
وعرضه ،وحرماته!
ِ
وإن لان بعض أفراد وعناصر هذه املجموعة أو تلك يرون ـ من قبيل السَمة األمنية ـ أن
يلفوا أنفسهم  ..ومعالم وجوههم  ..فَ بد لشيص أو أكثر ممن يمثلون الجماعة  ..أن يعرفوا عن
أنفسهم ،وعن هويتهم للشعب السوري  ..ليطمئن إليهم ،وليحتضنهم  ..إذ أيما جماعة جهادية لكي
تنجح في جهادها ومقاومتها للطاروت ونظامه الطائفي املجرم  ..ال بد من أن تحظى بغطاء ودعم،
ً
واحتضان شعبي لها  ..إذ ال يجوز أن تغرد بعيدا عن همومه وآالمه ومصالحه  ..وتبقى مجهولة له ..
ولعل هذا السبب هو الذي يحمل املنشقين األحرار الشرفاء عن الجيش األسدي املجرم بأن يعرفوا
عن أنفسهم  ..وأسمائهم  ..وهوياتهم!
ومنها :أن خطاب الجماعة ـ املشار إليه في السؤال ـ يبسم بنفس تهجمي استعدائي للثورة
السورية بلاصة ،والشعب السوري املسلم املرابط املصابر بعامة عندما طالبوا تحت اإلكراه
والقتل ،واالستضعاف  ..نوع تدخل للمجتمع الدولي ،في الشأن السوري  ..عساه أن يلفف عنهم
بعض مصابهم  ..أو أن ُيطفئ بعض النيران التي تشتعل بها بيوتهم  ..فمما قاله املتكلم ،والناطق باسم
الجماعة" :فهي دعوة ـ أي طلب املساعدة الدولية ـ شاذة ضالة ،وجريمة كبرى ،ومصيبة عظمى ال
يغفرها هللا ،ولن يرحم أصحابها التاريخ أبد الدهر" ا -هـ .وهذه للمات خاطةة ظاملة من الناحية
الشرعية  ..والسياسية سواء  ..أما من الناحية الشرعية فمسألة االستعانة بكافر على لافر شره
مغلظ ومباشر  ..ال يمكن دفعه إال من خَل هذا النوع من املساعدة أو التعاون  ..تحت عنصر
اإلكراه ،والضرورات  ..مسألة مشروعة  ..قابلة للنظر  ..والبحث  ..والفقهاء قد تكلموا فيها  ..وفي
ً ً
الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ستصالحون الروم صلحا آمنا وتقاتلون
ً
أنتم وهم عدوا من ورائكم  ،"..فالحديث أفاد حصول الصلح بين املسلمين والروم  ..ونوع تعاون
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عسكري بينهما لدفع عدو شره أكبر وأرلظ من خلف املسلمين  ..خَصة القول :مهما قيل في املسألة
 ..فهي ال تستحق تلك االطَقات القاسية الشديدة بحق من يرون هذا الرأي !..
كذلك تتضمن تلك الكلمات الشديدة نوع تألي على هللا تعالى بأن هللا تعالى ال ،ولن يغفر
تلك اليطيةة على أصحابها  ...آطلع الرجل الغيب  ..أم أنه يعلم ما في نفس هللا تعالى على عباده ..
حتى يحكم عليهم بهذا الحكم  ..لذا فهي من هذا الوجه رير شرعية  ..كما أنها جارحة للشعب
السوري بعامة  ..وهذا ليس من الكياسة والسياسة والفقه!
جماهير الناس في مرحلة من املراحل ـ ولظروف معينة ـ قد ُيلطةون في بعض التوجهات،
والقرارات  ..وحملهم على الحق  ..يحتاج إلى بعض الوقت  ..كما يحتاج إلى رفق ،ولطف ،وإخَص،
وريرة عليهم وعلى مصالحهم  ..وهذا ما لم نلمسه من األخ املتكلم ولألسف!
ً
أما أنها خطأ سياسيا  ...فهي تصب مباشرة في خدمة الطاروت ونظامه  ..وتقويه على قتل
وظلم الشعب السوري  ..إذ أن النظام األسدي همه األكبر  ..أن ينفرد بقتل شعب سوريا األعزل ..
ً
بعيدا عن أي تدخل أو مراقبة ومحاسبة خارجية  ..واألخ املتكلم قد حقق له ذلك ولألسف  ..وأسدى
له خدمة من حيث ال يشعر!
ومنها :أنه خطاب يبسم باستعداء العالم لله  ..وإعَن الحرب على العالم لله شرقه ورربه
 ..عربه وعجمه  ..وهذا ليس لصالح الثورة السورية ،وال لصالح الشعب السوري بعامة  ..وبلاصة في
هذه املرحلة!
ً
الشعب السوري األعزل ـ ممثَ بثورته املباركة ـ يحتاج في هذا املرحلة العصيبة  ..التي
يواجه فيها العدوان الثَثي :النظام األسدي ،والنظام اإليراني الرافض ي املجوس ي ،وحزب الَت
ُ َّ
اللبناني  ...إلى من ُيلذل عنه األعداء  ..ويقلل عنه األعداء  ..فَ تفتح عليه الجبهات للها  ..بينما
جبهته الرئيسية املباشرة مع الطاروت وعصابته ،وحلفائه من الروافض األشرارلم تحسم بعد.
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ثم أن هذا االستعداء للعالم لله  ..سيصب ال محالة في خدمة الطاروت ونظامه الطائفي
َ
 ..ألنه في النهاية سيحمل العالم على تفهم رواية النظام السوري الكاذبة  ..وربما على مساعدته  ..على
ً
اعتبار أن هذه املجموعات املسلحة ال تشكل خطرا عليه وحسب  ..وإنما على العالم لله  ...ويا فرحة
الطاروت بهكذا نبيجة!
قد تأملت سيرة الحبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم  ..مع أعدائه  ..فما رأيته ـ فداه
ً
نفس ي ـ قد خاض معركتين مع عدوين ملتلفين في آن معا  ..بينما يوجد منا من يريد أن يفتح جبهة
ً
قتال مع العالم لله  ..بمجموع دوله وأقطاره ،وفي آن معا  ..وهو ال يجرؤ أن يكشف عن وجهه!!
ومنها :أن الكلمة الواردة في الرابط املشار إليه  ..لانت مترجمة لإلنكليزية  ..ولأن املراد من
الكلمة وما تضمنته  ..هي أمريكا ودول الغرب  ..وليس الشعب السوري ،الذي ُيراد نصرته  ..كما هو
املعلن  ..وهذا يحملنا على أن نضع إشارة استفهام حول الغرض من هذه الكلمة  ..ومن املقصود منها
 ..ومن يكون وراءها!
ومنها :ررم أهمية الدعاية واإلعَنات  ..وأثرها النفس ي في املعركة مع الطغاة  ..إال أنها ال
ينبغي أن تتقدم وتزيد عن نسبة العمل ونوعيته على األرض  ..أو يكون الغرض منها اإلثارة وحسب ..
فالدعايات املثيرة من رير قوة ،وال عمل ُيكافئ هذه الدعايات  ..كمن يحرك عش الدبابير لتلسعه ومن
معه  ..ثم هو ال يملك األداة الفاعلة ملقاومتها ومواجهتها  ..وفي الحديث" :ال ُيلدغ املؤمن من ِجحر
َ
َ
مرتين" متفق عليه .وفي األثرعن عمررض ي هللا عنه" :لست بالي ِب ،وال الي ُّب يلدعني".
ومنها :ليعلم الجميع  ..أنه ال ينبغي محالاة األسلوب الجهادي في أفغانستان أو العراٍ ..
ومن ثم تطبيقه في سوريا  ..واستلدام نفس األدبيات والكلمات  ..فأفغانستان وكذلك العراٍ ..
محتلتان من قبل القوات األمريكية والغربية ،وحلفائهم من دول العالم  ..بينما سوريا محتلة من قبل
قرامطة النظام النصيري األسدي ،الفاش ي ،وحلفائهم من روافض مجوس إيران ،وحزب الَت ..
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وبالتالي ال يلزم لل ما ُيقال في أفغانستان أو العراٍ أن ُيقال في سوريا  ..أو العكس  ..ولأنهما حالة
واحدة  ...وهناك اختَفات أخرى ال مجال لذكرها هنا.
بهذا أجيب عن السؤال حول الجماعة الوارد ذكرها في السؤال  ..وما ورد في للمتهم  ..وعن
ً
ً
لل جماعة جهادية ستعلن عن نفسها الحقا ومستقبَ  ..إذ ال بد للجميع أن يبنبهوا ملا أشرنا إليه ..
ً
كما أرجو من اإلخوان إن لانوا مجاهدين حقا أن يستفيدوا من للماتي هذه  ..فإن لم يكونوا كذلك ..
فَ ُيضيرني كيفما جاء الرد من ِقبلهم  ..وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.


ً
س :46سؤال :نسمع كثيرا من الشباب امللتهب بالثورة ،وما يحدث للمسلمين من
أهل السنة في سورية ،نسمعهم ُيطالبون بإعَن الجهاد ،والسؤال هو :من املسؤول الشرعي
ً
عن إعَن الجهاد ،بمعنى آخر من هو الذي يعلن الجهاد في عصرنا ،وفي سوريا تحديدا؟ وما هي
َ
شروط الجهاد في سوريا؟ وهل الجهاد معلن على الواقع  ..أفيدونا ،جزاكم هللا لل خير ،وبارك
بكم.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أو بعد لل هذا الذي حصل ،ويحصل في سوريا الجريحة
والعرض ،واألرض ،واملال  ..وبقية الحرمات ..
األسيرة  ..من اعتداءات سافرة على الدين ،واألنفسِ ،
من قبل الطاروت وعصاباته املجرمة  ..يوجد من يسأل عن شرعية الجهاد في سوريا  ..أو من ُيفتي له
ً
بالجهاد في سوريا  ..إن هذا لش يء عجاب َحقا!
أرأيت ـ يا أخا اإلسَم ـ لو دخل وقت الصَة  ..هل تنتظر من شيخ أو عالم أن ُيفتيك بجواز
الصَة  ..أم أنك تصلي فرضك املكتوب عليك ،وتتولل على هللا  ..وهكذا الجهاد في سبيل هللا  ..إذا
جاء وقته ،وتعين  ..وتحققت شروطه تعين عليك الجهاد  ..ومن دون أن تأخذ رخصة من أحد!
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الذي يأذن بالجهاد ،ويأمر به هو هللا تعالى وحده  ..فاهلل تعالى يقول لك ولغيرك من
ََ
ين ُي َق َات ُلو َن ب َأ َّن ُه ْم ُظل ُموا َوإ َّن َّ َ
املؤمنينُ  :أذ َن ل َّلذ َ
اَّلل َع َلى َن ْ
ص ِر ِه ْم لق ِد ٌير الحج .39:وأنت تقول :ال  ..ال
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أجاهد ،وال أشرع بالجهاد  ..حتى أستأذن الشيخ أو العالم وآخذ منه رخصة في ذلك!
ُ
الحبيب صلوات هللا وسَمه عليه يقول لك ولغيرك" :من ق ِتل دون دينه فهو شهيد ،ومن
ُ
ُ
ُ
ق ِتل دون ِعرضه فهو شهيد ،ومن ق ِتل دون ماله فهو شهيد ،ومن ق ِتل دون مظلمته فهو شهيد ،ومن
ُ
ق ِتل دون أخيه وجاره فهو شهيد" .وأنت تقول :ال  ..ال أدافع عن ديني ،وعن نفس ي ،وعرض ي ،ومالي ..
ً
وإخواني  ..أريد أوال أن أستأذن الشيخ أو العالم  ..فآخذ منه رخصة!
َّ
نعم ،قد يكون للعالم العامل رأي واجتهاد ُيرجع إليه فيه  ..وذلك في جهاد الطلب أو في
املواطن والساحات املبشابهة  ..حمالة األوجه والتفاسير ..التي تحتاج إلى نوع اجتهاد في تقديراملصالح
من املفاسد ،من وراء إعَن الجهاد فيها من عدمه  ..ما الذي ينبغي أن ُيقدم فيها وما الذي ُيؤخر ..
ً
ً
فهذا وارد  ..ومسبساغ شرعا وعقَ.
أما في جهاد َّ
َ
ستعمر ..
الدفع كما في الوصف والحال الذي نحن فيه في سوريا  ..بلد ُم
وشعب مسلم بكامله يتعرض لإلبادة  ..والقتل  ..واالمتهان  ..واإلذالل  ..والتعذيب  ..واالنتهالات ..
والرعب  ..من قبل الطاروت وعصاباته املجرمة  ..بكل ما تعني هذه الكلمات من معاني  ..ثم بعد ذلك
ُ
رضك ،ومالك إال بعد إذن الشيخ  ..أو
ونفسكِ ،
يقال للمسلم ال يجوز لك أن تجاهد دون دينكِ ،
وع ِ
بعد أن تأخذ فتوى ورخصة من الشيخ؟!
فمن ألزم شعبنا املسلم األبي في سوريا بهذا القيد  ..أو منعه من حقه في الجهاد دون
حرماته  ..فاضربوه بالنعال ،لائن من لان!
ـ تنبيه :أرى من الحكمة والسياسة الشرعية في هذه املرحلة  ..على جميع من يجاهد في
ً
ً
سوريا  ..سواء لان جهاده جهادا فرديا  ..أم من خَل مجموعات وتكتَت مستقلة  ..وسواء لان في
ً
ً
أصله عسكريا أو مدنيا  ..أن يكون تحت مسمى ورطاء ،وعنوان "الجيش السوري الحر" ،ملا لهذا
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العنوان واالسم من القبول في الداخل واليارج سواء  ..وحتى ال نشبت الجهود  ..ونفرٍ الصف  ..في
ُ
ُ
مسميات جديدة ال تقدم وال تؤخر  ..قد يكون ضررها أكثر من نفعها!
وهذا ال يمنع على لل مجموعة أو كتيبة ـ بعد ذلك ـ من أن تعرف عن نفسها باسم خاص بها
تلتاره من أسماء كبار الصحابة والتابعين املجاهدين  ..كما درج عليه املجاهدون األبطال في الشام ..
ً
وإني ألرجو أن أسمع عن كتيبة في الشام املبارك تعرف عن نفسها باسم "كتيبة أبو بصير" ،تأسيا
باسم الصحابي الجليل أبي بصير  ..زعيم حرب العصابات بَ منازع  ..الذي قال عنه النبي صلى هللا
عليه وسلم" :إنه مسعرحرب لو لان معه رجال" !

س:47

سؤال :السَم عليكم ،شيلنا الكريم أيهما أولى ،التبرع للجيش السوري

الحر ،أو لليتامى واألراملُ ،يرجى التوضيح ،بارك هللا فيكم؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا ،وبعد  ..الواجب أن يتم التبرع للطرفين :للمجاهدين ـ
ً
سواء لانوا من الجيش السوري الحر ،أم من ريرهم ـ ولليتامى واألرامل معا  ..فإن تعثر ذلك  ..ولان ال
يوجد من املال إال ما يكفي ويلبي حاجيات طرف من الطرفين ،فالواجب في هذه الحالة أن ُيقدم طرف
املجاهدين؛ ألن في دعم املجاهدين ،وتقويتهم حفاظ للمجاهدين ،واألرامل ،واأليتمام ،وبقية الحقوٍ
والحرمات  ..وفي إهمالهم  ..وصرف النفقات والتبرعات لغيرهم  ..ضياع للمجاهدين  ..وضياع ملن
ُيجاهدون دونهم  ..فتكون األضرار حينةذ مضاعفة ومغلظة.


س :48سؤال :هل تستحسنون دخول مجاهدين من العرب للساحة السورية ،من
أجل أن ُيجاهدوا في سوريا ،ويدافعوا عن الشعب السوري وحرماته ..؟

76

من بداية
الثورة املباركة
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشعب السوري في الداخل ال ينقصهم الرجال كما
ً
ينقصهم السَح واملال  ..فمن لان داعما لجهاد الشعب السوري ضد الطاروت ونظامه فليدعمه
بالسَح واملال  ..وكذلك لو وجد األطباء  ..فالشعب السوري يحتاج لألطباء في هذه املرحلة.
ومع ذلك أقول :من تحققت له الفرصة واإلمكانيات من األخوة املجاهدين العرب في
الدخول إلى سوريا لغرض الجهاد  ..أرى أن يكون ذلك من خَل التنسيق مع املجاهدين السوريين
ً
من الجيش السوري الحر ،وريرهم  ..لضمان عدم حصول اليطأ في العمل  ..وحتى ال يكونوا صيدا
ً
سهَ للعدو  ..فأهل مكة أدرى بشعابها  ..إذ أن حرب املدن ،والشوارع ،والحارات  ..أخطر بكثير من
الحروب التقليدية عبر الجبهات املستقلة واملنفصلة ،واملتباعدة بعضها عن بعض  ..واحتمال اليطأ
فيها وارد أكثر بكثير من حروب الجبهات  ..كما أننا ال نقبل لهؤالء األخوة األبطال األحرار  ..أن يكونوا
ً
ً
صيدا سهَ بيد العدو ،ليفتنهم بعد ذلك عن دينهم ،وهللا تعالى أعلم.
بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعَه في هذه املرحلة  ..ونحن نراقب املراحل القادمة
وحاجياتها  ..فإذا وجدنا ما يستدعي خَف ما قلناه أعَه  ..فسنبينه في حينه ،بإذن هللا.


س :49سؤال :هناك من رواد املنتديات الحوارية عبر الشبكة العنكبوتية ،من ال
ُ َ
يرى شرعية قتال وجهاد الجيش السوري الحر بحجة أنه ليس له راية ،وعندما تذكر بعض
عملياتهم ،وجهادهم ،واستبسالهم في الذود عن حرمات الشعب السوري ُ ..يسارعون الطعن
والتجريح ،واالستلفاف ،والبشكيك بهم ،وبجهادهم على اعتبار أنهم ليس لهم راية  ..فكيف
ترون الرد عليهم ،وعلى شبهتهم بارك هللا فيكم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملينُ .يؤسفني أن أقول :أن هؤالء ال يفقهون ما معنى الراية ..
وربما لو سألت أحدهم عن الراية ومعناها  ..لقال لك هي عبارة عن قطعة قماش بيضاء أو سوداء
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مكتوب عليها بعض الكلمات  ..يحملها املقاتلة  ..ثم ال يضيرهم وال يضير رايتهم بعد ذلك على أي وجه
قاتلوا ،ومهما بدرمنهم من عمل ،أو سفك للدم الحرام!
يؤسفني أن أقول :ال حظ للشام ،وأهلها املسلمين ،ولحرائرهم ،وأطفالهم ـ الذين ُيذبحون
من الوريد إلى الوريد ،على يد طواريت وقرامطة العصر ـ من هؤالء القوم سوى هذا اليذالن،
والجدل في هذا الوقت العصيب ،والبشكيك في جهاد من نهض للذود عن الدين وال ِعرض ،واألرض،
وبقية الحرمات !..
سلم منهم الطاروت القرمطي املجرم  ..ولم يسلم منهم هؤالء املجاهدين األحرار ،الذين
ُيقاتلون في سبيل هللا دون حرمات أهلهم ،وأعراضهم ،وشعبهم  ..ولعمر الحق هذه من أعظم خصال
اليوارج الغَة  ..الذين يقتلون أهل اإلسَم ،ويتركون أهل األوثان  ..ينشغلون باملسلمين عن
املشركين!
يريدون هؤالء اليوارج أن نفتح معركة مع هؤالء املجاهدين األبطال ،وننشغل بهم
وبقتالهم ـ على اعتبار أنهم ليس لهم راية ـ بينما سكاكين طواريت وعصابات القرامطة تعمل عملها
برقاب أطفال وحرائر مسلمي الشام !..
أي خدمة يقدمونها هؤالء القوم للطاروت القرمطي بشار األسد وجنده  ..وهم يدرون أو ال
يدرون؟!
ال يشغلونا ـ بين الفينة واألخرى ـ بلعنهم للطاروت  ..فعملهم هذا أكبر نصرة وعون
للطاروت وجنده ،على مسلمي وموحدي أهل الشام  ..لو لانوا يعلمون!
ً
أهذا هو حظ الشام ،وأهالي الشام ،وحرائر وأطفال الشام ـ الذين ُيقتلون يوميا ـ من هؤالء
املشبوهين  ...ليس للشام وأهلها عندهم رير هذا  ..هللا املستعان؟!
فإن ُع ِلم هذا الذي تقدم ،نعود للحديث عن الجيش السوري الحر ..وتوصيفه ،لنبين بعد
ذلك الحكم الشرعي الذي يستحقه هذا الجيش  ..وهل له راية أم ال!
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هذا الجيش يتفرع من ِشقينِ :ش ٌق أصولهم مدنية من الشعب السوري املسلم رير
مجندين في الجيش  ..فزعوا للجهاد في سبيل هللا دون دينهم ،وأعراضهم ،وأطفالهم ،وحرماتهم.
وشق آخر أصولهم عسكرية قد أبت عليهم أنفسهم األبية الشريفة أن ُيطيعوا الطاروت
ِ
بشار األسد في قتل املسلمين من أبنائهم وأهاليهم ،وإخوانهم من أهالي الشام  ..فأعلنوا االنشقاٍ عن
جيش الطاروت بشار األسد ،والبراء منه ومن الطاروت ـ وهو في التعبير الشرعي يساوي ويعني الكفر
بالطاروت ـ مع علمهم أن هذه اليطوة الجريةة قد تكلفهم أرواحهم  ..وقد قتل منهم الكثير قبل أن
يتمكنوا أن يلتحقوا بصفوف إخوانهم من مجاهدي الجيش!
بياناتهم مليةة بتَوة اآليات  ..والتكبير ،والتهليل  ..واالعتزاز بالدين ،وباهلل ،ورسوله صلى
هللا عليه وسلم ،وأصحابه الكرام  ..وعندما ينللعوا من النظام وكفره  ..سرعان ما يسمون كتائبهم
ً
ً
ً
بأسماء كبار الصحابة والتابعين تيمنا بجهادهم ،وتأسيا وافتلارا بهم  ..يفعلون لل ذلك وهم الذين ال
يزالون حديثي عهد بكفرالطاروت وجيشه ونظامه!
بعد ذلك مباشرة ـ من رير راحة ـ يعلنون الجهاد في سبيل هللا  ..ويأخذون مواقعهم للدفاع
عن دينهم ،ومساجدهم ،وأعراضهم ،وأطفالهم ،وشعبهم من أهالي ومسلمي الشام  ..ورد الطاروت
وعسكره عن الشام وأهالي الشام.
ً
لان النبي صلوات ربي وسَمه عليه في رزوة له ،فسمع رجَ يقول :هللا أكبر ،هللا أكبر،
فقال النبي صلى هللا عليه وسلم" :على الفطرة" ،فقال :ال إله إال هللا ،فقال صلى هللا عليه وسلم:
"خرجت من النار" مسلم.
لكن عما يبدو لل ما تقدم ذكره عن عناصر الجيش الحر من إسَم وإيمان ال يكفي خوارج
ً
ورَة العصر  ..ال يروي ظمأ فضولهم ،حتى يجروا لهم اختبارا في كتب العقيدة ،واملتون التي
ً
ً
يرتضونها  ..ثم يسبنطقونهم فردا فردا حول نواقض اإليمان العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن
عبد الوهاب رحمه هللا في كتبه  ..وحول نواياهم  ..وماذا تقولون في بعض املسميات والجهات
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الجهادية املعاصرة  ..وفي كذا  ..وكذا  ..فإن نجحوا في االختبار  ..وأحسنوا الجواب  ..وأشبعوا
ً
فضولهم حكموا ـ عليهم تمننا ـ بإسَمهم ،وأن لهم راية  ..وإن لم ينجحوا في االختبار  ..وخانتهم ألسنتهم
عن اإلجابة الصحيحة  ..حكموا عليهم بكفرهم  ..وأن ليس لهم راية  ..أال قاتل هللا الجهل ،والغلو!
إذا لان إمام املسجد الذي يأم بالناس الصلوات اليمس  ..ال يجوز أن تسأل عن عقيدته
 ..ونيته  ..ودينه  ..فتصلي خلف مجهول الحال  ..كما يقول بذلك شيخ اإلسَم وريره  ..فعَم ال
يقبلون من هؤالء األبطال الشرفاء لل ما يظهرونه من إيمان وإسَم  ..ويفترضون فيهم أنهم ليسوا
على راية ،وأنهم على راية جاهلية!
هل فات هؤالء الغَة أن من الصحابة رض ي هللا عنهم أجمعين من لان ال يستطيع أن
ً
يحفظ الفاتحة  ..ولان منهم من يتلفظ الشهادة ثم ينطلق للجهاد ولم يكن قد عمل عمَ بعد من
ً ُ
ً
واجبات الدين ُ ..
فيقتل ،فيقول النبي صلى هللا عليه وسلم" :عمل قليَ وأ ِجر كثيرا" .فعَم هؤالء
الغَة يريدون أن يلزموا لل عسكري ينشق عن جيش وعسكر الطاروت بقائمة من االسبنطاقات
واالستجوابات ما أنزل هللا بها من سلطان  ..حتى يرضوا عنه بعد ذلكُ ،ويعطوه شهادة إسَمية!
فإن قيل :أين الراية الواضحة في الجيش السوري الحر..؟!
أقول :الراية هي الغاية من القتال ،فإن لان القتال في سبيل هللا ،ألرراض مشروعة ،قد
ً
أمر هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم القتال دونها وذودا عنها  ..فهو جهاد مشروع  ..ورايته واضحة
مشروعة.
ففي قتال الجيش السوري الحر اجتمع فيه القتال والجهاد في سبيل هللا ،ألرراض
والعرض ،واألرض ،واملال ،وبقية الحرمات  ..وهذه راية إسَمية
مشروعة؛ وهي الدفاع عن الدينِ ،
ُ
شرعية واضحة ال لبس فيها ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :من قتل دون دينه فهو
ُ
ُ
ً
ُ
شهيد ،ومن ق ِتل دون ـ أي دفاعا عن ـ ِعرضه فهو شهيد ،ومن ق ِتل دون ماله فهو شهيد ،ومن ق ِتل دون
ُ
ُ
مظلمته فهو شهيد ،ومن ق ِتل دون جاره فهو شهيد ،ومن قتل دون أخيه فهو شهيد".
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لكن أفراخ اليوارج الغَة هؤالء  ..يعترضون  ..ويرفضون  ..ويشككون في شهادة من حكم
ً
عليه النبي صلى هللا عليه وسلم بأنه ـ ررما عن أنوفهم ـ شهيد!
قال صلى هللا عليه وسلم" :من قاتل لكي تكون للمة هللا هي العليا ،فهو في سبيل هللا"
مسلم.
ما هي للمة هللا املراد منها في هذا الحديث الشريف ..؟!
هي أوامر هللا  ..هي لل ما أمر هللا تعالى القتال دونه  ..فعندما تقاتل دون عرضك طاعة هلل
ولرسوله فهو من للمة هللا؛ ألن هللا تعالى أمرنا بالقتال دون ال ِعرض ،وعندما ُتقاتل دون مالك ،ودون
دينك ،ودون مظلمتك ،ودون أرضك ،ودون أخيك وجارك  ..فهذا لله من للمة هللا تعالى؛ ألن هللا تعالى
أمرنا بالقتال دونها  ..وهذا الذي يفعله مجاهدو وأبطال الجيش الحر!
ً
لكن لو سةل هؤالء الغَة هذا السؤال :ربما أجابوا  ..بأن يجيب أوال عن اعتراضاتهم،
واختباراتهم وأسةلتهم العقدية املطولة ـ والتي ربما قد يفشل في اإلجابة عنها مشايخ األزهر ـ فإن نجح في
اإلجابة عنها ،ونجح في االختبارات فهو في سبيل هللا  ..وله راية  ..وإال فَ!
أال قاتل هللا الجهل ،والغلو !...
ربما قد يوجد نفر أو أكثر في الجيش السوري الحر  ..على رير نية اإلخَص ـ هللا أعلم به،
ويتولى أمره ـ لكن وجوده بينهم ال يضرريره من املجاهدين امليلصين  ..فقد لان في بعض رزوات النبي
صلى هللا عليه وسلم يوجد منافقين  ..فما ضر وجودهم الصحابة في ش يء ُ ..ويصلي املرء وبجواره
ً
املنافق ـ بل والكافرـ فَ يضرصَته شيةا.
فإن ُعلم هذا الذي تقدم ،أشير إلى أمرين :أولهما أن املشالل التي ستواجه املشروع
اإلسَمي الحق في سوريا ما بعد سقوط الطاروت ونظامه ،وانتصار الثورة الشامية املباركة ـ وما
ذلك ببعيد بإذن هللا ـ لن تكون من جهة مقاتلي ومجاهي الجيش الحر  ..وإنما من جهة العلمانيين ..
وحلفائهم اإلسَميين اللي براليين الوطنيين الديمقراطيين  ..والقائمة الكبيرة من الشيوخ الذين
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يقفون في مصاف هذا الفريق من الناس  ..فاملشكلة ستكون مع هؤالء  ..وإن لان هؤالء املشارإليهم في
ُ
السؤال أعَه ،عندهم مبسع من الوقت ـ في هذه الظروف العصيبة التي تذبح فيها الشام ـ للجدال ..
ويقلقون على مستقبل سوريا اإلسَمي  ..فليكن جدالهم مع هذا الفريق من الناس  ..وليس مع أبطال
ومجاهدي الجيش الحر ،الذين يصطلون نار املعاركَ ،
فيقتلونُ ،ويقتلون  ..نسأل هللا تعالى أن يتقبل
قتَهم شهداء في أعلى الجنان.
ثانيهما :فليعلم الجميع أن سياسبنا ومنهجنا بعد الفتح ،وانتصارالثورة بإذن هللا  ..وعودة
الديار إلى أهلها وناسها  ..ستقوم على احتضان أهلنا في الشام ،وتضميد جراحاتهم ،وآالمهم،
والعكوف على نصحهم ،وتعليمهم ،واإلحسان إليهم ،وإصَح اليلل إن بدا منهم خلل بالرفق،
والحكمة واملوعظة الحسنة  ..لن نجمع على الشام وأهلها سيفين  ..سيف الطاروت ،سيف أعدائها،
وسيف بعض أبنائها  ..فهذا لن يكون بإذن هللا  ..وهذا الذي سنلتزم به نحو الشام وأهل الشام  ..ليس
ً
ً
ً
مقصورا على سوريا كما يظن البعض ظلما وعدوانا من عند نفسه  ..بل هو نفسه ما أشرنا به على
أهلنا وإخواننا من قبل في مصر ،وتونس ،وليبيا ـ وال نزال ـ كما في مقالتنا "للمات في السياسة
الشرعية أخص بها أهلنا في تونس ومصر" ،ومقالتنا األخرى "للمة أخص بها أهلنا األبطال في ليبيا ما
بعد الثورة وسقوط الطارية"  ..فما نستطيع أن ننجزه عن طريق الرفق  ..والكلمة الطيبة في حينها ..
لن نعدل عنه لننجزه عن طريق العنف والشدة بإذن هللا  ..فقد جاء في الحديث" :أن هللا رفيق يحب
الرفق في األمر لله ،ويجازي عليه ما ال ُيجازي على العنف والشدة" .وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال
يكون الرفق في ش يء إال زانه ،وال ُينزع من ش يء إال شانه" .هذا هو منهجنا الذي نصحنا به اآلخرين ..
والذي بعون هللا تعالى سنلتزمه ونحرص عليه ما بعد الفتح والنصر.
وفي اليتام أقول :إلخواننا األبطال املجاهدين في الجيش السوري الحر ،ومن معهم من
مجاهدي الشام  ..ال عليكم  ..امضوا في جهادكم وقتالكم للطاروت على بركة هللا  ..فأنتم على ثغر
عظيم من ثغور الشام واإلسَم  ..منصورين ـ بعون هللا ـ أينما توجهتم ،لن يضركم من خذلكم من
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املرجفين واملنافقين  ..كما جاء في الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :لن تبرح
هذه األمة منصورين أينما توجهوا ،ال يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمرهللا ،وهم بالشام".
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله" .ومن تكفل هللا به
فَ ضيعة وال خوف عليه.


س :50السَم عليكم ،املشايخ الكرام ،أهل العلم في سوريا والعالم اإلسَمي ..
هل يعتبر سكان سوريه من املسلمين الذين ال يشاركون في الثوره ألي سبب ،هل يعتبرون ممن
يتللف عن الزحف؟ وما هو الحكم الشرعي لهم؟
وما هو حكم من يشارك النظام بأي شكل سواء بالصمت أو بإرٍَ باب بيته أو بدعم
ً
عناصره باملال أو املازوت أو أي ش يء  ..وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..يجب على لل مسلم ـ سواء لان
سوري أو رير سوري ،وسواء لان في الداخل أم في اليارج ـ أن ينصر الشعب السوري املسلم ،وثورته
الشامية املباركة بقدر استطاعته ،فمن لان يستطيع أن ينصر الثورة بنفسه ،ال ُيجزئه نصرتها باملال،
ومن لان يستطيع أن ينصرها باملال ال ُيجزئه نصرتها باللسان ،ومن لان يستطيع أن ينصرها بنفسه،
وماله ،ولسانه  ..ال ُيجزئه لو نصرها بواحدة من أنواع النصرة تلك ،وذلك لقوله تعالىَ  :ف َّات ُقوا َّ َ
اَّلل
ُ
َ َ ُّ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ُ
َ ْ َ َ ُ
استط ْعتم ِمن ق َّوة األنفال.60:
استط ْعت ْم التغابن .16:ولقوله تعالى :وأ ِعدوا لهم ما
ما
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم" متفق عليه .فالواجب بذل املستطاع ،الذي يستغرٍ ويشمل لامل الجهد والقدرة ..
َ
وما وراء االستطاعة  ..وبذل املقدور عليه  ..ال ُيسأل عنه املرء ،وال ُيحاسب عليه ،لقوله تعالى :ال
ُ َ ُ ُ َ ْ ً َّ
اَّلل نفسا ِإال ُو ْس َع َها البقرة.286:
يك ِلف
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ً
ً
أما من لان قادرا على الجهاد بالنفس ،ولان ذلك متيسرا له  ..ثم هو ال يفعل  ..فهذا ال
َ َ ُّ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ
ين َآمنوا َما لك ْم ِإذا
شك أنه ممن يحملون عليه حكم الفرار من الزحف ،كما قال تعالى :يا أيها ال ِذ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ
َ ََ ََ ُ ْ
األ ْ ض َأ َ ض ُيتم ب ْال َح َياة ُّ
الد ْن َيا م َ
يل َل ُك ُم ُ ْ َ
ِق َ
اع ال َح َي ِاة
اآلخر ِة فما مت
ن
اَّلل اثاقلتم ِإلى
ر
ر
ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
انفروا ِفي س ِب ِ
ِ
ْ َ
ُ َ ُ ُ
ْ ُ ْ َ ً َ َ ًَ َ
ُّ ْ َ
اآلخ َر ِة إ َّال َق ِل ٌ
اه ُدوا ِبأ ْم َو ِالك ْم َوأنف ِسك ْم
يل التوبة .38:وقال تعالى :ان ِفروا ِخفافا و ِثقاال وج ِ
الدنيا ِفي ِ ِ
ْ
ُ َ ًَ ً
َ ُ ْ َ ْ ٌ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َّ َ
َ
ن
نف ُروا ُي َع ِذ ْبك ْم َعذابا أ ِليما
ت
ال
إ

تعالى:
وقال
.
41
التوبة:

اَّلل ذ ِلكم خير لكم ِإن كنتم تعلمو
ِ ِ
يل ِ
ِفي س ِب ِ
َ
َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُّ ُ َ ْ ً َ ُ َ ُ َ
اَّلل َعلى ل ِل ش ْيء ق ِد ٌير التوبة .39:وفي الحديث ،فقد صح
ويسبب ِدل قوما ريركم وال تضروه شيةا و
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :اجتنبوا الكبائر السبع :ـ وعد منها ـ الفرار من الزحف"
[صحيح الجامع.]145:
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إذا اسبنفرتم فانفروا" البلاري .ونحن في الشام ،قد

العرض ،واسبنفرتنا الحقوٍ والحرمات املتنهكة ،اسبنفرتنا دماء
اسبنفرنا الدين ،واسبنفرنا ِ
َ
اسبنفرنا الثوار واملجاهدون في بابا عمرو وريرها من األحياء واملدن السورية  ..وال بد للقادر
األطفال ..
من أن يلبي النداء والنفير ،لل بحسب موقعه وقدرته وإمكانياته ،مهما لانت قليلة ومتواضعة ..
ً
فقليله ،مع قليل ريره ُيصبح كثيرا بإذن هللا.
كذلك ُيقال :أن النفير يتعين على األقرب فاألقرب ملوقع الحدث  ..فإن لم تتحقق الكفاية
 ..امتد الواجب ليشمل اليطوط األخرى بحسب قربها من مواطن الجهاد والقتال  ..فما يجب على
السوري ـ تجاه األوضاع في سوريا ـ ال يجب على األردني ،واللبناني  ..والعراقي  ..وما يجب على األردني
ً
واللبناني ،والعراقي ،والترلي  ..ال يجب على املصري ،والتونس ي األكثر بعدا عن سوريا  ..وما يجب على
املصري والتونس ي ،والسعودي  ..ال يجب على الباكستاني ،والهندي  ..وهكذا للما لان املسلم أقرب
ملوقع َ
الحدث الذي يستوجب النفير  ..للما تعين عليه النفيروالجهاد أكثر من ريره ،وهللا تعالى أعلم.
أما من يدعم الطاروت بشار األسد ،وعصابته الطائفية املجرمة  ..في حربه على الشعب
السوري ،وثورته املباركة  ..بأي نوع من أنواع الدعم  ..فهو على خطر كبير  ..قد يرقى في بعض صوره
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َ َّ
ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ
اَّلل ال
إلى درجة الكفر البواح ،واليروج من الدين ،لقوله تعالىَ  :و َمن َيت َول ُهم ِمنكم ف ِإنه ِمنهم ِإن
ْ
َ َ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ ْ
َ
ْ َ ْ َ َّ َ
َ
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِخ ِر ُي َو ُّادون َم ْن
ي ْه ِدي القوم الظ ِ ِ
املين املائدة .51:وقوله تعالى :ال ت ِجد قوما يؤ ِمنون ِب ِ
َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ
َ
اإل َيمان
حاد اَّلل ورسوله ولو لانوا آباءهم أو أبناءهم أو ِإخوانهم أو ع ِشيرتهم أول ِةك كتب ِفي قل ِوب ِهم ِ
َ ْ َ َْ
ْ
اَّلل َع ْن ُه ْم َو َر ُ
ين ف َيها َ ض َي َّ ُ
األ ْن َه ُار َخالد َ
َو َأ َّي َد ُهم ب ُروح م ْن ُه َو ُي ْدخ ُل ُه ْم َج َّنات َت ْ
ي
ضوا َعن ُه
ا
ه
ت
ح
ت
ن
م
ر
ج
ر
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُْْ
اَّلل َأ َال إ َّن ح ْز َب َّ
ُأ ْو َلة َك ح ْز ُب َّ
اَّلل ُه ُم املف ِل ُحون املجادلة.22:
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
واملواالة أنواع ودرجات فمنها األصغر ،ومنها األكبر واملغلظ  ..فليس من صمت ،وأرلق
عليه بابه ـ ولان في ذلك نوع دعم للطاروت وجنده ـ كمن يدعم وينصر الطاروت ونظامه بالكَم
واللسان  ..وليس ـ في الجرم واإلثم ـ من يقول للمات في الذود عن الطاروت  ..كمن ُيجادل عنه وعن
ً
نظامه الطائفي املجرم في املحافل ،والقنوات اإلعَمية  ..وأشدهم جرما ،الذي ينصره ونظامه بيده،
وقوة السَح  ..وعلى العموم  ..أرى أن نحذر الناس من مغبة وخطورة الدخول في مواالة الطاروت
ً ً
ونصرته ،ولو بشطر للمة  ..تحذيرا عاما  ..من دون أن نشير إلى أعيان الناس بأسمائهم ،وأشياصهم ـ
إال إذا دعت الضرورة الشرعية ،واملصلحة العامة للثورة لش يء من ذلك ـ الحتمال وجود عنصر
اإلكره ،واليوف ،والتقية  ..وألن ا لساحة في لل لحظة تشهد متغيرات جديدة  ..وحركة مستمرة في
مواقف الناس  ..فمن لان باألمس ظاهره على الثورة  ..فاليوم ـ بفضل هللا ـ ظاهره وباطنه معها ..
وهذا مَحظ  ..وال بد من اعتباره عند إصدار األحكام.
نسأل هللا تعالى أن يفرج عن أهلنا وأحببنا في الشام ما هم فيه من هم ورم ،وكرب  ..وأن
ينصر الثورة ومجاهديها األبطال ،على الطاروت وجنده  ..وأن يشفي مرضاهم وجرحاهم  ..إنه تعالى
سميع قريب مجيب ،وصلى هللا على محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم.

س:51

سؤال" :هل للمجاهد في ساحة املعركة أن يفجر نفسه ،سواء لان ذلك

بالحزام الناسف ،أم بالرمانات اليدوية ،إذا لان على وشك أن يقع في أسرالكفرة القرامطة بعد
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ً
جرحه ،وعجز اآلخرين من إنقاذه  ....وهل ألحد األخوة أن يرميه بالرصاص ،بدال من تركه يقع
ً
أسيرا في يدهم  ..افتونا مأجورين ،نفع هللا بكم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوز للمرء أن يقتل نفسه بنفسه ،خشية الوقوع في
األسر عند األعداء  ..كذلك ال يجوز للمسلم أن َ
يقتل أخاه املسلم ،لهذا الغرض املذكور ،وذلك لثَثة
أسباب:
َ َ ْ ُُ ْ َ ُ ُ
أولها ،لورود النص املحكم الذي يحرم فعل ذلك كما قال تعالىَ  :وال تقتلوا أنف َسك ْم ِإ َّن
َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ً َّ َ َ ً
ً
َ َ َ ُ
اَّلل لان ِبك ْم َر ِحيما النساء .29:ولقوله تعالىَ  :و َما لان ِملؤ ِمن أن َيقت َل ُمؤ ِمنا ِإال خطةا النساء.92:
فلم يعذر القرآن إال امليطئ رير املتعمد  ..حتى املكره ـ تحت القتل ـ ال يجوز له أن يقتل أخاه ..
فالقرآن لم يعذره ،ولم يستثنه لامليطئ.
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :بادرني عبدي بنفسه،
حرمت عليه الجنة "البلاري .وريره من النصوص الكثيرة التي تحرم صور االنتحارللها.
ثانيها ،أن املؤمن مبتلىُ ،ويبتلى على قدر دينه  ..فإن لان في دينه قوة وشدة اشتد عليه

البَء  ..لذا جاء في الحديث أن" أشد الناس ً
بَء األنبياء ،ثم األمثل ،فاألمثل" .والنصوص الشرعية
ً
ألزمتنا بأن نتعامل مع البَء أيا لان نوعه أو حجمه بالصبر واالحبساب ،بما في ذلك بَء السجن،
ً
والتعذيب في السجن  ..إذ لم يرخص لنا الشارع لصرف البَء ـ مهما لان شديدا ـ بأن يقتل املرء نفسه
َ َ َ َ َ ُ َ َّ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
ات َو َب ِش ِر
األنف
و
ال
و
م
األ
ن
م
ص
ق
وع ون
س والث َم َر ِ
ِ
ِ
ِ
 ..كما قال تعالى :ولنبلونكم ِبش يء ِمن اليوف والج ِ
َ
َّ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ ٌ َ ُ ْ َّ
َّلل َوإ َّنا إ َل ْي ِه َ
اجعون البقرة .156-155:فليس من
ا
ن
الص ِاب ِرين  .ال ِذين ِإذا أصابتهم م ِصيبة قالوا ِإ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صوارف البَء ،قتل النفس واالنتحار  ..وإنما الصبر ،واالحبساب وحسب.
والصحابة رض ي هللا عنهم في مرحلة االستضعاف في مكة تعرضوا لبَء عظيم  ..وعذاب
شديد من قبل مشرلي قريش  ..ومع ذلك لم يرخص النبي صلى هللا عليه وسلم ألحد منهم بأن يقتل
نفسه ،بل لان ـ فداه نفس ي ـ يحملهم على الصبر واالحبساب  ..حتى أن خباب بن األرت ـ لشدة ما نزل
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بهم من بَء وأذى من طرف مشرلي قريش ـ ،قال :شكونا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقلنا :أال
ُ َ
في َ
حف ُر له في األرضُ ،
جعل فيها،
تسبنصر لنا ،أال تدعو لنا؟ فقال" :قد لان َمن قبلكمُ ،يؤخذ الرجل في
َ
فيجاء باملنشار ،فيوضع على رأسهُ ،
ُ
فيجعل نصفينُ ،ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه
وعظمه ،فما يصده ذلك عن دينه ،وهللا ليتمن هذا األمر ،حتى يسير الراكب من صنعاء إلى
حضرموت ،ال يلاف إال هللا ،والذئب على رنمه ،ولكنكم تستعجلون "البلاري .فحملهم النبي صلى
هللا عليه وسلم على الصبر واالحبساب  ..ثم أشار إلى املؤمنين من قبلنا أن أحدهم ررم ما لان يتعرض
له من عذاب وتعذيب ـ كما ورد في الحديث أعَه ـ فما يصده ذلك عن دينه  ..وال يحمله على قتل
نفسه.
َ
كذلك مما ُيذكر ،ما حصل للصحابي عبد هللا بن حذافة السهمي رض ي هللا عنه مع
الطارية ملك الروم ،عندما اعتقل هو ونفر من املسلمين عنده  ..ومما جاء في قصته َّ
أن الطارية ..
ً
لان ُيعذب أسرى املسلمين ويقتلهم حرقا باملاء الساخن املغلي  ..فما صدهم ذلك عند دينهم  ..وال
وجدوا ألنفسهم رخصة في االنتحارأو قتل النفس.
ثالثها ،القول بالجواز ُ ..يلش ى منه أن يحصل تهاون وتوسع في هذا األمر  ..بحيث أن
َ
املجاهد قد يقتل نفسه  ..ألدنى ظن باالعتقال  ..أو أنه قد ُيعتقل  ..وهذا محظور ينبغي مراعاته،
واعتباره عند الفتوى في هذه املسألة ،وشبيهاتها!
ُويقال كذلك :كم من أخ  ..وكم من مجاهد  ..لان بينه وبين االعتقال بيد الطغاة الظاملين ..
خطوة  ..ثم ينجيه هللا من االعتقال ،ويفلت من أيديهم  ..فتصور لو أن هذا األخ لديه فتوى جاهزة
بقتل نفسه خشية االعتقال  ..لربما قتل نفسه قبل أن يصلوا إليه بمائة خطوة وليس خطوة وحسب
 ..كذلك كم من أخ اعتقل ،ثم َّ
من هللا عليه باإلفراج ،أو الهروب والنفاد  ..فأثلن في قتل وقتال
األعداء ،ولان له تاريخ مديد في الجهاد ونصرة دينه وأمته.
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ألجل هذه األوجه الثَثة مجتمعة ،أفدت في أول الجواب ،بأن هذا العمل ال يجوز  ..وهو
صورة من صور االنتحار ،وقتل النفس بغيرحق ،وهللا تعالى أعلم.


س :52سؤال :بارك هللا فيك شيلنا ،ملاذا ال تظهر في التلفاز؛ أقصد القنوات
اإلخبارية ،واإلسَمية  ..فأنت أهل لذلك ،فأهل مكة أدرى بشعابها  ..أجبني بارك هللا فيك؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال تكرر أكثر من مرة ،ومن أكثر من طرف  ..فكان
ً
لزاما علي أن أجيب ،فأقول :ربما ألن أكثر هذه القنوات مسيسة ومجيرة  ..وتنتمي لفصائل من
ً
املعارضة وريرها من الجهات  ..ال ترض ى عن أخيكم  ..وعن توجهاته  ..وربما ألنني أيضا من أهل مكة،
ً
وأدرى بشعابها  ..فهذا قد يكون سببا لعدم اتصالهم بنا ،والسماح لنا بالظهور عبرقنواتهم!
ربما يريدون مني ابتداء أن أمجد القتلة املجرمين من النصيريين  ..فأصفهم بالشرفاء ونحو
ذلك من الزور  ..وأن ال أشير إلى طائفية النظام وعصابته ـ التي عاشها الشعب السوري املسلم في
ً
دقائق حياته اليومية على مدار أكثر من أربعين عاما ـ وأن أمجد الديمقراطية ،وأصفها بما ليس فيها ..
ً
وكثيرا من علوج وطواريت العرب  ..ليأذنوا لي فيم بعد  ..أن أدافع عن أهلنا وشعبنا السوري املسلم
األبي ،وعن ثورته املباركة الكبرى !..
من خَل قراءتي الدقيقة للطاروت القرمطي بشار األسد ،والقرامطة من حوله ..
ولنفسياتهم  ..وجينياتهم  ..لان لي رأي فيهم من أول أيام الثورة ـ بل ومن قبلها ـ أن على الثورة الشامية
املباركة كما تحافظ على أنشطتها السلمية  ..يجب أن تعمل على إعداد املجموعات الجهادية
العسكرية املسلحة  ..لغرض حماية الثورة  ..وحماية الشعب السوري ،وحرماته من العدوان  ..ألن
الطاروت ال يتورع عن فعل أقبح الجرائم واملجازر بحق اآلمنين املساملين  ..وهذا الرأي لان بالنسبة
ً
ً
لهذه القنوات ـ ومن وراءها ـ في حينها يعد التصريح به جرما ،ال ُيغتفر  ...ربما يكون هذا سبب أيضا ..
لكنهم لم يتفطنوا ليطئهم وظلمهم  ..وأننا كنا في دعوانا على حق  ..إال بعد مض ي أكثر من عشرة أشهر
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من عمر الثورة املباركة  ..وبعد فوات األوان  ..وحصول املكروه والشر الذي كنا نلشاه على أهلنا
وشعبنا في سوريا!
ثم ربما يرون في إظهارنا عبر قنواتهم  ..فيه نوع تعريف بمنهجنا اإلسَمي  ..وبهدفنا
اإلسَمي الذي ننشده ـ مع شعبنا السوري املسلم األبي ـ ملستقبل سوريا األبية بإذن هللا  ..وهذا ما
يلشونه  ..ويتحرجون منه!
لم يدعوا نطيحة ،وال متردية  ..وما ألل السبع  ..إال وجاؤوا به  ..وملعوه  ..وأظهروه  ..إال
صاحبكم ومن لان على منهجنا!
حزني ليس على هذا القنوات  ..وال على عدم ظهوري فيها  ..فصاحبكم ـ بفضل هللا تعالى ـ
ً
من أزهد الناس بها  ..وبحب الظهور  ..ولكن حزني الكبير أنني أشعر أحيانا أنني من املمكن أن أخدم
أهلنا ،وشعبنا ،وثورتنا الشامية الكبرى املباركة  ..بالقليل الذي عندي  ..وهؤالء ـ لألسباب اآلنفة
الذكرـ قد حالوا بيني وبين ذلك إلى حد كبير ..هللا املستعان!
سؤالك وجيه يا أخي  ..لكن توجه به إليهم وانظربماذا سيجيبونك؟!


س :53رسالة تتعلق حول ما ُيثار في بعض املنتديات حول مقالتنا األخيرة لألخوة
أنصارالشريعة في اليمن ...
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،شكرهللا مراسلتكم  ..لم أتمكن من قراءة لل
ش يء  ..فبين يدي من األشغال ما يحيل بيني وبين ذلك  ..وبلاصة الجرح النازف في شامنا الحبيب ..
ً
لكن أسبسمحك بكلمات  ..لو تنقلها لإلخوان مشكورا :هذه االستراتيجية املعتمدة عند بعض
الجماعات الجهادية املعاصرة :عمليات انتحارية فيما رخص ثمنه ،وقل نفعه ،وظهرت شبهته ..
ُيضاف إليها ف تح جبهات قتالية مع جميع العالم" سياسة تهييج العالم لله عليك "على حساب الجبهة
ً
األساس ،واألقرب ،واألشد خطرا ُ ..يضاف إليها قصد قتل واعتداء على لل أجنبي يدخل بَد
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ً
ً
املسلمين  ..أو عندما يدخل املسلم بَدهم ،بأمان منهم  ..والذي هو قوال واحدا يرقى إلى درجة الغدر
كما بيناه قبل أكثرمن عشرسنوات في كتابنا" االستحَل" ..هذه االستراتيجية بنقاطها الثَثة اآلنفة
ً
الذكر  ..لنا عليها تحفظ كبير  ..فهي خطأ من الناحية الشرعية  ..والسياسة الشرعية معا  ..ال بد من
مراجعتها  ..وتصحيح اليطأ منها  ..وإذا لان يصلح ش يء منها قبل ثورات الشعوب العربية املسلمة ..
ً
فهي ال تصلح بعد تلك الثورات  ..فضَ عن أن نفرضها على تلك الشعوب الثائرة في وجوه الطغاة ..
فإن لم تستجب قمنا بتلوينها ومحاربتها!
ظللنا أكثر من ثَثين سنة  ..ونحن نحض الشعوب املسلمة على اليروج والثورة على
طواريت الكفر والظلم والحكم  ..فلما فعلوا  ..ونهضوا  ..وثاروا  ..نلذلهم  ..ونلتذل ثوراتهم  ..في
جهاد أفراد ومجموعات هنا وهناك  ..من دون أن نلتفت إلى مصالحهم  ..وأولوياتهم  ..املشروعة لأمة،
وشعوب  ..فهذا ال ينبغي وال يليق.
ال بد من أن نطور جهادنا  ..من جهاد الشعوب  ..إلى الجهاد بالشعوب  ..ضد أعداء األمة
والدين !..
فإن قيل :كيف؟
أقول :هنا تظهر العبقرية  ..ويظهر االجتهاد  ..فإن لم نرٍ لهذا املستوى من
التفكير أفسحنا الطريق لغيرنا  ..لعله ُيحسن اإلجابة  ..عن كيف هذه!
تأملت سيرة املصطفى صلوات ربي وسَمه عليه  ..فرأيت من آياته أن جعل من سيوف
ً
لانت عليه ،سيوفا معه على أعدائه  ..فأين نحن من ذلك؟!
أصارحكم :أنني واقع بين نارين  ..نار أن أقسو في النصح على من أحب  ..على إخواني ..
وأبنائي  ..وقرة عيني ،إذ ال بد من نوع مفاتحة وتقييم ملسيرة العمل  ..وأنا أكره أن أحزنهم  ..ونار أن
أمسك عن هذا لله  ..وألتزم الصمت  ..فيستمر نزيف الدم الحرام  ..ويستمر اليطأ ،ويستمر الضرر
على من أحب  ..وعلى العمل اإلسَمي والجهادي لله  ...هللا املستعان ،وال حول وال قوة إال باهلل.
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سَمي لجميع اإلخوان  ..وبلاصة منهم إخواني املجاهدين في اليمن حفظهم هللا  ..وددت
ً
لو كنت بينهم أو قريبا منهم  ..إذ في النفس الش يء الكثير الذي ال يصلح وال يمكن أن ُيقال عبر األثير ..
فيلتقطه العدو  ..قبل اإلخوان ...


س :54سؤال :قد كثرت ردود أبي املنذر الشنقيطي عليكم ،وعلى كتاباتكم ،وقد
ً
أحدثت بعض اللغط والشغب بين الشباب ،وإلى الساعة لم نجد لكم ردا عليه  ...فماذا تقولون
ً
يا شيخ ،وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد وردني نحو هذا السؤال من أكثر من طرف ،وكنا نؤثر
الصمت لحكمة نراها ،والنشغال لنا بالثغور الشامية املباركة ُ ..يحيل بيني وبين االلتفات لترهات
وخربشات ورلو هذا الرجل  ..أما وأنه بلغ منه ما بلغ  ..وقد كثر السؤال عنه ،وعن خربشاته  ..فأجيب
ً
عن السؤال الوارد أعَه ـ ً
إبراء للذمة ،وتحذيرا لألمة ـ بما يلي:
فأقول :هذا الرجل املسمى ـ أبو املنذر الشنقيطي ـ مجهول االسم والعين  ..مما يسمح له أن
يركب سرج البشدد والغلو  ..واملزايدات  ..وأن يسير في املسرب الذي يشاء ،فيرفع صوته في الوادي
الذي يشاء ،وبالطريقة التي يشاء ،من رير ضريبة وال أدنى مساءلة على للماته ومواقفه  ..ثم يليل
ً
إليه ولغيره أن ذلك من الشجاعة والصدع بالحق  ..والحقيقة ليس شيةا من ذلك  ..فهو أجبن من أن
ُيعرف عن نفسه  ..ولوال تعريف منبرالتوحيد والجهاد بكتاباته ملا عرفه أحد من الناس!
فهو من الغَة األجَف  ..خار ٌّ
يكفر
جي جلد  ..اليوارج من قبل كفروا بالكبائر  ..وهذا ِ
بالحسنات  ..وباالجتهاد واالختَف املسبسارين  ..فهو من هذا الوجه أسوأ من اليوارج الغَة األوائل
 ...لل كتاباته وخربشاته ،وردوده علينا ـ وعلى ريرنا ـ تدلل على ذلك  ..ـ كما في مقاله املوسوم بـ التبصير
بحقيقة منهج الشيخ أبي بصير ،والتوعية ببعض املحاذير في كتاب الجهاد والسياسة الشرعية،
وريرها من املقاالت!
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ً
ً
صاحب نظارات سوداء  ..أعش ى الليل والنهار  ..يرى النور أمامه ظَما وسوادا  ..والحق
ً
باطَ  ..سقيم الفهم  ..ال يرى أبعد من أنفه  ..سيئ الظن بعباد هللا املوحدين  ..وبمن علموه التوحيد
 ..يتكلم بترفع واستعَء واحتقار للشعوب املسلمة وثوراتها وجهادها ،ولأن مفاتيح الجنة بيده،
فيدخل فيها من يشاء ،ويحرم منها من يشاء!
يحتطب األدلة الشرعية كحاطب َّ
وقماش ليل  ..ليقول للناس انظروا ـ في ردي على فَن
وفَن ـ كم عندي من األدلة الشرعية  ..فليردوها علي إن استطاعوا  ..فيحسب نفسه على ش يء وما
ً
هو على ش يء  ..وفي كثير من األحيان ما يحتطبه من أدلة تكون ردا عليه وعلى رلوه  ..وهو ال يدري ..
مثله في ذلك مثل اليوارج األوائل :انطلقوا إلى آيات ِقيلت في الكافرين املشركين ،فحملوها على عباد
هللا املؤمنين املوحدين !..
ل َغرض في نفسه  ..يقولك ما لم تقل  ..وخَف ما تقول  ..ثم ُ
شرع في حشد الرد،
ي
ِ
ِ
َّ َ
قولك إياه من عند نفسه!
والتقميش ،واالحتطاب  ..على ما
يصدٍ نفسه األمارة بالسوء بأننا قد تراجعنا ،وتللينا وانتكسنا عن املنهج  ..فلم
أراد أن ِ
يجد ـ وهلل الحمد ـ من للماتنا ومواقفنا ما يسعفه على ش يء من ذلك  ..فانطلق إلى حسناتنا ليعمل
ً
فيها بسوء التأويل ،والظن األسوأ  ..عساه أن يقنع نفسه واآلخرين بأننا حقا قد تراجعنا ،وريرنا
وبدلنا  ..ليفرح بذلك مع الفارحين من الفراخ الغَة  ..خابوا ،وخسةوا!
حسناتك واجتهاداتك املشروعة  ..يفسرها على أنها سيةات وموبقات  ..وجهادك يفسره
على أنه إرجاف وتلذيل  ..وذمك لليوارج الغَة يفسره على أنه ذم للمجاهدين  ..ونصحك لبعض
األخوة املجا هدين  ..يفسره على أنه عداوة هلل ولرسوله ،وللمؤمنين  ..وللجهاد واملجاهدين  ..وانتكاس
ونكوص وتراجع عن الدين واملنهج  ..وانتصار للشرك واملشركين والطواريت  ..فيطلق عليك مرادفات
التكفير ولوازمه ،ومعانيه  ..ثم يقول لك بعد بوائقه هذه للها :أنا لم أكفرك  ..لينفي عن نفسه صفة
اليوارج الغَة  ..والذي له أدنى اطَع على خربشاته وردوده وافتراءاته علينا ـ وعلى ريرنا ـ ُيدرك هذا
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املعنى ،وما أشرنا إليه أعَه ،وبالتالي ال مبرر ملن يطالبنا بالدليل على رلو الرجل أن نستحضر له
الدليل!
ثم أن خربشات الرجل وافتراءاته علينا تجاوزت عشرات الصفحات ـ ولأنه ال اختصاص وال
شغل له إال الرد على أبي بصير ـ وبالتالي ـ معذرة ملن ُيطالبنا بالرد على افتراءاته وظلمه وخربشاته ـ لو
قلنا له :أننا ـ بلاصة في هذه الظروف التي تمر بها الشام الحبيب ـ ال نملك الوقت لنسود ـ في املقابل ـ
عشرات الصفحات في الرد على عشرات صفحاته املليةة بالحقد ،والغلو ،والكذب واالفتراء  ..فعندنا
من األعمال ما يشغلنا عن ذلك  ..ولوال اتساع فتنة وضرر الرجل على الناس  ..ملا حملت نفس ي على
كتابة هذه الكلمات!
ونقول كذلك :أن الرجل لم يحترم ولم ير ِاع فينا ما نواجهه من حرب ضروس مع الطاروت
القرمطي النصيري في الشام ،وانشغالنا بجهاده ودفعه عن الشام ،وأهل الشام  ..فللفنا بالشر
والسوء ،والغدر والطعن ،والبشهير َ ..س ِل َم منه الطاروت بشار األسد ،ولم يسلم منه أبو بصير  ..ولئن
كتب في الطاروت بشار األسد للمات ،فقد كتب في أبي بصير عشرات الصفحات  ..وهذه خصلة من
خصال اليوارج الغَة  ،كما جاء في وصفهم في الحديث" :يقتلون أهل اإلسَم ،ويدعون أهل األوثان
"متفق عليه .وال حول وال قوة إال باهلل.
ً
وليعلم الجميع أنني ما كتبت هذه الكلمات انتقاما للنفس ـ ولو لان األمركذلك لكتبتها منذ
ً
ً
زمن بعيد ـ ولكن كتبتها  ..اشفاقا وتحذيرا للناس ـ وبلاصة منهم شباب اإلسَم ـ من خربشات وفتنة،
ورلو ،وظلم هذا الرجل  ..وهللا املستعان.


ً
س :55سؤال :نريد رأيكم في انتلاب الشيخ معاذ اليطيب رئيسا لإلئتَف الوطني
السوري الجديد  ..هل هي خطوة جيدة ،أم ماذا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا اإلئتَف الوطني السوري لان من املمكن أن يشكلوه
قبل سنة وأكثر  ..ملاذا اآلن  ..وبصورته الحالية؟
عندما وصلت قذائف املجاهدين الثوار األبطال  ..قصور الطاروت بشار األسد  ..ومقر
مسكنه  ..وسقطت جل األراض ي املتاخمة لحدود دولة إسرائيل بيدهم  ..حيث لم يعد للعصابة
األسدية سلطة عليها  ..وال دور في حمايتها وحراستها كما لان عهدهم طيلة خمسين سنة  ...في هذا
التوقيت شعرت إسرائيل  ..ومعها أمريكا ودول الغرب ،وأنظمة النفاٍ العربية باليوف وخطورة األمر
 ..وأنه ال بد من تشكيل مجلس جامع موسع  ..يبسم ببعض القوة والحيوية والتمثيل في الثورة ..
يستدركون من خَله األمر ـ وقبل أن تفلت األمور من أيديهم وسيطرتهم ـ فيقوم بدور الحراسة
والحماية لدولة الصهاينة اليهود  ..كما يقطع الطريق على الشعب السوري املسلم في أن يقيم دولته
اإلسَمية التي يصبوا إليها ،والتي تحكم بشرع هللا تعالى  ..فتنادوا مسرعين لعقد مؤتمرهم األخير،
ً
مؤتمر اإلئتَف الوطني السوري  ..ولان من لوازم هذه املهمة املريبة أن يلتاروا شيصا له حضوره
في الثورة وفي مدينة دمشق  ..وفي نفس الوقت يكون منهجه  ..يبسم بش يء من الليبرالية واالنفتاح ..
يقبل الترويض ،واالستغَل  ..فوقع الييارعلى شيص الشيخ معاذ اليطيب!
كما أرادوا من اختيارهم له ـ على ضعف أثره بحكم األجندة امللزم بها ،والفريق املييف
املحيط به ـ أن يستدركوا ما قد خسروه على الصعيد الشعبي والثورة والثوار  ..باختيارهم للنصراني
ً
امللحد جورج صبرا رئيسا للمجلس الوطني  ..الذي ال يمت للثورة الشامية وأدبياتها بأدنى صلة ..
فقالوا :معاذ مقابل جورج  ..ليسترضوا بذلك الشعب السوري املسلم الذين هم مادة الثورة
الشامية ،وأصلها  ..ووقودها  ..وضحاياها.
لذا من حقنا ،وحق الثواراملجاهدين  ..وحق شعبنا السوري املسلم األبي  ..أن يتحفظ من
هذه املجالس ،وامل ؤتمرات  ..وأن ينظر إليها بكثير من الريبة ،والترقب  ..وهذا ال يعني أن نعلن عليها
الحرب  ..ونرفع ضدها راية العداء  ..فننشغل بهم عن معركتنا األساس مع الطاروت النصيري بشار
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األسد وعصابته ونظامه  ..وإنما ننظر ماذا سيقدمون للثورة والثوار املجاهدين  ..والشعب السوري
املنكوب في الداخل  ..ومقابل ماذا  ..وعلى ضوء ذلك يتحدد موقفنا منهم أكثر  ..وتتحدد طريقة
تعاملنا معهم أكثر ..نسأل هللا تعالى أن يحفظ الشام ،وأهل الشام  ..من لل شروسوء ،اللهم آمين.


س :56سؤال :نريد تعليقكم على فتوى منسوبة لكم ،وقد نشرها ،ونشر الرد عليها
من قبل أبي املنذرالشنقيطي ،منبرالتوحيد والجهاد ،تحت سؤال رقم" :" 6316
نص الفتوى والجواب" :ما القول في فتوى الشيخ أبي بصير بدخول الجيش الحر مع
أنه صرح انه علماني ديمقراطي على لسان قيادته؟
ومما جاء في جواب ورد أبي املنذر الشنقيطي ،قوله" :نحن ال ندعو إلى مضايقة
الجيش الحر أو الدخول معه في صراع .وال نقول بأنه أخطأ في قتاله للطارية النصيري بل هو
مصيب في ذالك وقتاله مشروع بل واجب .
لكن الذي نأخذه على الجيش الحر أنه ال يقاتل تحت راية شرعية ،بل يقاتل من أجل
تطبيق الديمقراطية وتكريس القيم الغربية .
أما كَم الشيخ أبي بصير في هذه املسألة فقد جانبه الصواب  ...فهو يدافع عمن
يعلنون عن تبنيهم للمنهج الديمقراطي ،وفي الوقت نفسه يتهجم على من يتبنون تطبيق
الشريعة اإلسَمية ،وهذا يعني أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم وال حول وال قوة إال باهلل"
انتهى كَمه.
فما ردكم وتعليقكم يا شيخ ....؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذه الفتوى املنسوبة إلي ،والواردة أعَه كذب وافتراء ،لم
ً
ُ
شرع في
تصدر عني قط ال لفظا ،وال كتابة  ..ولان لفقيه زمانه املجهول "الشنقيطي" ،قبل أن ي ِ
ُ
شرع في التجريح والتضليل ،والحديث عن اليلل
الجواب عن السؤال املكذوب واملفترى  ..وقبل أن ي ِ
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في املنهج  ..أن يتثبت من صحة السؤال ،وصحة نسبة الفتوى أو الجواب عنه إلينا ،على مبدأَ  :يا
َ
َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ ْ ً
َ ُْ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
ما ب َج َه َالة َف ُت ْ
ص ِب ُحوا َعلى َما ف َعلت ْم
و
ق
وا
يب
ص
ت
ن
أ
وا
ن
ي
ب
ت
ف
أ
ب
ن
ب
ق
اس
ف
م
اءك
ج
ن
إ
وا
ن
ِ
أيها ال ِذين آم ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ن ِاد ِمين الحجرات .6:لكن حقد الرجل ،ورلوه  ..ومن ثم املبادرة إلى تسجيل الردود على ما هو كذب،
وما هو موجود في خياله املريض فقط  ..يمنعه من هذا األنصاف واألدب القرآني العظيم.
ً
فإن ُعلم ذلك نقف قليَ مع للمات املغالي املجهول الشنقيطي الواردة أعَه ،حيث قال
عن الجيش الحر" :نحن ال ندعو إلى مضايقة الجيش الحر أو الدخول معه في صراع  ،"..وفي نفس
الوقت ،يقول عنه أنه" :علماني  ..ديمقراطي ُ ..يقاتل من أجل تكريس القيم الغربية" ! والذي ُيقاتل
من أجل العلمانية ،والديمقراطية ،وتكريس القيم الغربية  ..لافر خارج من امللة  ..ومع ذلك املجهول
الشنقيطي  ..وبعد تكفيره للجيش الحر  ..وإطٍَ أحكام وأوصاف عليه ال تفيد إال التكفير  ..يظهر
براءته واعتداله املوهوم ،فيقول" :نحن ال نريد أن نضايق الجيش الحر  ،"..وهو قد قتلهم بتكفيره
لهم ،وتوصيفه لهم بما ال يفيد إال التكفير ..وفي الحديث" :تكفيراملسلم كقتله" !
وقد وجد ـ ولألسف ـ في سوريا من ُيصغي لكلماته التكفيرية ،ويلطط ويعد العدة من اآلن
لفتنة ومقتلة بين املسلمين ،تحت عنوان قتال "الجيش الحر" !...
فهو مغال جاهل بالشرع ،قماش َّ
وحواش نصوص ،كحاطب ليل  ..جاهل بواقع املسألة
التي يلوض فيها.
وبيان ذلك :أن الجيش الحر  ..في عرف الشعب السوري املسلم  ..ليس هو مجموعة من
العسكر قابعين في الييام خارج الحدود السورية  ..وإنما هو مسمى لكل من يحمل السَح ضد
الطاروت بشار األسد وعصابته من مدنيين وعسكريين  ..واملدنييون من الجيش الحر هم األكثر ..
والطعن بهم على العموم والتعميم ـ كما في عرف وذهن الشعب السوري ـ طعن باملجاهدين وبكل من
يحمل السَح ضد الطاروت ونظامه  ..وإن لان يوجد أفراد قل عددهم أو كثر  ..سيةون ُ ..ينسبون أو
ُيقاتلون تحت مسمى الجيش الحر  ..فهناك الكثير الكثير من الشرفاء واألبطال واملجاهدين امليلصين
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الذين ُيقاتلون تحت هذا املسمى  ..وهؤالء ما سمعنا منهم قط أنهم ُيقاتلون من أجل العلمانية
وتكريس القيم الغربية ـ كما يزعم هذا الفتان ـ بل ما سمعنا منهم إال ما يرض ي هللا ورسوله واملؤمنين ..
وأنهم ُيقاتلون في سبيل هللا ،ومن أجل إعَء للمة هللا  ..وأنهم برآء من لل من يمش ي في اتجاه معاد هلل
ولرسوله وللمؤمنين  ..وإن وجد منهم الس يء ـ وبلاصة أولةك القابعين في الييام الفارين من الواجب،
خارج الحدود السورية ـ الذي يستحق من التوصيف الشرعي ما يستحق ،وبحسب ما يظهر منه  ..إال
أن ذلك ال يلولنا التعميم في الحكم والط عن على جميع الجيش الحر ،أو لل من يدخل تحت هذا
املسمى  ..إذ العدل يقتض ي منا أن نصف املس يء منهم ـ أو من ريرهم ـ بأنه مس يء  ..واملحسن منهم ـ وهم
ً
األكثر ـ بأنه محسن  ..عمَ بتوجيه الحبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم" :فاشهدوا على املحسن
ً
بأنه محسن ،وعلى املس يء بأنه مس يء" .وقال صلى هللا عليه وسلم" :كفى باملرء إثما أن يهجو قبيلة
بأكملها" !
كذلك قوله عنا" :أما كَم الشيخ أبي بصير في هذه املسألة فقد جانبه الصواب  ...فهو
يدافع عمن يعلنون عن تبنيهم للمنهج الديمقراطي ،وفي الوقت نفسه يتهجم على من يتبنون تطبيق
الشريعة اإلسَمية ،وهذا يعني أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم" !
أقول :كَمه هذا إضافة إلى أنه ال مبرر له البتة ،واملسألة من أولها إلى آخرها مكذوبة
ملفقة  ..فهو يفيد أننا ندافع عن الذين يتبنون املنهج الديمقراطي ،لكونهم يتبنون املنهج
الديمقراطي  ..ونتهجم على من يتبنون تطبيق الشريعة لكونهم يتبنون تطبيق الشريعة  ..وهذا تكفير
مبطن لنا  ..لذا أردف كَمه بقوله املسموم" :وهذا يعني أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم" !...
ثم بعد ذلك  ..يأتي من ُيطالبنا بالدليل على رمينا للرجل بالظلم والغلو والكذب  ..ولهؤالء
نقول :هاكموا بعض ما طالبتمونا به  ..ولو أردنا التوسع  ..وتببع رلو وفتن الرجل لسودنا عشرات
الصفحات!
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وإن لان لي عتب فليس على هذا املجهول الشنقيطي الظالم املغالي  ..وإنما على األخوة
القائمين على منبر "التوحيد والجهاد" ،كيف يسمحون ملثل هذا الكذب والغلو ،والظلم  ..أن ُينشر
في منبرهم  ..رفرهللا لنا ولهم!


س :57سؤال :ما هي رؤيتكم للثورة اآلن ،وإلى أين تتوجه ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الثورة الشامية ـ وهلل الحمد ـ هي حق ال ريب فيه ،وهي ـ
على ما فيها من آالم ـ بلير كثير  ..تسير بلطا ثابتة نحو النصر والفتح والتمكين  ..يتجذر اإلسَم فيها
ً
وفي أبنائها يوما بعد يوم  ..وهذا مما أراظ األعداء واملنافقين  ..وحملهم على خذالنها واملكرضدها!
للما تللى عنها الناس  ..للما ظهرت رعاية هللا تعالى وحفظه للشام وأهل الشام !..
اآلالم ال بد منها  ..فهي من جهة لتتمايز النفوس  ..ومن جهة الصطفاء الشهداء  ..ومن جهة
لتطهر من ذنوبها وآثامها  ..ومن عبادتها لعجول القرامطة من بني األسد منذ خمسة عقود مضت  ..ثم
ً
بعد ذلك يكون النصربإذن هللا ،نسأل هللا تعالى أن يكون قريبا.
تحيط بالثورة بعض الذئاب  ..لكنها بَ أنياب  ..لذا فهي تبحث لنفسها عن أنياب لها في
الداخل السوري وبين الثوار  ..واملجاهدون الثوار األبطال في الداخل عليهم االنبباه واليقظة  ..وإال
ً
هذه األنياب قد تنمو وتظهريوما من األيام على حين رفلة منا ،ويحصل املكروه ،والت حين مندم!
حفظ هللا الشام وأهله من لل شروذي شر  ..ونصرهللا املجاهدين األبطال ،وسدد رميهم ..
اللهم آمين.


س :58السؤال شيلنا :سمعنا أن أمير دولة العراٍ اإلسَمية أبو بكر البغدادي
يبسمى بأمير املؤمنين  ..هل يجوز اطٍَ لقب أمير املؤمنين على أي حاكم في أي دولة (إسَمية)
لاإلمارة في أفغانستان أو دولة العراٍ االسَمية أو ما يسمى بالدولة االسَمية في العراٍ
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والشام ،وهو مباح لكل من تسمى به؟؟ وقد جادلت أحد أشياع البغدادي فقال" :اللقب مباح
ما لم تأتني بدليل على تقييده" ،فهل هناك من دليل شرعي على تقييد هذا اللفظ باليليفة
ً
حصرا فَ يجوز استعماله لغيره؟؟ وجزاكم هللا عنا لل خيروبارك بك.
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لقب أمير املؤمنينُ ،يطلق حصرا على اليليفة أو اإلمام
العام للمسلمين  ..الذي تنعقد له البيعة من األمة ،وممثليها من أهل الحل والعقد  ..وما سوى ذلك
من اإلمارات االستثنائية الياصة على أعمال أو جماعات محددة فهذه إمارة جزئية خاصة بحسب ما
يولل إليها من مهام وأعمال ُ ..
فيقال ألصحابها :أميرحزب أو جماعة ونحو ذلك  ..هذا الذي جرى عليه
السلف الصالح في القرون الثَثة األولى املشهود لها باليير ،وهللا تعالى أعلم.
ُويقال كذلك :عندما ُيقال ألمير جماعة أو حزب ال تتعدى أفراده املةات بأنه أمير املؤمنين ..
لل املؤمنين  ..فهو من جهة يبشبع بما لم ُيعط ،وبما ليس فيه  ..وفي الحديث" :من تشبع بما لم ُيعط
كَبس ثوبي زور" !
ً
ومن جهة أخرى ُيفهم منه أيضا أن من ليس من حزبه أو جماعته ممن ال تربطهم به طاعة
وال بيعة ـ وهم السواد األعظم من األمة ـ ليسوا بمؤمنين  ..وهذا عين الظلم والغلو!
ُويقال كذلك :لو حسنا ألمير لل مجموعة أن ُيلقب بأمير املؤمنين  ..لوجد عندنا مةات بل
وآالف أمراء املؤمنين بعدد األحزاب والجماعات اإلسَمية التي تشهدها الساحة  ..فما جاز ألمير
جماعة جازلغيره  ..وهذا من التفرٍ في الدين  ..ومما ال يقول به عاقل!
ً
أما بالنسبة ألمير دولة أفغانستان "املَ عمر" حفظه هللا  ..كنا نود أن يكون أميرا
للمؤمنين ،لكن هو في أكثر من مناسبة ُيصرح بأنه أميرأفغانستان أو املسلمين في أفغانستان وحسب ..
ً
وبالتالي ال يجوز أن ننسب إليه شيةا ال يريده هو لنفسه.
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َ
س :59سؤال :أرجو تبيان حكم أمان املرتد؛ فهل يجوز أن ُيعطى األمان ،وتفصيل
ً
ذلك ،لحاجتنا إليه ،وجزاكم هللا خيرا؟
ً
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املرتد إن لان محاربا ،ممتنعا بشوكة ،ثم َّأمنته من أجل

التفاوض معه ،أو ليتمكن من إيصال رسالة من مسؤوليه ونحو ذلك ،فهذا النوع من األمان جائز،
ُ َ
َ َ
عطى األمان ردر ،كما في الحديث ،ملا ُقر َئ ُ
كتاب ُم َس ْيل َمة
يجب الوفاء به؛ واالعتداء عليه بعد أن ي
ِ
َّ
َّ
اب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال للرسولين حاملي كتاب مسيلمة الكذاب" :فما
الكذ ِ
ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم" :وهللا لوال أن ُّ
الر ُس َل ال
تقوالن أنتما؟" ،قاال :نقول :كما قال! فقال رسول ِ
ً
َ
َُْ ُ َ َ ُ
ض َرْبت أعناقكما" .وذلك أن الرسل ،حاملي البريد ،وممثلي الوفود واألطراف ـ َّأيا لان انتماؤهم
تقت ل ل
َّ
ودينهم ـ بالنص والعرف هم في أمان يجب الوفاء لهم به.
أما إن لان لإلسَم سلطان ودولة؛ ثم أحد رعايا هذه الدولة قد ارتد عن اإلسَم ،فهذا
ُ
َ
وأضرابه ،ال يجوز تأمينه ،وال إجارته؛ بحيث ُيجار ُويمنع عنه حد هللا ،ولو أ ِمن فأمانه رير معتبر،
ُ ً
َ
حدثا ،فعليه
واملؤمن املجير له آثم ،ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ،كما في الحديث" :من آوى م ِ
ِ
َ ٌ
ُ
َ َ
قب ُل منه َ
عين ،ال ُي َ
رف وال َع ٌ
دل" البلاري.
القيامة ص
يوم
لناس أجم
هللا
ِ
ِ
لعنة ِ
واملَئكة وا ِ
ً
ً
وفي رواية عند مسلم" :لعن ُ
هللا من آوى ُم ْح ِدثا" ؛ أي من أحدث حدثا يوجب عليه
ُ
ُ
ُ
واملَئكة
هللا
ِ
العقوبة والحد  ..فهذا من يأويه ويجيره ،ويؤمنه ،ليمنع عنه العقوبة والحد ،فعليه لعنة ِ
َ َ
أجمعين.
الناس
و ِ


س :60مداخلة وسؤال :كيف القول :ال دين بَ دولة ،ولنا عقود بدون دولة ،ألم
يكن لنا دين ..؟!
ً
الجواب :املراد؛ ال دين لامَ  ..وال دين على مستوى الفرد ،واملجتمع ،والدولة  ..يحيي
الفرائض والحقوٍ والواجبات  ..ويقيم الحدود  ..ويحمي الثغور  ..بَ دولة ،وال سلطان  ..وما نتمتع
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به من دين في رياب الدولة املسلمة ،واإلمام املسلم  ..مقصور ـ ولألسف ـ على بعض السلوكيات
الفردية املحدودة ،واملقصورة على زوايا املساجد ،والبيوت وحسب  ..وهذه السلوكيات الفردية
املحدودة تضيق في مواطن كثيرة ،وتبسع في مواطن  ..لاأليتام على موائد اللةام  ..هللا املستعان!

س:61

سؤال ،ومداخلة :ألم يقطع عمر الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان،

من باب سد الذرائع ...؟
الجواب :أقول :الراجح أن الشجرة التي أمر عمر رض ي هللا عنه بقطعها ،ليست هي شجرة
الرضوان التي بايع النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه تحتها ،يوم الحديبية  ..بدليل الحديث الذي
ْ َ َ ْ ُ َ ًّ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُّ َ
صلون،
حمن قال" :انطلقت حاجا ،فمررت ِبقوم ي
أخرجه البلاري في صحيحه ،عن طار ٍِ ِبن ِ
عبد الر ِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم َب ْي َع َة الر ْ
َّ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َّ
ُ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ُ َ ُ َ
ض َو ِان !
قلت :ما هذا املس ِجد ؟ قالوا :ه ِذ ِه الشج َرة حيث بايع َرسول ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ٌ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ
َف َأ َت ْي ُت َسع َ
يم ْن َب َاي َع َ ُسو َل َّ
يد ْب َن ْاملُ َس َّ
ان ف َ
اَّلل صلى هللا
ل
ه
ن
أ
ي
ب
أ
ي
ن
ث
د
ح
:
يد
ع
س
ال
ق
ف
،
ه
ت
ر
ب
خ
أ
ف
،
ب
ي
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ
ال َسع ٌ
يد:
عليه وسلم تحت الشجر ِة ،ق
ال :فل َّما خ َرجنا ِمن الع ِام املق ِب ِل ن ِسيناها ،فلم نق ِدر عليها ،فق َ ِ
َ ْ َ َْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َُْ ََُْ َ َ
إ َّن َأ ْ
ص َح َ
وها أنت ْم ،فأنت ْم أ ْعل ُم!
اب ُم َح َّمد صلى هللا عليه وسلم لم يعلموها وع ِلمتم
ِ
وفي رواية عن سعيد ،عن أبيه ،قال" :قد طلبناها رير مرة فلم نجدها".
قال الطبري في التفسير" :زعموا أن عمر بن اليطاب رض ي هللا عنه مر بذلك املكان بعد أن
ذهبت الشجرة ،فقال :أين لانت؟ فجعل بعضهم يقول :هنا ،وبعضهم يقول :ههنا ،فلما كثراختَفهم
قال :سيروا ،هذا التكلف .فذهبت الشجرة؛ إما ذهب بها سيل ،وإما ش يء سوى ذلك".
لكن هناك آثار تدل على أن شجرة" ما "لان الناس يظنون ويتوهمون أنها شجرة
ً
الرضوان ،فبنوا عندها مسجدا ،وعظموها ،ولانوا يقصدونها للصَة عندها  ..فأمر عمر رض ي هللا
عنه بقطعها ،من قبيل سد الذرائع.
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قال ابن تيمية رحمه هللا في كتابه اقتضاء الصراط املستقيم" :أمر عمر رض ي هللا عنه
بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى هللا عليه وسلم تحتها بيعة
الرضوان ملا رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها لأنها املسجد الحرام أو مسجد املدينة "اهـ.
فتأملوا قوله" توهموا "وقوله" ينتابونها ويصلون عندها لأنها املسجد الحرام أو مسجد
املدينة" ..والسؤال الذي يطرح نفسه :هل الشجرة التي قام اإلخوان بقطعها ،واملسماة ،بشجرة
ً
الكراس ي  ..هي كذلك؛ أي أن الناس يعظمونها ،ويقصدونها للصَة عندها ،وقد بنوا عليها مسجدا
يقصدونه ويشدون إليه الرحال ،كما يقصدون ويشدون الرحال إلى املسجد الحرام ،ومسجد املدينة
ً
املنورة  ...الجواب :ليس شيةا من ذلك ،وبالتالي ال يصح وال يجوز قياس شجرة الكراس ي على تلك
الشجرة التي أمر عمر رض ي هللا عنه بقطعها  ...وإال جاز لنا أن نقطع أشجار األرض للها ،ثم بعد ذلك
نستدل بالشجرة التي أمرعمربقطعها ...؟!
سؤال آخر يطرح نفسه :هل من الحكمة ،والسياسة الشرعية ،إثارة مثل هذه األمور،
وإشغال الناس بها في هذا التوقيت ،بينما جنود الطاروت ومجرموه من النصيرية والشيعة
الروافض ،على أبواب املدن والقرى السورية ،يتهددون أهلها املسلمين ،بالقتل ،وعظائم األمور ...؟!
هذا سؤال كبير ،نترك اإلجابة عنه ألهل الحكمة ،والفقه ،والعلم !...
ـ سؤال ،ومداخلة أخرى :سألني بعض اإلخوان عن رواية اإلعَمي األيزيدي العراقي خضر
دوملي ،والتي تناولتها بعض املواقع االلكترونية  ..والتي تفيد بأن" هذه الشجرة ـ املسماة بشجرة
ً
الكراس ي ـ لانت مزارا لأليزيدين ،وأن أطمة هي واحدة من املناطق التي يعيش فيها األيزيدون في
سورية" ..وهي رواية تتعارض مع روايبنا السابقة!
ً
ً
وبعض املغرضين الحاقدين املتعصبين  ..قد طاروا برواية األيزيدي العراقي فرحا وطربا ..
فصدقوا رواية عابد الشيطان على رواية عابد الرحمن  ..على اعتبار أنهم قد وجدوا ضالتهم؛ قد
ً
وجدوا واحدة تسقطنا أرضا  ..وتحرقنا لألبد  ..كما زعموا؟!
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أقول :كذب الرجل  ..وخاب فأل املغرضين املتعصبين الحاقدين وخسةوا  ..أراد هذا
الكذاب" األيزيدي العراقي" ،بلبثه أن يستغل الحدث لغرض طائفي؛ ليسبثير الرأي العام ليدمة
ً
طائفته األيزيدية املظلومة بزعمه  ..مصورا أن أطمة عبارة عن معقل وموطن لهذه الطائفة األيزيدية
 ..واملجاهدون يريدون إخراجها من هذه القرية ،ومحو آثارها منها !..
ً
ً
وأنا أتحدى هذا الكذاب ـ ولل من يلالفنا الرأي ـ أن يلرج فردا واحدا  ..أو اسم عائلة
واحدة من قرية أطمة من الطائفة األيزيدية ،أو ممن يعبدون الشيطان ..؟!
وأنا عندما قلت :أعرف القرية ،وأهلها  ..بل من أكثر الناس معرفة بأهلها  ..فأنا أعني ما
ً
أقول  ..فأهل هذه القرية املباركة ـ من أولهم إلى آخرهم ـ مسلمون سنة  ..ومن أكثر القرى التزاما
ومحافظة  ..قد تحررت من هيمنة الطارية بشار الكيماوي ونظامه الطائفي النصيري منذ األشهر
األولى من الثورة  ..وقبل أن تعرف سوريا تلك املسميات الوافدة إليها  ..وقد قدمت عشرات الشهداء
من خيرة شبابها  ..وال يزال لها حضورها القوي في نصرة الثورة والجهاد!


س :62سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته ،شيلنا الحبيب أبا بصير بارك
فيك

هللا

ما هو الواجب العملي على املجاهدين تجاه الدولة اإلسَمية في العراٍ والشام في هذه املرحلة
هل هو الصبرعلى أخطائهم ونصحهم والسعي للتصالح ررم استمرارالتجاوزات منهم؟
أم هو تببع أخطائهم وظلمهم وفضح ذلك وبيان ضررهم أمام الناس والسعي
الستلراج الصالحين من بينهم؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته  ..وفيكم بارك هللا أيها األخ الحبيب ،وفيما
سألت عنه أقول :ال يجوز الظلم ،ونصح فريق من الفرقاء ،وأن نشهد على املس يء منهم بأنه مس يء،
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وعلى املحسن بأنه محسن  ..ليس من الظلم في ش يء ،بل هو واجب شرعي ،في كثير من األحيان يتعين،
ً
ويصبح واجبا.
تنظيم الدولة فيهم الصالح ،وفيهم املس يء  ..لكن أكثر ما ُيقلق في هذا التنظيم ،والقائمين
عليه ،استراتيجيتهم ومنهجهم العام الذي يبسم بالغلو ،والبشدد ،والغموض واالستهانة بدماء
امليالفين لهم  ..ال يملكون مشروع دولة ،وال يقدرون؛ ألنهم أتوا األمر من رير أبوابه ،ومن رير مشورة
بين املسلمين  ..وفي نفس الوقت يمنعونك بشدة من قيام دولة إسَمية ،والتأسيس لها  ..على اعتبار
هم الدولة ،ودولتهم قائمة  ..ولو حاولت ـ من دونهم ـ ال يتورعون عن رميك بالصحوات  ..وتكقيرك ..
وافتعال املعارك معك  ..مع علمهم املسبق أن مثل هذه املعارك الداخلية تصب في خدمة العدو
األكبر؛ املتمثل في الطاروت النصيري بشار األسد ُ ..يعرف لهم ضجيج وصوت في املناطق املحررة أكثر
من التلوم وخطوط املواجهة مع العدو  ..والؤهم لتنظيمهم ومسمى الدولة أقوى بكثير من والئهم
للشام ،وألهل الشام ،وملستقبل اإلسَم في الشام  ..واعلم يا أخي أنه ليس لل ما ُي َ
عرف ُيقال  ..لكن
فيما تقدم إشارة لافية ملن نشد الحق فيما سألت عنه  ..وهللا املستعان.


س :63سؤال :هناك ما يسمى باملصالحة الوطنية وتسوية أوضاع اليارجين عن
القانون من الثواروريرهم  ..وهل يجوز للمجاهدين أن ُيهادنوا النظام السوري إلى فترة محددة،
متى وكيف ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اليارج على القانون والحق والعدالة هو الطاروت
ونظامه ،وشبيحته  ..وليس الشعب السوري املسلم املجاهد الثائر الذي ُيطالب بحقوقه املسلوبة ..
وأيما مصالحة أو هدنة تعكس هذه الحقيقة ،وتصور القاتل املجرم بأنه الضحية املعتدى عليه ،وأن
الضحية املعتدى عليها وعلى حرماتها هي القاتلة املجرمة  ..فهو صلح ظالم وباطل ومردود بالنقل
والعقل.
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ال يوجد عدو يتعين دفعه ودفع شره وباطله ـ بكل الوسائل املتاحة واملشروعة ـ لالعدو
املتمثل في النظام النصيري الباطني املجرم  ..هذا هو األصل الذي ال يجوز ملجاهدي وثوار الشام أن
يحيدوا عنه  ..أو أن يفكروا بلَفه.
لكن في منطقة من املناطق الشامية قد ُيحاصر النظام النصيري فةة من املجاهدين
والثوار ،ومن معهم من أهاليهم واملدنيين  ..ويطول الحصار إلى درجة الهَك املحقق  ..فهل في هذه
الحالة يجوز للمجاهدين والثوار أن يدخلوا في هدنة مؤقتة مع النظام ليدفعوا عن أنفسهم وذويهم
الهَك املحقق ،ومن قبيل دفع الضرر األكبر ،والشراألكبر؟
أقول :نعم يجوز ،وبشروط.
أما أنه يجوز ،فهو ألن جميع التكاليف الشرعية بما في ذلك الجهاد ودفع العدو الصائل ..
مشروطة بتحقق القدرة واالستطاعة  ..فإذا حصل العجز ـ الذي ال يمكن دفعه ـ رفع التكليف إلى
ً
حين دفع العجز ،وتحقق القدرة ،وهذا ما ال أعلم فيه خَفا بين أهل العلم.
ُ َ ُ َّ ُ َ ْ ً
سا إ َّال ُو ْس َع َها البقرة .286:وقال تعالىَ  :ف َّات ُقوا َّ َ
اَّلل َما
قال تعالى :ال يك ِلف اَّلل نف ِ
ْ َ َ ُ
استط ْعت ْم التغابن.16:
َّ
ُ َ ُ َّ ُ َ ْ ً َّ
اَّلل نفسا ِإال ُو ْس َع َها البقرة .286:أي ال ُيكلف
قال ابن كثير في تفسير قوله :ال يك ِلف
أحد فوٍ طاقته ،وهذا من لطفه تعالى بللقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم ا -هـ.
وفي الحديث قد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :وما أمرتكم به فأتوا منه ما
استطعتم "متفق عليه.
قال اإلمام الشافعي رحمه هللا :فإن هللا تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه
فيثيبه ،وهذا مستطيع ال يفعل ما استطاعه فيعذبه ،فإنما يعذبه ألنه ال يفعل مه القدرة ،وقد علم
هللا ذلك منه ،ومن ال يستطيع ال يأمره وال يعذبه على ما لم يستطعه ا -هـ.

105

من بداية
الثورة املباركة
وقال العز بن عبد السَم في قواعد األحكام :إن من للف بش يء من الطاعات فقدر على
بعضه وعجزعن بعضه ،فإنه يأتي بما قدرعليه ،ويسقط عنه ما عجزعنه ا -هـ.
ً
وقال ابن تيميه في رفع املَم :إن العذرال يكون عذرا إال مع العجزعن إزالته ا -هـ.
أما الشروط:
 -1أن تكون مثل هذه الهدنات خاضعة ملشورة وإشراف وتقديرات علماء أهل الشام
العاملين ،ومن معهم من قادة املجاهدين  ..إذ مثل هذه األمور لو تركت للعوام  ..ليش ي عدم تقدير
ً
املصالح من املفاسد  ..وتقدير أين يكمن الضرر األكبر من الضرر األصغر  ..وأحيانا قد يكون الهَك
ً
ً
من الحصار ظنيا ،وليس حقيقيا  ..وهذا ال يعرفه على وجه الدقة إال أولو األمر من العلماء وقادة
املجاهدين امليدانيين.
 -2أن ال يكون من شروط الهدنة تسليم املجاهدين ألسلحتهم  ..فالنظام النصيري ال ُي َ
ؤمن
جانبه من الغدر والييانة  ..وتسليم سَح املجاهدين للنظام النصيري  ..هو في حقيقته هروب من
هَك محقق شريف  ..إلى هَك محقق ملزومذل!
َ
املحاصرة وحسب  ..وال تشمل ريرهم.
 - -3أن تكون الهدنة تلص الفةة
َ
املحاصرين ..
 -4أن تكون الهدنة إلى زمن محدد بالقدر الذي يدفع البَء والشدة عن
بهذه القيود والشروط أجيز مهادنة الطاروت النصيري ،وعسكره  ..وإال فَ ،وهللا
املستعان.


س :64سؤال :هناك من يشتغل بتهريب البترول من سوريا  ..وهناك من ينصب
ً
الحواجز لهؤالء املهربين ليأخذ منهم رسوما على ما يهربونه  ..فهل هذا جائز ،وكيف ترون حل
ً
ً
هذه املشكلة التي شغلت كثيرا من الفصائل املقاتلة  ..وجزاكم هللا خيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مادة البترول ،وآبار النفظ  ..حق عام لجميع السوريين ..
الكل شرلاء فيه ،ولهم حق فيه  ..إذ ال يحق لفصيل أو لطرف أو لشيخ عشيرة أن يتحكم بها وفق هواه
ومصالحه الياصة  ..فهذا لو حصل فهو من السطو على الحق العام ،واملال العام بغير حق  ..قال
َ
َّ
شر ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :املسلمو َن َ
املاء والك ِإل والن ِار" .والبترول من النار،
لاء في ثَثة في ِ
ومادة للنار  ..وبالتالي ال بد من التصرف بهذه املادة التصرف الذي يرتد ناتجه على جميع الناس؛ على
املجاهدين بكل فصائلهم ،وعلى النازحين ومليماتهم  ..وعلى مصارف ومتطلبات الثورة  ..وحاجياتها
 ..وعلى اليدمات واملرافق العامة  ..ونحو ذلك.
ُ َ
عترف بها من قبل الجميعُ ،وت َ
وعليه ،ال بد من تشكيل لجنة قوية ُي َ
دعم من الجميع ـ تعطى
ِ
ُ
شرف على إدارة آبار النفط
اسم وزارة البترول والنفط أو رير ذلك من األسماء التي يرتضيها الناس ـ ت ِ
في املناطق املحررة ،وطريقة انتاجه ،واستهَكه ،وتوزيعه ،وتصديره  ..فما فاض عن حاجيات السوٍ
ً
ُ
املحلي الداخلي  ..خضع للتصديربطرٍ رسمية وشرعية للدول املجاورة  ..ثم هذه اللجنة تشرف أيضا
على توزيع الناتج املالي بالعدل والسوية على ما تقدم ذكره من مصارف.
هذا هو الحل  ..وهذا هو الحق الذي ليس بعده إال الضَل  ..فيما يتعلق بموضوع هذا
السؤال.
فإن ِقيل :هذا حل صعب؛ يصعب تطبيقه وتفعيله في هذه الظروف !..
ً
ً
أقول :ال يوجد حل آخر  ..والناس سيهتدون إليه عاجَ أم آجَ  ..ثم من جهتنا ال يمكن أن
نشرعن الباطل والظلم ،والحرام  ..والسطو على الحق العام  ..وحقوٍ الناس  ..تحت أي ظرف من
ِ
الظروف ،وألي ذريعة لانت!


س :65سؤال :لعلكم ـ شيلنا ـ سمعتم عما تفعله جماعة الدولة" الدواعش" ،من
ً
تدميروتفجيرملساجد املسلمين القديمة في مدينة املوصل ،بحجة أن فيها قبرا ،منها مسجد النبي
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يونس بن متى في نينوى املوصل  ..فهل عملهم هذا جائز ،وكيف تقيمون فعلهم  ..وجزاكم هللا
ً
خيرا؟
الجواب :الحمد هلل وحده ،والصَة والسَم على من ال نبي بعده ،وبعد.
ما يقوم به الدواعش؛ خوارج جماعة الدولة من تدميروتفجيرللمساجد القديمة األثرية في
ً
نينوى ومدينة املوصل ــوالتي تربط املدينة بالقرون األولى من التأريخ اإلسَمي ــبحجة أن فيها مقاما أو
ً
قبرا  ..عمل رير جائز وال شرعي  ..وهو ينم عن جهل ،وتوحش ،ورلو ،وسفاهة هذه الجماعة  ..التي لم
يسلم من شرها وفسادها األحياء وال األموات.
وبيان بطَن هذا العمل من أوجه:
ً
ً
ً
منها :أن الشريعة قد قررت أن حرمة املسلم ميتا ،كحرمته حيا ،واالعتداء عليه ميتا
ً
ً
ً
لاالعتداء عليه حيا  ..وتفجيره ميتا كتفجيره حيا.
َّ ً
ً
َ
حيا " [صحيح
ككسره
ميتا
املسلم
عظم
ِ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن كسر ِ
ِ
الجامع. ]2346:والذي يفجر قبر املسلم بالقنابل واملتفجرات ال يكسر عظمه وحسب  ..بل يفتت
ً
عظامه تفتيتا!
َ
أخصف نعلي برجليُّ ،
أحب
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ألن أمش ي على جمرة أو َسيف أو
َ
َ َ
ُ
وسط ُّ
َّ
السو ٍِ " [صحيح
القبور قضيت حاجتي أو
ط
قبر مسلم ،وما أبالي أوس
ِ
إلي من أن أمش ي على ِ
ابن ماجه.]1283:أي كما ينبغي على املرء أن يتحاش ى السوٍ فَ يقض ي حاجته فيه فيستحي من
الناس ،وحتى ال يتأذى به أحد ،كذلك عليه أن يتحاش ى القبور ويستحي منها ،وحتى ال يتأذى به
األموات!
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ألن أطأ على على جمرة أحب إلي من أطأ على قبر مسلم "
[صحيح الترريب.]3565:
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وعن عمارة بن حزم رض ي هللا عنه قال :رآني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا على
ُ
َ َ
َ
القبر وال ُيؤذ َ
قبر ،فقال" :ياصاح َب ْ
القبر! ْ
يك" [صحيح
صاحب
ؤذي
ِ
انزل من على الق ِبر ال ت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الترريب.]3566:
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ألن يجلس ُ
ُ
فتللص إلى جلده،
أحدكم على جمرة فتحرٍ ثيابه
خيرله من أن يجلس على قبر "مسلم.
ً
وقد رأى رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم رجَ يمش ي في القبور ،وعليه نعَن ،فقال" :يا
َ
َّ
َّ َّ
صلى ُ
صاحب الس ْبب َّي َتينَ ،أ ْلق س ْبب َّي َب َ
ُ
هللا عليه وسل َم خلع نعليه،
الرجل ،فلما رأى النبي
يك" ،فنظر
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
فرمى بهما[.صحيح األدب املفرد.]596:
فأين صنيع خوارج الدواعش األجَف من هذا األدب الرفيع ،ومن هذا التوجيه النبوي
العظيم في التعامل مع قبور املسلمين  ..بل مع قبور هي مظنة أن يكون أصحابها أنبياء؟!
ً
ومنها :إن تقرر شرعا إخراج أو عزل قبر عن مسجد  ..فهناك طرٍ عديدة تبسم بالرفق ..
واحترام امليت  ..وتحقق الغرض  ..ليس منها اللجوء إلى التفجير والتدمير  ..وما قد يترتب على ذلك من
محاذير!
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :فإن الر َ
فق لم يكن في ش يء
ِ
ُّ
ُّ
َ
قط إال زانه ،وال نزع من ش يء قط إال شانه " [صحيح سنن أبي داود.]2478:
ً
ثم ما بالهم ـ بذريعة إزالة القبر من املسجد ـ يتوسعون  ..فيدمرون املسجد لامَ  ..بجميع
ما فيه من مرافق  ..ومراكزدعوية وخدماتية  ..يحتاجها املسلمون في حياتهم اليومية.
َ َْ
ً
َ
فعملهم هذا ال أجد له دليَ من كتاب هللا ،سوى قوله تعالىَ  :و َم ْن أظل ُم ِم َّمن َّمن َع
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ
َ
َم َساج َد اَّلل َأن ُي ْذ َك َر ف َيها ْ
وها ِإال خ ِآئ ِفين ُله ْم ِفي
اس ُم ُه َو َس َعى ِفي خر ِابها أولـ ِةك ما لان لهم أن يدخل
ِ
ِ
ِ
ُّ
اب َعظ ٌ
الد ْن َيا خ ْز ٌي َو َل ُه ْم في اآلخ َرة َع َذ ٌ
يم البقرة .114:ومن خرابها تفجيرها وتدميرها !..
ِ
ِ
ِ ِ ِ
عبد أو هي مظنة أن َ
ومنها :إن قيل :أن هذه القبور ُت َ
تعبد من دون هللا ..؟!
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أقول :هذا اليطأ والجهل ـ إن وجد ـ يواجه بتعليم الناس التوحيد وشؤون دينهم  ..وبش يء
من الرفق والحكمة  ..وليس بتفجير املساجد والقبور على من فيها  ..فهذا صنيع ال يزيد الجهال إال
ً
ً
جهَ وإصرارا على جهالتهم وخطئهم  ..وهم عند أول فرصة تسنح لهم  ..يعيدون الكرة فيبنون القبور
ثانية  ..ويقيمون عليها املقامات على أشد ما لانت عليه !..
َ
ْ
َّ
ْ ْ
َْ َ ْ َ
ْ ُ
َ
يل َرِب َك ِبال ِحك َم ِة َوامل ْو ِعظ ِة ال َح َسن ِة َو َج ِادل ُهم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن
قال تعالى :ادع ِإ ِلى س ِب ِ
َ َ ْ ُ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ
ضوا ِم ْن َح ْو ِل َك آل عمران.159 :
النحل .125 :وقال تعالى :ولو كنت فظا ر ِليظ القل ِب النف
ولكن ملا لان خوارج الدواعش  ..يفتقدون العلم الشرعي  ..الذي يمكنهم من تعليم الناس
شؤون دينهم بالرفق ،والحكمة واملوعظة الحسنة  ..نراهم يلجأون إلى خيارهم الوحيد ـ واألسهل
بالنسبة لهم ـ الذي ال يتقنون ريره؛ وهو خيار العنف والشدة  ..وخيارالتفجير ،والتدمير ،والتفليخ!
ً
ومنها :أن كثيرا من املسلمين يعتقدون أن هذه املساجد والقبور تنم بنوع صلة إلى األنبياء،
أو تصح نسبتها إليهم ،وبلاصة مسجد وقبر النبي يونس بن متى عليه السَم  ..حيث أن من الروايات
ما تفيد أن النبي يونس عليه السَم قد توفي بين قومه في مدينة نينوى  ..وبالتالي ال يسببعد أن يكون
قبره في نينوى.
وبالتالي فاإلقدام على تفجيروتدميراملسجد والقبراللذان ُينسبان للنبي يونس عليه السَم
ـ وريرها من املساجد والقبور ـ بالطريقة التي أقدم عليها اليوارج الدواعش  ..فيه فتنة لكثير من
ْ
الناس  ..ووقع الحدث بالنسبة لهم ال يحتمل  ..مما يحملهم على ردة فعل ال تحمد عواقبها ..وهذا فقه
لان ينبغي مراعاته واالنبباه إليه  ..لكن أنى للدواعش السفهاء أن يتفطنوا له!
وفي السنة ما يدلل على مراعاة هذا الفقه؛ فررم أن الكعبة قد أعاد املشركون بناءها على
رير أصولها وقواعدها  ..وقد أخرجوا منها ما هو منها  ..ومع ذلك قد امتنع النبي صلى هللا عليه وسلم
عن هدمها وإعادة بنائها من جديد على أصولها الصحيحة التي بناها عليها إبراهيم عليه السَم ..
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لحداثة الناس بجاهلية وكفر ..وخشية أن يفتنوا فَ يتحملون وقع الحدث  ..وال مشاهدة الكعبة وهي
ُت َهدم!
ُ
عائشة! لوال َّ
أن َ
حديثوعهد ْ
ْ
بشرك ـ وفي
قوم ِك
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :يا
َ ْ ُ َ َْ َ ْ
اوبابا ررب ًّيا ،وز ُّ
فأل َز ْق ُتها باأل ْرضَ ،
وجع ْل ُت لها َ
شرق ًّي ً
باب ْين ً
بابا ْ
دت
رواية بجاهلية وكفر ـ لهدمت الكعبة،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ً
َّ
ْ
َّ
ست َة ُ َ ْ ْ
بنت الكعبة "مسلم.
فيها
أذرع من ال ِحج ِرِ ،فإن قريشا اقتصرتها حيث ِ
ومنها :أن صنيع اليوارج الدواعش  ..يجرئ األعداء ،والطواريت على االستلفاف ببيوت
هللا تعالى واالعتداء عليها  ..وقصفها بالصواريخ والدبابات واملدافع  ..كما يفعل الطارية بشار األسد
في سوريا ،والصهاينة اليهود في رزة  ..ولسان حالهم يقول :ال تعيبوا وال تنكروا علينا االعتداء على
املساجد  ..وقصفنا لها بالصواريخ واملدافع  ..فقد وجد منكم من يفعل أكثر من ذلك؛ من ينسفها
ً
نسفا  ..ويفجرها من أصولها  ..وال يراعي لها أدنى حرمة أو قدسية!
وهذا محذور لو يتنبه له اليوارج الدواعش  ..وأنى!
يوجد من األعداء من يقاتل ُويثير الحروب من أجل عظام أمواتهم  ..ويوجد منا؛ من
سفهائنا ـ باسم الدين ـ من يفجر ويدمر قبور املسلمين والصالحين على من فيها  ..وال حول وال قوة إال
باهلل.
بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعَه  ..وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.


س :66سؤال :ما رأيك بالتالي :قال الشيخ عبد هللا عزام رحمه هللا" :ال يجوز للمرأة
ُ َ
املسلمة أن تستأسر من عدو إذا علمت أنهم يهتكون عرضها ،يجب أن تقاتل حتى تقتل ،حتى
يقتلوها ،ولذلك في كونر ألقت كثير من النساء بأنفسهن في النهر عندما جاء الروس يأخذونهن
ً
إلى داخل الدبابات ،رأسا ألقين بأنفسهن في النهر ،هذا موافق للشرع اإلسَمي ،ألن الدفاع عن
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العرض مقدم على الدفاع عن النفس  ..ال يسلم الشرف الرفيع من األذى حتى يراٍ على
جوانبـ ــه الدم[.في ظَل سورة التوبة ،ص.]46
َ
وقال في مناسبة أخرى :اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز للمرأة أن تسبسلم لألسر وإن
ُ َ
ق ِتلت ،ولذا جاءني بعض الشباب يسألونني ،أيجوز للنساء في كونر ولغمان أن يلقين بأنفسهن
ُ
في نهركنر؟ قلت لهم يجوز ،بل يجب ألن هذه شهادة وهي ال يجوز لها أن تسبسلم لألسرما دامت
تلش ى على عرضها ،إذا لانت ترى أخواتها قد أخذن من خدورهن وحملتهن طائرات الهليوكوبتر
فوٍ القرى وعرين من ثيابهن ثم انتهكت أعراضهن ثم ألقيت أجسادهن على قراهن ،ال يجوز
ً
ً
لها أبدا أن تسبسلم لألسرأبدا وإن اسبسلمت فهي آثمة ،يجب أن تلقي بنفسها في النهر "ا -هـ.
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا القول قد ر َ
اج ،ووجد له آذانا صارية عند كثير من
َّ
املجاهدين واملرابطين في الثغور
الشامية ،وريرها  ..حتى أصبح هذا القول عند كثير منهم من
َّ
املسلمات التي ال تقبل النقاش  ..لذا قد تعين التنبيه والبيان  ..فأقول :ال خَف أن املرأة إن
استطاعت أن تدفع عن نفسها ـ ولو بالقتال ـ األسر عند العدو  ..أنه يتعين عليها ،وبلاصة إن علمت
ُ َ
َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ َّ ُ
استط ْعت ْم التغابن .16:فإن ق ِتلت على يد
أنهم سيعتدون على ِعرضها ،لقوله تعالى :فاتقوا اَّلل ما
العدو الصائل فهي شهيدة بإذن هللا  ..والرجل واملرأة في ذلك سواء  ..واتفاٍ الفقهاء ـ إن صح النقل
عنهم ـ فهو على هذا الجانب من املسألة وحسب.
لكن إن عجزت وضعفت عن الدفاع عن نفسها  ..وخيرت بين األسر وبين أن تقتل نفسها
بنفسها ،لتدفع عن نفسها األسر  ..ومن ثم االعتداء على عرضها  ..هل يجوز لها أن تقتل نفسها  ..هنا
االشكال وموطن اليَف  ..فكَم الشيخ الوارد أعَه في السؤالُ ،يفيد بأنه يجوز ،بل يجب  ..وهذا
خطأ كبير ..ونرد على هذا اليطأ ،من أوجه:
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منها :أن هذا القول ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة  ..وال قول لصحابي أو تابعي
ً
َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ
اَّلل لان ِبك ْم َر ِحيما النساء.29:
معتبر  ..بل األدلة على خَفه ،قال تعالى :وال تقتلوا أنفسكم ِإن
َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ
الت ْهلك ِة البقرة.195:
وقال تعالى :وال تلقوا ِبأي ِديكم ِإلى
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،أنه قالَ " :من قتل نفسه بحديدة
َّ ُ
ً
ً
ً
ً
ُ
َّ
يتوجأ بها في بطنه في نار جهن َم خالدا مللدا فيها أبدا ،ومن شرب َس َّما فقتل نفسه
فحديدته في يده
ً
ً
ً
أبدا ،ومن َّ
َّ
َ
فقتل نفسه فهو يتردى في نار
تردى من جبل
يتحساه في نار جهنم خالدا مللدا فيها
فهو
ً
ً
َّ
جهنم خالدا فيها أبدا "مسلم.
وقال صلى هللا عليه وسلم" :من َ
قتل نفسه بش يء في الدنيا ُع ِذب به يوم القيامة "مسلم.
هذا هو املحكم من دين هللا تعالى الذي ال يجوز أن ُي َ
عدل عنه إلى املبشابه من األقوال !..
ومنها  :أن األسر نوع من البَء  ..والبَء يواجه بالصبر واالحبساب ،وليس باالنتحار وقتل
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َْ
وف َو ْال ُ
وع َونقص ِم َن
ج
النفس من أجل اليَص والهروب منه ،قال تعالى :ولنبلونكم ِبش يء ِمن الي
ِ
َّ َ
َ َ َ َ ُ َ َّ
َّ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ ٌ َ ُ ْ َّ
الث َم َر َ َ
َّلل َوِإنـا ِإل ْي ِه
سو
ِ
ات وب ِش ِر الص ِاب ِرين  .ال ِذين ِإذا أصابتهم م ِصيبة قالوا ِإنا ِ ِ
األمو ِال واألنف ِ
َ
َ
اجعون البقرة . 156-155:ومصيبة األسر ال تلرج عما خصته اآلية من مصائب ،وأنواع البَء ..
رِ
ً
ً
والذي يقتل نفسه ـ سواء لان رجَ أم امرأة ـ دفعا للوقوع في األسر ،ليس من الصابرين.
َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
ولوا َآم َّنا َو ُه ْم َال ُي ْف َت ُنو َن َ .و َل َق ْد َف َت َّنا َّالذ َ
ين ِمن
وقال تعالى :أح ِسب الناس أن يتركوا أن يق
ِ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ َّ َ َ ُ َ َ
َْ َ
ص َدقوا َول َي ْعل َم َّن الك ِاذ ِبين العنكبوت.3-2:
قب ِل ِهم فليعلمن اَّلل ال ِذين
َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ين َون ْبل َو أخ َب َارك ْم محمد.31:
اه ِدين ِمنكم والص ِاب ِر
وقال تعالى :ولنبلونكم حتى نعلم املج ِ
َ ُ
وقال تعالىَ  :ل ُت ْب َل ُو َّن في َأ ْم َوال ُك ْم َو َأ ْن ُفس ُك ْم َو َل َب ْس َم ُع َّن م َن َّالذ َ
ين ُأ ُوتوا ْالك َت َ
اب ِم ْن ق ْب ِلك ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ً َ ً َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ
األ ُ
ور آل عمران.186:
م
و ِمن ال ِذين أشركوا أذى ك ِثيرا وِإن تص ِبروا وتتقوا ف ِإن ذ ِلك ِمن عز ِم
ِ
ُ
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :إذا أصابت أحدكم
ٌ
َّ
َّ
مصيبة ـ أي مصيبة بما في ذلك مصيبة األسر ـ فليقل :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم عندك أحبسب
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ً
مصيبتي ،فآجرني فيها ،وأبدل لي بها خيرا منها "مسلم .وكم من أسر انقلب على صاحبه ـ فيما بعد ـ
ً ً
خيرا كثيرا !..
ً
َ
سكينا َّ
ٌ
ٌ
فحز
فجز َع ،فأخذ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :لان فيمن لان قبلكم رجل به جرحِ ،
َّ ُ
بها َيده ،فما رقأ ُ
حرمت عليه الجنة "البلاري.
الدم حتى مات ،قال هللا تعالى :بادرني عبدي بنفسه،
ً
كذلك من يجزع من األسر ـ لان رجَ أم امرأة ـ فيقتل نفسه ليدفع عن نفسه بَء وآالم األسرُ ،يقال له
َّ ُ
حرمت عليه الجنة".
الحديث القدس ي" :بادرني عبدي بنفسه،
وقال صلى هللا عليه وسلم" :أشد الناس بَء األنبياء ،ثم األمثل فاألمثلُ ،يبتلى العبد على
ً
حسب دينه؛ فإن لان في دينه صلبا اشتد بَؤه وإن لان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه [ " ..صحيح
سنن ابن ماجه.]3249:
َّ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إنا كذلك ،يشتد علينا البَء ُويضاعف لنا األجر" ،فقال :يا
رسول هللا ! أي الناس أشد بَء ؟ قال" :األنبياء ،ثم الصالحون ،وقد لان أحدهم ُيبتلى بالفقر ،حتى
ً
ما يجد إال العباءة يجوبها فيلبسهاُ ،ويبتلى بالقمل حتى يقتله ،وألحدهم لان أشد فرحا بالبَء ،من
أحدكم بالعطاء " [ صحيح األدب املفرد.]395:
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إن ِعظم الجزاء مع عظم البَء ،وإن هللا تعالى إذا أحب قوما
َّ َ ُ
السيط " [صحيح سنن الترمذي .]1954 :ومقابلة
ابتَهم ،فمن رض ي فله الرضا ،ومن سيط فله
بَء األسربقتل النفس ،هو من السيط الذي يبطل األجر.
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال يزال البَء باملؤمن واملؤمنة ،في جسده وأهله وماله ،حتى
يلقى هللا عز وجل وما عليه خطيةة " [صحيح األدب املفرد .]380 :هذا ما لم يبسيط البَء ،وأشد
ً
ً
أنواع البسيط أن يقتل املرء نفسه هربا وجزعا من البَء.
َ
نصب ـ تعب ــ ،وال َ
املؤمن من َ
ونحو ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم" :ما ُي ُ
وصب ـ
صيب
َ
َّ
كف َر ُ
مرض ـ وال هم وال َ
حزن ،وال ً
هللا بها من خطاياه "البلاري.
أذى وال رم ،حتى الشوكة ُيشاكها؛ إال
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ومنها :أن الصحابة والسلف الصالح قد تعرضوا لألسر والتعذيب الشديد  ..ومنهم من
ُعذب في النار حتى املوت  ..ومنهم من ُ
ص ِلب حتى املوت  ..فما ُعرف عن أحدهم أنه رخص لنفسه أو
لغيره أن يقتل نفسه بأي وسيلة ،ليستريح ويدفع عن نفسه بَء األسروعذابه وفتنته!
كما في قصة الصحابي عبد هللا بن حذافة السهمي رض ي هللا عنه ،ومن معه  ..مع الطارية
ملك الروم ومما جاء في قصته َّ
أن الطارية لان يعرضهم على القدور املغلية بالنار  ..أو أن يرتدوا عن
دينهم  ..فيؤثرون القدور املغلية بالنار على أن ال يرتدوا  ..ولانوا بإمكانهم قبل أن يتعرضوا لهذا النوع
من البَء الشديد أن يقتلوا أنفسهم بأنفسهم بطريقة أسهل وأرحم  ..حاشاهم!
َ
وكذلك قصة أصحاب األخدود  ..حيث لان ُيلقى في األخاديد من النيران الرجال والنساء
واألطفال  ..أو أن يرتدوا عن دينهم  ..فآثروا أن ُيلقى بهم في النار  ..وال أن يرتدوا  ..وال أن يقتل أحدهم
َُْ
ْ
َّ َ
ُ َ ْ َ ُ ُْْ ُ
ود ِ .إذ
نفسه بنفسه  ..وهؤالء قد نزلت فيهم آيات كريمات :ق ِت َل أصحاب األخد ِود  .الن ِار ذ ِ
ات الوق ِ
َّ ْ
ْ ُ ْ َّ َ ُ ْ ُ
ُ ْ َ ََْ ُ ُ ٌ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ ُْ ْ َ ُ ٌ َ َ َ َ ُ
اَّلل ال َع ِز ِيز
هم عليها قعود  .وهم على ما يفعلون ِباملؤ ِم ِنين ش ُهود  .وما نقموا ِمنهم ِإال أن يؤ ِمنوا ِب ِ
ْ َ
يد البروج.8-4:
الح ِم ِ
ُ ْ َ ُ ُ
ُ ْ َ
ُ
فيه،
ض ،فيجع ُل ِ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :لان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في األر ِ
َ ُ
ُ َ
باثنتين ،وما ُّ
ْ
ُ َُ
ُ
في ُ
الحديد
بأمشاط
يصد ُه ذلك عن ِدي ِن ِهُ ،وي ْمشط
فيش ُّق
أس ِه
جاء
ِ
ِ
باملنشار فيوضع على ر ِ
ِ
ِ
َ
ُّ ُ
يسير الر ُ
األمر ،حتى َ
وهللا ُلي ِت َّم َن هذا ُ
اكب
لحم ِه من عظم أو عصب ،وما يصده ذلك عن ِدي ِن ِهِ ،
ما دون ِ
ُ
َ
يلاف إال َ
َ
َ
رنم ِه ،ولكنكم تستعجلون "البلاري .ما
على
الذئب
أو
،
هللا
صنعاء إلى حضرموت ،ال
من
ِ
ُّ
يصد ُه ذلك عن دينه  ..وال يحمله على االنتحار  ..فيقتل نفسه بنفسه  ..ألجل ذلك ُحمدواُ ،
وح ِمد
ِ ِِ
ِ
صنيعهم.
ومنها :أن قوله" الدفاع عن ال ِعرض مقدم على الدفاع عن النفس" ،رير صحيح  ..وهو
ملالف لترتيب األصوليين والفقهاء ملقاصد الشريعة بحسب أهميتها  ..فمقصد الحفاظ على النفس
جاء بعد مقصد الحفاظ على الدين  ..وقبل الحفاظ على مقصد العقل ،وال ِعرض ،واملال.
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ومنها :أن الدفاع عن ال ِعرض  ..واجب ال خَف فيه  ..وهو من الجهاد في سبيل هللا  ..لكن
ً
العرض واألعراض ش يء  ..وأن يقتل املرء نفسه بنفسه ـ سواء لان رجَ أم امرأة ـ تحت
القتال دون ِ
عنوان الدفاع عن العرض ش يء آخر  ..ال يجوز  ..وال ينبغي اليلط بينهما!
ومنها :أن هذا القول مفاده أن أخواتنا املعتقَت في سجون الطغاة املجرمين  ..والَتي قد
يتعرضن لَعتداء والفجور من قبل زبانية الطغاة  ..آثمات وملطةات  ..ومرتكبات لفاحشة الزنى ..
ألنهن بإمكانهن أن يقتلن أنفسهن بأنفسهن ،وهن في سجونهن  ..وما فعلن  ..فهذا العمل متيسر لكل
ً
ً
ً
سجين لو لان مباحا  ..وهذا القول ال أعرف عاملا معتبرا يقول به  ..وهو ملالف للمنقول ،واملعقول،
كما تقدم.


س :67وهنا يأتي سؤال آخر يفرض نفسه ،ويتردد على ألسنة الناس :إن تمكن
فجار العدو من املرأة املأسورة تحت اإلكراه والتعذيب املحقق  ..هل عليها حرج ،وهل ُت َ
عتبر
زانية؟
الجواب :ال؛ ليست زانية  ..وليس عليها حرج  ..ما دامت لارهة ومكرهة على ما يصنعون بها
َ
 ..بل لها أجر عظيم على الصبر واالحبساب  ..والذي يرميها بالزنى ُيجلد حد القاذف؛ الذي يرمي
املؤمنات املحصنات بالزنى!
إيمانه إ َّال َم ْن ُأ ْكر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئ ٌّ
قال تعالىَ  :من َك َف َر باَّلل من َب ْعد َ
اإل َيم ِان النحل.106:
ب
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
فاإلكراه يعذر صاحبه لو أظهر الكفر األكبر ما دام باطنه مطمةنا باإليمان  ..فألن يعذره فيما دون
ذلك من باب أولى  ..ولل الذنوب واليطايا هي دون الكفروالشرك.
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :إن هللا تعالى تجاوز لي عن
أمتي اليطأ والنسيان ،وما استكرهوا عليه " [صحيح الجامع .]1731:وفي روايةُ " :عف َي َّ
ألمتي عن
ِ

116

من بداية
الثورة املباركة
ُ
ْ ُ
ُ
ُ
استكرهوا
عليه" .وفي رواية"ُ :و ِضع عن أمتي اليطأ ،والنسيان ،وما
ِ
كرهوا ِ
اليطأ ِ
والن ِ
سيان وما است ِ
عليه" .وللها روايات صحيحة تؤكد صحة املعنى الذي أشرنا إليه ،والحمد هلل رب العاملين.


س :68سؤال :هل مجرد االنتصار بالكافر أو االستعانة به على دفع ظلم وبغي
ُ
املسلم ،كفر وردة ،أم في املسألة تفصيل  ..فقد ن ِقل عن أحد الشيوخ املعروفين أنه يقول ـ كما
في موقعه! ــ" :ننبه لل من يسبنصر باألمريكان ،من الفصائل في سوريا أو ريرها ،سواء لان من
يسبنصر بهم على تنظيم الدولة أو ريرهم من املسلمين ،أن هذا االسبنصار إضافة إلى كونه
مظاهرة للكفار على املسلمين وهو ردة معلومة وأدلتها مشهورة  ..ومن شاء من الفصائل
املسلمة أن يرد عدوان تنظيم الدولة عن نفسه أو عن املسلمين فليتوحد مع إخوانه املجاهدين
الصادقين وليدحروا بتوحدهم عدوان الدولة ورلوها وجورها إن أبت أن ترعوي ،أما
ً
االسبنصارعليهم بالصليبيين فَ يحل لهم ذلك بحال "ا -هــ .فما قولكم ،وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين ،وبعد .املسألة فيها تفصيل ،وتفصيلها لالتالي:
 -1االنتصار بالكافر على إسَم املسلم الظالم  ..كفر وردة؛ ألنه انتصار على اإلسَم ،وليس
على الظالم وظلمه.
ً
 -2االنتصار بالكافر على املسلم الظالم ،لكونه مسلما  ..أو لكون الذين ينتصر عليهم من
ً
أيضا كفر وردة  ..وعلى هاتين الحالتين ُت َ
حمل األدلة ـ وأقوال أهل العلم ـ التي تفيد
املسلمين  ..فهذا
كفرمن ظاهرالكافرين على املسلمين.
 -3االنتصار بالكافر على املسلم الظالم الباغي ،من أجل دفع ظلمه وبغيه وعدوانه عن
الحقوٍ والحرمات ،واألعراض وحسب  ..فهذا ُيقال فيه التالي:
ً
إن استطاع املسلمون أن يردوا بغي وعدوان وظلم املسلم ـ سواء لان هذا املسلم فردا أم
ً
جماعة ـ من تلقاء أنفسهم ،فهذا هو الواجب الذي ال تجوز الحيدة عنه ،كما قال تعالىَ  :وِإن
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َ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ
َ ْ
َطائ َف َتان م َن ْاملُ ْؤمن َين ْاق َت َت ُلوا َف َأ ْ
ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما ف ِإن َبغت ِإ ْح َد ُاه َما َعلى األخ َرى فقا ِتلوا ال ِتي ت ْب ِغي َح َّتى
ِِ
ِ ِ ِ
ُْْ
َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ
َ
صل ُحوا َب ْي َن ُه َما ب ْال َع ْدل َو َأ ْقس ُطوا إ َّن َّ َ
اءت َف َأ ْ
اَّلل ُي ِح ُّب املق ِس ِطين الحجرات.9:
اَّلل ف ِإن ف
ِ
ِ
ت ِفيء ِإلى أم ِر ِ
ِ
ِ
ِ
أما إن عجز املسلمون عن دفع ظلم وبغي وعدوان وإجرام املسلم من تلقاء أنفسهم ـ سواء
لان هذا املسلم املجرم من اليوارج الغَة أم من قطاع الطريق ـ ولان دفعه ال يتحقق إال بنوع
استعانة أو تعاون مع الكافر األصلي  ..فهذا جائز ،بل هو الواجب  ..الذي دلت عليه األدلة النقلية
والعقلية سواء  ..والقول عن هذا النوع ـ أو القدر ـ من التعاون واالستعانة بأنه" ردة معلومة" ،قول
باطل ،ملالف للنقل والعقلُ ،يفض ي إلى الغلو والظلم ُ ..ويَمس أهواء الغَة!
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ
َّ ُ ْ َ
ْ ْ ْ
اإلث ِم َوال ُعد َو ِان َواتقوا اَّلل ِإ َّن اَّلل
قال تعالى :وتعاونوا على ال ِبر والتقوى وال تعاونوا على ِ
َ ُ ْ
َ ُ ْ َ
اب املائدة .2:وقوله َ وت َع َاونوا ؛ عامُ ،يفيد األمر بالتعاون فيما بين املسلمين بعضهم
ش ِديد ال ِعق ِ
مع بعض ،وفيما بين املسلمين وريرهم  ..ما دام هذا التعاون ُيفض ي إلى البر والتقوى ،ويدفع اإلثم
والعدوان!
والذي يحرم ويجرم التعاون مع رير املسلمين مهما لانت الضرورة ،ولان الهدف ،ولانت
النبيجة املحققة من وراء انتفاء التعاون  ..حتى لو لانت النبيجة تفض ي إلى اإلثم والعدوان  ..وتعطيل
البر والتقوى  ..فهذا مثله مثل من يعمل بعكس اآلية؛ يتعاون على اإلثم والعدوان ،وال يتعاون على البر
والتقوى  ..ويأمر باملنكر ،وينهى عن املعروف  ..فاملوقف السلبي ،موقف وعمل ُيسأل عنه صاحبه؛
فعدم التعاون على البروالتقوى ،هو تعاون على اإلثم والعدوان.
وهللا تعالى يأمر بالعدل واإلحسان وينهى عن الفحشاء واملنكر ،والبغي ،كما قال تعالى:
ُْ َ ْ ْ
ُ ُ َ َّ ُ
َْ َ
ْ
ُْ
َ
إ َّن َ
اَّلل َي ْأ ُم ُر ب ْال َع ْدل َ
اإل ْح َس ِان َوِإيتاء ِذي الق ْرَبى َو َينهَى َع ِن الف ْحشاء َواملنك ِر َوال َبغ ِي َي ِعظك ْم ل َعلك ْم
و
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ
تذك ُرون النحل .90:فكل تعاون أو عمل ُيفض ي إلى العدل واإلحسان  ..فاهلل تعالى يأمر به ،ويحبه
ويرضاه  ..ولل تعاون أو عمل يفض ي إلى الفحشاء ،واملنكر ،والبغي  ..فاهلل تعالى ينهى عنه  ..وال يحبه،
وال يرضاه من عباده  ..بغض النظرعن أطراف وعناصرالتعاون.
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ً
فالظلم مبغوض ومحارب لذاته ،يجب دفعه ومنعه؛ أيا لان صاحبه  ..ولانت دوافعه ..
َ َ ُّ َ َّ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ
ً
َ
ين َآمنوا كونوا ق َّو ِامين
والعدل محبوب ومطلوب لذاته ،أيا لان صاحبه  ..كما قال تعالى :يا أيها ال ِذ
ُ
ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ
اعد ُل ْوا ُه َو َأ ْق َر ُب ل َّلت ْق َوى َو َّات ُق ْوا َ
آن َق ْوم َع َلى َأ َّال َت ْعد ُل ْوا ْ
اَّلل ِإ َّن
َّلل ش َه َداء ِبال ِقس ِط وال يج ِرمنكم شن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُُْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ
َ ُ َ
َ َ
اع ِدلوا َول ْو لان ذا ق ْرَبى األنعام.152:
اَّلل خ ِب ٌير ِب َما ت ْع َملون املائدة .8:وقال تعالى :وِإذا قلتم ف
ً
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :واشهدوا على املحسن ـ َّأيا
ً
لان هذا املحسن ـ بأنه محسن ،وعلى املس يء ـ َّأيا لان هذا املس يء ـ بأنه مس يء " [السلسلة الصحيحة:
.]457
ً
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم" :انصر أخاك ظاملا أو مظلوما "فقال رجل :يا رسو َل هللا ،أرأيت
ً
إذا لان ظاملا كيف أنصره؟ قال" :تحجزه ،أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره "البلاري .وفي رواية:
"تأخذ فوٍ يديه" .فإذا تعسر منعه من الظلم إال بنوع استعانة بغير املسلمين  ..تعينت االستعانة،
وتعين منع وقوع الظلم.
وقال رجل :يا رسو َل هللا ما العصبية؟ قال" :أن ُتعين َ
قومك على الظلم" .ومن إعانة قومك
وجماعتك على الظلم أن تسكت على ظلمها وأنت قادرعلى منعها عن الظلم ،ولو لان ذلك باالستعانة
بغيرك ،ولان هذا الغيرمن ريراملسلمين.
َ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :من َ
نص َر َ
قومه على رير الحق فهو لالبعير الذي ُر ِد َي فهو ُينز ُع
بذنبه " [صحيح سنن أبي داود.]4270:
َ
َ
َ
أوشك أن
الظالم ،فلم يأخذوا على يديه
الناس إذا رأوا
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إن
َ
الناس "؛ عام
يعمهم هللا بعقاب منه " [صحيح الجامع .]1973:وقوله صلى هللا عليه وسلم" إن

وشامل لكل الناس؛ لافرهم ومؤمنهم ،فسنة هللا تعالى في عباده أن يأخذهم بعقاب من عنده إن لم
يأخذوا على يد الظالم بالزجر والنهي ،فينتصفون منه لضحاياهم من املظلومين  ..فالظلم والسكوت
على الظلم والظاملين يدع الدياربَقع!
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ً
ُ
وفي الحديث القدس ي" :يا عبادي إني حرمت الظل َم على نفس ي ،وجعلته بينكم محرما فَ
تظاملوا "مسلم.
والذي يقول :إن تعسر إنكار الظلم عن طريق املسلمين ،ال يجوز إنكاره عن رير طريق
املسلمين  ..وال التعاون على إنكاره مع رير املسلمين  ..هو كمن يقول :إن هللا تعالى يأمر بالظلم ..
وبالسكوت على الظلم  ..والعياذ باهلل!
وقال صلى هللا عليه وسلم" :اتقوا الظلم ما استطعتم " [صحيح الترريب .]2221:فإن لم
تستطع أن تدفع الظلم وتتقيه بنفسك وبمن معك من املسلمين  ..واستطعت أن تدفعه وتتقيه بغير
املسلمين  ..تعين دفعه وال بد  ..ألن النبي صلى هللا عليه وسلم يقول" :ما استطعتم".
ً
َ ُ ً ً
ُ
صلحا آمنا ،فتغزون أنتم وهم عدوا من
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ستصالحون الروم
َْ
ً
فبسلمون وتغنمون [ "...صحيح الجامع .]3612:والحديث وإن
ورائهم ـ وفي رواية :عدوا من ورائكم ـ
لان ُيشير إلى وقعة محددة ،في زمن محدد  ..تأتي في املستقبل  ..إال أنه أفاد معان عدة منها :مبدأ جواز
ً ً
الصلح مع نصارى الروم صلحا آمنا ،والتعاون معهم على رد عدو آخر ـ رده وتحجيمه ضرورة تستدعي
هذا الصلح والقدر من التعاون والتناصر ـ في أي وقت من األوقات ،املسلمون يحتاجون فيه ملثل هذا
النوع من التصالح ،والتعاون  ..فالعبرة بمعاني ودالالت الحديث ،ال بلصوص السبب.
ً
ومنها :أن الحديث قال" :عدوا" ،ولم يحدد صفة وهوية واسم هذا العدو  ..فقد يكون هذا
ً
ً
ً
العدو شيوعيا ملحدا  ..أو مشرلا من عبدة األوثان  ..أو من الروافض الحاقدين  ..أو من اليوارج
األشرار؛ شر اليلق واليليقة ،كما جاء وصفهم في األحاديث النبوية  ..فهذه األصناف للها تحتملها
ً
لفظة وللمة" عدوا".
وعن عبد الرحمن بن عوف ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :شهدت مع عمومتي
ِحلف املطيبين ،فما أحب أن أنكثه وأن لي حمرالنعم " [صحيح األدب املفرد.]441 :
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فهذا الحلف ينطوي على التناصر فيما بين املشركين على نصرة املظلوم ،واالنتصار له من
ً
الظالم  ..أيا لان املظلوم ،ولان الظالم  ..ولان القائمون عليه من املشركين  ..ومع ذلك فإن النبي
ً
صلى هللا عليه وسلم قد باركه واستحسنه ،وأثنى عليه خيرا ،وود لو أن هذا الحلف ظل إلى ما بعد
مبعثه صلى هللا عليه وسلم ،وال ينقضه  ..للغاية النبيلة من وراء انعقاده.
قال ابن األثيرفي النهاية :اجتمع بنو هاشم ،وبنو زهرة ،وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية،
ً
وجعلوا طيبا في جفنة ،ورمسوا أيديهم فيه ،وتحالفوا على التناصر واألخذ للمظلوم من الظالم،
ُ
فسموا املطيبين ا -هـ.
ً
ومن األدلة العقلية التي توافق النقل ُ ..يقال :لو أن مسلما من الغَة املفسدين الظاملين ـ
ً
َ
سواء لان فردا أم طائفة ـ أراد أن يحرٍ عليك بيتك على من فيه من األهل والذراري  ..وقد ش َرع
ً
بالحرٍ والقتل فعَ  ..ثم لم تستطع دفعه ،وال شره  ..ولم تجد من يعينك على إطفاء ناره ،ودفع شره
ً
إال الكافر  ..فهل ُيقال لك ال يجوز لك أن تستعين بالكافر على هذا املجرم الظالم لكونه مسلما ..
واصبرعلى حريق النارأنت وأهلك وأطفالك  ..أم أن لل عاقل يقول لك :لك لامل الحق في أن تستعين
بكل قادر من حولك على دفع هذا الشريروشره عنك ،وعن أهلك ،وبيتك ..؟!
قال شيخ اإلسَم ابن تيمية في الفتاوى  :146/28أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل
الذي فيه االشتراك في أنواع اإلثم ،أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوٍ وإن لم تشترك في إثم ،ولهذا
قيل :إن هللا ُيقيم الدولة العادلة وإن لانت لافرة ،وال ُيقيم الظاملة وإن لانت مسلمةُ .ويقال :الدنيا
تدوم مع العدل والكفر ،وال تدوم مع الظلم واإلسَم .وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :ليس ذنب
ً
ً
أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم "؛ فالباغي ُي َ
صرع في الدنيا وإن لان مغفورا له مرحوما في
اآلخرة ،وذلك أن العدل نظام لل ش يء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في
اآلخرة من خٍَ ،ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن لان لصاحبها من اإليمان ما ُيجزى به في اآلخرة ا -هــ.
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فإن قيل :هل لهذا النوع من التعاون والتناصر بين املسلمين وريرهم شروط  ..أم أن األمر
ُم َترك له العنان من ريرقيد وال شرط؟
أقول :نعم؛ له شرط ،وشرطه أن ال يؤدي هذا النوع من التعاون والتناصر إلى مفسدة
ومظلمة أعظم من املفسدة واملظلمة املراد إزالتها  ..فاإلسَم جاء بجلب املصالح ،ودفع املفاسد ..
ً
ودفع أكبرالضررين واملفسدتين بأقلهما ضررا ومفسدة.
وفيما يلص الفصائل املجاهدة املقاتلة على أرض الشام ُ ..يضاف شرط آخر ،لقبول أي
ً
ً
مساعدة ـ أيا لان نوعها ـ من أي جهة رير مسلمة  ..أيا لانت هذه الجهة  ..وهو أن ال تكون هذه
املساعدة على حساب حرية القرار السياس ي ،والعسكري لتلك الفصائل  ..وأن ال تكون تلك
املساعدات مشروطة بببعية تلك الفصائل لتلك الجهات واألطراف اليارجية ـ الداعمة أو املساعدة ـ
ريراملسلمة.
بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعَه  ..وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
2014/9/3
 -1186االسبنصاربأمريكا على داعش في سوريا.
ملا كتبت مقالتي" االنتصار بالكافر على دفع ظلم وبغي املسلم" ،لم يكن ررض ي  ..ولم
يلطر على بالي  ..فكرة التأصيل ملشروعية التعاون مع أمريكا في حربها على داعش  ..ال؛ وإنما أردت أن
أتناول املوضوع من زاوية فقهية وحسب  ..وكرد على من اعتبر أن املسألة من املكفرات التي توقع
صاحبها في الردة  ..على أي وجه لان هذا التعاون واالسبنصار!
أما مسألة االسبنصار بأمريكا والدخول في حلفها على محاربة داعش  ..فالقضية أكبر من
َ
ً
أن ُينظر إليها من زاوية فقهية وحسب  ..بعيدا عن االعتبارات السياسية ،وما تقتضيه السياسة
الشرعية من خيارات ،وأحكام.
فإن لان لنا مأخذ على داعش  ..فلنا عشرات املآخذ على الحكومة األمريكية وسياساتها!..
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وإن لانت لداعش ضحايا أبرياء  ..فألمريكا أضعاف ،أضعاف ضحايا داعش  ..وإن لانت
داعش ظلمت وبغت في جانب  ..فأمريكا قد ظلمت في عشرات الجوانب  ..وعشرات املواضع ..
وتاريلها املعاصر حافل بالكيد على اإلسَم واملستضعفين من املسلمين  ..وباألخطاء الكثيرة بحق
املسلمين  ..وما أخبار سجن أبي رريب في العراٍ ،وسجن جونبناموَ ،
وسجن الشيخ الضرير عمر عبد
الرحمن الذي تجاوز اليامسة والسبعين من عمره في السجون األمريكية عن مسامعنا ببعيد !..
أمريكا ال يمكن أن تكون بريةة في مواقفها وسياساتها تجاه الشرٍ األوسط وما تتَطمه من
أمواج وأحداث  ..فهي لها استراتيجياتها اليطيرة في املنطقة ،والياصة بها  ..ال يمكن ـ وال يجوز ألحد ـ
أن ُيطاوعها عليها !..
أمريكا لو وجهت صواريلها  ..وطيرانها نحو األراض ي السورية  ..ال يمكن أن تقتصر على
محاربة داعش  ..وإنما ستكون داعش شماعتها في ضرب جميع الفصائل املجاهدة الثائرة الشريفة
والعرض  ..ومن وراء املجاهدين حاضنتهم الشعبية من املدنيين!
التي تغارعلى الدين ،واألرضِ ،
داعش ستكون َّ
شماعة أمريكا للتدخل في مستقبل سوريا  ..وفي الشأن السوري  ..وفي
الشاردة والواردة  ..ما عظم شأنه وما قل  ..من حياة السوريين!
ً
لذا ـ وهذا موقفي الشيص ي ـ فإنني أتحفظ جدا على التدخل األمريكي في سوريا  ..وعلى
الدخول في حلفها واستراتيجيتها  ..وأرفضه  ..وال أجيزه  ..وأضع عليه عشرات إشارات االستفهام ..
التي تحمل في طياتها الشك ،والريبة من النوايا األمريكية  ..ومن سياساتها املييفة نحو املنطقة
بعامة ،وفي سوريا بلاصة!
وإني ألنصح إخواني املجاهدين والثوار في الشام حفظهم هللا  ..بجميع فصائلهم وكتائبهم ..
أن يقدموا سوء الظن على حسن الظن  ..عند أدنى خطوة يلطونها نحو التعامل مع الحكومة
األمريكية  ...حفظ هللا املسلمين في الشام ،وفي العراٍ ،وفي لل مكان  ..من شر األمريكان  ..وشر
الدواعش  ..ولل ذي شر!
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س :69س :ما هو رأى فضيلتكم بجهاد جبهة النصره و بالشيخ الجوالنى خاصة
بعد ظهوره عل قناة الجزيره وقوله أنه يريد لإلسَم أن يحكم و ال يريد أن يستأثر باالنفراد
بحكم سوريا أو حتى بأي قراريلص ساحة الجهاد؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .األخوة في جبهة النصرة  ..هم أبنائي ،وإخواني  ..يفرحني ما
ً
يفرحهم ،ويسيةني ما ُيسيئهم  ..خطؤهم عزيز علي  ..ثم أحيانا ـ بحكم تجربتي وخبرتي في هذه الحياة،
وفي العمل اإلسَمي بصورة عامة ـ أرى ما ال يرون  ..فأجد أن لهم علي ـ كما ريرهم ـ حق النصيحة ..
وإن لانت في بعض املواضع قاسية بعض الش يء؛ فهي من قبيل قساوة الوالد املحب ،لولده الحبيب
 ..ثم أن القساوة ليست مرادة لذاتها ـ معاذ هللا ـ وإنما هي ضرورية لغيرها  ..ولو لان باإلمكان تفاديها،
لتفاديناها!
وكنت مما نصحتهم به ـ وال أزال ــ :أن يفكوا ارتباطهم بمسمى القاعدة  ..إذ ليس من
الحكمة ،واملصلحة ،والسياسة الشرعية  ..أن نحمل الثورة الشامية  ..جهاد أهل الشام بكل
فصائلهم  ..أن نحمل الشعب السوري املنكوب  ..تبعات أعمال القاعدة ـ بغض النظر عن مدى
صوابه ا من خطئها ـ في اليمن  ..والصومال  ..ونيجيريا  ..والجزائر  ..وأفغانستان  ..والباكستان ..
ً
والعراٍ  ..وفي الغرب  ..والشرٍ  ..والجنوب والشمال  ..فنستعدي بذلك على الثورة الشامية مزيدا
ً
من األمم ،والشعوب والدول  ..ومزيدا من الحصارات  ..والعداوات العسكرية  ..فنسدي بذلك خدمة
عظيمة للطاروت النصيري بشار األسد وحلفائه الروافض من حيث ندري أو ال ندري.
الحكمة ـ وكذا السياسة الشرعية ـ تقتض ي أن نلذل عن الشام ،وأهل الشام ،وثورتهم وجهادهم ..
َ
ً
مزيدا من األعداء والعداوات  ..واملعارك الجانبية  ..والعاملية  ..ال أن نزعر عليهم دول العالم لله ..
ً
ومزيدا من العداوت  ..في وقت لم ينته أهل الشام من مواجهة العدو اللصيق واملحيط بهم من جهاتهم
األربع !...
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الحكمة ـ وكذا السياسة الشرعية ـ تقتض ي أن نلفف عن أهل الشام ،وثورتهم  ..نلفف
عن الشعب السوري املنكوب ،واملشرد ،والجائع  ..تلك الحصارات التي تحيط به من لل جانب  ..ال
ً
أن نزيد على تلك الحصارات  ..مزيدا من الحصارات واألطواٍ  ..ونحن بمقدورنا أن نتفاداها!
ينبغي أن يرى منهم الشعب السوري  ..أنهم يقدمون مصلحة األهداف العامة العظيمة ..
مصلحة اإلسَم  ..مصلحة الشعوب املسلمة  ..مصلحة أهل الشام وثورتهم  ..على مصلحة الحزب،
واالرتباط الحزبي!
ً
هذه النصيحة إن لم يعملوا بها اآلن ـ وقد تأخروا كثيرا ـ ولم يعرفوا قدرها  ..سيعملون بها
ً
ً
ً
الحقا  ..ويعرفون قيمتها الحقا  ..ولكن بعد فوات األوان  ..وبعد أن يكون قد حصل مزيدا من الضرر
 ..ويقع الندم ،والت حين مندم!


س :70سؤال :ملاذا تسمون جماعة الدولة بداعش ،ودولتهم بدولة الدواعش  ..مع
أن الدولة اإلسَمية أصبح لها مساحة أكبربكثيرمن بعض الدول األخرى؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اسمي جماعة الدولة بلوارج داعش ،وبدولة اليوارج
الدواعش  ..لثَثة أسباب:
ً
ً
أوال :ألن هذا االسم هو املطابق لواقعهم  ..والذي يستحقونه شرعا.
ً
ثانيا :ألن للمة" داعش "اختصارالسمهم الطويل  ..فليس في الكلمة مدح وال ذم!
ً
ثالثا :وهو األهم  ..أن اإلعَم األمريكي ،والغربي  ..واإلعَم العربي املنافق  ..يسميهم باسم"
ً
الدولة اإلسَمية في الشام والعراٍ" ،وأحيانا يسميهم" :بدولة اليَفة" ..وهذا منهم ليس من قبيل
التوصيف واإلنصاف  ..ال  ..ما تعودنا منهم االنصاف فيما يلص اإلسَم واملسلمين  ..وإنما يريدون
َ
من وراء ذلك أن يقولوا لشعوبهم  ..ولشعوب العالم  ..هذه هي" الدولة اإلسَمية "أو" اليَفة
اإلسَمية "التي ينشدها املسلمون منذ أكثر من مائة عام  ..ويعملون لها عملها ُ ..ويجاهدون من
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أجلها  ..هذه هي صفات وطبائع ،وأخَقيات ،ومبادئ ،وقيم دولتهم التي ينشدونها  ..فإنها تتجسد
بسلوكيات وأخَقيات  ..ورلو  ..وردر  ..وإجرام  ..دولة البغدادي  ..وبالتالي فإن لل من ُيطالب بقيام
دولة إسَمية  ..فإنه ُيطالب بقيام دولة على طريقة دولة البغدادي!
وهم بذلك يريدون أن يعطوا صورة سيةة قاتمة عن اإلسَم ،والدولة التي ينشدها
اإلسَم  ..لذا وجب ملالفتهم  ..وبيان أن هذه الدولة  ..ال تمثل اإلسَم  ..وال تستحق لقب وصفة،
ً
واسم الدولة اإلسَمية ،فضَ عن أن ُيقال عنها اليَفة اإلسَمية  ..وإنما اسمها دولة داعش أو
دولة اليوارج الدواعش ،ال رير!
والقول بأن هذا االسم" الدولة اإلسَمية في الشام والعراٍ "أو اسم" دولة اليَفة
اإلسَمية" ،فيه إراظة ألعداء هللا من الصليبيين واملرتدين  ..هو من قبيل قلب الحقائق وعكسها ..
ال ينم عن فهم وال دراية لواقع املسألة  ..بل بمثل هذا االسم والتوصيف املغلوط تتحقق اإلساءة
الكبرى ملبادئ وقيم وأخٍَ اإلسَم  ..ودولة اإلسَم العادلة الراشدة التي ينشدها لل مسلم!
تأملوا كم ُيساء لإلسَم واملسلمين  ..عندما ُيقال عن لص قاطع للطريق  ..قاتل رادر
ً
مجرم  ..ال يحترم عهدا وال ذمة  ..يستحل الغدر والسطو على الحقوٍ والحرمات  ..هذا إمام املسلمين
وخليفتهم املنشود  ..والعصابة التي معه  ..هي دولة اإلسَم  ..وهي اليَفة اإلسَمية التي ينشدها
املسلمون منذ أكثر من مائة عام؟!
أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت للمتعصبة ،ذوي العقول املتحجرة املقفلة  ..كما أرجو
أن يكون الجواب قد وصل السائل ،ولل من يسأل نحو سؤاله!


س :71السؤال األول :فضيلة الشيخ ،مض ى على الثورة السورية منذ انطَقتها ما
يقرب من أربع سنوات ،وعلى الررم من اإلنجازات التي حققتها هذه الثورة ،إال أنها قد تلللتها
بعض األخطاء والسلبيات ،برأيكم ما هي السلبيات التي استطاعت الثورة السورية تجاوزها
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وإصَحها؟ وما هي السلبيات التي ما زالت تحملها معها هذه الثورة ،وكيف يمكن إصَحها
والتغلب عليها؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من إنجازات الثورة الشامية أنها حطمت أصنام طواريت
آل األسد ،وبتحطيمها لها حطمت معاني العبودية ،والطاعة ،والتبعية للطاروت في نفوس الناس ..
فحررت اإلنسان من العبودية للطاروت ،وأطلقت له العنان ليعيش حريته ،وكرامته ،ودينه،
وتوحيده من ريرإرهاب وال خوف  ..على ما نزلت به من جراحات وآالم ،ال بد منها في لل عملية خَص.
كما أن الثورة الشامية املباركة ،قد ُعرفت بأنها الكاشفة ،والفاضحة  ..فقد كشفت
وفضحت زيف وكذب الكافرين واملنافقين والدجالين  ..فكشفت وفضحت دجل وكذب املجتمع
الدولي  ..وأبطلت دعواه بأنه حامي لإلنسان ،ولحقوٍ اإلنسان!
ً
كما كشفت وفضحت الذين تستروا دهرا وراء شعارات املقاومة واملمانعة  ..فعرت
وفضحت دعوات البشيع ومن لان وراءها  ..كما عرت لل باطل لاد أن ُيهلك أهل الشام ُ ..ويبعدهم
عن الحق ،والصراط املستقيم  ..وهذه مكاسب ال تقدربثمن.
كما أنها عرت وفضحت املبسلقين ومرض ى النفوس  ..ممن يقتاتون بالثورة وآالم أهل
الشام  ..فلوال الثورة الشامية ملا تم لل ذلك !...
َ َ
وفضح املجرمين  ..وبيان سبيلهم  ..مطلب من مطالب الحق ،كما قال تعالىَ  :وكذ ِل َك
َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُْ
َ
يل امل ْج ِر ِمين األنعام.55:
ات و ِلبسب ِبين س ِب
نف ِصل اآلي ِ
وإن كنا نألم  ..فإن النظام النصيري وأعوانه وشبيحته  ..يأملون أكثر مما نألم  ..على الفارٍ
الكبير بيننا وبينهم  ..فنحن نرجو من هللا ما ال يرجون  ..فقتَنا في الجنة  ..وقتَهم في النار  ..وسلوانا
أننا نقاتل في سبيل هللا  ..ومن أجل قضية عادلة  ..وسلواهم أنهم يقاتلون في سبيل الطاروت  ..ومن
ً
أجل قضية باطلة ظاملة  ..وال يستويان مثَ.
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أما عن السلبيات التي ال تزال تعاني منها الثورة  ..منها رياب التنسيق والتوحد املطلوب
فيما بين الفصائل والكتائب الشامية الثائرة املجاهدة  ..حيث يظهر في كثير من األحيان  ..سيطرة
فكرة ومرض املناطقية على النفوس  ..حيث لل فصيل تهمه منطقته وحسب  ..بينما املناطق األخرى
من سوريا ال تعنيه ،وال تهمه  ..كما تعنيه وتهمه منطقته ،وقريته  ..وهذا قصور في التصور والعمل ..
َ
ً
وأنانية نربأ باملجاهدين امليلصين أن يقعوا فيها  ..ولعل قريبا ـ إن شاء هللا ـ ُيعلن عن توحد كبير فيما
بين جميع الفصائل والكتائب الشامية بكل أطيافها ومسمياتها باسم" مجلس قيادة الثورة" ،تحت
عنوان مبادرة" واعتصموا" ،تتفادى هذا القصور الذي أشرنا إليه.
ً
ُ َ
ُ
قعدن الثورة السورية ..
ومن السلبيات التي تذكر أيضا محاولة فصيل جبهة النصرة أن ي ِ
ويصبغها بصبغة وطابع القاعدة  ..واالرتباط بالقاعدة  ..على ما يبسبب هذا االرتباط  ..من ضرر بالغ
َ
ومحقق للشام ،وأهل الشام ،ومستقبل اإلسَم في الشام  ..ويزعر عليهم وعلى ثورتهم العالم لله ..
ويصعب عليهم مهمتهم ُ ..ويدخل الثورة في نفق مظلم ال نهاية له  ..وهذا ما ال يلفى على أحد.
جميع أهل الشام ممثلون بعلمائهم ومجاهديهم  ..يتكلمون في السر والعلن  ..عن ضرر
ربط الثورة الشامية بالقاعدة  ..وما قد يجر هذا االرتباط عليهم من ضرر محقق  ..ال يستفيد منه إال
الطاروت النصيري ونظامه ،وإيران وحزب الَت  ..وقد رأينا طَئع هذا الضرر في هجمات وضربات
وتكالب التحالف الدولي على الشام وأهل الشام بذريعة القاعدة ومشتقاتها  ...وللهم رجاء بأن
تتصدٍ النصرة على الشام وأهل الشام وثورتهم بفك ارتباطها بمسمى القاعدة !..
هذا أمر كررناه على مسامع النصرة وقادتها أكثر من مرة  ..وفي لل مرة يتعاملون مع ندائنا
وطلبنا من منظور حزبي ،ووالء حزبي ضيق ـ وبش يء من الَمباالة! ـ مؤثرين الوالء واالنتماء لحزب
القاعدة على الوالء واالنتماء لألمة  ..وللشام ،ومسلمي أهل الشام  ..كنا نربأ باألخوة في النصرة أن
يقعوا بش يء من ذلك.
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يلوفهم الشيطان أن بعض عناصرهم املتعصبين ملسمى حزب القاعدة قد تتفلت منهم
بسبب فك ارتباطهم بمسمى القاعدة  ..وفاتهم أنهم مقابل ذلك سيكسبون مَيين املسلمين من أبناء
الشام  ..ورير الشام  ..ومن ُيرض ي هللا بسيط الناس َ ..يرض ى ُ
هللا عنهُ ،ويرض ي عنه الناس  ..ولو بعد
حين!


س :72السؤال الثاني :في الفترة األخيرة طرح البعض في وسائل التواصل
االجتماعي ،مشروع إقامة إمارة إسَمية في الشام ،لكي تجتمع للمة املجاهدين عليها ولضمان
عدم سرقة ثمار هذه الثورة ،ما هو رأيكم في هذا املشروع؟ وما هي نصيحتكم فيما يتعلق بهذا
ً
املشروع؟ خصوصا وأنكم أصحاب" كتاب األحكام السلطانية والسياسة الشرعية "؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أهل الشام ينشدون قيام دولة إسَمية عادلة راشدة لها
مؤسساتها املدنية والعسكرية التي تعينها على أن تنهض بواجباتها الداخلية واليارجية ،تشمل جميع
ثرى وأرض سوريا بإذن هللا  ..وإيما مشروع دون هذا املستوى  ..فهو ضار ومرفوض  ..يفتح الباب
لتقسيم سوريا إلى إمارات متناحرة متدابرة عديدة  ..بعدد أمراء الحرب  ..وربما بعدد الفرٍ املوجودة
 ..وهذا محذور ال بد من أن نتنبه له عند االعَن عن أي خطوة من هذا القبيل.
اليوف والحذر من أن تسرٍ الثورة لصالح مشاريع باطلة وهدامة  ..مشروع  ..وحق ..
ً
وواجب  ..يستدعي منا مزيدا من التكتل  ..والوعي  ..والتوحد  ..والبشاور  ..والعمل  ..لكن ال يواجه
بإعَنات مبسرعة لم تأخذ حقها من الشورى ،والدراسة  ..وضررها يغلب نفعها.
ال نريد إلخواننا أن يقعوا فيما وقعت به جماعة الدولة" داعش" ،حينما أعلنت عن
الدولة  ..ومن ثم اليَفة  ..من دون أي مشورة  ..وال أخذ لألسباب االعتبارية والضرورية لهكذا إعَن
 ..فقاتلت وقتلت على ذلك  ..وسفكت الدم الحرام  ..وأثارت معارك جانبية داخلية من أجل ذلك ،ال
تصب إال في خدمة الطاروت النصيري ونظامه.
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س :73السؤال الثالث :في ظل الصراع بين جماعة" الدولة اإلسَمية "وبقية
فصائل املجاهدين في الشام ،يرى البعض أن الحسم العسكري مع جماعة" الدولة اإلسَمية
"رير مجدي ،لقوة تلك الجماعة وألنه سوف يضعف ويستهلك قدرات الطرفين ،برأيكم ما هو
السبيل األمثل في التعامل معهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التوجيه أن نكف عن جماعة الدولة وعن قتالهم ،ما
كفوا عن قتال املسلمين ومجاهديهم  ..وما كفوا عن السطو على حرماتهم ومقراتهم  ..وما لم يقفوا
عقبة لأداء أمام أهداف الثورة الشامية املنشودة.
أما إن أصروا على القتال ،وافتعال املعارك  ..والتدخل في شؤون الثورة الشامية بطريقة
تلدم النظام  ..وعلى الغدر ـ وهذا املتوقع منهم لسفاهتهم ،وعمالة بعضهم ـ حينةذ ال بد من قتالهم،
ورد عدوانهم  ..بحسب املستطاع.
العدو اليارجي ـ وكذلك الداخلي املتمثل في النظام النصيري الرافض ي ـ لن يستأصلهم ..
سيترك منهم بقية للمهام القذرة التي يعجز عنها  ..والتي تؤذي أهل الشام ومجاهديهم وقادتهم فيما
بعد الفتح والنصر على النظام النصيري  ..كما أن النصوص الشرعية تفيد بأن اليوارج الغَة فرقة
باقية للما ذهب منهم قرن ،ظهر قرن  ..إلى أن يظهر من بينهم املسيح الدجال ،فينصرونه على املسيح
الحق عليه السَم ومن معه من املؤمنين!
وبالتالي ال نتوقع إنهاؤهم وزوالهم بالكلية  ..ولكن نتوقع إضعاف شوكتهم وقوتهم ..
ودحرهم إلى الجحور ،والكهوف  ..وبصورة تسمح للحياة باالستمراروالحركة بإذن هللا.


س :74السؤال الرابع :لقد تشكلت حكومة سورية مؤقتة في األراض ي التركية ،ما
رأيكم في هذه الحكومة وما هي الطريقة األفضل في التعامل مع هذه الحكومة؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يعنينا من هذه الحكومة ،وريرها من البشكيَت التي
تبشكل في اليارج  ..ما تقدمه ألهلنا في الداخل من خدمات ومساعدات  ..فَ نرفضها على االطٍَ ..
ً
وال نتبناها على االطٍَ  ..وإنما نببنى ما يصدر عنها من خير ألهلنا وللثورة الشامية ،ونثني عليه خيرا ..
ً
ونتبرأ من باطلها ،وما يصدرعنها من أخطاء تبنافى مع متطلبات وأهداف الثورة  ..عمَ بقوله صلى هللا
ً
عليه وسلم" :فاشهدوا على املحسن بأنه محسن ،وعلى املس يء بأنه مس يء" ،أيا لان هذا املحسن،
ولان هذا املس يء.
ما تقدم ال يمنعنا من أن نشير إلى أن الحكومة الحق  ..هي التي تتواجد على األرض وفي
امليدان  ..تعيش هموم ومشالل الناس  ..وتتمتع بتمثيل رالب الشعب ،وجميع ـ أو رالب ـ الكتائب
والفصائل الشامية املجاهدة والعاملة على األرض.


ً
ً
س :75السؤال اليامس :لبنان لانت وما زالت شؤونهم مرتبطة ارتباطا شديدا
بالوضع في سوريا ،حيث عانى اللبنانيون مثل إخوانهم السوريين من ظلم وبطش النظام
النصيري ،ويرى بعض أهل السنة في لبنان أن مصيرهم مرتبط بمصير الثورة السورية ،ما هو
توجيهكم ونصيحتكم ألهل السنة في لبنان؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال شك أن هناك ترابط وثيق ومصيري واستراتيجي بين
أهل السنة في سوريا ولبنان  ..اإلساءة إلى طرف هو إساءة للطرف اآلخر منهما  ..وآالمهما ومعاناتهما
مشتركة تجاه النظام األسدي النصيري.
وهنا أود أن أشير أنه لم يكن من الحكمة ،وال السياسة الشرعية ـ في هذه املرحلة ـ أن يفتح
بعض الفصائل أو العناصر معارك جانبية على األراض ي اللبنانية ،لألسباب التالية:
 1ـ فيه تشتيت للقوة وللمعركة األساس مع النظام النصيري في سوريا ..
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 2ـ فيه ضرر ملةات اآلالف من النازحين املتواجدين على األراض ي اللبنانية  ..وقد شاهدنا
ً
شيةا من ذلك.
 3ـ فيه استعداء لجميع املؤسسات والهيةات العسكرية واملدنية اللبنانية  ..وحملها على
املواجهة مع الثوار واملجاهدين السوريين  ..بعد أن لان كثير منها يقف موقف الحياد  ..أو املتفرج ..
وربما املتعاطف مع الثورة  ..وهذا مطلب من مطالب حزب الَت اللبناني  ..حيث لان وال يزال
ً
حريصا على أن يزج في معركته مع ثوارومجاهدي الشام جميع املؤسسات العسكرية واألمنية واملدنية
 ..واألحزاب اللبنانية !..
 4ـ لان حزب الَت يؤذي النازحين واملهاجرين السوريين باسم الحزب ،والطائفة الشيعية
 ..وبعد الذي حصل  ..أصبح يؤذيهم ،ويمارس سياساته الطائفية االسبةصالية البغيضة باسم
الدفاع عن اللبنان ،وعن جنود ،وأمن اللبنان  ..فكان هذا الذي حصل بمثابة الهدية له  ..وحبل
النجاة!
 5ـ عدم تفهم الشعب اللبناني ـ بكل أطيافه ـ ملثل هكذا عمل  ..مما قد ينمي الشعور
بالحساسية والتنافر والعداوة فيما بين الشعبين  ..وهو مطلب من مطالب النظام النصيري ،وحزب
الَت!
 6ـ إضافة إلى أن مثل هذا العمل ـ ليطورته وحساسيته والنعكاساته على جميع الثورة ـ
لان ينبغي أن يلضع للشورى بين الكتائب والفصائل الفاعلة على أرض الشام  ..قبل أن يصدر أي
قرار ..ولم يحصل ش يء من ذلك.
ألجل هذا الذي تقدم قلت ،وأقول :لم يكن من الحكمة وال السياسة الشرعية أن يحدث
اإلخوان ما أحدثوه على األراض ي اللبنانية ،وهللا تعالى أعلم.
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س :76السؤال السادس :مازالت فةة من علماء الشام يؤيدون ويدافعون عن
الطارية النصيري بشار األسد ،وقد يتعذر لهم البعض أن موقفهم هذا هو من باب دفع
املفسدة وجلب املصلحة ،فبعض هؤالء العلماء لديهم معاهد شرعية ،وبعض الدروس
الشرعية ،فهل هذا يمكن أن يكون عذرلهم في عدم تكفيرهم  ،أم أنه ليس لهم بعذر؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بعد لل الذي حصل  ..فقد بدا كفر وإجرام الطاروت
بشار األسد ونظامه النصيري للعميان  ..وصغار وعوام الناس  ..وبالتالي ال يعذرهم ش يء مما ورد في
السؤال  ..سوى اإلكراه  ..لقوله تعالى :إ َّال َم ْن ُأ ْكر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئ ٌّ
اإل َيم ِان النحل.106:
ب
ن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
وهؤالء الذين يقفون مع الطاروت النصيري ،وفي مصافه  ..ليسوا علماء  ..مهما اتسع
صيتهم  ..أو تزيوا بزي العلماء  ..فالعالم الحق هو الذي يكفر بالطاروت  ..ويشهد بالتوحيد املنافي
َْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ ْ َ ً ْ
َ
َ َ ُ َ َّ َ َ َّ
اَّلل أن ُه ال ِإل َـه ِإال ُه َو َواملَ ِئكة َوأ ْولوا ال ِعل ِم قآ ِئ َما ِبال ِق ْس ِط ال
للوالء للطواريت ،كما قال تعالى :ش ِهد
َ َّ َ َ َّ
إ َل َـه إ َّال ُه َو ْال َعز ُيز ْال َحك ُ
يم آل عمران .18:فجميع أولوا العلم بدون استثناء يشهدون أن ُه ال ِإل َـه ِإال
ِ
ِ ِ
ِ
َ َّ َ َ َّ
ُه َو ، ومن لان يؤمن بالطاروت  ..وينصره  ..ال يشهد بحق أن ُه ال ِإل َـه ِإال ُه َو ، ومن ال يشهد هذه
ُ ُ ْ ْ ْ
الشهادة يلرج من زمرة أ ْولوا ال ِعل ِم . إلى زمرة أولي الجهل والهوى!


س :77السؤال السابع  :أقامت بعض الفصائل في الشام بعض املحاكم الشرعية،
فهل يجوز إقامة الحدود على الناس كحد القتل والسرقة والزنى وريرها ،في ظل واقع الشام
اليوم ،أم أنه ينبغى على تلك املحاكم تجنب إقامة تلك الحدود؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .انعقد النص ـ ومن أهل العلم من نقل اإلجماع ـ على أن
ُ
الحدود ال تقام بأرض الحرب ،خشية أن يقفذ املحدود ـ الذي استوجب عليه الحد ـ إلى صف العدو ..
فينقلب إلى عدو محارب هلل ولرسوله وللمؤمنين  ..وهذا املحذور متيسر اآلن في معركتنا مع الطاروت
وجنده  ..القتراب خطوط التماس والجبهات بين الفريقين  ..كما أن ظروف وإمكانيات الكتائب
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والفصائل في هذه املرحلة ـ وبصورتها املتفرقة ـ رير قادرة على احتواء مضاعفات وتبعات قيام بعض
الحدود  ..من حماية للقضاة  ..والشهود  ..وأهل الحق  ..وإيقاف الثأر  ..ونحو ذلك  ..وقد وقفنا
بأنفسنا على ش يء من تلك املشالل!
من متطلبات قيام الحدود وجود األرض اآلمنة  ..والسلطة النافذة  ..والسلطان الذي
تجتمع عليه الكلمة ،والقادرعلى إنفاذ الحدود  ..واحتواء مضاعفاتها وآثارها.
ما تقدم ال يمنع من قيام الحد الشرعي على املفسدين قاطعي الطريق الذين يسطون على
ً
ً
ً
حرمات وحقوٍ الناس  ..ويكون تأديبهم ،وزجرهم مطلبا شعبيا وملحا  ..فتطبيق الحد الشرعي على
من لان هذا وصفه  ..ال تلفى مصلحته ،وهللا تعالى أعلم.


س :78السؤال الثامن :يقع من بعض أهل الشام أقوال كفرية كسب هللا
واإلسَم ،فهل يجوز إقامة حد الردة عليهم ،في ظل واقع الشام اليوم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من َّ
سب هللا أو سب دين هللا اإلسَم  ..وجاهر بذلك ..
ً
ُ َّ
علم َّ
ُيسبتاب ُ ..وي َّ
ويؤدب  ..فإن عاد إلى السب والطعن مرة ثانية ُيسبتاب أيضا  ..فإن عاد في
عزر  ..وي
الثالثة ُ ..يقام عليه حد الردة  ..فإنه زنديق متَعب!
مع مراعاة ما تقدم ذكره في الجواب عن السؤال السابع الوارد أعَه  ..ومراعاة أن الشعب
السوري بمجموعه حديث عهد بكفر النظام النصيري الذي رَّبى الناس ـ طيلة أكثر من خمسين سنة ـ
على الطعن والتهكم باهلل والد ين  ..وبالتالي ال بد من أن يأخذ حقه في التعليم والتأديب ،والتربية
الصحيحة ،قبل أن يأخذ حقه في العقوبة ،وهللا تعالى أعلم.
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ً
ً
س :79السؤال التاسع :تلعب تركيا اليوم دورا مهما في دعم الثورة السورية ،وقد

تباينت آراء الفصائل حول كيفية التعامل مع الدولة التركية ،فما هي نصيحتكم للمجاهدين في
كيفية التعامل مع تركيا ،وفق ضوابط السياسة الشرعية؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الجواب عن هذا السؤال من شقين :شق أخَقي ،وشق
سياس ي.
أما الشق األخَقي  ..فإنه يلزمنا نحن الشعب السوري ،وجميع الفصائل والكتائب
ً
والهيةات العاملة على األرض السورية  ..أن نتقدم بجزيل الشكر لتركيا حكومة وشعبا ملا يقدمونه
لشعبنا وأهلنا املستضعفين من مساعدات وخدمات إنسانية وإراثية عظيمة  ..وأن نعرف لهم هذا
الحق ونشكره  ..فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا.
ً
أما الشق السياس ي  ..فتركيا هي أكثر دول اإلقليم واملنطقة وقوفا مع الشعب السوري،
ومع تطلعاته ،وثورته ،وقضيته ،واألهداف التي ينشدها من ثورته  ..وهذا يستدعي من الجميع أن
ُيحسنوا جوارها  ..ويحسنوا التعامل والتعايش معها ،وأن ُيقابلوا الجميل بالجميل.
ال ُيس يء لتركيا في هذه املرحلة ،وهذه الظروف إال واحد من اثنين :النظام األسدي املجرم
وشبيحته ،أو خارجي مغال جاهل سفيه  ..وكَ الفريقين أهلنا وشعبنا وثورتنا برآء منهما.


س :80السؤال العاشر :يرى بعض املنظرين ،أن ثورة أهل سوريا على بشار األسد
ً
لانت خطأ فادحا ،وأن هذه الثورة أثببت صحت ما يطرحونه ،من أن املصلحة تقتض ي عدم
ً
اليروج على الحاكم ،وإن لان ظاملا ،وأن املفاسد التي وقعت في الشام كثيرة  ،أكثر من املصالح،
وهذا لله بسبب اليروج على الحاكم ،فما هو قولكم في ذلك؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مهما ترتب على اليروج والثورة على الطاروت بشار
األسد ونظامه ـ الذي اجتمعت فيه جميع مظاهر الكفر ونواقض اإليمان ـ من آثار وآالم فهي ال ولن
تعدل  %1من آثارالذل ،والركون إلى الطاروت ،والرض ى به وبنظامه!
هؤالء الذين يستعظمون ضريبة اإليمان والعزة ،والكرامة ،والحرية  ..نسوا أو تناسوا
ضريبة الذل والينوع ،والركون والعبودية للطارية ونظامه  ..كم لانت باهظة ومكلفة  ..والتي لانت
ُ
تدفع باهظة من الدين ،والنفس ،والعرض ،واملال ،والعزة ،والكرامة ،والحرية  ..ولل ما يملكه
اإلنسان  ..إذ لم يبق عزيز ورال إال وضحى به الناس كضريبة للركون والسكوت على الطاروت
ونظامه!
لان من قبل جندي نصيري واحد يطوف على القرية  ..وعلى القبيلة بكاملها  ..فيذلها،
ويذل رجاالتها وشيوخها  ..ويفعل بأهلها ما يهوى ويريد  ..من دون أن ينكر عليه أحد  ..أو يتجرأ أحد
على مساءلته أو النظر إلى وجهه  ..واليوم نطوف أكثر من نصف سوريا  ..فنجد أهلها وساكنيها
ً
يعيشون لامل العزة والحرية والكرامة  ..ال يجرؤ للب من كَب الطاروت وشبيحته أن يدوس شبرا
َّ
منها  ..ولو لم يكن سوى هذا الفارٍ بين العهدين  ..لكفى  ..ولكن أنى للعبيد أن يفقهوا ذلك؟!
هؤالء الذين يستعظمون ضريبة اإليمان ،والعزة والكرامة  ..قد ألفوا الذل والهوان ..
وألفوا ضريبة الركون والعبودية للطاروت  ..وهؤالء ال رأي لهم عندما تثور الشعوب الحرة الكريمة
املؤمنة  ..تطالب بحريتها ،وكرامتها ،وعزتها  ..وحقوقها!
وهؤالء هم املرجفون الذين حذر القرآن من اإلصغاء إليهم ،وإلى للماتهم  ..وهم موجودون
َ َ ْ ُ
عبر األزمان  ..ال تللوا منهم األجيال والساحات  ..وهم املعنييون من قوله تعالى :ل ْو خ َر ُجوا ِفيكم َّما
َ ُ ُ ْ َّ َ َ ً َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ُ
َّ َ
اعو َن َل ُه ْم َو ُ
يك ْم َس َّم ُ
اَّلل َعل ٌ
املين
زادوكم ِإال خباال وألوضعوا ِخَلكم يبغونكم ال ِفتنة و ِف
يم ِبالظ ِ ِ
ِ
التوبة.47:
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س :81السؤال الحادي عشر :بعد املواجهة التي حصلت بين جبهة ثوار سوريا
وجبهة النصرة ،طرحت مبادرة لبشكيل لجنة شرعية عليا للفصل بين هذين الفصيلين ،على أن
يكون فضيلتكم أحد أعضاء هذه اللجنة ،فهل تشكلت هذه اللجنة ،وماذا قامت به هذه اللجنة
لحد اآلن؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا صحيح  ..لكن في الوقت الذي قبلت بنا جبهة ثوار
ً
سوريا ،واألخوة في حركة حزم الذي تم االعتداء عليهم وعلى مقراتهم أيضا من قبل جبهة النصرة ..
وقبلوا بكل ما كنا نطالبهم به  ..لم َ
نلق أي تجاوب أو تفاعل من إخواننا في النصرة  ..كما أننا عجزنا
عن التواصل مع عناصر منهم تملك اتلاذ القرار  ..وكنا للما نلتقي مع أحدهم  ..لان يعتذر لنا بأنه
ً
ليس بيده ش يء  ..وال يملك أن يتلذ قرارا!
وإنها ملناسبة ألقول لألخوة في النصرة :إذا كنا في مثل هذه امللمات واملشالل الكبيرة  ..التي
ً
ً
تستوجب حَ سريعا  ..نعجز وريرنا عن التواصل معكم  ..فكيف بعامة الناس أن يتواصلوا معكم ..
ويرفعوا مظاملهم ومشاللهم إليكم من ريرمشقة وال خوف؟
ال بد من إيجاد آليات تسهل التواصل معهم؛ مع من بيده القرار من دون مشقة وال عنت ..
وتسهل مراجعتهم ومكاشفتهم فيما يشكل علينا وعلى الناس من أهل الشام !..
الغموض ،واالنكماش  ..وعدم الوضوح  ..واملكاشفة  ..واالنفتاح  ..وبلاصة في مرحلة
نسبشرف فيها قيادة األمة والناس  ..ال ينفع  ..وال يستقيم  ..ضرره يغلب نفعه  ..والشعوب في ثوراتها
ال تقبل مثل هذا الغموض ،واالنكماش!


س :82السؤال الثاني عشر :ما حكم املشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده
أمريكا ضد املسلمين في الشام ،والذي استهدف عدة فصائل ،لان آخرها استهداف حركة أحرار
الشام؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .سبق أن قلنا أن لهذا التحالف مآرب لن تقف عند حدود
مقاتلة داعش كما زعموا  ..وإنما داعش ما هي إال شماعة تبرر للتحالف الدولي بقيادة أمريكا التدخل
في الشأن السوري ،وشأن مستقبل سوريا  ..والنظام الذي سيحكم سوريا  ..بالطريقة الذي يشاء ..
كما تبرر له أن يضرب الفصيل والجماعة الذي ال يرتضيها  ..وقد حصل ذلك ولألسف  ..في الوقت
ً
الذي لم يوجه فيه التحالف ضربة واحدة للطاروت املجرم وقواته؛ الطاروت الذي لم يدع نوعا من
الجرائم إال وارتكبها بحق الشعب السوري املستضعف  ..لذا فإن موقفنا واضح منذ البداية ،والذي
تحدد برفض هذا التحالف ،ورفض أي شكل من أشكال التعاون معه ،ورفض ما جاء ألجله.
وأيما شيص أو فصيل يرتض ي التعاون مع هذا التحالف املشار إليه ويطاوعه على
أهدافه ،والتي منها محاربة مجاهدي وثوار الشام  ..ومحاربة اإلسَم واملسلمين  ..واستعمار الشام ولو
بصورة رير مباشرة عن طريق األذناب والعمَء  ..فهو منهم ،حكمه حكمهم  ..وشريك لهم في الوزر ..
ين َآم ُن ْوا َال َت َّتل ُذ ْوا ْال َي ُه َ
والشام وأهل الشام وثورتهم برآء منه  ..كما قال تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ود
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
ْ َ ْ َ َّ َ
َ َّ َ
ُ ْ َ َّ ُ ْ ْ َّ َ َ َ
املين
والنص َارى أو ِلياء بعض ُهم أو ِلياء بعض ومن يتول ُهم ِمنكم ف ِإنه ِمن ُهم ِإن اَّلل ال ي ْه ِدي القوم الظ ِ ِ
املائدة.51:


س :83السؤال الثالث عشر واألخير :لقد تأخر القضاء على النظام النصيري ،فما
هي نصيحتكم للفصائل الشامية ولعموم أهل سوريا ،حتى يعجل هللا لنا النصروالتمكين؟
وفي اليتام نشكر الشيخ أبو بصير الطرطوس ي على إتاحة الفرصة للحوار معه
والسَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..كما تعلمون
الثورة الشامية لم تعد تواجه النظام النصيري وحاشيته وشبيحته وحسب  ..ولو لان األمر كذلك
لسقط منذ زمن بعيد  ..وإنما تواجه جميع القوى الدولية واإلقليمية التي تقف خلف هذا النظام
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املجرم  ..والتي تدعم هذا النظام ولو بالسكوت عن جرائمه  ..فالرض ى بالش يء كفاعله  ..فهذا من
جملة األسباب التي أخرت النصروالفتح.
لكن هذا الجانب ال يقلقني ،لالجانب املتعلق بأنفسنا  ..وأمراضنا الداخلية  ..هذا الجانب
ً
إن أقبلنا عليه بصدٍ وأصلحناه  ..نكون قد خطونا خطوة كبيرة وسريعة جدا نحو النصر ،والفتح،
ْ َْ َ
ُ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ
الصال َ
نك ْم َو َعم ُلوا َّ
ات َل َي ْس َت ْلل َف َّن ُ
ض ك َما
األ
ي
ف
م
ه
ح
م
وا
ن
والتمكين ،كما قال تعالى :وعد اَّلل ال ِذين آم
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ َ َ
َ ً
َ
َّ
ْ َ َْ َ
َ
َ
ف َّالذ َ
ين ِمن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِكن َّن ل ُه ْم ِد َين ُه ُم ال ِذي ا ْرت َض ى ل ُه ْم َول ُي َب ِدل َّن ُهم ِمن َب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم أ ْمنا لل
استلل
ِ
َ ً
َ َ ْ ُ َ
هذا اليير واملن والعطاء مقابل تحقيق َ ي ْع ُب ُدون ِني ال ُيش ِركون ِبي ش ْيةا النور.55:
َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ ُ
نص ْرك ْم َو ُيث ِبت أق َد َامك ْم محمد.7:
ين َآمنوا ِإن تنصروا اَّلل ي
وقال تعالى :يا أيها ال ِذ
فاليوف على أنفسنا وصفوفنا وجهادنا من أخطائنا أكثر من اليوف على أنفسنا من
عدونا ومن سَحه  ..والعدو يستفيد من أخطائنا ويتقوى بها علينا  ..وال ُينتظر منه ريرذلك.
ُ ْ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ً
ص َارى أخذنا ِميثاق ُه ْم فن ُسوا َحظا ِم َّما ذ ِك ُروا ِب ِه فماذا
قال تعالى :و ِمن ال ِذين قالوا ِإنا ن
ْ
َ َ ْ َْ َ َ َُْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ضاء ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة املائدة.14:
لانت النبيجة والعاقبة فأررينا بينهم العداوة والبغ
ً
ونحن كذلك إن نسينا حظا من الدين والتوحيد  ..يصيبنا ما أصابهمُ ،ويغري هللا فيما
بيننا العداوة والبغضاء  ..فليس لهم لل مرة ،ولنا لل حلوة!
ومن حظوظ الدين التي ال يجوز وال ي نبغي أن ننساها أو نغفل عنها ونفرط بها  ..التوحيد ..
والتوحد  ..واالعتصام بحبل هللا  ..وتفعيل الشورى  ..والعدل فيما بين الناس  ..والجهاد  ..واإلعداد
له على قدر املستطاع  ..وأن تسود فيما بين جميع الفصائل والكتائب الشامية امليلصة املجاهدة
املحبة  ..والثقة  ..وحسن الظن  ..واالحترام املتبادل  ..والنصيحة الصادقة  ..وأن توجد فيما بينهم
وسيلة للمكاشفة تسهل عليهم مراجعة بعضهم البعض عند مورد الشبهات  ..واالتهامات  ..فإن فعلنا
ذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة وفاعلة نحو النصر ،والفتح ،والتمكين ،بإذن هللا  ..ولو كره
الكافرون.
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صر َّ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُْ ْ ُ َ َ ْ
الرح ُ
يم الروم .5-4:وما
اَّلل ينص ُر من يشاء وهو الع ِزيز َّ ِ
ويوم ِةذ يف َرح املؤ ِمنون ِ .بن ِ ِ
ذلك على هللا بعزيزي.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين .وصلى هللا وسلم على سيدنا وقائدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم.


س :84سؤال :كيف نرد على من يقول أنه يجوز التنازل عن أصول الدين كما فعل
رسول هللا ببسليم الصحابي الجليل أبو بصير ،وترك كتابة رسول هللا في الصحيفة ،فمثل هذه
األسةلة شيلنا تحتاج لتأصيل ،لو شرحت لنا هذه الشبهات شيلنا الكريم لكان خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يوجد ش يء مما فعله الحبيب صلى هللا عليه وسلم يعد
ً
تنازال عن أصول الدين ،بل وال عن ش يء من فروعه ودقائقه  ..حاشاه.
الذي فعله الحبيب صلى هللا عليه وسلم في صلح الحديبية صدٍ وحق  ..فهو كما أنه
ً
محمد رسول هللا فهو أيضا محمد بن عبد هللا  ..فأيهما كتب في الكتاب  ..فهو صادٍ ومحق ولم يلرج
عن الحق قيد أنملة.
ُ
ً
نعم؛ لو كتب في الكتاب" محمد ليس رسول هللا" ،لعد ذلك تنازال عن األصول  ..لكن لم
يحصل ش يء من ذلك ،وحاش ى سيدنا ونبينا املعصوم صلوات ربي وسَمه عليه أن يقع في ش يء من
ذلك.
ً
فأنت ـ مثَ ـ اسمك أبو مظفر  ..وعملك معلم  ..فتارة تعرف عن نفسك بأبي مظفر  ..وتارة
ً
تعرف عن نفسك بأبي مظفر املعلم  ..وفي كَ الحالتين أنت صادٍ ومحق  ..ولم تقع في اليطأ  ..فضَ
أن ُيقال لك :قد تنازلت عن الحق!
نعم؛ يمكن أن ُيقال أن مما ُيستفاد من الحديث اللجوء إلى اطَقات محقة وصادقة أقل
ً
ً
ً
وضوحا وتعبيرا وداللة  ..من أجل تمرير مصالح مشروعة ومعتبرة  ..فمثَ :لو عرفت عن نفسك بأنك
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ً
ً
املسلم املجاهد املقاتل  ..لربما منعت عن نفسك ،وعن إخوانك خيرا كثيرا  ..فبستعيض عن ذلك ـ
من أجل تمريرالييرواملصالح ـ بقولك :أنا املسلم وحسب  ..وهذا الذي قلناه لألخوة في جبهة النصرة ..
ً
ً
أنهم ـ شرعا وعقَ ـ لانوا بغنى عن أن يعرفوا عن أنفسهم بأنهم قاعدة ومرتبطين بالقاعدة  ..ولان
يكفيهم ـ من أجل أن يلذلوا عن أنفسهم وعن أهل الشام ومجاهديهم ـ أن يقولوا نحن مسلمين
ً
وحسب  ..ما ضرهم لو فعلوا شيةا ذلك؟!
أما فيما يلص تسليم الصحابي أبي بصير إلى طرف املشركين بعد مض ي العقد والصلح ..
فهو من قبيل الوفاء بالعهد  ..وليس فيه أدنى تنازل عن ش يء من األصول  ..فالحديث فيه داللة على
ً
أن اإلسَم يشدد في مسألة العهد كثيرا ،ويعتبر شبهة العهد واألمان عهد وأمان ،وشبهة الغدر ،ردر ...
وهذا بلَف اليوارج الغَة الذين عرفوا بالغدر ،واالستلفاف بالعهود والعقود!


س :85سؤال :هل تراجع الشيخ أبو بصير الطرطوس ي عن كتبه وأقواله السابقة،
أو َ
نشربراءة منها ..؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال وردني من أكثر من طرف  ..فلزم التبيان وال بد،
فأقول :لم أتبرأ ،ولم أتراجع عن ش يء من كتاباتي ،وأقوالي السابقة  ..وما أكتبه اليوم ال يتعارض مع
ما كتبته من قبل  ..فاملنهج الوسط املستقيم من رير جنوح إلى إفراط أو تفريط ـ الذي هدانا هللا إليه
َ
عصمنا ـ وهلل الحمد واملنة والفضل ـ من أن نقع في ش يء من ذلك  ..فَ أعرف
منذ نعومة أظافرنا ـ قد
ً
نفس ي يوما أنني انتقلت من منهج إلى منهج  ..أو من مدرسة من املدارس اإلسَمية املعاصرة  ..إلى
مدرسة أخرى  ..فأنا ال أعرف سوى مدرسة واحدة ،ومنهج واحد  ..هو مدرسة ومنهج أهل السنة
والجماعة  ..املنهج الذي يقرر ما لان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وصحبه الكرام من االستقامة
ً
ً
والفهم وااللتزام  ..املنهج الوسط الذي حملني على أن أكون حربا على اليوارج الغَة ،كما أكون حربا
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ً
على املرجةة ُ
الجفاة  ..وأن يكون ِعرض ي عرضة لسهام الطرفين معا  ..هذا الذي كنت عليه منذ أكثر
ً
من أربعين عاما  ..وال أزال  ..وهلل الحمد واملنة والفضل  ..نسأل هللا تعالى الثبات ،وحسن اليتام.
والذي يقول عني رير ذلك ،فهو واحد من اثنين :إما أنه جاهل قليل االطَع على كتاباتي
وللماتي السابقة والَحقة  ..فَ يحسن التوفيق فيما بينها  ..وال أن يفسر املبشابه منها على ضوء
املحكم  ..وهذا مقامه أن يسأل قبل أن يحكم ،ويلوض فيما ال علم له به  ..وإما أنه حاقد متحامل
يتربص بنا وبمنهجنا الدوائر ..يترقب الفرصة السانحة ليعرب عن شماتته وأحقاده  ..وفرحته  ..ولهذا
نقول :مت بغيظك  ..لم نغير ،ولم نبدل  ..فنحن ماضون على الطريق الذي هدانا هللا إليه إلى أن نلقى
هللا  ..والحمد هلل رب العاملين.
لكن ما الذي اختلف ،ويمكن أن ُيقال في هذا الصدد أو أن نعترف به ..؟
نعم؛ قد تكون لي للمات أو إطَقات أطلقتها في مرحلة الشباب يغلب عليها بعض الشدة أو
الحماسة  ..لو أطلقتها اليوم  ..التسمت بمزيد من الرفق والحكمة  ..فالعمر ،والتجربة ،واالطَع
واليبرة  ..هذه األمور مجتمعة ال شك أنها تترك أثرها على صاحبها  ..وعزائي أن تلك الشدة التي قيلت
ُ
في مرحلة الشباب  ..لو ُحملت في سياقها وزمانها ،ونظر في أسبابها  ..لتفهمها القارئ أكثر  ..ومع ذلك
ُ
ً
الرفق ما أمكن  ..فالرفق ما لان في ش يء إال
أقول :كنت أود أن تسيج ـ بدال من تلك الشدة ـ بسياج من ِ
ُ
زانه ،وما ن ِزع من ش يء إال شانه.
كذلك أقول :قد تكون لنا من قبل للمات مبشابهة  ..حمالة أوجه ومعان  ..وهذا ال يللو
منه كتاب  ..وال يللو منه عالم من علماء األرض  ..إذ لكل عالم املحكم واملبشابه من كَمه.
َ ً
هذا املبشابه  ..عملنا على توضيحه بكتابات وللمات محكمة  ..لتكون حكما على املبشابه
َ
منها  ..ولكي ُيف َّسر املبشابه من كَمنا على ضوء املحكم  ..وحتى نقطع الطريق على طرفي اإلفراط
والتفريط من أن يقتاتوا بش يء منها ملنهجهم الباطل.
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بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعَه  ..نسأل هللا تعالى أن ال يكلنا ألنفسنا طرفة عين  ..وأن
ً
ً
يحفظنا واملسلمين بحفظه  ..وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ،والباطل باطَ ويزقنا اجتنابه  ..وأن
يثبتنا على الحق الذي يحبه ويرضاه  ..إلى أن نلقاه  ..اللهم آمين ،آمين  ..والحمد هلل رب العاملين،
وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

س:86

سؤال :شيلنا ليتك تبين لنا املواضع االيجابية في هذا املجلس  ..وهل

ميثاقه أفضل من ميثاٍ الجبهة االسَمية الذي لان لك شيلنا عليه انتقادات وتعقبات؟
ونرجو أن توضح لنا هل وجود جميع هذه الفصائل التي جزء منها معلوم أنه لم يلرج
السقاط النظام إنما ليدمة مشاريع دول تحارب االسَم وأثببت تصرفاته على األرض هذه
ً
االدعاءات  ..جزاك هللا خيرا شيلنا ،ووفقك ملا فيه صالح الجهاد واملجاهدين.
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .لل عمل توحيدي ،يكون تمهيدا لوحدة أكبر وأشمل ..
فإن النقل والعقل ُ ..يقرانه ،ويبارلانه  ..فيد هللا مع الجماعة  ..وإن الشيطان مع الواحد ،وهو من
االثنين أبعد ،ومن أراد ُبحبوحة الجنة ،فليلزم الجماعة.
ً
ً
يكفي هذا املجلس أنه جمع األطراف املتباعدة جغرافيا ،وتنظيميا في جماعة واحدة ..
ولهدف واحد  ..في مرحلة أحوج ما تحتاجه الثورة الشامية إلى االعتصام ،ووحدة الكلمة ،والصف.
ثم أن أهلنا وشعبنا يطمح في تشكيل وقيام مؤسسات على مستوى الدولة ،والوطن
السوري لله  ..منها قيام وتأسيس جيش موحد قوي يدافع عن الدين ،واألرض ،والعرض ،والحقوٍ
ً
ً
والحرمات  ..ويكون شامَ وممثَ لجميع التراب السوري  ..وهذا ما ال يمكن تحقيقه دفعة واحدة،
من دون خطوات تمهيدية وممرحلة ،أرجو أن يكون هذا املجلس مرحلة هامة من تلك املراحل التي
ُيبنى ُويؤسس عليها.
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أما فيما يلص ميثاٍ املجلس الذي اجتمعت عليه الكلمة  ..فقد ُع ِرض علي قبل اإلعَن
عنه  ..وهو لو راجعته ستجده منضبط العبارة إلى حد كبير  ..محكمه يغلب ويعلو مبشابهه  ..لذا فقد
سبق مني القول عنه :بأنه جيد ،ومقبول.
أما قولك عن املجلس أنه يضم مجموعات لم تلرج السقاط النظام ،وإنما ليدمة
مشاريع دول تحارب اإلسَم !..
أقول :قد لان لي الشرف أن جالست وتعرفت على عدد كبير من ممثلي الفصائل
ً
واملجموعات التي تشكل منها املجلس  ..فلم نجد في أحدهم ما ذكرت  ..بل وجدناهم جميعا ممن
يحبون هللا ،ورسوله ،واملؤمنين!
ََ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َْ َ َ ُ
ين َآم ُن ْوا إ َذا َ
قال تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ض َرْب ُت ْم في َ
اَّلل فت َب َّينوا َوال تقولوا ِمل ْن ألقى ِإل ْيك ُم
يل
ب
س
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ند اَّلل َم َغان ُم َكث َير ٌة َك َذل َك ُك ُنتم من َق ْب ُل َف َم َّن ُ
الد ْن َيا َفع َ
ض ْال َح َياة ُّ
الس ََ َم َل ْس َت ُم ْؤم ًنا َت ْب َت ُغو َن َع َر َ
َّ
اَّلل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ً
َ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ
اَّلل لان ِب َما ت ْع َملون خ ِبيرا النساء .94:وفي قراءة :فتث َّبتوا. 
عليكم فتبينوا ِإن
القال والقيل كثير  ..وظن السوء كثير  ..وعند التحقيق واملراجعة  ..تجده ال ش يء ..
كسراب يحسبه الظمآن ً
ماء!
ً
ُ
أعيذكم من ظن السوء  ..فإنه ال يغني من الحق شيةا  ..ثم بمثل هذا الظن السوء  ..تنتهك
الحرماتُ ،ويسطى على الحقوٍ واملقرات ُ ..ويسفك الدم الحرام!
هذا الظن السوء  ..يكون مقدمة للتكفير والتلوين بغير حق  ..ومن ثم يعقبه البغي
والعدوان ،وسفك الدم الحرام!
وإني أعيذكم من ذلك !....
نعم قد ال يكونون سواء في االلتزام واالنضباط  ..فمنهم السابق  ..ومنهم املبطئ  ..ومنهم
املقصر  ..والسابق ينبغي أن يأخذ بيد أخيه املبطئ  ..واملقصر ..ال أن يستعديه!

144

من بداية
الثورة املباركة
إنه حراك شعب  ..وثورة وجهاد شعب بكامله ضد الطاروت ونظامه الظالم واملجرم ..
وليست ثورة نلبة أو صفوة  ..وال ينبغي أن تكون  ..وبالتالي ينبغي أن تتوقع وجود السابق ،واملبطئ،
واملقصر !..
بل إن جميع جيوش اإلسَم التي عرفها التاريخ بعد اليلفاء الراشدين  ..لانت عبارة عن
ً
خليط من الصالحين السابقين ،ومن املقصرين املفرطين  ..ومن العصاة  ..فمن نشد جيشا يكون
ً
خاليا من العصاة  ..للهم على قلب الصحابة األوائل في عهد النبوة  ..فهو يحلم ،ال يعيش واقعه ..
ً
ً
وينشد شرطا تعجيزيا ال يمكن تحقيقه  ..من لوازمه تعطيل الجهاد ،وأن ال تقوم لألمة قائمة ضد
الطغاة الظاملين املجرمين!


س :87حوارحول مقالة الصحفي األمريكي" روبرت سومرز "الواردة أعَه!
سؤال :وهل الطواريت لهم حق بأن يعطوا األمان ..؟
الجواب :ومن قال لك  ..أن األمان مقصور على الطواريت  ..أما علمت أن أدنى املسلمين
يمض ي أمانهُ ،ويلزم به املسلمين  ..كما قال صلى هللا عليه وسلم" :ذمة املسلمين واحدة ،يسعى بها
أدناهم".....؟!

سؤال :ومن أعطى هذا الصحفي اآلمان رير الطواريت وأعوانهم ومن دار في فلكهم
..؟
الجواب :لل من رحب به ،وأضافه ،من مسلمي الشعب اليمني  ..هو بالنسبة له أمان  ..أم
أنك ترى" بذريعة أعوانهم ومن دار في فلكهم "أن مسلمي أهل اليمن  ..رير مؤهلين لتأمين أحد ..
وأمان أحدهم رير ملزم  ..هذا ـ يا أخي ـ مذهب  ..ومقدمات اليوارج الغَة الرتكاب الغدر  ..أعيذك
منه!
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ً
ثم من قال لك أن لل من أتى ديار املسلمين يجب عليه أن يكون فقيها بالطواريت
وأعوانهم ،ويعلم أن أمانهم رير ملزم  ...فهذه مسألة لم تحسمها مع شيوخ وعلماء العصر  ..ولم
يفقهوها منك  ..فكيف بهذا األعجمي األجنبي تريده أن يكون فقيها بكل هذا ..؟!
َّ
املؤمن  ..وأن شبهة األمان
واعلم أن العبرة في األمان ما يعتقده املؤمن أنه أمان وليس ِ
أمان ،وشبهة الغدرردر ..وهذا ما ال أعلم فيه خَفا !...

ً
سؤال :ال أرى ماقلت أبدا؛ وأهل اليمن أهلنا وعزوتنا ولتأمينهم الوفاء وااللزام
والريب ،ولكن أحسب أن املجاهدين أجتهدوا بهذا ،وما دخل العمَء وامليبرين إال من هذا
الباب ،وأنت تعلم ياشيخ مدى عمل امليابرات االمريكية والسلولية في الساحة اليمنية
وقصفهم للمسلمين ،واملجاهدين من الطائرات بدون طيار بعد تحديد مواقعهم من قبل
الشرائح؟
الجواب :لل ما ذكرته  ..ويذكره ريرك عن ظلم وجرائم األمريكان وريرهم  ..ال يبرر الغدر وال
الييانة  ..بل ما ذكرته قد يكون من أسبابه الغدر ،الذي يسلط العدو على صاحبه كما تقدم  ..قال
صلى هللا عليه وسلم" :أد األمانة ملن أئتمنك ،وال تلن من خانك" .وقال صلى هللا عليه وسلم" :إذا
ُ َ
َّ
َّ
اطمأن إليهُ ،نصب له َ
ُ
لواء ردر".
القيامة
يوم
الرجل ثم قتله بعدما
الرجل إلى
اطمأن
ِ
ِ
ِ

سؤال :وربما ال يكون ردر كما تقول ياشيخ؛ ربما قبلوا آمانه لحين أن ظهرت خيانته
وارتباطه بامليابرات االمريكية ،ثم بعد التحقيق واملَحقة ثبت عندهم ما اليدع الشك ..وأكبر
دليل اإلنزال الجوي واملظاهرة من قبل الجيش اليمني لهم ألخذه من يد األخوه  ...وجزاك هللا
ً
خيرا لصبرك على جهلي وتطفلي؟
الجواب :مجرد توضيح  ..ألن هذه املسائل تتكرر على ألسنة الشباب  ..ووقتي قد ال يسمح
ً
لي بتوضيحها ثانية في هذا املوضع  ..فأقول :األمان أصَ ُيعطى للعدو املحا ِرب  ..للجندي املقاتل ..
يكف عن املحاربة مقابل تأمينه طيلة فترة األمان  ..وليس ملن ليس له صفة املحارب ،فهذا أصله آمن
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أو هو في أمان  ..فهذا أمانه مفروغ منه  ..فإن رابهم منه ش يء بعدما أمنوه ـ أو حتى من دون أن يريبهم
ً
ً
شيةا ـ لهم أن يردوا له أمانه وعهده ُ ..ويعيدوه إلى مأمنه ،وبلدته ـ إن لان بمقدورهم أن يفعلوا شيةا
َ ً
حدثا ـ تظهر بينتهُ ،ويعرف بها عبر حكم
من ذلك ـ لكن ليس لهم أن يقتلوه أو يسجنوه ،ما لم يحدث
ً
قضائي نزيه ـ يستوجب شيةا من ذلك.

السائل :جزاك هللا خيرا ..ونفع بكم األمة شيلنا.
ً
الجواب :وإياكم جزاكم هللا خيرا  ..أيها الحبيب.


س :88سؤال :كيف تقيمون موقف الدكتور إياد قنيبي من الثورة الشامية ..
ً
وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .بقليل من املتابعة ملا يكتبه األخ وينشره ،يدرك لل مراقب
ً
بأن الرجل هواه مع القاعدة وما واالها ،فَ يرى جهادا في الشام إال جهادهها ،ومن يجاهد على
طريقتها  ..ررم ما يترتب على استراتيجية القاعدة من ضرر صريح وراجح على الشام ،وأهله،
ً
ومجاهديه  ..قد أشرنا إليه مرارا في أكثر من موضع!
إلى الساعة ررم جرائم جماعة داعش ـ التي هو يعترف بهاُ ،ويشير إليها في بعض مقاالته ـ
يتورع عن أن يشيرإليها أنها ،من اليوارج !...
بينما إذا اقترب من مجاهدي الشام  ..ومن فصائلهم  ..فهو ال يتورع بأن يس يء بهم الظن ..
ويرميهم ـ ولو بطرف خفي ـ بالعمالة ،والييانة ،واالرتباط بأجندة ودول خارجية  ..والتي تفيد في النهاية
التكفير ،والردة!
ً
فعلى سبيل املثال ال الحصر ما كتبه مؤخرا في مقالته املعنونة بـ" تبرئة اإلسَم من جرائم
ً
تتم في ساحة الشام" ،يقول" :أيما جماعة تصدر بيانا تصف فيه طائفة بالردة دون بينة وترتب عليه
القتل فإنها ال تحكم في هذا بما أنزل هللا  ..من ثبت إسَمه بيقين لم يزل عنه اسم اإلسَم إال بيقين.
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املكفرين لم
ومن الجهل والضَل أن يصدٍ بعض املتعصبين جماعة في تكفير مسلمين مع أن هؤالء ِ
يأتوا ببينة " ..ا -هـ .وهو بذلك يشيرإلى جماعة الدولة ،ويرد عليهم !..
كَم جيد  ..وجميل  ..لكن هو كعادته لكي ُيحافظ على منهج مسك العصا من الوسط ..
ويظهرأنه رير منحازمع الدواعش ،وال مع ضدهم من مجاهدي أهل الشام  ..يقفز مباشرة ليتكلم على
مجاهدي الشام ،وفصائلهم بما يناقضُ ،ويضاد كَمه أعَه  ..فيقول في نفس املقالة" :كثر اليبث في
ساحة الشام ،ففي مقابل الغلو هنالك االجتماع مع العمَء الصرحاء في “مجالس قيادة” ،فليس
الغلو املشكلة الوحيدة ،بل عبث األنظمة العربية والعاملية بثورة الشام واستجابة عدد من الفصائل
ُ
لها ،والتلاذل عن حرب العدو الكافر مع حصر املشكلة في الغلو ،وقتاله إلقرار أعين الطواريت ،لل
هذا بات يهدد ثورة الشام بالضياع .وال يجوز ملسلم أن يقاتل تحت رايات هذا حالها "ا -هـ.
هكذا يكون التبين ،والتثبت عند القنيبي  ..وهكذا يكون الحكم بما أنزل هللا!
" مجلس قيادة "الثورة  ..تعداد فصائله ما يزيد عن مائة فصيل من كبريات فصائل
مجاهدي الشام  ..وهي ممتدة على جميع ربوع وثرى الشام الطهور  ..فهو يتحدث ويعني من للماته
هذا الكم الواسع من مجاهدي الشام !..
ما هي التهمة املكررة  ..واملمجوجة ..؟! الجلوس مع العمَء ! ..
من هم هؤالء العمَء  ..ومن يجلس معهم  ..رير معلوم ..؟!
فالقارئ ال يفهم من الوراء من هذه الفرية سوى" مجلس قيادة الثورة "!!
ً
ثم هم لكونهم يجلسون مع العمَء  ..هذا يكفي أن يكونوا جميعا عمَء  ..ويكفي للغمز
واللمز بمجلس قيادة الثورة برمته  ..يكفي ألن يحكم على رايته أنها باطلة وجاهلية ال يجوز للمرء" أن
يقاتل تحت رايتها" ،كما يقول ..؟!
فمجلس قيادة الثورة عند القنيبي  ..وفي محكمة القنيبي العادلة والشفافة  ..ينقسم إلى
فريقين :فريق عمَء  ..وفريق يجلس مع العمَء  ..وال ثالث لهما  ..وكَهما في الوزرسواء!!
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هكذا يكون التبين  ..وهكذا يكون التثبت  ..وهكذا تكون املحاكمة العادلة الشفافة
املكتملة األرلان والشروط  ..على الفصائل الشامية  ..وهكذا يكون الكفراليقيني ـ عند القنيبي ـ الذي
من خَله نحكم على فصيل من الفصائل بالكفروالردة  ..وأن رايته باطلة؟!
لو سألنا داعش ،ومن واالهم :ملاذا تقاتلون مجاهدي وثوار أهل الشام  ..وتستحلون
حرماتهم ودماءهم  ..ملا زادوا للمة عن للمات" القنيبي "الواردة أعَه ،ولقالوا مباشرة مثل قوله :هم
عمَء  ..خونة  ..يجلسون مع العمَء  ..وعند التبين  ..والتدقيق  ..واملراجعة فيما يرمون به مجاهدي
ً
الشام  ..وفصائلهم  ..ال تجد لدعواهم واقعا يصدقه  ..وإنما هو سوء الظن الذي ال يغني من الحق
ً
شيةا!
والعجيب في الدكتور" القنيبي" ،أنه يريد أن ينأى بنفسه عن الجرائم التي يرتكبها مجرمو
داعش ومن واالهم  ..بحق أهل ال شام ،ومجاهديهم  ..بينما للماته أعَه لم تسعفه  ..بل هي تدينه
وتدمغه ـ ولل من لان على منهجه وطريقته ـ بأنه ملوث ـ حتى قراميش أذنيه ـ بدم أهل ومجاهدي
الشام الحرام  ..وشريك في معاناتهم وآالمهم  ..ولسوف ُيسأل عن هذا ،لو شاء أهل الشام
ً
ومجاهدوهم يوما من األيام أن ُيسائلوهُ ،ويحاكموه  ..فإن لم يكن في الدنيا  ..فيوم القيامة؛ عند هللا
ال يضيع حق ملظلوم!
أقول للقنيبي ـ ولسيئي الظن بأهل الشام ومجاهديهم ــ :نعم قد يوجد تحت ظروف القهر
والحاجة والفقر املدقع ،وضغط املجاعة والحرمان ـ الذي ال تلفى شدته على أحد ـ من يمد يده
للمساعدات التي تأتي من هذا البلد أو ذاك  ..وهم في هذا ال ُيَمون ـ ما داموا يقبلون هذه املساعدات
ً
من ريرشروط تمس بثوابت الدين ـ فضَ عن أن ُيرموا بالعمالة  ..والييانة  ..والجلوس مع العمَء ..
إلى آخرالقائمة املشروخة املردودة!
وقد راجعت بعض هؤالء فيما يفعلون  ..وفيما ُيقال عنهم  ..وفيما يأخذون ـ مع العلم أن
الجميع يأخذ من دون استثناء ،بما فيهم الذين ُيزاودون ويكفرون على األخذ! ـ فقال لي :يا فَن قد
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حلت لنا امليتة منذ سنوات  ..وأنتم  ..ومن ورائكم أكثر من مليار ونصف املليار مسلم عنا وعن آالمنا،
ً
ً
وبردنا وجوعنا ساهون  ..اعطني جزءا يسيرا مما آخذه من هذه الحكومة أو تلك  ..ثم بعد ذلك إن
ً
عطاء من هذه الجهات ،فلكم علينا لامل الحق أن تقولوا في حقنا ما شئتم!
رأيتني أقبل
يا قنيبي  ..تدثر ـ وأطفالك ـ في فراشك الوثير الدافئ  ..ودع الشام ،وأهل الشام ،وأطفالهم
ونساءهم  ..للثلوج ،والبرد القاتل في مليماتهم  ..يرحمك هللا!
فقد نصحناك بهذا من قبل  ..فأبت عليك لجاجتك إال أن تلالف !...


س :89سؤال :إذا لان امليالف املغالي من أصحاب الهوى املذموم ،فكيف يكون
حواره؟ ولكم جزيل الشكر؟
َ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .امليالف املغالي ،فريقان :فريق منظر ومؤدلج ،يغلب عليه
َ
َ
والكبر ،والحقد  ..وهذا ُيعتزل ،كما ُيعتزل الكلب األجرب ،ويحذر منه ومن مجالسته ،ألن
العناد ِ
ً
الحوار معه ال يجدي نفعا  ..مهما أقبلت عليه ،وصرفت له من وقتك وجهدك  ..وإن لان ال بد من
محاورته ،فتكون محاورته من أجل ريره ،ال من أجله.
ً
َّ
وفريق دون ذلك؛ مغفل مضلل ،يبحث ويسأل استرشادا عن الحق  ..فهذا نقبل عليه ..
ونحاوره بالرفق ،والحكمة واملوعظة الحسنة  ..نحاورهم مثنى ،وفرادى  ..إذ للما لان عدد املحاورين
ُ َّ َ ُ ُ
منهم أقل للما لان أدعى لَنصات واالستفادة ،واالنقياد للحق  ..كما قال تعالى :ق ْل ِإن َما أ ِعظكم
َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ
ُ َ َ َ َّ
َّلل َمثن ٰى َوف َر َاد ٰى ث َّم تتفك ُروا سبأ.46:
احدة أن تقوموا ِ ِ
ِبو ِ


س :90سؤالَ :
در َج في عالم االنترنت أن ُيفتيُ ،ويستفتى مجهول العين واالسم
والحال  ..فهل يجوز له ذلك ،وهل يجوز أن ُيستفتى؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوز ملجهول العين ،واالسم ،والحال أن ُيفتي ،وال أن
َ
ُيستفتى في شؤون دين الناس ،وذلك لَعتبارات التالية:
ُ
سوله صلى هللا عليه وسلم  ..وهذه أمانة
 -1الذي يفتي يوقع عن هللا عز وجل ،وعن ر ِ
َ
املستأمن الذي يوقع عن هللا وعن
عظيمة ال يمكن التحقق من سَمتها إال بمعرفة هوية وصفة املفتي
رسوله.
لان املحدثون من قبل يرفضون رواية املجهول  ..لجهالتهم بهويته وعدالته  ..والراوي
ُ
بمثابة من يوقع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..فمن باب أولى أن ترفض رواية املجهول الذي
يوقع عن هللا وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم.
 -2املفتي بمثابة القاض ي  ..له حكم القاض ي  ..وباالتفاٍ ُيشترط في القاض ي أن يكون
ً
ً
عدال صالحا  ..وهذا ال يمكن التحقق والتثبت منه إال بعد معرفته باسمه ،وحاله ،وصفته  ..وزوال
صفة الجهالة عنه.
 -3أعز ما يملك املرء دينه  ..فَ ش يء أعز عليه من دينه  ..فكما نراه يتحرى الطبيب
الحاذٍ املعروف بمهارته إذا ما أصابه مرض  ..وكذلك يتحرى املصلح األمين إذا ما أصاب سيارته
عطب  ..كذلك من باب أولى أن ال يسلم دينه إلى مجهول ،وأن يتحرى األتقى واألعلم إذا ما أراد أن
ً
يسأل سؤاال فيما يتعلق بشؤون دينه  ..وهذا ال يتحقق له عندما يقصد مجهول االسم ،والحال.
ُ َ َُ
َ
َْ
 -4قد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :أو ُل ما تف ِق ُدون من ِد ِينك ُم األمانة
"السلسلة الصحيحة.1739:
ً ً
وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال يكاد أحد يؤدي األمانة حتى يقال :إن في بني فَن رجَ أمينا
"مسلم.
ُ َّ
ذين َ
ذين َ
يلونهم َّثم َّال َ
الناس قرني َّثم َّال َ
يلونهم َّثم يفشو
وقال صلى هللا عليه وسلم" :خير
ِ
ُ
َ
ُ
َ
الكذب َّ
ُ
الر ُ
الر ُ
ويحلف َّ
يشهد َّ
جل وال ُيستحلف " [صحيح الترمذي.]2303:
يسبشهد
جل وال
حتى
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ُ
ونحن في هذا الزمان ـ ولألسف ـ الذي فشا فيه الكذب ،وفقدت فيه األمانة ،حتى يقال :إن
ً
ً ً
في بني فَن رجَ أمينا  ..وهذا مدعاة ألن نحطاط لديننا أكثر فأكثر؛ فَ نراجع فيه إال من لان أمينا،
معلوم االسم ،والحال ،والعدالة.
 -5أن مجهول االسم والحال كغريب الديار؛ ال ُيشينه ما يبدر منه من قول أو عمل ،وال ما
ُيقال عنه  ..ومن لان كذلك ال ُي َ
ؤمن أن يقول في دين هللا ما يشاء  ..وأن يزاود  ..ويغالي  ..أو ُيجافي  ..ألنه
َّ
ِأمن ارتداد السهام عليه  ..ولو ُردت فهي ترتد على مجهول أنى تصيبه!
َ
ألجل هذه األوجه مجتمعة أفدنا أنه ال يجوز ملجهول أن ُيفتي ،أو ُيستفتى ،وهللا تعالى أعلم.


س :91كثرالسؤال عن نصارى سوريا ...؟
وهذا سؤال أحسبني أجبت عنه في أكثر من موضع ،ومقالة  ..وأعيد هنا فأقول :نصارى
سوريا منذ العهد واألمان الذي أعطاهم إياه عمر بن اليطاب ،وأبو عبيدة بن الجراح ،وخالد بن
ُ
الوليد رض ي هللا عنهم  ..وإلى يومنا هذا فهم آمنون  ..لهم حسن الجوار ،واملعاملة  ..تحترم أنفسهم،
وأعراضهم ،وأموالهم  ..وال ُيساء إلى كنائسهم ومعابدهم ،وحرية اعتقادهم ،وعبادتهم  ..وال ُيكرهون
ً
في الدين على ش يء ُ ..يغلظ هذا العهد واألمان بينهم وبين املسلمين ،ويزيده حرمة وتوثيقا تلك القرون
املديدة من حسن الجوار ،واملعاملة بين مسلمي ونصارى الشام.
ً
ً
وحرمتهم أمواتا كحرمتهم وهم أحياء  ..فمن لان آمنا فوٍ األرض فهو آمن تحت األرض  ..إذ
ال يجوز اإلساءة إلى أمواتهم ،ونبش قبورهم وعظامهم تحت أي زعم أو ذريعة لانت  ..حيث قد نما إلى
مسامعنا وعلمنا أن قلة من السفهاء  ..ممن ال يبالون للنتائج واملآالت  ..وال يتقون هللا  ..ممن
ً
ُيحسبون على املجاهدين  ...ينبشون قبور النصارى في اليعقوبية ،بحثا عن اآلثار والكنوز بزعمهم ..
وهذا عمل ال يجوز وال يليق  ..مفاسده وأضراره عظيمة ُ ..ينفر الناس عن دين هللا ُ ..ويس يء إلى
اإلسَم قبل وأكثر مما ُيس يء للمسلمين  ..وللفصيل الذي ينتمون إليه  ..وعلى قادة هذا الفصيل ـ
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الذي ينتمي إليه هؤالء السفهاء ـ ومن معهم من الشرفاء املجاهدين أن يأخذوا على أيدي هؤالء
السفهاء بالزجر ،والنهي والتأديب.
فإن قيل :يوجد من النصارى من ُيقاتل مع الطاروت النصيري املجرم بشار اللعين ..
ويواطةه على جرائمه؟
أقول :هؤالء ُيقاتلون ُويحاربون ملقاتلتهم ومحاربتهم  ..ونقضهم لعهدهم مع املسلمين ..
وليس لكونهم نصارى.


س :92سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا شيلنا املفضال  ..هل تجد الوقت
ً
مناسبا ملنع زراعة وتجارة الدخان في املناطق املحررة؟ ومن ثم منع بيعه وتعاطيه؟
أم أن الناس تحتاج إلى حملة توعية قوية ثم إبَغ بالعقوبة ثم إيقاعها؟
وهل من املصلحة الشرعية حرٍ الدخان الذي يأتي به التجار إلى مناطق الثوار من
عند النظام؟
وما الحل فيمن زرع الدخان العربي وتكلف عليه ،أنسمح له بإرساله للنظام؟ أم
نصادره؟ أم نحرقه مع أننا لم ننذره بعدم الزرع؟
ً
وما هو الحكم في الدخان املصادر؟ جزاكم هللا خيرا.
َ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الدخان بَء عام ،ومرض ،ال ُيعالج بالقوة ،وإنما يعالج
ً
ُ َ ً
فيحظر أوال
تدريجيا باإلرشاد والتوعية ،وبيان مضاره ،وحرمته  ..كما أن أماكن حظره يكون بالتدرج؛
في األماك ن العامة ،وفي وسائل املواصَت ،ونحو ذلك  ..فاالستعجال في استلدام القوة املفرطة رير
ً
ً
املرشدة ،وفي رير وقتها املناسب ،قد تزيده انبشارا ،وتزيد الناس إقباال عليه ،كما قد تحمل املبتلين
ً
بالتدخلين على اللجوء إلى بدائل أكثرضررا وسمومية!
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وإني ألزعم أن ظاهرة التدخين قد خفت بنسبة كبيرة في سوريا  ..نبيجة لحسن التوجيه
والنصح بالرفق والحكمة ،واملوعظة الحسنة  ..وهو املراد.
وعليه ،فإني ال أرى استلدام القوة في منع هذه املادة اليبيثة إال بعد تحقق شرطين:
أولهما؛ القيام بالتوعية الكافية والشاملة نحو أضرار وحرمة هذه املادة  ..واستجابة كثير من الناس
ليطاب النقل ،والعقل.
ً
ثانيا :وجود القوة الكافية للردع ،والزائدة عن حاجة املجاهدين في مواجهتهم للطاروت
وعسكره ،إذ ال يجوز إشغال املجاهدين باألدنى عن األعلى ،بالدخان واملدخنين عن الطاروت
النصيري ونظامه وشبيحته.
وشرط ثالث :من لم يسبق له اإلنذار والتعليم ،والبيان  ..يتم تعليمه وتعويضه عند
ُ
مصادرة ما بحوزته من دخان ،وكذلك املزارع يتم تعويضه ،وتعليمه  ..فإن عاد ثانية تصادر البضاعة
ُ
منه وتتلف من ريرتعويض.
ُ َ ُ َ
صادر ،وتتلف في الحال ،وال ُيعوض صاحبها
بالنسبة للدخان الوارد من مناطق النظام  ..ت
بش يء ،وال ُي َ
شترط للقيام بهذا العمل ما تقدم ذكره في الشروط الثَثة الواردة أعَه.


ً
س :93سؤال :هل يجوز لفصيل من فصائل املجاهدين أن يجري صلحا مع
ً
ً
املرتدين املحاربين ،أم أن الصلح مع املرتدين قوال واحدا ال يجوز ،وهو بذاته يرقى إلى درجة
الكفر ،وارتداد الفصيل الذي أجرى الصلح مع املرتدين ..؟
هذه مسألة يكثر حولها الجدل ،وبلاصة بعد دخول داعش إلى مليم اليرموك،
وقتالها وتكفيرها للفصائل التي لانت تفكر بعقد صلح مع النظام النصيري املجرم ،وجزاكم هللا
ً
خيرا؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إذا اقتضت الضرورة ،ورجحت املصلحة في الصلح مع
ً
الكفار املرتدين ،نعم يجوز الصلح مع الكفار املحاربين املرتدين؛ صلحا يأمن الطرفان بعضهما
البعض إلى أجل مسمى ،كما في األثر الذي أخرجه البلاري وريره عن طارٍ بن شهاب قال :جاء وفد
ُ َ
زاخة من َ
أسد ورطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح ،فليرهم بين الحرب املجلية ،والسلم امليزية ..
ب
الخ .
قال الشولاني في نيل األوطار :وقد استدل باألثر املذكور على أنه يجوز مصالحة الكفار
املرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم ،ورد ما أصابوه من املسلمين  ..ا -هـ.
أقول :إذا جاز مصالحة الكفار واملرتدين واملسلمون أقوياء لهم الشوكة والغلبة ،فمن باب
أولى أنه يجوز للمسلمين عقد املصالحة وهم ضعفاء ،الغلبة لعدوهم ،لدفع الهلكة واالسبةصال عن
أنفسهم.
فجهاد العدو ـ بما في ذلك جهاد العدو الكافر املرتد املحارب ـ من شرطه توفر القدرة
َ َُ ُ
َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ َّ ُ
ف ُ
اَّلل
استط ْعت ْم التغابن .16:وقال تعالى :ال يك ِل
واالستطاعة ،كما قال تعالى :فاتقوا اَّلل ما
َ ْ ً َّ
نفسا ِإال ُو ْس َع َها البقرة.286:
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :وما أمرتكم به فافعلوا
منه ما استطعتم "مسلم.
وعليه فقد نص جميع أهل العلم أن جميع التكاليف الشرعية ـ من دون استثناء ـ ُيشترط
لها االستطاعة ،فإذ حصل العجز ،وانتفت االستطاعة ،سقط التكليف ،و ُر ِف َعت املؤاخذة إلى حين
تحقق االستطاعة.
قال شيخ اإلسَم ابن تيمية :يجب االستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الييل في وقت
سقوطه للعجز ،فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ا -هـ.
لكن في وقت سقوطه للعجز ماذا يفعل املسلمون ...؟
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أقول :ال خيار لهم من عقد هدنة ومصالحة ،تبيح لهم الفرصة الكافية لإلعداد  ..والبديل
عن ذلك الهَك واالسبةصال.
وقد ورد مبدأ الصلح مع العدو املحارب ،من أجل دفع ضرر محقق ،وجلب مصلحة
ً
راجحة محققة ،في أكثر من نص ،كما في قوله صلى هللا عليه وسلم" :ستصالحون الروم صلحا آمنا
ً
فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم [ "...صحيح سنن أبي داود .]4292:وفي رواية" :فتغزون أنتم وهم
ً
عدوا من ورائهم  ." ...ال يمكن دفع شر هذا العدو األشرس ،واألخطر إال بعد إجراء نوع مصالحة مع
ً
الروم الصليبيين  ..فهذا وارد ،ومشروع ،ال يجوز أن يترتب عليه تضليل وتفسيق فضَ أن يترتب عليه
تكفيروتلوين!
ً
فإن ُع ِلم ذلك ،بقي أن نبين أن الصلح مع العدو املحارب ـ سواء لان كفره أصليا أم لان
ً
كفره من جهة الردة ـ ُيشترط له شرطان :أولهما :أن يكون مؤقتا إلى أجل محدود.
ثانيهما :أن ال يتضمن الصلح أي تعاون أو تواطؤ للفصيل أو الطائفة املصالحة مع العدو
املحارب ،ضد بقية الفصائل من املجاهدين ،فإن تضمن التعاون والتواطؤ مع العدو ضد بقية
املسلمين وخاصتهم من املجاهدين ،تحول حينةذ الصلح والتصالح إلى عمالة وخيانةُ ،
وعومل هذا
الفصيل معاملة العدو ذاته.
ُ
ما تقدم ال يمنع للفصيل املصالح أن يحترم مقتضيات الصلح من األمن واألمان في حدود
سلطانه وموقعه الجغرافي مع العدو  ..لكن ليس له أن يتعدى ذلك إلى التعاون مع العدو خارج
سلطانه وموقعه الجغرافي ،ضد بقية املسلمين واملجاهدين ممن هم في حل من عقده وصلحه ،وهذا
أمربين ال أظنه يحتاج إلى مزيد بيان.
من التزم من الفصائل املجاهدة بهذين الشرطين اآلنفي الذكرأعَه  ..قد ُيقال له :أخطأت
التقدير في مواقفك  ..لم تتنبه ملقتضيات العمل بالسياسة الشرعية  ..ال نوافقك فيما ذهبت إليه
من الصلح والتصالح مع العدو  ..املصلحة املرجوة من وراء هذا الصلح مرجوحة ال راجحة  ..أو
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موهومة  ..نحن بغنى عن هذا الصلح  ..والعدو لاذب يجنح للغدر ،ال يفي بالعهود  ..ونحو ذلك  ..فهذا
يمكن أن ُيقال له  ..ال حرج في ذلك  ..لكن أن ُي َ
رمى بالييانة ،والعمالة  ..والكفر والردة  ..ومن ثم يتم
التحريض على قتاله وانتهاك حرامته  ..والسطو على مقراته  ..فهذا ال يجوز ،وهو عمل طالح يدخل في
ً
ً
ُ
قدم عليه إال جاهل ُمغال يجنح للغلو والظلم في التكفير ..
البغي والعدوان والظلم دخوال صريحا  ..ال ي ِ
َّ
قد رٍ دينه ،وهانت عليه آخرته  ..وهو في عمله هذا أقرب إلى نهج اليوارج الغَة منه إلى أهل الحق
والوسط واالعتدال من أهل السنة والجماعة.
ُْ َ
َْ َ
ْ
ُْ
َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ
اإل ْح َس ِان َوِإيتاء ِذي الق ْرَبى َو َينهَى َع ِن الف ْحشاء َواملنك ِر
قال تعالىِ  :إن اَّلل يأمر ِبالعد ِل و ِ
ْ ْ
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َوال َبغ ِي َي ِعظك ْم ل َعلك ْم تذك ُرون النحل.90:


س :94سؤال :شيلنا أال ترى أن شعبية داعش تزيد في الشام ..؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال؛ ال ألحظ هذا  ..فأهل الشام اليوم أكثر وعيا بلوارج
داعش وخطرهم من األمس ،وهلل الحمد  ..ومما يدل على ذلك أن هذه الجمعة قد أسماها أهل الشام
وثوارهم ومجاهديهم جمعة" داعش ،خوارج العصر ،وخنجرالغدر "!
ولكن هذا ال يمنع من اإلشارة إلى جملة أمور ساعدت ،وال تزال تساعد على ظهور وتمدد
خوارج داعش:
ً
منها :الجهل ،وبلاصة عند حدثاء األسنان؛ فالجهل بيةة لل باطل ال يجد لنفسه رواجا في
سوٍ الحق.
وعَج هذا األمر يكمن بنشر العلم ،وتثقيف الناس بلطر اليوارج الغَة ،والذين منهم
جماعة داعش  ..وبيان فضل املنهج الوسط الحق الذي ينأى بنفسه عن اإلفراط والتفريط ،الغلو
والجفاء.
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وحتى ال يتحقق هذا  ..نرى خوارج داعش يعمدون للطعن والتجريح والبشكيك بعلماء
ً
ً
األمة  ..لكي يوجدوا حاجزا نفسيا بين هؤالء العلماء وخطابهم ،وبين الناس ،وبلاصة منهم الشباب،
وحدثاء األسنان!
ومنها :الفقروالحرمان؛ وهذا موجود في الشام اآلن ولألسف  ..فيستغل اليوارج الدواعش
حاجة الناس املادية ،لتجنيدهم في صفوفهم  ..وحملهم على القتال في صفوفهم مقابل قليل من
املساعدات املادية أو مدهم بقليل من الطعام!
وأنها ملناسبة أن أقول للجهات الرسمية ـ الدولية واإلقليمية واملحلية ـ الداعمة
للمستضعفين والنازحين من أبناء الشام :على قدر ما تضيقون على أهل الشام ،وتجففون من
ُ
قطارتكم  ..التي أصبحت مساعداتكم تقدم بالقطارة ولألسف  ..على قدر ما يستفيد اليوارج
ً
ً
الدواعش ،ويكون ذلك سببا مساعدا لهم على تجنيد واستغَل ذوي الفقروالحاجة!
ومنها :اإلكراه؛ إكراه الشباب والفتية الصغار في املناطق التي يستولي عليها خوارج داعش
وحملهم بالقوة على التطوع والدخول في عسكرهم ،والقتال معهم  ..وهذا مَحظ في كثير من املناطق
التي يدخلها الدواعش  ..وهذا مصداٍ حديث النبي صلى هللا عليه وسلم في وصفه لليوارج بأنهم:
"حدثاء األسنان ،سفهاء األحَم".
ومنها :اللعب على وتر بعض مظاهر التفريط أو التقصير عند بعض املجموعات ..
وتضييمها  ..وتسليط نظاراتهم السوداء عليها  ..حتى يصوروها بأنها كفر وردة  ..تلرج صاحبها من
امللة  ..لكي يضمنوا ابتعاد الشباب عن تلك الجماعات ،ومن ثم االنضمام إليهم  ..وقد أشرنا في مقالة
لنا من قبل أن مما يقتات به اليوارج الغَة ،تفريط أهل واإلرجاء ،ومما يقتات به أهل اإلرجاء رلو
وإفراط اليوارج الغَة ،فكل منهما يقتات ويعتاش باآلخر ،فالباطل يعتاش ويتقوى بالباطل!
وأهل االعتدال والحق الوسط ،يعملون على أطر الطرفين سواء إلى الحق الوسط من رير
رلو وال جفاء  ..وإن كنا نسلم بأن خطر وشر اليوارج الغَة هو أضعاف ،أضعاف خطر املرجةة  ..لذا
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َ
يقة
اليلق
جاء وصف اليوارج على لسان سيد اليلق صلى هللا عليه وسلم بأنهمُ " :ه ْم ش ُّر
واليل ِ
ِ
ِ
"مسلم.
ومنها :وجود الفريق الذي لم يحسم أمره من داعش إلى الساعة ،حيث إلى الساعة
يعتبرونهم إخوانهم في املنهج والطريق  . .قد ضلوا وانحرفوا في بعض املسائل  ..فلم يطلقوا عليهم
التوصيف الشرعي الذي يستحقونه وهو أنهم" خوارج رَة بغاة".
ً
واليوارج الدواعش يستفيدون كثيرا من ضعف وتردد وخطأ هذا الفريق ،الذي يمسك
العصا من الوسط  ..والذي له وجود على الساحة ،ال ُيستهان به.
ً
ومنها :مساعدة الطاروت النصيري ونظامه لهم  ..وعلى أن يتمددوا نسبيا في بعض
املناطق ،ولو بصورة رير مباشرة  ..للمصلحة املحققة له من وراء وجودهم ،وتمددهم!
فوجودهم في أي نقطة بالنسبة للنظام النصيري املجرم يعني أمرين :أولهما :افتعال
معارك داخلية فيما بين املجاهدين ،وقتال داعش ـ بالنيابة عن النظام ـ للمجموعات الشامية
املجاهدة  ..وهذا مطلب هام وعظيم ال ُيستهان به بالنسبة للنظام النصيري!
ً
ثانيهما :أنه يعطي النظام النصيري مزيدا من الذرائع والحجج ـ على املستوى الدولي
واإلقليمي ـ أن يقوم بقصف املستضعفين من املدنيين العزل  ..بمزيد من براميله املتفجرة لو شاء ..
كما يفعل اآلن في مليم اليرموك  ..وريره من املناطق!
وباختصار :يسهلون عليه مهماته القذرة !....

وال نبتعد عن الصواب لو قلنا :أن بقاء النظام النصيري على سدة الحكم  ..هو ربيع
ً
ً
اليوارج الدواعش  ..كما أن بقاء اليوارج الدواعش يعيثون فسادا وخرابا في الشام  ..هو ربيع النظام
ً
النصيري املجرم  ..حتى يكاد املراقب أن يحتار أيهما أشد حرصا على اآلخر  ..وأيهما يستفيد من اآلخر
أكثر  ..لعلمهما أن بقاء أحدهما يعني بقاء اآلخر ،وأن ذهاب أحدهما يعني بالضرورة ذهاب اآلخر بإذن
هللا!
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ً
ألجل هذه األوجه اآلنفة الذكر أعَه مجتمعة  ..نلحظ أحيانا نوع تمدد لليوارج الدواعش
في الشام  ..والذي قد يبسع أكثر عندما يلسرون مواقعهم الرئيسية في العراٍ  ..ويأوون بعددهم
ً
ً
ً
وعتادهم إلى الشام  ..ليزدادوا فيها فسادا وخرابا وإجراما!

وعلى قدر ما نتنبه لهذه العوامل واملياطر اآلنفة الذكر  ..ونضع اليطط العملية ملواجهتها
على قدرما نقلل ـ بإذن هللا ـ من تمدد وخطر اليوارج الدواعش.
اللهم احفظ شامنا الحبيب  ..وجميع أمصار املسلمين من شر خوارج رَة داعش ،ومن
لل ذي شر  ..اللهم آمين.


س :95سؤال :نعرف رأيكم بجماعة الدولة ،لكن هل تنصحون من يريد الجهاد في
ُ
ً
سوريا بأن ينضم إلى جبهة النصرة ،وينتظم في صفوفها ،علما أن النصرة تعرف عن نفسها بأنها
فرع للقاعدة في الشام  ...وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ما دامت جبهة النصرة مرتبطة بحزب أو جماعة القاعدة،
ً
وترى نفسها فرعا للقاعدة في الشام  ..ال أنصح وال أجيز االنضمام إليها ،وال االنتظام في صفوفها،
وذلك لألسباب التالية:
 -1أن مسمى القاعدة ،واالنتماء إليه ُ ..يجلب الضرر ألهل الشام ،وملجاهديهم ،ولثورتهم،
َ
ً
العالم لله على الشام وأهله .وفي الحديث فقد َّ
صح عن النبي صلى هللا
وإسَمهمُ ،ويزعر عسكريا
عليه وسلم أنه قال" :ال ضرر وال ضرار " [صحيح سنن ابن ماجه .]1895:وقال صلى هللا عليه وسلم:
شاٍ َش َّق ُ
أضرهللا به ،ومن َّ
"من َّ
ضار َّ
هللا عليه " [صحيح سنن ابن ماجه.]1897:
 -2مسمى القاعدةْ ،
وقع َدنة الثورة الشامية يمدان طارية ومجرم الشام بمزيد من القوة
َ
ً
والحياة ،من قبل دول العالم واملنطقة ،ويعطيانه مزيدا من املبررات على ارتكاب مزيد من الجرائم
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واملجازر بحق الشعب السوري ،على اعتبار أن من يستهدفهم ببراميله املتفجرة هم من القاعدة ال
رير ،وهذا ال يلفى على أحد.
ً
من أجل ذلك لان الطاروت املجرم منذ األيام األولى للثورة الشامية يحرص جدا على أن
يصبغ الثورة بالقاعدة ،واالنتماء للقاعدة!
ْ -3
قعدنة الثورة الشامية يحمل الشام وأهل الشام تبعات جميع أعمال القاعدة ـ
السابقة منها ،واآلنية ،والَحقة ـ في جميع األمصار ،القانونية منها واألخَقية  ...وأهل الشام ـ على ما
نزل بهم من عسروشدة ـ بغنى عن هذا لله.
ً
 -4انتماؤك التنظيمي للنصرة؛ أي للقاعدة ُ ..يضيق عليك واسعا ،ويجعلك في عسر
ً
ً
وضيق وحرج ،بعد يسر ،وسعة من أمرك  ..وأنت ـ شرعا وعقَ ـ بغنى عن هذا لله.
ُ
فأنت من اليوم األول من انتمائك للقاعدة  ..مباشرة تصنف لإرهابي عاملي  ..تتحمل
َ
ً
ً
تبعات جميع أعمال القاعدة  ..وتصبح مطلوبا ومطاردا من قبل جميع دول العالم  ..وعبر جميع
املنافذ والحدود  ..فتضطر للتلفي  ..والعمل السري  ..والسير تحت األرض ،وليس فوٍ األرض ..
ً
فتعسرعلى نفسك يسيرا  ..وأنت بغنى عن هذا لله!
ذل َ
قال صلى هللا عليه وسلم" :ال ينبغي للمؤمن أن ُي ِذ َّل نفسه ،قالوا :وكيف ُي ُّ
نفسه؟ قال:
يتعر ُ
ض من البَء ملا ال ُيطيق " [صحيح سنن الترمذي.]2254:
ُّ
ذل َ
وفي رواية" :ليس للمؤمن أن ُي َّ
نفسه .قالوا :وكيف ُيذلها يا رسو َل هللا؟ قال صلى هللا
َّ
عليه وسلم" :يتكلف من البَء ما ال ُيطيق".
 -5القاعدة تملك مشروع مواجهة ،وال تملك مشروع دولة ،وتأسيس ،وبنيان وعمران ..
لذا من استراتجيتها أن ال تلرج من مرحلة املواجهة  ..وأن تبقى في مرحلة املواجهة أكبر زمن ممكن ..
ألنها في الجانب األهم من عملية التغيير واالنقَب؛ جانب البنيان ،والعمران ،والتأسيس  ..ال حظ لها
ً َ
َ
ُيذكر  ..بل ال ُيمكن أن تنجز شيةا ُيذكر لهذه املرحلة الهامة من عملية التغيير عن طريق القاعدة،
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ً
واالرتباط بالقاعدة  ..وباسم القاعدة  ..وملا حاولت أن تفعل شيةا من ذلك في العراٍ ،واليمن  ..انتهت
املحاوالت إلى فشل ،ومآس ي!
ُ
ُ
املؤمن من جحرواحد مرتين".
وفي الحديث املتفق عليه" :ال ُي َلدغ
ألجل هذه األسباب الواردة أعَه مجتمعة نصحنا وقلنا ونقول :بعدم جواز االنضمام إلى
جبهة النصرة  ..ما دامت النصرة مصرة على ارتباطها بالقاعدة  ..وما دامت النصرة متعصبة ملسمى
"القاعدة" على حساب مسمى اإلسَم ،واألمة ،ومصالح الشعوب املسلمة.
ما تقدم ال يعني أن نسلب عن جماعة جبهة النصرة حقوٍ أخوة اإلسَم ،أو ال يتم التعاون
معهم على اليير واملعروف  ..ومواجهة وقتال الطاروت النصيري وعسكره  ..ال؛ فهذا املعنى ـ من

حديثنا أعَه ـ ما عنيناه وال قصدناه  ..بل التعاون معهم ـ ومع ريرهم ـ على البر والتقوى ،ودفع العدو
الصائل ،واجب  ..وهو ش يء آخر رير االنضمام إليهم ،واالنتظام في صفوفهم ،والدخول في
استراتيجيتهم.
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ
اإلث ِم َوال ُع ْد َو ِان املائدة.2:
قال تعالى :وتعاونوا على ال ِبروالتقوى وال تعاونوا على ِ
فإن قيل :أي الجماعات املجاهدة العاملة في الشام ،تنصحنا أن نلتحق بها ،وننضم إلى
صفوفها ..؟
ً
أقول :ال أحدد جماعة بعينها ،وال اسما بعينه  ..وإنما أقول :جميع الجماعات العاملة
َّ
املجاهدة على أرض الشام  ..على اختَف مسمياتها  ..وعلى ما بينها من تفاوت نسبي في االنضباط
ودرجة االلتزام ـ نسأل هللا تعالى أن يوحد الكلمة فيما بينها ـ للها جماعات مجاهدة صادقة  ..تجاهد
في سبيل هللا ،دون حقوٍ وحرمات البَد والعباد  ..فبأيها التحقت وانضممت ،وطابت نفسك للعمل
والجهاد معها  ..فلك ذلك ،ولك أجراملجاهد في سبيل هللا ،بإذن هللا.
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س :96سؤال :من األشياص تلتلف لهجته ووضوح خطابه اإلسَمي ،فعندما
ً
يكون بين إخوانه يكون خطابه واضحا ،ومحكم الوالء هلل ،ولرسوله ،وللمؤمنين ،وإذا جالس
ً
رير املسلمين ،تلتلف لهجته ،ويستلدم كثيرا من العبارات املبشابهة ،حمالة أوجه وتفاسير،
ليدفع عن املسلمين بعض الضرر ،أو لجلب بعض املصالح ،فهل هذا ُي َعد من النفاٍ والتلون،
وهل يجوز أن ُي َ
رمى هذا الشيص بالنفاٍ ،والكفروالردة ،وأنهم قد ريروا وبدلوا ...؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن لان هذا الشيص صادٍ الوالء هلل ولرسوله،
وللمؤمنين ُ ..ي َ
عتمد خطابه املحكم الداخلي بينه وبين إخوانهُ ،ويعامل على أساسه  ..وما يستلدمه
من عبارات مبشابهة حمالة أوجه وتفاسير ،في ظروف التقية ،تقتضيها السياسة الشرعية ،واليطاب
السياس ي ،لتحصيل بعض املصالح ،ودفع بعض الضرر عن املسلمين  ..تلالف خطابه املحكم
َ
والداخلي  ..ال تضره ،وال يجوز أن ُيحاكم على أساسها ،وإنما ُيفسر املبشابه من كَمه على ضوء
املحكمُ ،ويرد املبشابه من كَمه إلى املحكم من كَمه.
وال يرمي من لان هذا وصفه بالنفاٍ ،والكفر ،وأنه قد رير وبدل  ..إال جاهل ،أو مغال من
شيوخ اليوارج الغَة األجَف!
َّ َ َ َّ ُ ْ
َُ ً
قال تعالىِ  :إال أن تتقوا ِم ْن ُه ْم تقاة آل عمران.28:
قال ابن جرير الطبري في التفسير :إال أن تكونوا في سلطانهم فتلافوهم على أنفسكم،
فتظهروا لهم الوالية بألسنتكم ،وتضمروا لهم العداوة ،وال تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ،وال
تعينوهم على ُمسلم بفعل ا -هـ.
وإظهار الوالية باللسان أشنع من إطٍَ عبارات مبشابهة حمالة أوجه وتفاسير  ..ومع ذلك
القرآن الكريم ،يسبثنى من املَمة واملؤاخذة من يظهرالوالية لهم باللسان تحت ظروف التقية.
َّ ً
"أن رجَ استأذن على
وفي الحديث الذي أخرجه مسلم ،عن عائشة رض ي هللا عنها ،قالت:
َّ
وسل َم .فقال :ائذنوا ُ
َّ ُ
فلبئس ُ
بئس ر ُ
ابن العشيرة ،أو َ
َ
العشيرة" .فلما دخل
جل
له.
عليه
نبي صلى هللا ِ
ِ
ِ
ال ِ
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ُ
َ
َ
َ
ُ
ألنت ُ
قلت ُ
َ ُ
َ
َ
له القو َل؟ قال:
له الذي قلت .ثم
هللا،
عليه أالن له القول! قالت عائشة :فقلت :يا رسول ِ
ِ
َ ُ
ُ
ً
َ
عائشة َّ
يوم القيامة ،من َ
منزلة عند هللا َ
ُ
إن َّ
اتقاء ف ْح ِشه".
الناس
ود َعه ،أو ترك ُه
الناس
شر
"يا
ِ
ِ
ِ
َّ ُ
وقلوبنا ُ
ُ
تلعن ُهم".
وجوه أقوام
كش ُرفي
وعن أبي الدرداء ،قال" :إنا لن ِ
ِ
ً ً
وهللا تعالى يأمر موس ى وهارون عليهما السَم بأن يقوال لفرعون قوال لينا ،فقال تعالى:
َ
َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ً َّ ً َّ َّ َ َ َّ َ ْ َ
ْ
اذ َه َبا ِإلى ِف ْر َع ْون ِإن ُه طغى  .فقوال ل ُه ق ْوال ل ِينا ل َعل ُه َيتذك ُرأ ْو َيلش ى طه.44-43:
ففي مورد ومعرض تحصيل املصالح ،ودفع املفاسد ،والضرر  ..سواء لانت مصالح دينية
دعوية ،أم مصالح مادية ضرو ية ُ ..ي َّ
قدم اليطاب اللين الرفيق ،على اليطاب الذي يبسم بالشدة أو
ر
ش يء من العنف ،والحدية  ..واألدلة الدالة على هذا الفقه كثيرة لو أردنا تببعها.


س :97سؤال :إلى أهل الحل والعقد في سوريا خاصة ،وعلماء املسلمين عامة ...
ررفة املوك  ..الواليات املتحدة األمريكية هي من أنشأها وهي من جمعت األعضاء فيها ،وهي من
تعطي األوامر ..ماهو حكم من يواليهم ويأتمربأمرهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قبل أن نجيب عن هذا السؤال ،ال بد من اإلشارة إلى
أمرين :أولهما ،أن الفصائل ـ أو رالبها ـ التي دخلت هذه الغرفة ،وسجلت نفسها فيها  ..قد ألجأتها إلى
ذلك الحاجة املاسة ،والضرورة امللحة ،والتي ترقى في بعض جوانبها إلى درجة اإلكراه ،املتمثل في دفع
القتل واملجازر الجماعية عن أنفسهم ،وذويهم ومناطقهم ،من قبل الطاروت النصيري املجرم  ..فكان
ال بد لهم من االستعانة بهذا السَح الذي يأتيهم من هذه الغرفة أو ريرها.
ثانيهما ،أن مثل هذه األمور ال يجوز البت فيها ،والحكم عليها بحكم واحد  ..بـ "الكوم"،
وعلى العموم  ..من ريرتفصيل  ..وتفصيل املسألة لالتالي:
 -1الفصائل التي تأخذ السَح من هذه الغرفة ،لكي تدافع به عن الثورة وأهدافها ،وعن
نفسها ،وعن البَد والعباد  ..والحقوٍ والحرمات  ..وفق خطتها الياصة بها  ..فهذه قد أحسنت،
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وليس عليها ش يء  ..وأيما شرط فاسد يمنعها من فعل ذلك فهو باطل  ..من حقها أن ترفضه وال تلتزم
ً
ُ
َ ُ َ
َ
َ
ُ
اب
به  ..حتى لو اشترط عليها  ..كما في الحديث الصحيح" :ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كت ِ
ُّ َ َ
ُ
ََ َ
َ َ ََ
ً
َ
َ
أحق وأ ْوث ُق"
باط ٌل ،وإن اشت َرط مائة شرط ،شرط هللا
هللا فهو ِ
كتاب ِ
ِ
هللا ،من اشترط شرطا ليس في ِ
البلاري.
 -2فصائل تأخذ السَح من هذه الغرفة ،لكي تدافع به عن نفسها ،ومناطقها ،وعن
ً
حرماتهم  ..وعن أهلهم ،ودينهم  ..وأحيانا توصل بعض هذه املساعدات مما يصل إليها من هذه الغرفة
أو ريرها ،إلى ريرها من الفصائل املجاهدة مما هي رير مسجلة في "املوك" .. ،لكنها مع ذلك فهي تلتزم
ُ َ
بأوامرالغرفة من حيث تحديد املعارك التي تفتح مع النظام النصيري املجرم!
ً
ً
ً
فهذه الفصائل قد خلطت بفعلها هذا عمَ صالحا ،وخاطةا  ..أجادت من وجه  ..وأخطأت
ُ َ
من وجه آخر؛ وهو التزامها بتعليمات الغرفة في تحديد املعارك التي تفتح مع النظام األسدي املجرم.
فهذا خطأ نتفهمه للضرورة التي أشرنا إليها أعَه  ..نناصحهم فيه ،ال نقرهم عليه  ..لكن
َ
هذا اليطأ هل يرقى إلى درجة الكفر ..وبالتالي ُيحكم عليه وعلى فاعله بالكفروالردة ُ ..ويدخل صاحبه
في خانة األعداء؟
ٌ
جاهل
أقول :ال؛ ال ُيحكم على هذا اليطأ بالكفر  ..فَ َيحكم عليه ،وعلى فاعله بالكفر إال
ْ
وتي ٌ
س من تيوس اليوارج الغَة ،وسفيه من سفهائهم.
 -3فصائل ـ وهذه بحسب علمي رير موجودة على أرض الشام ،وأعني الفصائل املحسوبة
على الثورة الشامية املباركة ـ تقبل هذه املساعدة مقابل محاربة اإلسَم ،واملسلمين  ..ثم تلتزم للعدو
َ
ُ
بهذا الشرط  ..هذه الفصائل ـ إن وجدت ـ نعم؛ ُيحكم عليها بالكفر والردة ،وعليها تحمل اآليات
والنصوص الشرعية التي تفيد كفر من ظاهروناصراملشركين على اإلسَم واملسلمين.
مع التنبيه :أنه ليس أي اقتتال بين فصيلين مجاهدين  ..بالضرورة هو من هذا القبيل؛
بحيث يحمل لل فصيل على اآلخر ،حكم الكفر والردة لكونه ُيقاتله  ..فيعتبر نفسه هو اإلسَم
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واملسلمين  ..وبالتالي من قاتله فهو ُيقاتل اإلسَم واملسلمين  ..فهذا اعتقاد اليوارج الغَة األجَف
والعياذ باهلل ،أهل السنة والجماعة منه براء.
ً
فقتال فصيلين أو أكثر فيما بينها لدفع بغي وعدوان املعتدي منها عن اآلخر  ..ليس كفرا ..
َ ََ
ُْ ْ َ
وليسوا بكافرين  ..بل هم جميعهم مؤمنين مسلمين  ..كما قال تعالىَ  :وِإن طا ِئفت ِان ِم َن املؤ ِم ِنين
ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ َ
اَّلل ف ِإن
اقتتلوا فأص ِلحوا بينهما ف ِإن بغت ِإحداهما على األخرى فقا ِتلوا ال ِتي تب ِغي حتى ت ِفيء ِإلى أم ِر ِ
ُْْ
َ ْ
َ
صل ُحوا َب ْي َن ُه َما ب ْال َع ْدل َو َأ ْقس ُطوا إ َّن َّ َ
اءت َف َأ ْ
اَّلل ُي ِح ُّب املق ِس ِطين الحجرات .9:فررم اقتتالهما ..
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ووقوع العدوان من إحداها على األخرى  ..وضرورة دفع بغي وعدوان الطائفة البارية املعتدية ..
ُ َ
فسمى الطائفتين :املعتدية ،واملعتدى عليها مؤمنين.


س :98سؤال :كيف تقيمون املوقف الترلي األخير ،وتدخلها العسكري في الشأن
السوري  ..وما هو حكم الشرع في ذلك؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .قد كثر السؤال حول هذا املوضوع ،ولكي نجيب عنه
ً
ً
ً
ً
إجابة صحيحة وافية ،ال بد أوال من أن نوصف واقع املسألة توصيفا دقيقا ومنصفا  ..ثم بعد ذلك
نبين الحكم الشرعي في هذا الواقع.
ُ
فأقول :منذ سنوات  ..ثَثة طوائف تسيم الشعب السوري املسلم القتل ،والدمار،
واليراب  ..وتحرٍ عليه بيوته  ..وتسفك الدم الحرام  ..وترتكب بحقه الجرائم واملجازر التي لم يشهد
ً
لها تاريخ الشام من قبل مثيَ :النظام النصيري املجرم  ..وحزب الـ " ،"Pkkالشيوعي االنفصالي،
املجرم  ..وخوارج العصر الدواعش املجرمين  ..شر اليلق واليليقة  ..الذين لم يوفروا جريمة بحق
أهل الشام إال وارتكبوها  ..وال يزالون.
املوقف الترلي األخير باختصار يتليص بعمل عسكري ضد هذه الفرٍ والطوائف املجرمة
ً
دفاعا عن مصالح تركيا  ..ومصالح الشعب السوري املسلم سواء  ..ل َيم َيز ُ
اَّلل
الثَثة اآلنفة الذكر ..
ِ ِ
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َّ ُ َ
ً َ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ ُ
ض ُه َعل َى َب ْعض ف َي ْرك َم ُه َج ِميعا ف َي ْج َعل ُه ِفي َج َهن َم أ ْولـ ِة َك ُه ُم
الي ِبيث ِمن الط ِي ِب ويجعل الي ِبيث بع
ْ َ
َ
اس ُرون األنفال.37:
الي ِ
إضافة إلى حظر جوي يمنع طيران الطاروت النصيري من أن يرمي براميله املتفجرة على
مناطق واسعة من األراض ي السورية  ..وبذلك يسلم اآلالف من األطفال والنساء والشيوخ من القتل
تحت الهدم والدمار ..كما قد يعيد هذا اإلجراء مةات اآلالف من املهجرين السوريين إلى منازلهم.
فإن علم ذلك علمت بالضرورة أن النقل والعقل يقران ويبارلان هذا اإلجراء العسكري
الترلي  ..وهو إجراء يستحق من أهل الشام ،ممثلين بمجاهديهم وثوارهم  ..أن يشكروا تركيا حكومة
ً
وشعبا على هذا املوقف الداعم األخوي والنبيل  ..وأن ُيحسنوا التعاون والتعامل معه بإيجابية ،وفق
مقتض ى الشرع ،ومصلحة البَد والعباد.
ً
ُيضاف إلى ذلك أن تركيا ـ حكومة وشعبا ـ منذ األيام األولى من الثورة الشامية  ..قد وقفت
من الثورة  ..ومن الشعب السوري املستضعف موقف األخوة والعقيدة  ..والنصرة  ..والرحمة ..
وحسن اإليواء والجوار  ..واليلق الحميد  ..وال تزال  ..ال ينكر ذلك إال ظالم جحود حقود مكابر ،أو
جاهل أعمى البصروالبصيرة.
َ
هذا معنى ال ينبغي أن ُيغفل عنه عند اليوض في هذا املوضوع  ..وعند تحديد املوقف منه
 ..واإلجابة عن السؤال الوارد أعَه.
أعلم أن أفراخ اليوارج الغَة  ..وشيوخهم  ..سينلرون  ..ويشغبون  ..ويزبدون  ..ويهددون
 ..ويكفرون  ..ليرهبوا ملالفيهم  ..وقد بدأوا يتجهزون ويمهدون ليرفعوا عقيرتهم وأصواتهم أكثر بتكفير
أهل الشام ،ومجاهديهم  ..ويحملون عليهم النصوص التي قيلت في املشركين والكافرين  ..على اعتبار
أن أي تعاون بين أهل الشام ومجاهديهم  ..واألتراك على دفع عدوان الطوائف الثَثة املجرمة اآلنفة
الذكرأعَه  ..هو تعاون على التوحيد  ..واملوحدين  ..واإلسَم واملسلمين !!..
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وهذا لعمر الحق من قبيل قلب الحقائق واملعاني وعكسها  ..ولأن النظام النصيري املجرم،
وما يرتكبه ،وال " ،"Pkkامللحدين االنفصاليين وما يرتكبونه  ..ومجرمي خوارج العصروما يرتكبونه ..
هم اإلسَم واملسلمون  ..من يتعاون على رد عدوانهم وبغيهم وجرائمهم  ..ومجازرهم ُ ..ويطفئ نار
أحقادهم عن بيوت الناس واملستضعفين  ..هم اآلثمون  ..وهم الذين اعتدوا على اإلسَم
واملسلمين؟!
ْ ْ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
اإلث ِم َوال ُع ْد َو ِان املائدة.2:
هللا تعالى يقول :وتعاونوا على ال ِبر والتقوى وال تعاونوا على ِ
ْ
ََ َ َُ ْ ََ
اإلث ِم
بينما هؤالء ـ بغلوهم وظلمهم ،ولسان حالهم ـ قد عكسوا اآلية الكريمة ،فقالوا :وتعاونوا على ِ
ََ ُ ْ َ ْ
ْ
ً
ً
ً
َّ ْ
َوال ُع ْد َو ِان َوال ت َع َاونوا َعلى ال ِبر َوالتق َوى  ..ثم سموا فعلهم الشنيع هذا إيمانا وإسَما ،وتوحيدا  ..ومن
يلالفهم فهو ضد التوحيد واإلسَم!
ال ررابة ،فإن اليوارج األوائل ـ السلف الطالح لهؤالء ـ قد فعلوا نفس هذا الفعل وأشد ..
فانطلقوا إلى آيات قيلت في الكفار واملشركين  ..فحملوها على املؤمنين من أصحاب رسول هللا،
ْ ُ ْ ُ َّ
َّلل يوسف.40:
فكفروهم ،وقالوا لعلي بن أبي طالب رض ي هللا عنه ـ بعد أن كفروه!ــِ  :إ ِن الحكم ِإال ِ ِ
ُ
َ
َ ْ َ ْ ْ َ َ
وقالوا له يا علي :ل ِئن أش َركت ل َي ْح َبط َّن َع َمل َك الزمر.65:
إنها سنن اليوارج الغَة تتكرر في لل زمان  ..للما ذهب منهم قرن ،ظهر قرن  ..إلى أن يظهر
آخر قرن لهم مع املسيح الدجالُ ،
فيقتلون ويندرسون معه  ..وتكفير اليوارج لنا وملسلمي الشام
ً
ً
ومجاهديهم  ..ال يزيدنا إال ثباتا ويقينا بأننا وهلل الحمد على الحق  ..وأننا ـ بفضل هللا ـ قد ُهدينا ووفقنا
ُ
ملوقف الحق فيما اختلف فيه  ..وأن امليالفين لنا من فجار خوارج العصر هم على باطل وضَل ..
كفانا هللا واملسلمين شرهم بما شاء ،وكيفما شاء  ..وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.


س :99السؤال :السَم عليكم ورحمة هللا  ..سؤالي ،حول هذه اآلیة املبارکة:
َ و ْل َي ْش َه ْد َع َذ َاب ُه َما َطا ِئ َف ٌة ِم َن ْاملُ ْؤ ِم ِن َين النور .2:هل هذه اآلیة خاصة بحد ٰ
الزنی ،أم هي عامة
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في کل الحدود؟ وهل یجوز أن یشهد هذه الحدود رير املؤمنين؟ وهل یجوز حضور األطفال
والنساء؟ وما حکم نشر مقاطع من هذه الحدود عبر الوسائل التواصل االجتماعي...یوتیوب
وريرها  ...وجزاکم هللا کل خير؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .اآلية الكريمة خاصة بحد الزنى  ..وال يمنع من القياس
عليه في بقية الحدود  ..ألن من أرراض الحدود واإلشهاد عليها التأديب للمحدود ومن ُيشاهد قيام
الحد  ..وعليه فكل من يستحق التأديب ،أو أن ُيقام عليه الحد لو وقع في موجبه ،يجوز له أن يشهد
إقامة الحد ،من املؤمنين واملؤمنات ،من الرجال والنساء سواء ،وكذلك أهل الذمة ممن يعيشون مع
املسلمين في ديارهم  ..أما األطفال فَ يجوز إشهادهم إقامة الحدود؛ ألنهم دون السن الذي يوجب
عليهم الحد.
ًُ َ
طلق على الفرد الواحد فما فوٍ  ..أما أن ُت َ
عرض إقامة الحدود عبر
والطائفة لغة وشرعا ت
وسائل اإلعَم والتواصل االجتماعي  ..ليراها الجميع  ..فهذا ال يجوز  ..وهو من التعدي والظلم ..
والبشهيرالزائد  ..وهللا تعالى أعلم.


س :100السؤال :لعلكم وقفتم على كَم أبي محمد املقدس ي األخير ،حيث قال" :من
أفتاهم شيخ اإلسَم باإلجهاز على جريح اليوارج ،وقتل أسيرهم ،لم يكن فيهم من يتول
الطواريت ،أو توجهه امليابرات ،أو تجنده أمريكا" ،وفي للماته هذه تكفير مبطن ملجاهدي أحرار
الشام ،وريرهم من مجاهدي الشام ،الذين يعملون بمقتض ى فتوى شيخ اإلسَم في قتالهم
ليوارج داعش األشرار ..فما ردكم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مرد للمات أبي محمد املقدس ي هذه ،ومثيَتها ـ وقد كثرت
في اآلونة األخيرة ـ إلى جهله بالواقع الشامي  ..والثورة الشامية  ..وسوء ظنه باملسلمين ،وبشامتهم
وخيرتهم من مجاهدي الشام  ..وإلى رلوه واضطرابه في مسألة "املواالة"  ..وإلى تعصبه الشديد
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لفصيل القاعدة؛ حيث ال يرى الجهاد الحق إال من خَله ،ومن وااله  ..وإلى انعدام شعوره
باملسؤولية نحو للماته وإطَقاته وما يترتب عليها من فتنة ،وسفك للدم الحرام على األرض !..
فهو بين الفينة واألخرى  ..وللما هدأ القال والقيل ُ ..يعاود خربشاته وتغريداته ،فيرمي
بقنبلة يلرجها من مشكاة الغلو ،وسوء الظن ،نحو ما تم السؤال عنه أعَه  ..يشغل بها مجاهدي
الشام ،على ما هم فيه من شدة وبَء!
يؤسفني القول :أن اليوارج الدواعش هم أبناؤه العصاة؛ يحن إليهم بين الفينة واألخرى ..
مشكلته معهم أنهم تركوا القاعدة ال رير!..
ُ
شرب في قلبه حب عجل داعش ،فلم يحسن ـ ولألسف ـ التللص منه ،وال من سلطانه
أ
قد ِ
 ..فهو إلى الساعة ـ ررم أن أعش ى الصبح قد أدرك أن الدواعش خوارج أجَف ،أهل ردر وخيانة ـ ال
يزال يتورع عن وصفهم بأنهم خوارج  ..بينما في املقابل ال يتورع من رمي مجاهدي الشام وفصائلهم
بكل نقيصة ،وبما يقتض ي التكفيروالتلوين  ..وأن ُيقدم بحقهم سوء الظن على حسن الظن  ..فيعين
بذلك اليوارج الدواعش ـ وريرهم من الغَة ـ عليهم  ..كما ورد في كَمه أعَه!!
نصحناه من قبل ،ونعاود نصحه اآلن :وأنت تلربش في تغريداتك ـ يا أبا محمد ـ قبل أن
تنبش ي بالردود ،وبمن يعجب بكلماتك  ..وبمن سينشغل بها  ..فكر بأثرها ومردودها على األرض  ..أثرها
على مجاهدي الشام  ..وثورتهم  ..وما قد تبسبب من مقتلة بينهم  ..وسفك للدماء املعصومة ..
ُ
وتشميت للطاروت النصيري ،وحلفائه اإليرانيين ،وريرهم من الطغاة الظاملين  ..قد تسأل عنها يوم
القيامة!
قال صلى هللا عليه وسلم" :إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يببين فيها ،يزل بها إلى النار ،أبعد
مما بين املشرٍ واملغرب" متفق عليه.
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سيط هللا ما لان يظن أن تبلغ
ما بلغت ،يكتب هللا بها سيطه إلى يوم يلقاه".
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اتق هللا يا أبا محمد  ...وامسك عليك لسانك  ..قال ابن مسعود رض ي هللا عنه :ما من ش يء
أحق بطول السجن من اللسان!


س :101سؤال :لعلكم شيلنا اطلعتم على مقالة للناطق الرسمي لجبهة النصرة،
أبي فراس رضوان محمود نموس ،وهي بعنوان "أنا النذير ُ
الع ْريان ،فالنجاء النجاء"  ...فما
ً
قولكم فيها ،وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .نعم قد اطلعت على املقالة الوارد عنوانها أعَه ،وهي
تنقسم إلى قسمين :قسم مبشابه حمال أوجه ،وتفاسير  ..لل صاحب هوى يمكن أن يقتات ويستفيد
منه  ..وقسم محكم في البطَن والغلو  ..ولو أردنا أن نرد عليه على وجه التفصيل ،عبارة ،عبارة
لسودنا عشرات الصفحات  ..وهو ما ال نملك الوقت ألجله ،وال نرى حاجة إليه.
ً
ً
ً
ولكن نرد عليه ردا مجمَ وعاما ،فنقول :سبق لي معرفة بالرجل  ..فالرجل شديد السفه
ً
والغلو ،ال يلقي باال ملآالت للماته وإطَقاته  ..سيئ الظن باملسلمين وبعلمائهم  ..يكفر بالظن،
ً
واملبشابهات واملحتمَت  ..وفيما يسبساغ فيه اليَف  ..وأحيانا بالحسنات  ..وفي مقالته أعَه قد
كفر وخون مسلمي ومجاهدي الشام بعبارات صريحة وواضحة  ..الجتهادات مشروعة يرونها ،قد
ضاٍ أفقه عن اسبيعابها  ..ثم بعد ذلك ينفي عن نفسه صفة وإرادة التكفير!
شديد التعصب ملسمى القاعدة  ..مكانه الطبيعي أن يكون مع خوارج ورَة داعش  ..إذ ال
ً
ً
فرٍ بينه وبينهم؛ فكَهما على فكرومنهج واحد  ..ولو قيل ألشد خوارج الدواعش رلوا وتنطعا تكلم ..
ملا استطاع أن يتكلم أكثر من كَمه بحق مسلمي ومجاهدي الشام ـ وال أدل على ذلك من مقاله الوارد
ذكره أعَه ـ وال يمنع الرجل من أن يكون من منظري داعش ،وفي صفوفهم سوى تعصبه األعمى
ملسمى وحزب القاعدة  ..فمصلحة القاعدة عنده مقدمة على مصلحة اإلسَم ،وأمة اإلسَم!
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من جهة تراه يرمي داعش بأنهم خوارج ورَة  ..ومن جهة ثانية يقول بقول هو أشد من
ً
ً
قول اليوارج الدواعش رلوا وتطرفا  ..ويا لفرحة داعش به وبأمثاله!
وإني ألشفق على النصرة من أمثال هذا املغالي في صفوفها  ..إذ لو أصغت إلى للماته
ُ
عمل
ت
وتوجيهاته ـ ال قدر هللا ـ فإنها ال محالة سينتهي حالها إلى ما انتهى إليه حال خوارج داعش؛ أن ِ
السيف في مسلمي ومجاهدي الشام  ..وحينةذ سيتحول شعار النصرة من نصرة أهل الشام ،إلى قتل
وقتال أهل الشام  ..وال مَمة حينةذ على من سيقول في النصرة ما قيل في اليوارج األوائل :يقتلون
أهل اإلسَم ،ويتركون أهل الشرك واألوثان  ..وهو ما نعيذها منه!


س :102سؤال :لعلكم علمتم عن ظهور جماعة جديدة في الساحة الشامية تحت
ً
مسمى "جيش الشام" ،فما تقولون فيها  ..وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .األخوة القائمون على هذا البشكيل الجديد ،واملسمى ب ـ
ُّ
ُ
"جيش الشام" ،الذي رفع شعار "ثورة على الطغاة والغَة" ،أخوة نعرفهم ،وهم على خير كثير ،وال
نزكيهم على هللا  ..نوص ي بالتعاون والتنسيق معهم  ..سائلين هللا تعالى أن يكون هذا الجيش "جيش
الشام" ،خطوة في االتجاه الصحيح  ..وأن يكون مفتاح خيرللشام وأهله ،مغٍَ شر ..إنه تعالى سميع
قريب ،مجيب ،وصلى هللا على محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم.


س :103سؤال :سَم علیکم ورحمة هللا وبرکاته ،یا شیلنا ما الفرٍ بين العزم علی
الکفر والعزم علی فعل املکفر؟
أشکل علي هذا :قال الجمل في حاشيته على منهج الطَب" :فإذا عزم على الكفر كفر
ً
ً
حاال ،بلَف ما لو عزم على فعل املكفرفَ يكفرإال بفعله" ا ـ هـ .وجزاکم هللا خيرا.
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الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..أراد من العزم األول؛ العزم على
ً
اعتقاد الكفر ،فهذا يكفر حاال  ..وبينما العزم اآلخر هو عزم على فعل الكفر ،فهذا ال يكفر إال بعد
فعله  ..ولعله أراد من قوله هذا ما ورد في صحيح مسلم وريره ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قوله:
َ ُ َ َُ َ ً
َْ ُ َ َ ُ َ ً
َ
هم َ
هم َ
نةَ ،
ومن َّ
" َمن َّ
مائة
نة
بحس
بحسنة فلم يعملها ،ك ِتبت له حس
بع ِ
فعملها ،ك ِتبت له عشرا إلى س ِ
ِ
َ َْ
َ ُ
ُْ
َ
َّ
عملها ك ِت َبت" مسلم .أي كتبت له سيةة واحدة.
بسيةة فلم يعملها ،لم تكتب ،وإن ِ
ِضعف ،ومن هم ِ
لكن ُي َرد عليه بأن العزم على الش يء ،ش يء ،والهم به ش يء آخر ملتلف  ..العزم على الش يء
ال يكون إال بعد اعتقاده وانعقاده في القلب ،ال يحيل بينه وبين صاحبه إال العجز أو حاجز قاهر ..
وبالتالي من عزم على الكفر أو على فعل الكفر يكفر ،سواء فعله أم لم يفعله؛ النعقاده في القلب ..
وتحوله إلى نية جازمة  ..بلَف الهم بالش يء؛ فإنه ال يفيد االعتقاد واالنعقاد في القلب  ..بل يفيد
فعل الش يء ـ إن لان سيةة ـ عن رربة وخوف وتردد ،وضعف ونزوة ،كما يفيد التراخي في الفعل  ..لذا
فهو بين الييارين بين الفعل والترك  ..وهمته تتردد بين الييارين.
ً
لذا لو قال :من هم بفعل الكفر ،ال يكفر حتى يفعله  ..لكان صوابا ،وأدٍ ،وأحسن ،وأقرب
إلى التعبيرالنبوي ،وهللا تعالى أعلم.


س :104سؤال :هل الدعاء هو السَح الوحيد النتصاراألمة ؟ وهل يستجيب هللا لنا
دعواتنا باسترداد حقوقنا بدون عمل؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الدعاء سَح عظيم  ..وهو عبادة ،وفي الحديث" :الدعاء
العبادة" .ال يغفل عنه وعن قيمته وأثره إال رافل وخاسر.
لكن الركون عليه من رير عمل ،وال إعداد ،وأخذ باألسباب  ..توالل ،يبنافى مع التولل
الصحيح  ..وهو بلَف املنقول واملعقول ،وما لان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وصحبه الكرام.

173

من بداية
الثورة املباركة

س :105سؤال :جزى هللا الشيخ خيرا على كَمه ،هناك استفسار كيف يكون
الرض ى بالش يء كفاعله ،وفي الحديث الدال على الييركفاعله ،والدال ريرالراض ي؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال تعارض بين القاعدة املتفق عليها "الرض ى بالش يء
كفاعله" ،وبين الحديث" :الدال على اليير كفاعله" .إال أن الرض ى موضعه القلب ،وهو يشمل
املعنيين :الييروالشر؛ فالرض ى بالييركفاعله ،كما أن الرض ى بالشركفاعله من حيث األجر ،والوزر.
كما في الحديث فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :إذا عملت اليطيةة في
األرض لان من شهدها فكرهها كمن راب عنها ،ومن راب عنها فرضيها ،لان كمن شهدها" [صحيح
سنن أبي داود.] 3651 :
ً
ً
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إنما الدنيا ألربعة نفر؛ عبد رزقه هللا ماال وعلما فهو يتقي فيه
ً
ً
ً
ربه ،ويصل فيه رحمه ،ويعلم هلل فيه حقا ،فهذا بأفضل املنازل ،وعبد رزقه هللا علما ولم يرزقه ماال،
ً
فهو صادٍ النية ،يقول :لو أن لي ماال لعملت بعمل فَن ،فهو بنيته ،فأجرهما سواء .وعبد رزقه هللا
ً
ً
ماال ولم يرزقه علما يلبط في ماله بغير علم ،وال يتقي به ربه ،وال يصل فيه رحمه ،وال يعلم هلل فيه
ً
ً
ً
ً
حقا ،فهذا بأخبث املنازل ،وعبد لم يرزقه هللا ماال وال علما ،فهو يقول :لو أن لي ماال لعملت فيه بعمل
فَن ،فهو بنيته ،فوزرهما سواء" [ صحيح الترريب والترهيب.] 14 :
وهناك أدلة أخرى عديدة على صحة القاعدة اآلنفة الذكرأعَه.


ً
س :106سألت إن لان بإمكاني أن أحب جاري إن لان نصرانيا ،أم أن هذا يبناقض
مع عقيدة البراء والوالء؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أن تحب جارك النصراني لذاته ،فهذا مقطوع ممنوع ،له
ولغيره؛ ألن املحبوب لذاته هو هللا تعالى وحده.
ً
وأن تحبه لدينه وباطله ،فهذا أيضا مقطوع وممنوع؛ ألن الباطل حقه املجافاة والبغض.
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بقي أن تحب له اليير ،وبلاصة خير الهداية  ..وأن تصرف له املعاملة الحسنة  ..وأن
تعامله بالرفق ،واإلحسان ،وأن تلصه من طعامك  ..وأن تعوده إذا مرض  ..فهذا لله جائز ،قد دلت
عليه أدلة الكتاب والسنة  ..وأن تتفقد أحواله ،فإن لان من ذوي الحاجة فتتصدٍ عليه ،لقوله
صلى هللا عليه وسلم" :تصدقوا على أهل األديان" .ولقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال زال جبريل
َ
يوصيني بالجارحتى ظننت أنه سيورثه" .أي يجعله من جملة الورثة الذين يرثون امليت ِ ..ل ِعظم حقه.


س :107هل للحاكم الحق أن ُيلزم الرعية فيما يراه ويستحسنه من املسائل الفقهية
..؟
الجواب :يجب على الحاكم أن يلزم الرعية باجتهاده أو فيما يراه من املسائل ،في ثَث
حاالت فقط:
ً
ً
أولها :أن يكون ما يراه موافقا ومطابقا للشرع املنزل ،الذي ال يسع أحد خَفه.
ثانيها :أن يكون ما يراه محل إجماع علماء األمة ،الذي ليس بعده إال الضَل.
ثالثها :أن يكون خَف ما يراه مؤداه إلى الفتنة ،وتفريق الصف والكلمة ،وإضعاف شوكة
املسلمين.
وما سوى ذلك مما تبباين فيه اآلراء واملذاهب واالجتهادات  ..ومما يدخل في معنى الشرع
املؤول  ..فليس له وال لغيره أن يلزم األمة أو ممن هم تحت حكمه بمذهب من املذاهب ،أو بقول من
األقوال  ..فقد عرفت أمتنا عبر تاريلها لله مذاهب عدة  ..وعلماء كثر  ..ولم يعرف عن خليفة من
خلفاء املسلمين أنه ألزم األمة بمذهب من املذاهب ،دون ريره  ..أو بقول من األقوال دون ريره  ..أو
تدخل في ش يء من ذلك  ..ثم عاقب عليه امليالف  ..إال ما فعله املأمون العباس ي عندما نصر القول
بللق القرآن ،وعاقب امليالف  ..وقد أنكر عليه سوء صنيعه هذا علماء األمة للهم  ..وبلاصة اإلمام
أحمد بن حنبل رحمه هللا  ..وملا أراد اليليفة جعفر املنصور أن يحمل الناس بالقوة على ما ورد في
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ً
كتاب املوطأ ،أنكر عليه اإلمام مالك ـ صاحب املوطأ ـ ومنعه من ذلك  ..ولو فعل الحاكم شيةا من
ً
ذلك فإنه يقتل االجتهاد في نفوس الناس ،ويضيق واسعا  ..وهذا ال ينبغي وال يجوز ،وهللا تعالى أعلم.


س :108السؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته  ..يكثراليوم اللغط حول مسألة
ً
طلب العلم وتقديمها على القتال بسبب ما فرضه علينا واقع الساحة والذي حول كثيرا من
املقاتلين إلى لصوص ،وقطاع طرٍ وقوات ديمقراطية ،ورير ذلك إلرفال هذا الجانب املهم
فهل من توجيه لفضيلتكم يحدد التوازن املطلوب منا في الساحة؟ وجزاكم هللا خيرا وتقبل
طاعتكم.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .طلب العلم ـ وأعني به طلب العلم الشرعي؛ قال هللا ،قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال الصحا بة ـ من الجهاد في سبيل هللا ،ويعدل أجره أجر الجهاد ..
كما في الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :وعن أنس قالَ :
قال رسو ُل هللا :
رج في طلب العلم فهو في سبيل هللا حتى َ
"من َخ َ
يرجع " [ رواه الترمذي ،وقال حديث حسن ،صحيح
ِ
ِ
سبيل هللا "؛ أي هو في جهاد ،وله أجر من يلرج للجهاد في سبيل هللا
الترريب .] 88 :وقوله  "فهو في
ِ
حتى يرجع.
وعندما يوجد نقص في العلماء الذين بهم تتحقق الكفايةُ ،يصبح طلب العلم فرض على
لل مسلم قادر ،يجد في نفسه القدرة على طلب العلم ،كما في الحديث ،قال صلى هللا عليه وسلم:
ٌ
ُ
العلم فريضة على لل مسلم " [ صحيح الترريب.] 70 :
"طلب ِ
ً
فرضا ،ينبغي أن ينفر ٌ
حتى عندما يتعين القتال ،ويكون
نفر من املسلمين لطلب العلم،
َ َ ُْ ْ ُ َ ْ
ليسدوا اليلل والنقص ،ويلبوا الحاجة في هذا الجانب ،كما قال تعالىَ  :و َما لان املؤ ِمنون ِل َين ِف ُروا
َ
َ َ َّ
َ
َ َّ ً َ َ ْ َ َ ْ ُ
ْ
َ ْ ْ َ َ ٌ َ َ َ َّ
الد ِين َو ِل ُين ِذ ُروا ق ْو َم ُه ْم ِإذا َر َج ُعوا ِإل ْي ِه ْم ل َعل ُه ْم
لافة فلوال نف َر ِمن ل ِل ِف ْرقة ِمن ُهم ط ِائفة ِليتفق ُهوا ِفي ِ
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َ َ
َي ْحذ ُرون التوبة .122:فالطائفة التي نفرت لطلب العلم ،تعلم الطائفة التي نفرت للغزو والجهاد إذا
ما رجعوا إليهم.

وعليه من لان يجد في نفسه من شباب الشام أهلية وإمكانية لطلب العلم ،يتعين عليه أن
ً
ً
ينفر لطلب العلم ،وبلاصة في هذه املرحلة التي تشهد نقصانا حادا في أهل العلم ،وطلبة العلم ..
بشرطين :أولهما أن ُيشارك بين الفينة واألخرى في الرباط والجهاد ،فيحقق بذلك معنيين :ترجمة
العلم إلى عمل وجهاد ،وتعليم ما تعلمه ملن يلالط من املجاهدين واملرابطين.
ثانيهما :أن يستأذن أميره إن لان له أمير ،فاألمير امليداني له رأي في تقدير املصالح من
املفاسد ،عند اختيار أحد الطريقين إما القتال ،وإما طلب العلم  ..وأنا بدوري أنصح األمراء فأقول
لهم :من يجد من أفراده مؤهَت طلب العلم  ..والرربة في طلب العلم  ..فليسهل لهم طريق طلب
َ
ً
ً
سه َل ُ
طريقا َيلتم ُ
علماَّ ،
هللا له
س فيه
ك
سل
العلم  ..وليأذن لهم في طلب العلم ،وفي الحديث" :من
ِ
ً
طريقا إلى الجنة "مسلم .ومن يسهل ألخيه طريق طلب العلم ،ويعينه عليه ،فله مثل أجره؛ يسهل هللا
ً
له طريقا إلى الجنة  ..فالدال على اليير ،واملعين عليه كفاعله.

س :109هل كتاب" ملة إبراهيم "ألبي محمد املقدس ي ..؟!
شائع بين الناس أن كتاب" ملة إبراهيم" ،هو ألبي محمد املقدس ي  ..والرجل ال يدع
مناسبة إال ويبباهى بنسبة الكتاب إليه  ..وعند املتابعة ،وجدت أن كتاب ملة إبراهيم ليس له ،وإنما
أحدث َ
هو لجهيمان العتيبي الذي َ
الحدث املعروف ،واملرفوض ،عندما اقتحم الحرم املكي  ..رفر هللا
له.
جهيمان له رسالة مبثوثة ضمن كتاب يحوي على مجموع رسائله ،عنوانها" ملة إبراهيم
"ص ،449وهي من حيث الحجم نفس حجم أو أكبر بقليل من كتاب" ملة إبراهيم" ،املنسوب
للمقدس ي !..
ً
إذا عنوان الكتاب هو لجهيمان السابق ،وليس للمقدس ي الَحق !...
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قال جهيمان في كتابه" ملة إبراهيم "ص :452تقوم ملة إبراهيم على أصلين -1 :إخَص
العبادة هلل وحده -2 .التبرؤ من الشرك وأهله ...ا -هـ.
يقول املقدس ي في كتابه املنسوب إليه" ملة إبراهيم " :ملة إبراهيم هي :ا -إخَص العبادة
هلل وحده -2 .البراءة من الشرك وأهله ا -هــ.
اختلفت عبارته عن عبارة جهيمان فقط في للمة" البراءة" ،فجهيمان قال" :التبرؤ" ،بينما
املقدس ي قال" :البراءة"!...
ثم أن املقدس ي قد َ
حاك جهيمان وأسلوبه في الحديث عن األصلين الواردين أعَه في جميع
أفكار رسالته  ..واستدل بنفس أدلته  ..من دون أن يشير قط إلى رسالة جهيمان ،أو يعزو إليها  ..إال أنه
ً
حتى ال ُي َ
عرف أنه اقتبس كتابه من كتاب جهيمان حرفيا  ..فقد قدم وأخر  ..وتوسع في االستدالل
ً
بكلمات علماء نجد  ..وسيد قطب أحيانا  ..إال أنه لإلنصاف فإن الرسالة األصل" ملة إبراهيم
"لصاحبها جهيمان العتيبي رفر هللا له أشمل ،وأنفع ،وأحكم في بابها ،من الكتاب املنسوب للمقدس ي
ً
 ..كما أن جهيمان ـ على شدته التي عرف بها ـ ظهر في كتابه ـ عندما تكلم عن واقعه ـ أنه أكثر إنصافا،
ً
ً
وأكثر أدبا ،وأقل فجورا من املقدس ي عندما تكلم عن واقعه ،وأراد إنزال النصوص على الواقع ..
ً
فليس املزور ـ مهما لان منمقا ـ لاألصلي  ..وليس املبشبع لاملستغني!!
َ
َُ َ
وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :املبش ِب ُع بما لم ُي ْعط
َ ُ
كَبس ث ْو َب ْي زور "البلاري.
ِ

مرة ثانية املقدس ي يدلس في رده !..
مرة ثانية املقدس ي يدلس في رده على كَمنا السابق ،حيث يقول" :ودليله املضحك اتحاد
تعريفنا للملة بـ ( إخَص العبادة هلل وحده؛ والبراءة من الشرك وأهله ) "ا -هـ.
ً
أوال  :لم يكن الحديث عن تعريف ملة إبراهيم ال عند جهيمان وال عند املقدس ي  ..وإنما لان
الكَم عن أصول ملة إبراهيم ،والتي تقوم على أصلين ،وركنين  ..فتطابق كَم املقدس ي مع كَم
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جهيمان في اللفظ ،وفي تقسيم أصول امللة إلى نقطتين  ..فعَم املقدس ي أراد أن يسببدل هذا وينكره،
ويغطي عليه بالحديث عن التعريف  ..وأنه مجرد تطابق في التعريف ..؟!
ً
ثانيا :تدليسه في الكتابة وعَمات الترقيم التي وضعها ،حيث وضع بين الجملتين عَمة
الترقيم التفسيرية ،الفاصلة املنقوطة" ؛" ،التي تعني أن الجملة األخيرة هي تفسير للجملة أو العبارة
األولى  ..وتعني انتفاء ونكران الحديث عن أصلي وركني ملة إبراهيم  ...وهو بلَف األصل املردود عليه
...؟!
حبل الكذب والتدليس قصير  ...ثم ال نرجو من متكبر أن ينصف الحق من نفسه ،وأن
يقول عن نفسه مرة أخطأت والصواب كذا ولان مع ريري  ...فقد تعقبناه بردود علمية سابقة
ومطولة ،مرصعة باألدلة والبراهين ،وفي مقاالت عدة  ..وبكثير من األدب واالحترام  ..فقابلها بالرد
واالستلفاف  ..واللف والدوران  ..والنكران  ..فلم يعترف بش يء مما ورد فيها  ..أو أننا أصبنا بش يء
يسيرمما تعقبناه به  ..لذا ال ينتظر منه اإلنصاف في هذه املسألة ،وال ريرها!
ـ تنبيه :يجادلون عن الكذب بالكذب  ..ويدعون أن جهيمان له كتاب بعنوان" :رفع
ً
ً
االلتباس عن ملة من جعله هللا إماما للناس" ..وجهيمان يقينا ليس له كتاب بهذا العنوان ،وإنما
عنوان كتابه" ملة إبراهيم" ،وملا أراد املقدس ي نشر الكتاب في موقعه ،رير عنوانه واسمه  ..إلى اسم"
رفع االلتباس" ،ليوحي للمتصفح والقارئ أن كتابه" ملة إبراهيم" ،ال عَقة له بكتاب جهيمان ،ال من
حيث العنوان ،واالسم ،وال من حيث املضمون  ..هللا املستعان!


س :110سؤال :لعلكم وقفتم على مقالة املقدس ي" ال يغرنكم اإلرهاب الفكري ،وال
شقشقات الكهان" ،والتي جاءت كرد على مقالتك وفتواك" حكم القتال في درع الفرات"...؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال أحد يمارس اإلرهاب الفكري ،كما يمارسه املقدس ي مع
ً
ملالفيه؛ فهو ترهيبا لهم سرعان ما يرميهم بالكفر ،والردة ،واإلرجاء ،والعمالة للطواريت  ..إلى آخر
قائمته املشروخة واملمجوجة  ..ومقالته أعَه خيربرهان على ذلك!
مقالته أعَه ،تدل على ثَثة حقائق:
أولها :جهل الرجل الشديد واملركب بواقع املسألة.
ثانيها :أنه شديد سوء الظن باملسلمين ،وشديد الفحش والفجور مع ملالفيه من
املسلمين!
ثالثها :أنه كبيركَب خوارج العصر.
قد مض ى زمن الرد على الرجل باملقاالت العلمية املطولة ،كما كنا نفعل من قبل؛ فقد
الكبر؛ يحتقر اليلق ،ويرد الحق ،وأنى ملثل هذا أن يستفيد من الردود العلمية
وجدناه شديد ِ
املفصلة واملطولة  ..لذا فهو ال يستحق منا أكثر مما ذكرنا عنه أعَه ،وهو ملتصرملجلد ُيقال بحقه!
َ
وإن لان لي أسف؛ فأسفي على بقية شباب ال يزالون يسمعون لهذا اليارجي العقور،
املسعور!


س :111سؤال :يدور حديث حول اسبةصال ثوار ومجاهدي هيةة تحرير الشام في
ً
الغوطة ،من قبل مجموعات ثورية أخرى  ..فما قولكم ،وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هيةة تحرير الشام خرجت من ثوب القاعدة ،كما ال يجوز
ُ
أن نكسيها ثوب اليوارج الغَة ،وهي تضم آالف الشباب املسلم السوري ،ووجود بعض األفراد فيها
ً
ً
يجنحون للغلو ،ال يلولنا شرعا وال عقَ أن نرمي الهيةة بكل كوادرها وتشكيَتها بأنها طائفة خوارج،
ً
فمثَ" أنصار الشام "في الساحل األمس لانوا مع جيش اإلسَم ،فكانوا بذلك مجاهدين وثوار ..
ً
واليوم ملجرد التحاقهم بالهيةة ،يصبحون من اليوارج الغَة  ..قليَ من اإلنصاف والتقوى يا قوم؟!
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وعليه فشباب الهيةة في الغوطة مجاهدون وثوار ،لهم سابقة بَء وجهاد ،ونكاية بالعدو،
ال يجوز ملسلم أن يستهدفهم أو ينال منهم بشر أو أذى ،ال في الغوطة وال في ريرها ،إال من أحدث منهم
ً ُ َ
أخذ بما َ
أحدث ،وإنما لهم حق اإلسَمُ ،
فيعاملون معاملة املسلم ألخيه املسلم  ..ال يجوز
حدثا في
ظلمهم ،أو أن نسلمهم لظلم ،كما في الحديث" :املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه ،وال ُيسلمه".
ثم ما أنصفناهم وال أنصفنا الحق؛ إن أخطأوا واعتدوا في الشمال خطأناهم وجرمنا
أفعالهم ،وإن اعتدي عليهم في الغوطة أو ريرها من املناطق باركنا اإلعتداء عليهم  ..نحترمهم في
مواطن قوتهم ،ونستطيل عليهم في مواطن ضعفهم !...


س :112سؤال :توجد بعض التقارير اإلخبارية املصورة ،تتضمن صور مذيعات
متبرجات ،وريرهن  ..هل يجوز متابعتها ومراقبتها ،حيث أن البعض يتحرج من النظر إليها ،أو
نقلها لغيره؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .األصل أنه ال يجوز النظر إلى صور النساء املتبرجات ..
لكن في املسألة املشار إليها أعَه ،ال ينبغي النظر إليها مجردة عما يترتب عن القول بالجواز أو عدمه
ً
من مصالح ومفاسد ،أو من دون النظر إلى املآالت؛ حيث هناك تقارير إخبارية هامة جدا ،تمس أمن
اإلسَم واملسلمين ،وأمن جهادهم وثوراتهم  ..فإن أعرض املسلمون عنها ،تحت عنوان" حرمة النظر
إلى صور النسا ء املتبرجات" ،تحقق لهم من الجهل ما ال يسعهم الجهل به ،ونال العدو منهم ،وسهل
لدرهم ،وتحقق لهم ولدينهم ،وأمتهم من الضرر أضعاف مضاعفة من مجرد النظرإلى تلك الصور.
ً
وملا أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابا مع امرأة ،يلبر فيه مشرلي مكة ببعض أمر رسول هللا
ً
َ
والزبير ،واملقداد،
صلى هللا عليه وسلم ،وعن نيته في فتح مكة  ..بعث النبي صلى هللا عليه وسلم عليا،
َ َ
َْ َ
َ ً
ٌ ُ
َّ ُ
َ
ُ
خاخَّ ،
وه ْ
فل ُذ ُ
فذهبنا ت َع َادى بنا
منها".
فإن بها ظ ِعينة معها كتاب،
حتى تأتوا روضة
انطلقوا
فقالِ " :
َ
َّ
ُ َ ْ
َْ
َُ
ْ
فقالتَ :ما معي ْ
ُ
َ
من كتاب،
الكتاب،
ينة ،فقلنا :أخ ِر ِجي
ِ
خيلنا حتى أتينا الروضة ،فإذا نحن بالظ ِع ِ
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َّ
َّ ُ
َ َ ُ ْ َ َّ
ُ َ ُ ْ َّ
ُ
َ
َ
عليه وسل َم،
هللا صلى هللا ِ
فقلنا :لتل ِر ِجن الكتاب أو لنل ِقين الثياب ـ وفي رواية :فقلنا :ما كذب رسول ِ
ٌ
ُ
ُ
ْ
الكتاب أو لنجر َّدنك ـ فلما أت َّ
َ
حجزتها ،وهي محتجزة بكساء ،فأخرجته "...
الجد أهوت إلى
لرج َّن
ر ِ
ِ
ِ ِ
لت ِ
البلاري .الحديث بتمامه فيه فوائد جمة ،لكن الذي يعنينا من تلك الفوائد في مسألتنا هذه قول
ُ ْ
َّ
الكتاب أو َل ُن ْلق َي َّ
الثياب ُ ..لتلرج َّ
َ
َ
َ
لنجردن ِك" ،وهو عمل
أو
الكتاب
ن
ن
الصحابة لتلك املرأة" :لتل ِر ِج َّن
ِ
ِ
ِ
أكبر بكثير من مجرد النظر إلى صورة امرأة متبرجة ،لكن ملا لانت املصلحة من ورائه عظيمة ،تمس
أمن وسَمة اإلسَم واملسلمين ،وأمن جيش النبي صلى هللا عليه وسلم ،هان الفعل ،وجاز ،من قبيل
دفع الضرر األكبربالضرر األصغر.
وعليه أقول :إن سلمت النية ـ من قبيل العمل بدفع أكبر الضررين والشرين ،واملفسدتين ـ
ال حرج من مراقبة ومتابعة تلك التقارير اإلخبارية ،كما ال بد للمسلمين من أن تكون لهم لجانهم
اإلعَمية املوثوقة التي تراقب جميع ما يصدر عن العدو ،وريره ،من تقاريرإخبارية هامة ،تمس األمن
القومي للمسلمين ولدولهم ومجتمعاتهم ،وتقدم خَصة تلك التقارير للقادة من العلماء واألمراء ..
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُْ
َ
يل امل ْج ِر ِمين األنعام .55:وهذا العمل مما يساعد
ات و ِلبسب ِبين س ِب
قال تعالى :وكذ ِلك نف ِصل اآلي ِ
على بيان سبيل املجرمين ،وهللا تعالى أعلم.


س :113سؤال :حفظك هللا يا شيخ  ..سؤال لو تكرمت ما ردك على اليوارج الذين
يكفرون الرئيس الترلي ،السيد رجب طيب أردوران؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا سؤال تكرر علي مرارا ،ومن جهات عدة ،أجيب عنه
بثَث نقاط:
ُ
صلح ما أفسده َمن قبله ،ما استطاع ،وبحكمة يفتقدها كثير من
أولها :أن الرجل ي ِ
ََُ ُ
ل َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ
ف ُ
اَّلل
استط ْعت ْم التغابن .16:ال يك ِل
املتحمسة للدين ،ولإلصَح ،وهللا تعالى يقو  :فاتقوا اَّلل ما
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ُ
َ ْ ً َّ
نفسا ِإال ُو ْس َع َها البقرة .286:وقال صلى هللا عليه وسلم" :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
متفق عليه .فليس بعد بذل املستطاع تكليف.
ثانيها :أنه صادٍ الوالء واالنتماء لدينه ،وقضايا أمته ،ولبلده وشعبه ،وتاريله يشهد له
بذلك  ..ومن لان كذلك يبسع بحقه التأويل عند موارد االجتهاد ،والزلل ،واليطأ ،وال بد منها ملن لان
في موقعه!
ُ
ثالثها :على املستوى الشيص ي والعائلي؛ فقد ُع ِرف عنه االلتزام ،وأنه رجل أمين ،ذو خلق
ودين ،وأنه من أهل الصَة  ..وال نزلي أنفسنا ،وإياه على هللا.

ومن اجتمعت فيه هذه اليصال الثَثة اآلنفة الذكر أعَه ،ليس لكل من لان سليم
ً
الطوية لدينه وأمته ،ساملا من الغلو والتنطع ،إال أن يدعو له بأن يسدد هللا خطاه ملا فيه خير دينه،
وأمته ،وشعبه ،واملستضعفين املظلومين من أبناء أمته  ..وأن يحفظه هللا من لل شر وسوء ،اللهم
آمين.


س :114سؤال :تكلمتم عن املواالة ،نرجو من شيلنا بيان معنى املواالة ..؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أعني باملواالة املحبة ،ومقتضياتها ولوازمها ،من بغض،
ُ َ
وكره ،ومنع وعطاء ،وسيط ورض ى ،وما يترتب عليها من حقوٍ وواجبات  ..فهذه املحبة ال تعطى وال
ُت َ
صرف إال هلل تعالى وحده؛ ألنه سبحانه هو املحبوب املتأله لذاته ألنه هو هو سبحانه ،وما سواه
ً
ُّ
ندا ،وعلى محبيه ُي َ
ُيحب له ،وفيه  ..وأيما مللوٍ ُي ُّ
حمل قوله
حب لذاته؛ فقد اتلذ من دون هللا
َ َ َّ ُ
َ َ َّ
ُ
َ َ ً ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ
اَّلل البقرة .165:أي يحبونهم و
اَّلل أندادا ي ِحبونهم كح ِب ِ
اس من يت ِلذ ِمن دو ِن ِ
تعالى :و ِمن الن ِ
يوالونهم لذواتهم ،كما ُيحب هللا تعالى لذاته؛ فيوالون ويعادون فيهم ولهم ،ويدورون معهم في الحب
والبغض ،وفي املنع والعطاء ،والرض ى والسيط ،حيثما داروا وأحبوا  ..وهذه محبة شرك؛ ألنهم
ساووا بين األنداد واليالق سبحانه وتعالى في املحبة؛ راية الغايات  ..وهؤالء أنفسهم يتبرؤون يوم
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ََ
ُ َّ َ
ْ ُ
ُ
َ َّ
ضَل ُّم ِبين ِ .إذ ن َس ِويكم ِب َر ِب
اَّلل ِإن كنا ل ِفي
القيامة من هؤالء الشرلاء األنداد ،ويقولون لهم :ت ِ
ْ َ َ َ
املين الشعراء .98:أي في املحبة والطاعة.
الع ِ


س :115سؤال :السَم عليكم و حيكم هللا يا شيخ أبا بصير ،نريد منكم لو سمحتم
رأيكم بالنسبة لحال املغرب و ماذا يفعل من يريد الحق هناك في الدعوة إلى هللا ،وانتم تعرفون
ً
موقف الحكومة املغربية من اإلخوان على العقيدة الصحيحة؛ جزكم هللا خيرا وثبتكم هللا على
الحق؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته  ..نرى أن طارية املغرب ال يلتلف عن بقية
إخوانه من طغاة العرب  ..كما نرى أن رياح الثورات والتغيير يجب أن تشمل هذا البلد الحبيب
واألسير  ..وعلى الشعب املغربي املسلم أن يعد للتغيير عدته ،وأن يروض نفسه على دفع ضريبة العزة
والكرامة والحرية ،واستئناف حياة إسَمية راشدة.


س :116سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته ،شيلنا الحبيب أود أن ترد على
من يقول على هذا الطارية القذافي ( رحمه هللا ) وأن القتل بهذه الطريقة ال يجوز وليس من
ً
اإلسَم ش يء ويستدلون باحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم مثَ بمعاملة األسرى أو ال
يجوز التنكيل وما إلى ذلك  ..فأتمنى منك شيلنا الحبيب التوضيح في هذا األمر لكي ننقله
للمنتديات للرد على من يدافع عنه ،وكذلك لتوعية بعض األخوة الذين رلبت عليهم العاطفة،
أرجو توضيح املسألة باألدلة الشرعية وجزاكم هللا خيرالجزاء؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..هذا الطاروت املسمى بـ "بالقذافي"،
لافر مرتد مجرم؛ قد اجتمعت فيه جميع نواقض اإليمان لو أردنا إحصاءها  ..كما أنه ارتكب جميع
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الجرائم بحق الشعب الليبي  ..فتفنن في طريقة قتلهم وتعذيبهم  ..حتى أنه ال يمكن أن تتصور طريقة
في القتل واإلجرام إال وقد ارتكبها بصورة فاضحة  ..وال أظن هناك من ينبغي أن ُيجادلنا في ذلك.
وعليه ال أرى جواز الصَة على هذا الطارية  ..وال أن ُيترحم عليه  ..وال أن ُيجرى عليه ش يء
من مراسم دفن املسلمين  ..وأن ُيوارى جسده في حفرة كجيفة حتى ال يتأذى بها األحياء  ..أما طريقة
ً
قتله  ..فيجوز قتله بأي طريقة قتل بها الشعب الليبي أو بعضا من الشعب الليبي  ..من قبيل املعاملة
َ َ َْ َ ََْ ُ ْ َ َْ ْ َ
َ ُ
ْ َ َْ
اعت َدى َعل ْيك ْم البقرة.149:
اعت ُدوا َعل ْي ِه ِب ِمث ِل ما
باملثل  ..كما قال تعالى :فم ِن اعتدى عليكم ف
َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ َّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
األ َ ُ ُ َ ُ ُ َ
الس َّن
نف واألذن ِباألذ ِن و ِ
س والعين ِبالعي ِن واألنف ِب ِ
وقال تعالى :وكتبنا علي ِهم ِفيها أن النفس ِبالنف ِ
َ
َ
ين ُي َحا ُبو َن َ
اص املائدة .45:وقال تعالى :إ َّن َما َج َزاء َّالذ َ
وح ق َ
َ ْ ُ َ
ص ٌ
اَّلل َو َر ُسول ُه َو َي ْس َع ْون
ِر
ِ
الس ِن والج ُر ِ
ِب ِ
ِ
َ ْ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َ
َْ َ َ ً
ص َّل ُب ْوا َأ ْو ُت َق َّط َع َأ ْيديه ْم َو َأ ْر ُج ُل ُهم م ْ
ادا َأن ُي َق َّت ُل ْوا َأ ْو ُي َ
ض ذ ِل َك ل ُه ْم
األ
ن
م
ا
و
نف
ي
و
أ
َف
خ
ن
ض فس
ر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِفي األر ِ
َ
خ ْز ٌي في ُّ
اب َعظ ٌ
الد ْن َيا َو َل ُه ْم في اآلخ َرة َع َذ ٌ
يم املائدة .33:وهذا الطارية املجرم قد حارب هللا ورسوله،
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ً
ً
وزعم لنفسه األلوهية والربوبية من دون هللا ،وسعى في األرض فسادا وخرابا ،وقتل النفس ،بل
األنفس البريةة املعصومة ،وفقأ األعين ،وقطع األذن ،وبقر البطون  ..وسرٍ ونهب  ..وسلط كَبه
ً
املسعورة املرتزقة على األعراض  ..وقتل الناس صبرا في أسرهم وهم في السجون أبرياء  ..ولو أردنا أن
نحص ي جرائم هذا الطارية على وجه التدقيق والتفصيل لربما احتجنا إلى مجلدات  ..وهؤالء الذين
يبباكون عليه  ..نقول لهم :كفوا عنا دموع التماسيح  ..أين لانت دموعكم هذه ملا قتل من الشعب
الليبي املسلم أكثر من خمسين ألف  ..وفي سجن "أبو سليم" أكثر من ألف أسير  ..وريبهم في حفر
ً
ُ
علم أحدا عنهم أو يسمح لذويهم أن يصلوا عليهم!
جماعية من دون أن ي ِ
وفي حديث الرهط من العرنيين الذين أمرهم النبي صلى هللا عليه وسلم أن يأتوا إبل
الصدقة ،فيشربوا من ألبانها وأبوالها  ..ففعلوا ،وصحت أبدانهم ،فغدروا ،فمالوا على الرعاء
فقتلوهم ،واستاقوا إبل الصدقة فسرقوها ،وارتدوا عن اإلسَم  ..فأرسل النبي صلى هللا عليه وسلم
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في آثارهم ،فأتى بهم ،فقطع أيديهم ،وأرجلهمَ ،
وس َم َل أعينهم ،وتركوا بالحرة حتى ماتوا  ...والحديث
ملرج في الصحيحين وريرهما.


س :117سؤال :السَم عليكم  ..أرجو من فضيلتكم بيان املوقف الشرعي فيما يقع
ً
ويجري في ليبيا بعد التدخل املجتمع الدولي العسكري  .....جزاكم هللا خيرا؟
الجواب :وعليكم السَم  ..ليس لل ما يجري يرضينا  ..لكن عندما نلير بين أمرين كَهما
ً
ً
ضرر وشر ال بد من اختيار أحدهما ،فالنقل والعقل يلزماننا حينةذ بأن نلتار األقل ضررا وشرا  ..ثم
في هذه املرحلة العصيبة التي يمر بها أهلنا وشعبنا املسلم املجاهد في ليبيا  ..ال يمكن أن نقول أي
ً
للمة يتقوى بها الطارية املجرم القذافي ومرتزقته ـ ولو بطريقة رير مباشرة ـ على شعبه  ..أو تكون سببا
في إطالة معاناة أهلنا في ليبيا  ..ينبغي االنبباه لذلك.


س :118السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته ،شيلنا الفاضل  ..تشهد بَدنا التونسية
ً
حركة احتجاجات كبيرة وواسعة النطاٍ  ..تقريبا لامل املناطق  ..السقاط الحكومة التي هي
امتداد للنظام السابق بل هم نفس رجال الطاروت بن علي  ..وهذا على خلفية تصريحات وزير
بأن الجيش يعد النقَب عسكري إذا فازت النهضة في االنتلابات ،وإعادة سيناريو الجزائر،
وأكد تنسيق حكومتنا مع الحكومة الجزائرية لهذا العمل  ..فهل ننشغل باملظاهرات السقاط
الحكومة فتصبح نظام عسكري؟ أم ننتظر االنتلابات في جويلية؟ مع العلم أنه توجد شكوك
ً
كبيرة حول هذه االنتلابات  ...جزاكم هللا خيرا؟
ً
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..وهل النظام العسكري بدال عن هذه
ً
الحكومة الحالية لن يكون امتدادا لحكم ونظام ورجاالت الطارية "بن علي" ؟!
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ً
قد ال يكون لل من هم في الحكومة الحالية امتدادا لحكومة ونظام الطارية امليلوع ..

وأرى أن تكون سياسة الشباب في هذه املرحلة والتي بعدها  ..تطهير جميع املؤسسات الياصة
ً
والعامة من رجاالت النظام البائد  ..واألخذ بتونس الحبيبة بعيدا عن عقلية النظام املسببد املتللف
البوليس ي البائد  ..وعقلية حكومة أجهزة األمن القمعية  ..وبناء دولة املؤسسات القائمة على العدل
التي تحترم اإلنسان  ..وتعمل من أجل اإلنسان التونس ي  ..وتستغل ثروة تونس لصالح اإلنسان
التونس ي وبلاصة التونس ي الفقير  ..نريد أن نشعر ونلمس أن البَد عادت ألهلها  ..وليس للطارية
وعائلته أو ملجموعة عوائل ومسؤولين  ..وهذا يستدعي نوع يقظة ومراقبة  ..وتنظيم للحركة
والتظاهرات إذا ما استدعى األمر  ..وعدم استرخاء ملا قد تم إنجازه  ..فما لم ينجز بعد أكثر بكثير مما
أنجز  ..بذلك تفوتون على العناصر الحكومية املوالية لنظام بن علي خططهم  ..كما تفوتون على
رجاالت العسكر خططهم املستقبلية  ..لو أرادوا إحداث أي انقَب على ثورة وإنجازات الثورة
التونسية  ..أو أن ُيعيدوا تونس للوراء؛ إلى عهد الطارية اللص امليلوع!
بجواركم ليبيا الجريحة  ..نصر هللا أهلها األبطال على طاريتهم القذافي العقور  ..وإني أرى
ً
ً
ً
آفاٍ النصر والتحرر قد دنا كثيرا ـ بإذن هللا ـ من أهلنا في ليبيا  ..وحينةذ ستجدون منهم عونا ونصيرا
ً
وظهيرا لكم في أي نشاط يستهدف تطهير تونس من آثار عهد الطارية البائد  ..فكما أن بعض العسكر
ً
ً
التونسيين يجدون عونا ودعما مليططاتهم من عسكر وطغاة الجزائر ـ حررها هللا ـ كذلك أنتم ـ بإذن
ً
ً
هللا ـ ستجدون لكم عونا ومددا من الشعب الليبي وثورته املباركة بعد النصر والتمكين  ..ونصيحتي
لكم أن تحفظوا ألهل ليبيا في هذه املرحلة العصيبة حقهم عليكم ليعرفوا لكم حقكم عليهم بعد
النصروالتمكين بإذن هللا.


س :119سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا و برلاته .نشهد هللا أننا نحبكم في هللا يا
شيلنا وأنك من أحب الناس إلى قلوبنا .السؤال :يسأل األخوة في تونس عن حكم انتلاب
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أعضاء حزب النهضة النتلابات املجلس التأسيس ي لوضع دستور جديد للبَد فقد كثر الجدال
ً
من األخوة بدعوى تغيراألوضاع بعد سقوط الطاروت ،جزاكم هللا خيرا ونفع هللا بكم؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،أحبكم هللا الذي أحببتموني فيه  ..وفيم
يلص سؤالكم أقول :على الشباب املسلم امللتزم بمنهج أهل السنة والجماعة في تونس أن يفرز
قياداته الراشدة التي تمثله وتمثل طموحه ودعوته  ..وأن يستغلوا لل مساحة متاحة لهم في خدمة
دينهم وأنفسهم ،ومجتمعهم  ..فليركم خيركم للناس  ..كما عليهم أن يستغلوا املمكن في الزحف نحو
َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ َّ ُ
استط ْعت ْم ، وفي الحديث" :إذا
رير املمكن أو التقليل منه ما استطعتم ،قال تعالى :فاتقوا اَّلل ما
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" .كما أنني ال أنصح باستعجال اليطوات قبل نضجها  ..فمن
ً
تعجل شيةا قبل أوانه عوقب بحرمانه  ..واعلموا أنكم بالرفق تنجزون لدعوتكم وأمتكم ماال تنجزونه
ُ
عن طريق العنف والشدة ،كما في الحديث" :ما لان الرفق في ش يء إال زانه ،وما نزع من ش يء إال
شانه" .ثم كما أن املسلمين ـ بفضل هللا تعالى ـ هم األسياد في ميادين القتال والجهاد في سبيل هللا،
كذلك فهم األسياد واألقوى في ميادين الكلمة والسلم  ..إذا ما أتيحت لنا حرية الكلمة والتعبير  ..فَ
ينبغي وال يجوز أن نظهرولأننا هزمنا في ميادين الكلمة والبيان!
وفيما يلص انتلابكم لحزب النهضة ليمثلكم في هذه املرحلة فيم يلص هذا العمل
ً
املشار إليه في السؤال  ..أقول :أوال؛ لست على دراية تامة بطبيعة ووظيفة وصفة هذا املجلس املشار
ً
ً
إليه في سؤالكم ،لكن أقول كَما عاما يرجى االنبباه إليه :أيما عمل يرقى إلى درجة إضفاء صفة
املشرع للمللوٍ من دون هللا عز وجل  ..ليمارس خاصية البشريع ـ التحليل والتحريم والتحسين
والتقبيح ـ لنفسه من دون ـ أو مع ـ هللا تعالى  ..ال يجوز إقراره وال املشاركة فيه بأي صورة من الصور،
ً
ً
ألنه من الشرك ،الذي يفض ي إلى تعبيد العبيد للعبيد ،وأن يتلذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا ..
والشرك ظلم عظيم ،ومفسدة ال تعلوه وال توازيه مفسدة.
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ُ
فإن لان العمل دون ذلك يهون أمره حينةذ ،فينظر فيه؛ فتقدر املصالح من املفاسد من
جراء فعله أو تركه  ..فنعمل ما ترجح به املصلحة على املفسدة ،سواء اقتض ى الفعل أو الترك ..
فاإلسَم جاء بجلب املصالح وتكثيرها ،ودفع املفاسد وتقليلها  ..وهللا تعالى أعلم.
ً
ً
ثانيا :إن ُع ِلم ذلك ،أصارحكم أن ثقتي بحزب النهضة وزعيمه ضعيفة جدا ،وأنا أشك

بمدى صدٍ هذا الحزب في تمثيله لإلسَم ،وملا يريده اإلسَم واملسلمون في تونس في هذه املرحلة وما
ً
بعدها  ..لكن لو وجدتم فردا منهم أو من ريرهم وكنتم تطمةنون لدينه وخلقه وأمانته  ..ثم أخذتم منه
ً
موثقا في أن ُيحسن تمثيلكم وتمثيل وجهة نظركم ومطالبكم اإلسَمية ـ وفق الضابط والقيد املشار
إليه أعَه ـ أرجو أن ال يكون حينةذ في انتلابه واختياره حرج إن شاء هللا ،وهللا تعالى أعلم.


س :120سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا و برلاته .نشهد هللا أننا نحبكم في هللا يا
شيلنا وأنك من أحب الناس إلى قلوبنا .السؤال :يسأل األخوة في تونس عن حكم انتلاب
أعضاء حزب النهضة النتلابات املجلس التأسيس ي لوضع دستور جديد للبَد فقد كثر الجدال
ً
من األخوة بدعوى تغيراألوضاع بعد سقوط الطاروت ،جزاكم هللا خيرا ونفع هللا بكم؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،أحبكم هللا الذي أحببتموني فيه  ..وفيم
يلص سؤالكم أقول :على الشباب املسلم امللتزم بمنهج أهل السنة والجماعة في تونس أن يفرز
قياداته الراشدة التي تمثله وتمثل طموحه ودعوته  ..وأن يستغلوا لل مساحة متاحة لهم في خدمة
دينهم وأنفسهم ،ومجتمعهم  ..فليركم خيركم للناس  ..كما عليهم أن يستغلوا املمكن في الزحف نحو
َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ َّ ُ
استط ْعت ْم ، وفي الحديث" :إذا
رير املمكن أو التقليل منه ما استطعتم ،قال تعالى :فاتقوا اَّلل ما
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" .كما أنني ال أنصح باستعجال اليطوات قبل نضجها  ..فمن
ً
تعجل شيةا قبل أوانه عوقب بحرمانه  ..واعلموا أنكم بالرفق تنجزون لدعوتكم وأمتكم ماال تنجزونه
ُ
عن طريق العنف والشدة ،كما في الحديث" :ما لان الرفق في ش يء إال زانه ،وما نزع من ش يء إال
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شانه" .ثم كما أن املسلمين ـ بفضل هللا تعالى ـ هم األسياد في ميادين القتال والجهاد في سبيل هللا،
كذلك فهم األسياد واألقوى في ميادين الكلمة والسلم  ..إذا ما أتيحت لنا حرية الكلمة والتعبير  ..فَ
ينبغي وال يجوز أن نظهرولأننا هزمنا في ميادين الكلمة والبيان!
وفيما يلص انتلابكم لحزب النهضة ليمثلكم في هذه املرحلة فيم يلص هذا العمل
ً
املشار إليه في السؤال  ..أقول :أوال؛ لست على دراية تامة بطبيعة ووظيفة وصفة هذا املجلس املشار
ً
ً
إليه في سؤالكم ،لكن أقول كَما عاما يرجى االنبباه إليه :أيما عمل يرقى إلى درجة إضفاء صفة
املشرع للمللوٍ من دون هللا عز وجل  ..ليمارس خاصية البشريع ـ التحليل والتحريم والتحسين
والتقبيح ـ لنفسه من دون ـ أو مع ـ هللا تعالى  ..ال يجوز إقراره وال املشاركة فيه بأي صورة من الصور،
ً
ً
ألنه من الشرك ،الذي يفض ي إلى تعبيد العبيد للعبيد ،وأن يتلذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا ..
والشرك ظلم عظيم ،ومفسدة ال تعلوه وال توازيه مفسدة.
ُ
فإن لان العمل دون ذلك يهون أمره حينةذ ،فينظر فيه؛ فتقدر املصالح من املفاسد من
جراء فعله أو تركه  ..فنعمل ما ترجح به املصلحة على املفسدة ،سواء اقتض ى الفعل أو الترك ..
فاإلسَم جاء بجلب املصالح وتكثيرها ،ودفع املفاسد وتقليلها  ..وهللا تعالى أعلم.
ً
ً
ثانيا :إن ُع ِلم ذلك ،أصارحكم أن ثقتي بحزب النهضة وزعيمه ضعيفة جدا ،وأنا أشك
بمدى صدٍ هذا الحزب في تمثيله لإلسَم ،وملا يريده اإلسَم واملسلمون في تونس في هذه املرحلة وما
ً
بعدها  ..لكن لو وجدتم فردا منهم أو من ريرهم وكنتم تطمةنون لدينه وخلقه وأمانته  ..ثم أخذتم منه
ً
موثقا في أن ُيحسن تمثيلكم وتمثيل وجهة نظركم ومطالبكم اإلسَمية ـ وفق الضابط والقيد املشار
إليه أعَه ـ أرجو أن ال يكون حينةذ في انتلابه واختياره حرج إن شاء هللا ،وهللا تعالى أعلم.


س :121سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته  ..ينتابني شعور أن ثورة مصر تم
إحتواؤها وتم فقط إبدال رموز الحكومة الطاروتية السابقة برموز أخرى ،ولألسف الشعب
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لم يطالب بتحقيق اإلسَم كحل وإنما لان فقط طلبه سقوط النظام وهذا ما تم بالفعل  ..هل
ً
هذا الكَم صحيح أم هو تحليل خاطئ مني ،وجزاكم هللا خيرا؟
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  ..من اليطأ أن نستعجل إصدار
ُ
األحكام على حرلات الشعوب في التغيير  ..أرى أن تعطى الفرصة والوقت الكافي قبل ذلك  ..ثم إزالة
إرث الطاروت ونظامه الضيم في الكفر والفساد واالسببداد  ..والذي استمر لعقود عدة يحتاج إلى
ً
جهد وجهاد كبيرين إلزالته  ..وهذا قد يستغرٍ زمنا  ..ونقول كذلك :أن األوضاع في مصر تسير نحو
األحسن وهلل الحمد ـ على تلكئ وتعسر في بعض املواضع واملرافق ـ وإن كنا نود ونحرص على أن يكون
سيرها نحو األحسن واألفضل أسرع مما هي عليه اآلن ،وهللا املستعان.


س :122سؤال :السَم عليكم ورحمة هللا أنا شيص سوري مقيم في مصر وأريد أن
أعرف رأي فضيلة الشيخ أبو بصير في أنه هل هناك مانع شرعي من ترشح مرشح إسَمي لرآسة
مصروالعمل على تحكيم الشريعة؟ بارك هللا فيكم.
الجواب :وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته  ..هذا مرده إلى القدر من االستقَلية التي
يمكن أن يتمتع بها ـ في ظل ما بعد الثورة ـ والتي من خَلها يستطيع أن يحافظ أو يمرر مشروعه
اإلسَمي  ..املسألة عندي تقبل النظر؛ فهي ليست مرفوضة على االطٍَ وال مستحسنة على االطٍَ
 ..وإنما ُينظر فيها من قبل أهل الحل والعقد ،والعقَء من أبناء مصر  ..فإن رجحت لهم املصلحة في
الترشح ملثل هذا العمل واملنصب فعلى بركة هللا  ..وإن رجح لهم خَف ذلك  ..وأن املفاسد ستكون
ً
هي الراجحة  ..أمسكوا وأحجموا  ..وعلى العموم قد كتبت مقاال إلخواني في مصر بلصوص هذا
الشأن ،وهي بعنوان "للمات في السياسة الشرعية أخص بها أهلنا في تونس ومصر" ،فراجعه إن
شئت.
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س :123سؤال :لكن هناك من اإلخوة من يطالب الحاكم الجديد بتطبيق الشريعة
ً
منذ صباح اليوم التالي فقلت لهم هذا مستحيل خصوصا مع طبيعة مصر ،فمؤكد أن الحاكم
سيتدرج في األمر ولكنهم يرفضون ذلك  ..فهل تقول شيلنا بأن التدرج في تطبيق األحكام
ً
والشرائع ريرجائز ..جزاكم هللا خيرا وبارك هللا فيكم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .التدرج يجوز وال يجوز؛ يجوز إذا لان وفق خطة محكمة
صادقة تراعي املمكن واملقدور عليه  ..وال يجوز عندما يكون التدرج ذريعة للتملص من الحكم بما
أنزل هللا  ..مع وجود القدرة واالستطاعة على تمرير وفرض كثير من الواجبات واألحكام الشرعية ..
فحينةذ يكون التدرج للمة حق ُيراد بها باطل  ..واإلخوان إذ يرفضون التدرج يرفضون املعنى الثاني
املشارإليه ،وهللا تعالى أعلم.


س :124فقد وردتني أسةلة عدة من إخواننا في مصر  ..عن املوقف األمثل من ترشح
األستاذ "حازم صَح أبو اسماعيل" ،لرئاسة مصر؟
ً
ً
وعليه فإني أقول :عمَ بما يجب بين املسلمين من التناصح ،والتواص ي بالحق  ..وحرصا
منا على خير مصر ،وأهل مصر  ..ومن قبيل وقوف األخ مع أخيه في موطن يحتاج فيه للنصرة  ..فإنني
أدعو جميع أهلنا وإخواننا في مصر الحبيبة  ..لل من يعرفنا ويثق بنا  ..بأن يقفوا بجوار األخ الشيخ
األستاذ "حازم صَح أبو اسماعيل" ،في ترشحه لرئاسة مصر.
إذا أردتم أن تحافظوا على انجازات ثورتكم املباركة  ..وأن تقطفوا بعض ثمارها  ..قفوا مع
"األستاذ" حازم صَح أبو اسماعيل" ،وال تلذلوه.
ً
الرجل فيه خير كثير ـ وال نزكيه على هللا ـ لكن بمفرده ـ من دونكم ـ ال يستطيع أن ينجز شيةا
ُ
ملصر  ..وبوقوفكم معه وبجواره  ..تحيطونه بنصحكم ،ونصرتكم  ..قد تنجزون وإياه الش يء الكثير
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ملصر ،وأهل مصر ،والعرب واملسلمين من بعد مصر  ..بإذن هللا  ..وفقكم هللا ،وسدد ـ على طريق
الحق والييرـ خطاكم.


س :125سؤال :ما رأيكم في خطاب الرئيس املصري في قمة عدم االنحياز...؟
ـ الجواب :الحمد هلل رب العاملين .كنا نود للرئيس املصري" محمد مرس ي "أن ال يذهب إلى
ً
ً
إيران  ..تضامنا مع الشعب السوري وثورته  ..ألن إيران ليست طرفا محايدا  ..بل هي طرف رئيس ي
قيادي في الصراع الدائر في سوريا  ..وهي شريك رئيس ي وداعم للطاروت بشار األسد فيما يرتكبه من
جرائم ومجازر بحق الشعب السوري.
للمات" مرس ي "اإليجابية  ..لان بإمكانه أن يقولها وهو في مصر  ..من دون أن يتكلف عناء
السفرإلى إيران ليضفي البراءة والشرعية على القتلة املجرمين من آيات وأحبارقم وطهران!
إيران ـ ممثلة بآياتها وقادتها الروافض الحاقدين ـ في مثل هذه اللقاءات واالجتماعات ..
ُ
َ
ُ
تسمع بأذن واحدة؛ وهو ما تحب أن تسمعه وتسمعه لآلخرين  ..كما أنها ترى بعين واحدة؛ وهو ما
يصب في مصلحتها وحسب  ..تسمع وترى ما لها وحسب  ..وحواراتها املطولة العقيمة ـ مع اآلخرين ـ
حول ملفها النووي  ..وقضاياها االستراتيجية  ..يدل على ذلك  ..بل لعلكم الحظتم رئيس إيران"
أحمد نجاد" ..تعمد عدم سماع للمات" مرس ي "عندما قال للماته الياصة حول سوريا وانشغل
عنه بالحديث مع جليس بجواره !..
ُ
إيران تقبل على أي انفتاح ُي َمد لها من قبل العرب واملسلمين  ..يمكنها من تصدير البشيع
السياس ي ،ومن ثم البشيع العقائدي الديني  ..في دول املنطقة  ..ودولة هذه بعض صفاتها ومآربها ال
أرى من الحكمة واملصلحة  ..مد الجسور إليها  ..وقيام أي عَقة معها!
مَحظة" :بعد يوم من كتابة هذا الجواب عن السؤال الوارد أعَه  ..تذكر ولاالت األنباء
ً
أن الترجمة اإليرانية لكلمة مرس ي تلللها التحريف والتزوير؛ فحوروا ـ مثَ ـ حديثه عن سوريا والثورة
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الثورة املباركة
السورية للحديث عن البحرين والثورة البحرينية  ..فكل للماته اإليجابية عن الثورة السورية
صرفوها للثورة البحرينية بحسب ترجمتهم  ..وهذا يؤكد صحة ما ذكرناه أعَه من أن القوم ال
يريدون وال يسمحوا أن يسمعوا ،أو أن ُيسمعوا شعبهم إال ما يريدون سماعه وحسب ." !...
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فــي س ــؤال توجهــت ب ــه مجلــة الن ــور الصــادرة ف ــي الــيمن يق ــول :هــل اس ــتلدام الضــرب ف ــي التربي ــة
والتعلـيم سـواء مـن األبــوين أو مـن املعلـم أسـلوب مجــد وذو فائـدة ،وهـل هـو مــن الضـرورة بحيـث ال يمكــن
االستغناء عنه كما ُيقال  ..؟
أم أن للضرب مردودات عكسية ريرتلك املرجوة منه  ..أفيدونا برأيكم ولكم خالص الشكر ..؟
الجواب :الحمد هلل وحده؛ والصَة والسَم على من ال نبي بعده ،وبعد .
ً
جوابــا علــى ســؤالكم عــن الجــدوى مــن اســتلدام الضــرب مــع األطفــال ســواء مــن األبــوين أو مــن
املعلم  ..وهل للضرب انعكاسات سلبية على الطفل ؟
فإنني أفيد بما يلي :
إن مس ــألة اس ــتلدام وس ــيلة الض ــرب م ــع األطف ــال ق ــد كث ــرعليه ــا الك ــَم  ،وتض ــاربت فيه ــا اآلراء
ً
ً
وأكثرها بين اإلفراط والتفـريط  ،حيـث أن فريقـا يـرى الضـرب علـى اإلطـٍَ وألتفـه األسـباب ،وفريقـا آخـر
ً
يمنــع م ــن ذل ــك عل ــى اإلط ــٍَ ،والح ــق ال ــذي أراه مطابقــا لش ــريعتنا الغ ــراء يتمث ــل ف ــي الوس ــطية م ــن ري ــر
جنوح إلى إفراط أو تفريط؛ وأعني من الوسطية التفصيل التالي :
 -1األص ــل ف ــي العملي ــة التربويـ ــة التعليمي ــة ع ــدم اللج ــوء إلـ ــى الض ــرب ،إال ف ــي الح ــاالت الشـ ــاذة
املنحرفة التي ال تستجيب لوسائل التعزيزاألخرى التي هي دون الضرب .
يــدل علــى ذلــك قولــه ُ " : مــروا أوالدكــم بالصــَة وهــم أبنــاء ســبع ســنين ،واضــربوهم عليهــا وهــم
ُ
أبنــاء عشــرســنين " .وذلــك بعــد نفــاد جميــع الوســائل التــي تلــزم الطفــل ـ الــذي طــابق عشــرســنين ـ بإقامــة
الصَة واملحافظة عليها .
ً
 -2أن يكون الضرب ـ عند توفردواعيـه ـ ريـر مب ِـرح ،وإذا لـان ذلـك واجبـا فـي حـق النسـاء الكبيـرات
الناشذات عن الطاعة ،فمن باب أولى أن ُيراعى ذلك في حق األطفال الصغارفي السن .
 -3اعتزال الوجه عند الضرب؛ لنهي الشارع عن ذلك ..
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ُ
 -4أن يكــون الضــرب بمقــداربحســب مــا تقتضــيه املصــلحة ،وبالقــدرالــذي ترجــى منــه الفائــدة،
فإذا انعدمت الفائدة التربوية فالواجب واألولـى اإلمسـاك عـن الضـرب وإن تـوفرت دواعيـه؛ ألن الضـرب
ُ
شرع لغيره ال لذاته .
 -5أن ُي َّ
عرف الطفل باألسباب التي دعت إلى ضـربه ،وأن يشـعرأن هـذا الضـرب لـه ضـرورة دعـت

الحاجة إليـه كضـرورة تناولـه للـدواء املـراملـذاٍ الـذي يببعـه شـفاء ولـيس ملجـرد االنتقـام واإلذالل والقهـر
..
 -6عن ـد ريــاب وجــود املربــي الــذي يفقــه هــذا التفصــيل املتقــدمُ ،يلــزم املربــي بعــدم الضــرب؛ ألن
ً
اليطـأ النـاتج عـن عــدم الضـرب أقـل ضـررا مــن اليطـأ أو اآلثـارالناتجـة عــن اإلسـراف فـي الضـرب وإنزالــه
ف ــي ري ــر منزل ــه الص ــحيح؛ فال ــذي يض ــع عقوب ــة الض ــرب ف ــي ري ــر موض ــعها لالطبي ــب الجاه ــل ال ــذي يج ــري
عملية جراحية ملريض في رير موضعها الصحيح !
ً
وبعـ ــد هـ ــذا التفصـ ــيل املتقـ ــدم فـ ــإنني أجـ ــد نفسـ ـ ي ملزمـ ــا للتحـ ــذير مـ ــن اإلس ــراف فـ ــي العقوبـ ــات
التعس ــفية الجماعي ــة ـ ومنه ــا الض ــرب ـ الت ــي يسبش ــف منه ــا ح ــب البس ــلط واالنتق ــام واإلذالل والقه ــر،
العقوبات املزاجية التي ال تلضع ألي دراسة نفسـية تربويـة تراعـي تقـديراملصـالح واملفاسـد  ..ومثـل هـذا
ً
ً
ً
ً
السلوك الياطئ للقائمين على العملية التربوية التعليمية ال شـك أنـه يللـق جـيَ مقهـورا ،ذلـيَ ،جبانـا
ً
سلبيا ليس على مستوى التغييرالذي تنشده أمتنا في زماننا املعاصر .
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أخانا الفاضل رئيس تحريرمجلة الكلمة الطيبة ،حفظه هللا .
السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد .
فق ــد وص ــلت رس ــالة م ــن ط ــرفكم ع ــن طري ــق الف ــاكس ،تتض ــمن بع ــض األس ــةلة تري ــدون اإلجاب ــة
ً
عليهــا ،وهــا أنــذا أجيــبكم عليهــا بمــا أعتقــده صــوابا ،فــإن أصــبت فمــن هللا تعــالى وتوفيقــه ،وإن أخطــأت

فمن نفس ي ،وأستغفرهللا .
س :1كيف ترون مستقبل الحركة اإلسَمية في ظل الظروف الدولية الراهنة ؟
الجـواب :لكـي نســتقرئ مسـتقبل الحركـة اإلســَمية ـ بجميـع أطرافهــا واتجاهاتهـا ـ ال بــد مـن إلقــاء
الضــوء علــى واقــع وحاضــرالحركــة ،ثــم عســانا بعــد ذلــك نــتلمس الســبيل لليــروج ممــا تعــاني من ـه األمــة

والحركة سواء .
وبش يء من التأمل نجد أن الحركة اإلسَمية املعاصرة تعاني من املزالق واملياطر التالية:
 .1التعــدد الضــيم واملتزايــد للجماعــات العاملــة علــى الســاحة اإلســَمية ،مــن ريــرمبــرر شــرعي
يســتدعي ذلــك ،ممــا يفقــد مصــداقية هــذه الجماعــات الصــالحة منهــا والطالحــة فــي نظــرالنــاس ،حيــث
يصعب عليهم االختيار ! . .
 .2التب ــاين العقائ ــدي ،والفك ــري ،والسياسـ ـ ي ب ــين ه ــذه الجماع ــات ،مم ــا يوس ــع رقع ــة الي ــَف
والتدابر ،والتنافر! . .
 .3انقسام نظرة الـدعاة حـول الطواريـت واألنظمـة الطاريـة الحاكمـة ألمصـاراملسـلمين ،وهـذه
مشكلة كبيرة ال يمكن التقليل من أهميتها ! . .
ً
 .4البشويه املقصود لكثيـر مـن املفـاهيم والقـيم اإلسـَمية الهامـة ،ممـا يجعـل كثيـرا مـن الـدعاة
امليلصين الصادقين ينصرفون عن راياتهم العظمى لتصحيح هذه املفاهيم والقيم في أذهـان وعقائـد
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الن ــاس  . .ومـ ــن يتأمـ ــل أدبي ــات الحرك ــة اإلس ــَمية يج ــد أكثرهـ ــا حرب ــا حـ ــول املفـ ــاهيم ،واملصـ ــطلحات
والتعريفات!! . .
 .5الحملــة الدعائيــة الواســعة التــي تقــوم بهــا أجهــزة إعــَم الكفــروالطغيــان فــي األرض ،لبشــويه
صورة اإلسَم ،والعاملين بجد وإخَص لهذا الدين !! . .
 .6وجــود االتفــاٍ الــدولي علــى حــرب اإلســَم واملســلمين ،وبجميــع الوســائل املتاحــة لهــم ،تحــت
عناوين مكافحة اإلرهاب ،والعنف ،والتطرف ،واألصولية وريرذلك !! . .
ففــي الــزمن املاض ـ ي القريــب حــاربوا الحركــة اإلســَمية تحــت عنــاوين مكافحــة الرجعيــة ،وعمــَء
اإلمبريالية ،والصهيونية واالستعمار  . .وملا فقدت هذه العناوين بريقها ومصداقيتها لجأوا إلـى عنـاوين
ً
أخــرى لاإلرهــاب ،والعنــف ،والتطــرف ،واألصــولية وريــرذلــك ،ورــدا ال نــدري بمــاذا ســيطالعنا كيــدهم
ومكرهم ،وحقدهم من أوصاف وإطَقات جائرة ،واتهامات !! . .
 .7رياب الوعي العقدي الصحيح لدى كثيرمـن الـدعاة املعاصـرين ،الـذي يحفظهـم مـن الوقـوع
في ضروب الشرك املتنوعة ،والواسعة االنبشارفي هذا الزمان !! . .
 .8قدرة األنظمة الطاريـة املعاديـة لإلسـَم علـى احتـواء عـدد مـن الـدعاة ،والحرلـات اإلسـَمية
الواسعة االنبشار ،وتحييدها عن معركة الصراع واملواجهة !! . .
 .9ريــاب االتفــاٍ الضــروري بــين الــدعاة والجماعــات العاملــة لإلســَم علــى الوســائل التــي تعــين
على التغيير ،واستئناف حياة إسَمية !! . .
 .10ريــاب القيــادة الربانيــة َّ
الهمامــة التــي تجتمــع عليهــا الكلمــة ،والتــي تكــون علــى مســتوى قيــادة
وهموم وآالم األمة !! . .
هذا تعريف مجمل بواقع الحركة اإلسَمية ،وهو واقع ـ بَ شك ـ ريرمرض ي ،وال يسـرالصـديق،
وإن لم يحصل استدراك سريع ـ تجتمع علية جميـع الطاقـات الصـادقة ـ للثغـرات التـي يعـاني منهـا العمـل
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اإلس ــَمي كك ــل ،ويك ــون عل ــى مس ــتوى التح ــدي واملواجه ــة للمعرك ــة املث ــارة ض ــده ،ف ــإن املس ــتقبل ـ عل ــى
ً
ً
األقل ـ القريب لن يكون كذلك مرضـيا ،وال مريحـا ،والتكـاليف سـتكون ضـيمة وباهظـة ،وهـذا لـيس مـن
باب الضرب في الغيب ،وإنما هي السنن ونواميس األخـذ بأسـباب النصـروالتمكـين التـي شـرعها هللا تعـالى

للعباد ،تدل على ذلك . .


س :2مــا هــي فــي نظــركم أولــى املهــام التــي يجــب أن تكــون فــي ســلم أولويــات الحركــة اإلســَمية
املعاصرة ؟
ً
الجـ ــواب :لبشـ ــييص أولويـ ــات العمـ ــل اإلسـ ــَمي للحركـ ــة اإلسـ ــَمية املعاصـ ــرة ،ال ب ـ ـد أوال مـ ــن
تش ــييص أعظ ــم األدواء واألمـ ـراض الت ــي تع ــاني منه ــا األم ــة ،وعل ــى ض ــوء ذل ــك تتح ــدد معن ــا األولوي ــات

واملهام ،ويتحدد الدواء . .
وبشـ يء مــن التأمــل والتمحــيص نجــد أن أعظــم األدواء واألمــراض ،واالنحرافــات التــي تعــاني منهــا
األمة هي ثَثة أشياء ،نذكرها بالترتيب:
 -1انبش ــار الش ــرك ف ــي األم ــة ،واس ــتعَء أم ــره وحكم ــه عل ــى ال ــبَد والعب ــاد ،الش ــرك بك ــل أنواع ــه
وأصــنافه وضــروبه؛ شــرك القبــور ،وشــرك القصــور ،الشــرك النــاتج عــن املفــاهيم الوثنيــة الســائدة بــين
الناس في هذا الزمان ،لالديمقراطية ،واإلنسانية ،والقومية ،والوطنية ،والقبلية ،والعرقية التي تغيب

الوالء العقدي الديني ،والتي فيها وعليها تعقد املحبة والوالء والبراء ،والحقوٍ والواجبات . .
َ ُْ
َّ
الشـ ـ ْـر َك لظلـ ـ ٌـم
وه ــذه مفسـ ــدة ال تعلوه ــا مفسـ ــدة ،وظل ــم ال يعلـ ــوه ظلـ ــم ،كم ــا قـ ــال تع ــالىِ  :إن ِ
ْ ُ َ
ْ
َع ِظ ٌيم ، وقال تعالىَ  :وال ِف ْت َنة أ َش ُّد ِم َن ال َق ْت ِل  ؛ أي الشرك والكفر. .
 -2ري ـ ــاب الس ـ ــلطان املس ـ ــلم ال ـ ــذي يحك ـ ــم ال ـ ــدنيا بم ـ ــا أن ـ ــزل هللا ،ويحف ـ ــظ للمس ـ ــلمين بيض ـ ــتهم
ودولتهم ،ويقاتل دونهم ،ويذود عن حرماتهم  . .مما أدى إلى إقصـاء ديـن هللا عـن موقـع الحكـم والتنفيـذ،
وإلى ضياع املسلمين ،وتيهانهم في األرض كتيهان بني إسرائيل من قبل؛ حيث ال أرض تأويهم ،وال مـَذ آمـن
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يركنــون إلي ــه ،وال حرمــة له ــم وال ل ــدينهم ،لــل ذل ــك بس ــبب ريــاب الس ــلطان املس ــلم الــذي يس ــوس ال ــدنيا

بدين هللا تعالى . .
لــذا فه ــي مش ــكلة ـ م ــن وجه ــة نظــري ـ ت ــأتي بع ــد ظــاهرة اس ــتفحال الش ــرك وعلــو أم ــره م ــن حي ــث

اليطورة واألهمية . .
 -3ظ ــاهرة تف ــرٍ املس ــلمين ف ــي جماع ــات وأح ـزاب ،وط ــرٍ متن ــافرة مت ــدابرة ،ومتبارض ــة  . .وه ــي
ظــاهرة مرضــية خطيــرة ال يمكــن االســتهانة بهــا ،يصــعب معهــا تحقيــق ش ـ يء مــن أهــداف ورايــات اإلســَم
الكبيــرة والعظيمــة ،إضــافة إلــى ذلــك فهــي ســبب لكــل ضــعف أو هزيمــة حصــلت أو قــد تحصــل للمســلمين

في املستقبل . .
ه ــذه أه ــم وأب ــرز األم ــراض واألخط ــارالت ــي تع ــاني منه ــا األم ــة ،وعلي ــه فإن ــه يس ــهل علين ــا بع ــد ذل ــك
تحدي ــد ال ــدواء والع ــَج ،وأولوي ــات العم ــل اإلس ــَمي ،ونليص ــها ف ــي النق ــاط التالي ــة وبالترتي ــب حس ــب
األهمية:
 .1العمل الدؤوب على نشرالتوحيد بكل أقسـامه وفروعـه ،مـن دون حـذف أو إهمـال لشـ يء مـن

مواضيعه وعلومه ،وهذا يستلزم محاربة ومواجهة لل ما هو ضده من ضروب الشرك والكفر. .
العم ــل الحثي ــث الج ــاد عل ــى إخ ــراج العب ــاد م ــن عب ــادة العب ــاد إل ــى عب ــادة رب العب ــاد ،وم ــن ج ــور

األديان إلى عدل اإلسَم ،ومن ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة . .
وه ــذه مهم ــة عظيم ــة ـ ال يج ــوز أن ينش ــغل عنه ــا ال ــدعاة بشـ ـ يء ـ ألجله ــا خل ــق هللا اليل ــق ،وأن ــزل

الكتب ،وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين . .
َ

ْ ْ

ْ

َّ

قال تعالىَ  :و َما َخل ْق ُت الج َّن َواإلن َ
س ِإال ِل َي ْع ُب ُدو ِن . 
ِ
ِ
َ

ْ

َ

َّ

َ

َ َ َ َّ َ َ

وقال تعالىَ  :و َما أ ْر َسل َنا م ْن ق ْبل َك م ْن َر ُسول إال ُنوحي إل ْيه أ َّن ُه ال إل َه إال أ َنا ف ْ
اع ُب ُدو ِن .
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ

ْ

ُ ُ

ً َ

َّ ُ

ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
وت .
اجت ِن ُبوا الطار
وقال تعالىَ  :ولق ْد َب َعثنا ِفي ل ِل أ َّمة َر ُسوال أ ِن اعبدوا اَّلل و
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ُ
ُ
لــذا لــان ألجلهــا تســل الســيوف ،ويعلــن الحــرب والســلم ،ويعقــد الــوالء والبـراء ،وفــي ســبيلها تبــذل

األرواح واملهج ،ويرخص لل رال ونفيس .
ً
إنها قضية ال بد أن تحسم أوال مع الطواريت لل الطواريت :مـن املعبـود املـألوه املطـاع بحـق فـي
الوجود ،هم أم هللا الواحد القهار ؟!
إنهــا قضــية ـ مهمــا طــال الــزمن ـ ال يمكــن تجاوزهــا ،أو االنشــغال عنهــا بالفرعيــات وبمــا دونهــا مــن
ً
ُ
املسائل ،قبل أن نعطى عليها إجابة صريحة من الناس لل الناس ،حكاما ومحكومين . .
ً
وهي قضية على أهميتها وعلو شأنها فـي اإلسـَم ،نجـد كثيـرا مـن الـدعاة ـ رهبـة أو رربـة ـ ينشـغلون
ُ
عنهــا بالفرعيــات واملســائل التــي لــيس وراؤهــا كبيــر طائــل ،ويرضــون مــن دونهــا بالفتــات الزهيــد الــذي ُيرمــى
لهم من هنا وهناك  . .ثم بعد ذلك يحسبون أنفسهم على ش يء !!
إنها بحق راية الغايات التي يجب النفور والعمل لها على جميع املستويات؛ على مسـتوى الـدول
والجماعــات واألفــراد ،ولــل بحســب اســتطاعته وموقعــه ،وأي تقصــيرمــن أي طــرف فإنــه ال يبــرر تقصــير

الطرف اآلخر. .
 .2العمل الجاد على استئناف حياة إسـَمية وعلـى منهـاج النبـوة ،وعلـى إيجـاد السـلطان املسـلم

الذي يحكم العباد بدين رب العباد . .
وهذا أمر ـ كما تقدم ـ كثير مـن أحكـام وواجبـات الـدين وشـرائعه ال تقـوم لهـا قائمـة مـن دونـه ،ومـا

ال يتم الواجب إال به فهو واجب . .
ل ــذا ن ــص أه ــل العل ــم عل ــى وج ــوب تعي ــين خليف ــة وإم ــام عل ــى املس ــلمين ،يسوس ــهم ب ــدين هللا ال

بالهوى وشرائع الطاروت . .
قال النووي :أجمعوا على أنه يجب على املسلمين نصب خليفة  .انتهى .
وقال املاوردي :عقد اإلمامة ملن يقوم بها في األمة واجب باإلجماع  .انتهى .
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وقال القرطبي :وال خَف في وجوب ذلك بين األمة وال بين األئمة  .انتهى .
وقــال الهيثمــي فــي الصــواعق :اعلــم أن الصــحابة رضــوان هللا علــيهم أجمعــوا علــى أن نصــب
اإلمــام بعــد انقــراض زمــن النبــوة واجــب ،بــل جعلــوه أهــم الواجبــات حيــث اشــتغلوا بــه عــن دفــن رســول
هللا . وق ــال اب ــن تيمي ــة :يج ــب أن ُيع ــرف أن والي ــة أم ــرالن ــاس م ــن أعظ ــم واجب ــات ال ــدين ،ب ــل ال قي ــام

للدين إال بها  .انتهى .
وقال اإلمام أحمد :الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمراملسلمين  .انتهى .
قلــت :مــا دام األمــربهــذه الدرجــة مــن األهميــة ،ال شــك أنــه يســتحق مــن املســلمين فــي هــذا الزمــان ـ
زمــن ريــاب الســلطان املســلم الــذي يحكــم باإلســَم ـ أن يعنــوه أهميــتهم ،ويجعلــوا لــه األولويــة ،مــن حيــث
ً
ً
ً
العمــل والــدعوة والبيــان ،بعــد التوحيــد ،وال أرى تعارضــا أو مانعــا أن يعمــل للهــدفين معــا ،وبلاصــة أن

الهدف الثاني يأتي كوسيلة ال بد منها إلعَء للمة التوحيد على مستوى الدول واملجتمعات . .
ويكف ـ ــي للعاق ـ ــل حت ـ ــى ي ـ ــدرك أهمي ـ ــة ه ـ ــذا الك ـ ــَم ،أن يتأم ـ ــل الض ـ ــريبة الباهظ ـ ــة الت ـ ــي ي ـ ــدفعها
املسلمون من دينهم ،وأنفسهم ،وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم بسبب رياب الدولة املسلمة ،والسـلطان

املسلم.
 .3العم ــل عل ــى التقلي ــل م ــن فرق ــة املس ــلمين ق ــدراالس ــتطاعة ،وتوحي ــد للم ــتهم ـ عل ــى الكت ــاب

والسنة وفهم السلف ـ في جماعة واحدة إن أمكن ذلك . .
ً
فوح ــدة املس ــلمين واعتص ــامهم بحب ــل هللا جميع ــا مطل ــب ش ــرعي يحب ــه هللا تع ــالى ويرض ــاه ،وه ــو

مطلب لغيره حيث ال يتم النصروالتمكين ،واالستلَف إال به . .
ً
ً
فه ــو م ــرتبط ارتباط ــا وثيق ــا بم ــا تق ــدم م ــن أولوي ــات ،وس ــبب له ــا؛ فاليَف ــة واإلمام ــة ،والدول ــة،
والتمكــين والقــوة وريرهــا مــن املعــاني الشــرعية ال تتحقــق إال بالوحــدة ،واالجتمــاع واالعتصــام بحبــل هللا
ً
جميعا  . .وال تطمع مجموعة أو جماعة بمفردها أن تحقق الكثيرلهذا الدين ولهذه األمة .
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لــذا ترانــا أدرجنــاه مــن جملــة األولويــات التــي ينبغــي علــى الحركــة اإلســَمية ـ جماعــات وأفـراد ـ أن

يعنوها اهتمامهم ورعايتهم ،وأن يقلقوا ألجلها . .


س -3هــل يمكــن أن يكــون هنــاك ميثــاٍ تعــاون بــين الجماعــات اإلســَمية بعضــها بــبعض ؟
وكيف ذلك ؟
الجـواب :نعــم يمكــن ذلــك وأكثــر منــه ،فــاهلل تعــالى ال يكلـف عبــاده بــأمروهــو يعلــم أنــه ال طاقــة لهــم

به وال استطاعة. .
ولكن عند الشروع بمثل هذا العمل الهام ،ال بد من االنبباه إلى أمرين هامين:
ً
ً
أولهمــا :أن يكــون ه ــذا امليثــاٍ ـ بــادئ ذي ب ــدء ـ ش ــامَ وضــاما للجماع ــات التــي يوج ــد فيمــا بينه ــا

انسجام من حيث العقائد واألفكار واملناهج ،والوسائل . .
ً
وأراها أن تكون هذه املحاولة أوال مع الجماعات واالتجاهات الجهاديـة السـلفية ،وبعـدها يجـرى
الح ــوار م ــع الجماع ــات واالتجاه ــات األخ ــرى ،ومحاول ــة إقن ــاعهم وأط ــرهم إل ــى ه ــذه الوح ــدة عل ــى أس ــاس
ً
املنهـ ــاج السـ ــلفي الجهـ ــادي امل ـ ــذكور آنفـ ــا ،وال أرى أن يكـ ــون االجتمـ ــاع لغ ـ ــرض االجتمـ ــاع ،علـ ــى حس ـ ــاب

العقائد واملناهج واملبادئ . .
ً
ثانيــا :عنــد القيــام بعمــل توحي ــدي للجهــود لالعمــل املطــروح واملس ــؤول عنــه ،ال بــد مــن مراع ــاة

املبادئ واألسس التي تعين على االجتماع ووحدة املسلمين ،بطريقة صحيحة تقل فيها الثغرات .
ً
من هذه املبادئ واألسس التي ينبغي االتفاٍ عليها أوال من قبل جميع األطراف:
َ
 -1االتفاٍ على الحكم واملرجعية ،التـي تـرد إليهـا النزاعـات واليَفـات التـي يمكـن أن تحصـل بـين
الجماعــات واألط ــراف املتآلفــة واملجتمع ــة ،وال أراه إال أن يكــون الكت ــاب والســنة عل ــى فهــم س ــلف األم ــة،

لداللة النصوص الشرعية على ذلك. .
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 -2التجــرد مــن أي انطــٍَ ريــرشــرعي ،بحيــث يكــون الــنص الشــرعي ـ قــال هللا قــال رســوله ـ أحــب
إلينا من أهوائنـا ،وآرائنـا ،وأحزابنـا ،وأشـياخنا ،وعشـائرنا ،وأوطاننـا ،وأقوامنـا ،ومـن أنفسـنا ومصـالحنا

الذاتية ،فَ يمنعنا ش يء من ذلك عن متابعة الحق ونصرته . .
 -3وضوح الرؤية لواقع األمة ،وتحديد األولويات للعمل اإلسَمي ،وقد تقدمت اإلشارة

اإلشارة إلى ذلك عند اإلجابة على السؤال الثاني .
ُ
 -4ترشيد النصـح فيمـا بـين املسـلمين ،ومراعـاة ضـوابط فقـه االخـتَف ،فـَ ترفـع رايـة االنقسـام
والتفرٍ ،وتشكيل الجماعات من جديد ألدنى خَف يمكن أن يحصل بين الجماعات !! . .
فوحـدة األمــة واجتمــاع للمتهــا أصــل مــن أصــول الــدين ،ال ُيفــرط بــه إال ألصـل أعظــم منــه وأوكــد،
ً
ً
وال أراه إال أص ــل التوحي ــد ،ه ــذا م ــا يقتض ــيه قول ــه " :وأن ال نن ــازع األم ــرأهل ــه إال أن ت ــروا كف ــرا بواح ــا

عندكم من هللا فيه برهان" وقوله " :ال ،ما أقاموا فيكم الصَة" .
 -5الشمولية ،واملقصود أخـذ اإلسـَم بشـموليته مـن دون إهمـال لشـ يء منـه ،أو التفـريط بشـ يء
ُ
م ــن جوانب ــه ،أو التركي ــزعل ــى عم ــل بعين ــه دون بقي ــة األعم ــال بحي ــث تع ــرف الجماع ــة ب ــه ،وتأخ ــذ اس ــمه
ووصفه !! . .
 -6اعتماد وسيلة الجهاد في سبيل هللا للتمكين والتغيير ،وإعَء للمـة هللا فـي األرض ،وهـذا مبـدأ
ً
ال بــد مــن االتفــاٍ عليــه مســبقا لداللــة النصــوص الشــرعية عليــه ،ولضــمان اســتمرارية وحــدة الجماعــة

من دون أن تتعرض لهزات تهدد وحدة وسَمة الجماعة . .
هــذه هــي أهــم املبــادئ واألســس التــي تضــمن ـ بــإذن هللا تعــالى ـ انســجام ووحــدة الجماعــة مــن دون
ُ
وجود التناقضـات والتغـايرات التـي ال تـؤمن عواقبهـا  .ذكرناهـا علـى وجـه اإلجمـال واالختصـار ،ألن املقـام

هنا ال يسمح لغيرذلك ،وشرحها وتفصيلها له موضع آخر.
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أسئلة صقر الدين فيما يتعلق ببعض مسائل أصول الدين
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العاملين ،والصَة والسَم على خاتم األنبياء واملرسلين ،وبعد.
فقد وجه إلي األخ الفاضل صـقرالـدين بعـض األسـةلة فيمـا يتعلـق بـبعض مسـائل أصـول الـدين

 . .كنت قد أجبته عليها في موقع" شبكة السنة ".
ً
ونــزوال عنــد رربــة األخ فــي تعمــيم الفائــدة نعيــد نشــرها فــي موقعنــا بعــد إج ـراء بعــض التنقيحــات
ً
البسيطة  . .راجين هللا تعالى القبول ،وأن ينفعنا بها جميعا ،إنه تعالى سميع قريب.

س :1يقول الشيخ أبو بصيرـ حفظه هللا ـ في رسالته" مسائل هامة في بيان حال جيوش األمة
" :هــذه الجيــوش لــافرة مرتــدة ال شــرعية لهــا ،يجــب جهادهــا وقتالهــا  . .ال يســتلزم مــن ذلــك
ً
ً
أن يكون لـل واحـد فـي هـذه الجيـوش لـافرا مرتـدا ،بـل فيهـا الكـافراملرتـد وريـرذلـك الحتمـال
ً
وجود املوانع اآلنفة الذكر . .الجهل  . .اإلكراه  . .أن يكون عينا للمسلمين .
ثم نأتي للنقطة مثاراليَف والنقاش ،فيقول ":من ثبت لنا انتفاء موانـع التكفيـر ـ الثَثـة
ً
اآلنفة الذكر ـ عنه فهو لافرمرتد بعينه " . .فهو ـ حفظه هللا ـ ال يكفـرالجنـود عينـا إال بعـد اسـبيفاء
الشروط وانتفاء املوانع  . .هكذا نفهم  . .؟
فنتوجــه بالســؤال :نســأل هللا  أن يشــرح قلوبنــا للحــق  . .مــا الفــارٍ بــين املرتــد املقــدور
عليه والغيرمقدور عليه ،وعَقته بوجوب أو عدم إقامة الحجة عليه  . .؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .مـادام املرتـد املقـدور عليـه أو الغيـر مقـدور عليـه قـد سـميت كـَ
ً
منهمــا" باملرتــد "وحكمــت عليــه بــالردة بعينــه  . .لــم يعــد مبــررا لــذكر مســألة قيــام الحجــة؛ إذ قيــام الحجــة
ُ
ُ
تطل ــب وتش ــترط قب ــل أن تأخ ــذ األحك ــام الش ــرعية طريقه ــا إل ــى املع ــين  . .وأم ــا بع ــد أن نحك ــم عل ــى املع ــين
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ب ــالردة بعين ــه فالح ــديث حينة ــذ ع ــن قي ــام الحج ــة علي ــه م ــن العب ــث أو الت ــرف الج ــدلي ال طائ ــل من ــه  . .ال

ينبغـي أن ُتــذكرأو أن ُتقحــم  . .وهـو مــا ُحكــم عليــه بـالردة ابتــداء إال ألن الحجــة قـد بلغتــه وقامــت عليــه . .
فشرط قيام الحجة موجود قبل الحكم عليه بالردة  . .فعَم ُيقحم ثانية بعد وقوعه في الردة  . .؟!
وإنما الذي ُيمكن ذكره في هذا املوضع هو مسألة االسبتابة :هل ُيسبتاب املرتد املقـدور عليـه أم
ال  . .وهــل يوجــد فــرٍ بينــه وبــين املرتــد املحــارب الغيــر مقــدور عليــه أم ال  . . . .وهــل يوجــد فــرٍ بينــه وبــين
املرتـد املحــارب الغيـر مقــدور عليــه أم ال  . .والفـرٍ بــين االســبتابة وقيـام الحجــة فــرٍ شاسـع وبـ ِين؛ فقيــام
الحجـة تكـون قبــل أن نحكـم علـى املعــين بأنـه لــافرأو مرتـد  . .وتكـون ـ أي االسـبتابة ـ فرصــته األخيـرة قبــل

أن يأخذ القصاص الشرعي طريقه إليه.
بع ــد ه ــذا ال ــذي تق ــدم أق ــول :ل ــو ج ــاء الس ــؤال بالص ــيغة التالي ــة :م ــا الف ــرٍ ب ــين م ــن يق ــع ب ــالردة
املقــدور عليــه ،وبــين مــن يقــع بــالردة الغيــر مقــدور عليــه  . .مــن حيــث وجــوب قيــام الحجــة عليــه  . .لكــان
ً

ً
مقبوال ووجيها أكثرلعلمكم بالفارٍ بين املرتد وبين من يقع في الردة  . .وهللا تعالى أعلم.
السؤال


س :2سعدنا بسرعة ردكم وقيامكم بالواجب الذي يليق بجنابكم للفصل في القضـية محـل
ً
ً
الن ـزاع  . .وق ــد س ــردنا م ـن قب ــل تمهي ــدا مبس ــطا ال يلف ــى عل ــيكم يب ــين للق ـراء م ــدى أهمي ــة
وخط ــورة القض ــية املطروح ــة  . .ث ــم نتوج ــه لفض ــيلتكم بع ــد التع ــديل ال ــذي ت ــم بن ـ ًـاء عل ــى
ً
طلــبكم وإيمانــا بصــوابه :مــا الفــرٍ بــين مــن يقــع بــالردة املقــدور عليــه ،وبــين مــن يقــع بــالردة
الغيرمقدور عليه  . .من حيث وجوب قيام الحجة عليه  . .؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .تجب قيام الحجة على من يقع في امليالفة الشرعية ـ ولو لانـت
ً
ُ
كفرا ـ على وجه العجزالذي ال يمكن دفعه ،فمن وقع في امليالفـة عـن عجـزال يمكـن لـه دفعـه تقـام عليـه
ُ
الحجـة التــي تـدفع عنــه العجــزفيمـا قــد خـالف فيــه قبــل أن تحمـل عليــه األحكـام بعينــه  . .أمــا مـن يقــع فــي
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امليالفـة الشـرعية عـن جهـل ريـرمعجــزيمكـن لـه دفعـه  . .لكنـه لسـبب أو آخــر ـ ال يعمـل ـ وال يحـرص علــى
دفعـه  . .فمثـل هــذا ـ لـو وقــع فـي امليالفــة ـ ال ُيعـذربالجهــل  . .وال تجـب إقامـة الحجــة عليـه  . .وأحكــام هللا

تعالى تنزل عليه وتطاله بعينه .
وملعرفــة العــاجزمــن ريــرالعــاجزفــي معرفــة الحــق  . .ينبغــي النظــرإلــى عــدة أمــور منهــا :البيةــة التــي
يعيش فيها  . .ومنها :املسألة التي جهل فيها  . .هل هي من األمور اليفية املشكلة  . .أم من األمور الجلية
التي استفاض فيها العلم ! . .
ً
ُ
هذه قاعدة  . .تبنى عليها جميع مسائل العذربالجهل وقيام الحجة تقريبا ! . .
واآلن نــأتي إلــى املســألة املطروحــة فــأقول :ال فــرٍ بــين مــن يقــع بــالردة املقــدور عليــه وبــين مــن يقــع
بــالردة الغيــر مقــدور عليــه مــن حيــث وجــوب قيــام الحجــة  . .ألن منــاط وجــوب قيــام الحجــة وجــود الجهــل

املعجزالذي ال يمكن دفعه  . .بغض النظرعن هذا امليالف هل هو ممن ُيقدرعليه أم ال .
إال أنه يمكننا القول أن هذا الغير مقـدور عليـه إذا لـان ممـن يمتنـع بالقتـال ومظـاهرة املشـركين ـ
إض ــافة إل ــى وقوع ــه ب ــالردة ـ فإن ــه حينة ــذ ال ب ــد م ــن قتال ــه عل ــى أن ــه ل ــافر مرت ــد بعين ــه  . .وهللا تع ــالى يت ــولى
س ــريرته إن لان ــت ري ــرذل ــك  . .ونح ــن مع ــذورون ألن ــه ال س ــبيل لن ــا إال عل ــى ظ ــاهره ال ــذي يلزمن ــا بكف ــره

وتكفيره.


ً
س :3جـ ـزاك هللا خيـ ـرا ش ــي ي الك ــريم  . .وإن ــي ألطم ــع ف ــي مزي ــد م ــن الوق ــت لي ــزول اإلش ــكال،
ُويرفع ما عنـدي مـن اللـبس ،فبـاهلل الـذي ال إلـه إال هـو إن فـي حـل هـذا اإلشـكال الييـرالكثيـر
بــإذن هللا ومــا نبغــي منــه إال اتبــاع الح ــق  . .فنتوجــه بالســؤال لفضــيلتكم :مــا تفســيركم مل ــا
فعله رسول هللا  مـع عمـه العبـاس وذلـك حـين أجـرى عليـه أحكـام الكفـارفـي أخـذ الفـداء
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ً ً
من األسرى واعتباره لافرا عينا في الحكم الظـاهر ،ومـا لـان ذلـك إال ليروجـه فـي رـزوة بـدر
مع الكفارلقتال املسلمين ،ولم يأخذ بدعوى اإلكراه كمانع في حقه  . .؟
ً
وله ــذا روي أن العب ــاس ق ــال :ي ــا رس ــول هللا كن ــت مكره ــا ،ق ــال ":أم ــا ظ ــاهرك فك ــان علين ــا ،وأم ــا

سريرتك فإلى هللا "[مجموع الفتاوى.]225_224/19 :
وم ــا تفسـ ــير فض ــيلتكم علـ ــى إجمـ ــاع الص ــحابة علـ ــى كف ــرأنصـ ــارأئمـ ــة ال ــردة لأنصـ ــار مسـ ــيلمة،
وطليحة األسدي ،وما ترتب عليه من رـنم أمـوالهم وسـبي نسـائهم وشـهودهم علـى قـتَهم بـأنهم فـي النـار،
وهذا تكفيرمنهم لهم على التعيين  . .ررم أن فيهم املكره والجاهل املضلل  . .؟
ً
الجـواب :الحمــد هلل رب العــاملين .العبــاس لـم يكــن مكرهــا اإلكــراه الشـرعي الــذي يمنــع مــن لحــوٍ
الوعيــد بــه ألنــه لــان قبــل أن ُيكــره علــى اليــروج للقتــال يقــدرعلــى الهجــرة  . .وهــو مــن الــذين يســتطيعون
ً
ً
حيلــة ،ويهت ــدون س ــبيَ  . .لكن ــه ل ــم يفع ــل  . .فظ ــل مقيمــا ب ــين أظه ــراملش ــركين بإرادت ــه إل ــى أن أك ــره عل ــى
اليـروج معهــم للقتــال  . .لـذلك لــم يقبــل النبـي  عــذره بــاإلكراه  . .فهنـاك فــرٍ بـين أن ينـزل اإلكـراه بــك

من دون إرادتك  . .وبين أن ينزل بك اإلكراه بإرادتك واسبشراف منك فاألول يعذر ،واآلخرال يعذر.
أما قولك أن الصحابة قد أجمعوا على تكفيرأعيان أنصـار مسـيلمة الكـذاب ،وطليحـة األسـدي
 . .بما في ذلك املكره والجاهل  . .فهذا ال أعرفه  . .وحبذا لو ذكرتم لنا مصدرهذا اإلجماع  . .؟!
ً
َّ
ُْ
ثم كيف يكون إجماعا وهو ملالف لقوله تعـالىِ  :إال َم ْـن أك ِـر َه  . . فمـن ثبـت تكفيـره مـن قبـل
ً
ً
السلف بعينه فهذا ال يكون مكرها اإلكراه املعتبر  . .وال جاهَ الجهل املعتبر  . .؟!
واملع ــروف أن الص ــحابة اس ــبنطقوا املرت ــدين عن ــد اس ــبتابتهم ووق ــف قت ــالهم ب ــأن يق ــروا ":ب ــأن
ق ــتَهم ف ــي الن ــار  . .وقتل ــى املس ــلمين ف ــي الجن ــة "وه ــذا حك ــم ع ــام  . .وص ــيغة عام ــة ال تفي ــد تعي ــين أف ــراد

املعسكرين بأعيانهم سواء عسكراملسلمين  . .أم عسكراملرتدين  . .وهللا تعالى أعلم.


211

1422/03/24ه
2001/06/15م

س :4عصــمنا هللا بــالتقوى ،ووفقنــا ملوافقــة اله ـدى َ ي ْر َفــع َّ ُ
ين َآم ُنــوا مـ ْـن ُك ْم َو َّالــذ َ
اَّلل َّالــذ َ
ين
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ُ ْ ْ
ً
ُ
أوتوا ال ِعل َم َد َر َجات َ  . . وق ْل َر ِب ِز ْد ِني ِعل ًما  ،وبعد :لقد سعدنا كثيرا بتفسيركم لقصة
ين َت َو َّفـ ُ
العبــاس وموقــف النبــي  منــه يــوم بــدر ،وهــو املوافــق لتفســيراآليــة  :إ َّن َّالــذ َ
ـاه ُم
ِ
ِ
ْ ََ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ض قــالوا ألـ ْـم تكـ ْـن
األ
ـي
ـ
ف
ين
ف
ـع
ـ
ض
ت
س
م
ـا
ـ
ن
ك
وا
ـال
ـ
ق
م
ـت
ـ
ن
ك
ـيم
ـ
ف
وا
ـال
ـاملي أنف ِسـ ِـهم قـ
ر
املَ ِئكــة ظـ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ً
ض َّ
َأ ْر ُ
اَّلل َواس ـ َـع ًة َف ُت َ
ـاج ُروا ِف َيه ــا  فج ـزاكم هللا خي ـرا لتنبيهن ــا لتل ــك النقط ــة  . .وإن ل ــان ال
ـ
ه
ِ ِ
ِ
يـزال هنـاك إشـكال فـي فهمنـا ملقولـة شـيخ اإلسـَم رحمـه هللا فـي مجمـوع الفتــاوى-224/19 :
 :225وقــد ُيقــاتلون وفــيهم مــؤمن يكــتم إيمانــه يشــهد القتــال معهــم وال يمكنــه الهجــرة ،وهــو
مكــره علــى القتــال ُويبعــث علــى نيتــه كمــا فــي الصــحيح عــن النبــي  أنــه قــال ":يغــزو جــيش
هذا البيت فبينما هـم ببيـداء مـن األرض إذ خسـف بهـم ،فقيـل يـا رسـول هللا وفـيهم املكـره ؟
ق ــالُ :يبعث ــون عل ــى ني ــاتهم "وه ــذا ف ــي ظ ــاهراألم ــر ،وإن قت ــل وحك ــم علي ــه بم ــا ُيحك ــم عل ــى
الكفــار ،فــاهلل يبعثــه علــى نيتــه كمــا أن املنــافقين منــا يحكــم لهــم فــي الظــاهربحكــم اإلســَم

ُويبعثون على نياتهم والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب ال على مجرد الظواهر. . . . . .
ً
ولهــذا روي أن العبــاس قــال يــا رســول هللا كنــت مكرهــا قــال :أمــا ظــاهرك فكــان علينــا وأمــا

سريرتك فإلى هللا  . .ا -هـ.
ً
فهذا إقرار من شيخ اإلسـَم رحمـه هللا ـ علـى حـد علمـي ـ بـالكفرحكمـا ولـيس علـى الحقيقـة
ً
ً
على لل من خرج إلى القتال مع الكفار ،ولو لان مؤمنا مكرها في الحقيقة ؟؟
ً
ثم سؤالنا لفضيلتكم حفظكم هللا وزادكـم علمـا  . .مـا وجـه اسـتدالل شـيخ اإلسـَم رحمـه
هللا بحــديث العبــاس علــى هــذا الحكــم  . .وحقيقــة قولــه" وال يمكنــه الهجــرة "مــع مــا تقــرر لــدينا أنــه
لان يستطيع الهجرة  . .؟؟
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هـذا بالنســبة لحـديث العبــاس أمـا بالنســبة إلجمـاع الصــحابة رضـوان هللا علــيهم ـ فهــو علــى
حــد علمــي ـ قــد ثبــت بــالقول وبالفعــل وبــاإلقرار ،أمــا القــول :فهــو قــول أبــي بكــر" وتكــون قــتَكم فــي
النـار"ووافقـه عمـروتتــابع القـوم علـى قــول عـم ركمـا فـي حــديث طـارٍ بـن شــهاب ،وأمـا الفعـل :فهــو
ً
أن الصــحابة قــاتلوهم جميعــا علــى صــفة واحــدة؛ وهــي صــفة قتــال أهــل الــردة ولــم ُيفرقــوا بــين تــابع

ومتبوع ،وأما اإلقرار :فهو أنه ال ُيعرف ملالف أو منكرمن الصحابة لهذا .
ً
وكـون قــول أبــي بكـر  "وتكــون قــتَكم فــي النـار"عنــدما ذكرنــاه كـدليل علــى تكفيــرهم عينــا
فإنما لان ذلك باستداللنا على قول الطحاوي" ونرى الصَة خلف لـل بـروفـاجرمـن أهـل القبلـة،
ً
ُ
وعلى من مات منهم ،وال ننزل أحدا منهم جنة وال نارا "إنمـا لانـت الشـهادة بالنـارتجـوز كمـا ال يلفـى
عليكم على لل مـن مـات علـى الكفـركقولـه عليـه الصـَة والسـَم ":حيثمـا مـررت بقبـرلـافرفبشـره
بالنار".
ً
ً
وأخيـرا حتــى ال نطيــل علــيكم نريـد مــن فضــيلتكم توضــيحا أكثـرملقــولتكم" فمــن ثبــت تكفيــره
ً
ً
مــن قبــل الســلف بعينــه فهــذا ال يكــون مكرهــا اإلكـراه املعتبــر . .وال جــاهَ الجهــل املعتبــر"فــأنى لهــم
أن يعلموا هذا وهم لم يتبينوا في حقهم توفرالشروط وانتفاء املوانع ملا لـانوا ممتنعـين بالشـوكة،
ً
وقد لانوا ألوفا ،فقد ذكرابن تيمية أن أتباع مسيلمة لانوا نحو مائة ألف أو أكثر . .؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .أجيب على ما تقد م من أسةلة واعتراضات في النقاط التالية:
ُ -1يســتفاد م ــن كــَم ش ــيخ اإلســَم أن عس ــكرالكف ــر ُيقاتــل بم ــا فــيهم املك ــرهين علــى القت ــال م ــع
املـ ــؤمنين  . .لصـ ــعوبة تمييـ ــزهم عـ ــن الكـ ــافرين  . .ولوجـ ــودهم فـ ــي صـ ــفوف القتـ ــال مـ ــع الكـ ــافرين  . .وأن

املكرهين من املؤمنين ُيبعثون على نياتهم يوم القيامة .
مــع ض ــرورة التنبي ــه إلــى أن ه ــذا امل ــؤمن املك ــره الــذي يكث ــرس ــواد الكــافرين ال يج ــوز ل ــه أن ُيباش ــر
ً
مهمة قتال املسلمين  . .ولو لان مكرها  . .فاإلكراه يبرر له اليـروج  . .وال يبـرر لـه مباشـرة القتـال  . .ولـو
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لان على وجه الدفاع عن النفس  . .وإن أدى عصيانه إلى قتله من قبل املشركين  . .فدمه ليس أعـزمـن
دم إخوانه املسلمين ! . .
فإن باشر القتال مع املشركين ضد املسلمين فإنه يضعف في حقه عذراإلكراه كمانع من موانـع
ً
لحوٍ الوعيد باملعين  . .إن لم يزل لليا !
ُ -2ويستفاد كذلك أن هؤالء املكرهين من املؤمنين يأخذون حكـم الكـافرين فـي الـدنيا علـى اعتبـار

ظاهرهم  . .وصعوبة معرفتهم أو تمييزهم  . .فيأخذون ألجل ذلك وصـف وحكـم العسـكرالـذي هـم فيـه .
 .وهللا تعالى يتولى سرائرهم يوم القيامة  . .ولو أمكن معـرفتهم أو تمييـزهم بأعيـانهم لـم جـازالحكـم علـيهم

بالكفر أو اليلود في النار . .ولو لانوا صرعى بين قتلى املشركين  . .وهللا تعالى أعلم.
ف ــإن قي ــل ع ــَم ق ــد نفي ــت م ــن قب ــل تكفي ــرالص ــحابة ألعي ــان املك ــرهين عل ــى القت ــال ف ــي ص ــفوف
املرتدين  . .؟!
أقــول :الــذي نفينــاه  . .وننفيــه جــوازالحكــم علــى املعــين بــالكفرأو اليلــود فــي النــار  . .مــع العل ــم
ً

املسبق أن هذا املعين إنما حمله على الوقوع في الكفراإلكراه املعتبرشرعا.
وال ــذي أثببن ــاه ونثبت ــه م ــا تق ــدم ذك ــره؛ وه ــو الحك ــم عل ــى املع ــين املك ــره ب ــالكفرواليل ــود ف ــي الن ــار
العتبــارظــاهره املكفــرالــذي وافتــه املنيــة عليــه  . .ولجهلنــا بأنــه مــن املــؤمنين املكــرهين املعــذورين  . .وهللا

تعالى أعلم.
 -3أمــا ســؤالكم عــن وجــه اســتدالل شــيخ اإلســَم بحــديث العبــاس علــى هــذا الحكــم ،وحقيقــة
قوله" وال يمكنه الهجرة "مع ما تقرر لدينا أنه لان يستطيع الهجرة  . .؟!
أق ــول :إن ش ــيخ اإلس ــَم ق ــد اس ــتدل بح ــديث العب ــاس عل ــى أن الج ـزاء ي ــوم القيام ــة عل ــى م ــا ف ــي
القلوب ال على مجرد الظواهر  . .ولم يستدل به على مسألتنا املتقدمة أو" على هذا الحكم "كما قلت !
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أعــد ق ـراءة كَمــه مــن جديــد  . .وإليــك كَمــه ":والج ـزاء يــوم القيامــة علــى مــا فــي القلــوب ال علــى

مجرد الظواهر؛ ولهذا روي أن العباس قال " . .الخ.
ً
فهو أوال ابتدأ كَمه كفقرة جديدة عن الفقرة التـي قبلهـا  . .ثـم جـاء اسـتدالله بمـا روي عـن ابـن
عبـاس كجملـة تفسـيرية ملـا جــاء قبلهـا مـن كـَم  . .فانببـه إلــى" الفاصـلة التفسـيرية املنقوطـة "التـي تفســر
ً
ما قبلها  . .والتي حذفتها ووضعت بدال عنها عدة نقاط التي توحي بوجود كَم لشيخ اإلسـَم ال دخـل لـه
في املسألة قد تجاوزته لَختصار ،وهذا ال شك أنه يلل باملعنى الذي يريده شيخ اإلسَم!
 -4وممــا يمكــن أن ُيقــال كــذلك أن معنــى قولــه  للعبــاس ":ظــاهرك فكــان علينــا ،وأمــا ســريرتك
ً

فــإلى هللا "؛ أي أن ظــاهرك الــذي لــان علينــا ال يــدل علــى أنــك كنــت مكرهــا اإلكـراه الشــرعي الــذي يعــذر. .
ً
فاهلل تعالى يتولى سريرتك ،وهو األعلم بك هل كنت صادقا في دعواك اإلكراه أم ال  . .والـذي يعيننـا علـى
ً
ً
هذا الفهم أن جواب النبي  لان ردا على كَم العباس الذي زعم فيه أنه لان مكرها ! . .
وممــا أضــعف مــن اعتــذارالعبــاس بــاإلكراه كــذلك أنــه قــد باشــرالقتــال  . .وهــذا لــيس مــن شــأن
املكــره كمــا أفــدنا مــن قبــل ،كمــا فــي روايــة الســدي قــال :ملــا أســرالعبــاس ،وعقيــل ،ونوفــل قــال النبــي ":
افــد نفســك وابــن أخيــك" ،قــال يــا رســول هللا :ألــم نصـ ِـل قبلتــك ،ونشــهد شــهادتك  . .؟ قــال ":يــا عبــاس
ً َ
ُ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
اَّلل َو ِاس َعة ف ُت َه ِاج ُروا ِف َيها .
إنكم خاصمتم فلصمتم ،ثم تَ عليه هذه اآلية  :ألم تكن أ ْرض ِ
 -5إل ـزام الص ــحابة للمرت ــدين ب ــأن يقول ــوا" :أن ق ــتَهم ف ــي الن ــار" ل ــيس في ــه دلي ــل عل ــى م ــوطن
اليَف؛ وهو تكفيرهم للمعين املكره من املؤمنين بأنه لـافرومـن أهـل النـار  . .وعبـارتهم املتقدمـة صـيغة

من صيغ العموم كما تقدمت اإلشارة إلى ذلك.
 -6ال وجه الستداللك بكَم الطحاوي على تكفيراملعـين  . .فكـَم الطحـاوي املنقـول يفيـد أنـه ال
يجوز أن نشهد ألحد بعينه ـ ممن لم يرد فيهم نص ـ من أهل القبلة بجنة وال نار  . .فكَمه بواد ومسألتنا
فــي واد آخ ــر  . .مــع ض ــرورة التنبي ــه أنــه يج ــوز لن ــا أن نشــهد أله ــل القبلــة عل ــى وج ــه العمــوم بالجن ــة ،ل ــأن
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نقول :قتلى املسلمين شهداء وهم في الجنة  . .قتَنا فـي الجنـة  . .وقتلـى املشـركين فـي النـار  . .ونحوهـا مـن

العبارات العامة ،فهذا ال حرج فيه إن شاء هللا.
 -7قولك "فأنى لهم ـ أي السلف ـ أن يعلموا هذا وهم لم يتبينوا فـي حقهـم تـوفرالشـروط وانتفـاء
ً
املوانع ملا لانوا ممتنعين بالشوكة ،وقد لانوا ألوفا  ". .الخ .
ً
أقول :كَمك هذا ليس دقيقا؛ فقد ثبت أن الصحابة لانوا يتثبتون  . .ويحققـون ُ . .ويحـاجون
مــن يجدونــه فــي ســلطان مســيلمة الكــذاب ممــن أشــكل علــيهم حقيقــة موقفــه ،كمــا حصــل مــع خالــد بــن
الوليــد وهــو فــي مســيره إلــى أهــل اليمامــة ملــا ارتــدوا ،فأرســل مــائتي فــارس وقــدمهم كطليعــة لجيشــه ،وقــال
ً
لهـم مـن أصـبتم مـن النــاس فلـذوه ،فأخـذوا " ُمجاعـة" فــي ثَثـة وعشـرين رجـَ مــن قومـه ،فلمـا وصـل إلــى
خالــد ،قــال لــه :يــا خالــد ،لقــد علمــت أنــي قــدمت علــى رســول هللا  فــي حياتــه فبايعتــه علــى اإلســَم ،وأنــا
ً
ٌ ْ ُ ْ
َ َ
اليوم على ما كنت عليه أمس ،فإن ُ
يك كذابا قد خرج فينا فإن هللا يقولَ  :وال ت ِز ُر َو ِاز َرة ِوز َرأخ َرى! 
قال خالد :يا مجاعة تركت اليوم مـا كنـت عليـه أمـس ،ولـان رضـاك بـأمرهـذا الكـذاب وسـكوتك
عنه ،وأنت أعزأهل اليمامة ،وقد بلغك مسيري ،إقرارله ورضاء بما جاء به !
ً
فهــل ال أبيــت عــذرا ،وتكلمــت فــيمن تكلــم؛ فقــد تكلــم ثمامــة فــرد وأنكــر ،وتلكــم أليشــكري  . .فــإن
ً
قلت أخاف قومي ،فهَ عمدت إلي أو بعثت إلي رسوال  . .؟!!
فقال ُمجاعة :إن رأيت يا ابن املغيرة أن تعفوا عن هذا لله  . .؟!

قال خالد :قد عفوت عن دمك ،ولكن في نفس ي حرج من تركك [ !! . .مجموعة التوحيد.]199 :
أقول :القصة فيها فوائد عدة وعظيمـة يلصـنا منهـا :إثبـات مـا كنـت قـد نفيتـه بـأن الصـحابة لـم

يكونوا يتبينوا في حقهم توفرالشروط وانتفاء املوانع  . .وهللا تعالى أعلم.
ً
 -8وف ــي اليت ــام أود أن أخب ــرك ي ــا ص ــقرأن ــي أحب ــك ف ــي هللا  . .راجي ــا هللا تع ــالى أن يكث ــرف ــي األم ــة

الصقور  . .وأن يقتل خفافيش الدجى والنفاٍ واإلرجاف . .
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س :5أحبــك هللا الــذي أحببتنــي فيــه  . .مــن لــان شــيله كتابــه كثــرخطــأه وقــل صــوابه  . .ومــن

تواصل مع العلماء فقه وأصاب وقلت عثراته  . .أدام هللا علمكم ورعاكم .
شــي ي الحبيــب  . .نقطــة هامــة اللتقــاء الكلمــة ووضــوح املعنــى الــذي تبــين لنــا أنكــم معشــر
ً
ً
العلم ــاء ـ علم ــاء الجهـ ــاد ـ ق ــد تلتل ــف عبـ ــاراتكم قل ــيَ ولك ــن الرؤي ــة واملعنـ ــى يك ــاد يك ــون واحـ ــدا
ً
ً
باسـتثناء تفــاوت التكفيـربيــنكم صـعودا وهبوطــا  . .وملـا ال وقــد شـهدنا لكــم بـاإلخَص وال نزلــي علــى
ً
ً
هللا منكم أحدا وشهدتم على أنفسكم باالتباع ورضيتم بطريقة السلف منهجا . .
فق ــولكمُ " :ويس ــتفاد ك ــذلك أن ه ــؤالء املك ــرهين م ــن امل ــؤمنين يأخ ــذون حك ــم الك ــافرين ف ــي
الدنيا على اعتبار ظاهرهم  . .وصعوبة معـرفتهم أو تمييـزهم  . .فيأخـذون ألجـل ذلـك وصـف وحكـم
العسكرالذي هم فيه  . .وهللا تعـالى يتـولى سـرائرهم يـوم القيامـة  . .ولـو أمكـن معـرفتهم أو تمييـزهم
ملا جاز الحكم عليهم بالكفرأو اليلود في النـار . .ولـو لـانوا صـرعى بـين قتلـى املشـركين  . .وهللا تعـالى
أعلم" .
هــذا م ــا كن ــا نري ــد م ـنكم بفض ــل هللا توض ــيحه  . .ففقــه الجهــاد كمــا ال يلفــى عل ــيكم ل ــيس
كبــاقي أبــواب الفقــه ملــا فــي الغلــط مــن قبــل األخــوة فــي تفســيرألفاظــه مــن اســتحَل األمــوال والــدماء
وإحباط املسيرة الجهادية ما بين اإلفراط والتفريط !
ً
ً
فجـزاكم هللا عنــا خيـرا كثيـرا ،ونرجــو مــن فضــيلتكم نشــرتلــك املســألة فــي رســالة صــغيرة علــى

موقعكم بعد الترتيب والتنقيح لعموم الفائدة .
وسؤالي األخيرلفضيلتكم :ما رأيكم في تلك العبارة "أن املمتنع إن قام في حقه مانع لم
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نطلع عليه ،أو لم يظهرلنا ،فنحن معذورون في معاملته معاملة الكفارمن قتل ورنم مال
ونحوه  . .ونحن ريرمطالبين باسبيفاء الشـروط وتبـين املوانـع مـادام تلـبس بنصـرة الشـرك وامتنـع
ً
عن القدرة" فأرجو تنقيحها وتهذيبها  . .وشكرا ؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .املمتنـع الـذي يظـاهراملشـركين علـى املسـلمين ُ . .يقاتـل علـى أنـه
مــنهمُ ،ويعامــل معــاملتهم  . .وال ُيشــترط هنــا تببــع املوانــع؛ ألنــه متعســروريــرممكــن  . .واشــتراطه يســتلزم
منه تعطيل الجهاد ،وتعريض حرمات البَد والعبـاد إلـى االنتهـاك مـن قبـل األعـداء  . .وقـد مضـت السـنة
ُ
أن ج ــيش الكف ــار ُيقات ــل وم ــن دون التح ــري ع ــن العناص ــراملع ــذورين  . .ف ــإن وج ــدوا وقتل ــوا ُبعث ــوا عل ــى

نياتهم  . .وجزاهم هللا على سرائرهم.
مـ ــع التنبيـ ــه إلـ ــى أن هـ ــذه املسـ ــألة حساسـ ــة ودقيقـ ــة  . .ينبغـ ــي التعامـ ــل معهـ ــا بفقـ ــه وتقـ ــوى . .
وبلاصـة أننـا نعـيش فـي زمـان األمـة للهــا ممتنعـة عـن الطاعـة لسـلطان اإلسـَم  . .إال مـن رحــم هللا  . .ألن
اإلسَم ليس له السلطان الـذي يـذود عنـه ُويقاتـل دونـه  . .والـذي يفـرض علـى العبـاد الـدخول فـي السـلم
والطاعة لافة!
لذا نجد أنفسنا ملزمين ـ ومن قبيل السياسة الشرعية ـ أن نطالب املجاهدين في أصـقاع األرض
ً
ً
وشرا وع ً
ـداء  . .وأن ال ُيعملـوا السـيف فـي األمـة . .
بأن ُيحسنوا ترتيب أولوياتهم  . .واالبتداء باألشد كفرا
بحجة أنهم ممتنعون عن الطاعة أو الحجـة  . .وأن ال يبـدأوا بالـذراري والنسـاء والشـيوخ! ـ وهـو مـا ال نـراه
ً

جائزا ـ ومن ال زبرله يزبره  . .ويتركوا طواريت وصـناديد الكفـروالطغيـان تعربـد فـي الـبَد وتفـتن العبـاد .
 .كيفما تشاء  . .وهللا تعالى أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك  . .نشهد أن ال إله إال أنت  . .نستغفرك ونتوب إليك .
وصلى هللا على محمد النبي األمي ،وعلى أله وصحبه وسلم .
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األجوبة عن أسئلة األخوة في كردستان
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل وحده ،والصَة والسَم على من ال نبي بعده ،وبعد .
فقــد توجــه بعــض األخــوة مــن الحركــة اإلســَمية فــي كردســتان بــبعض األســةلة فــي زيــارة خاصــة لــي
وأن ــا مق ــيم ف ــي ال ــيمن ،عل ــى أن تأخ ــذ اإلجاب ــة طريقه ــا للنش ــرف ــي مجَته ــم الياص ــة  . .ه ــذا نص ــها ومعه ــا
اإلجابة:

س :1كيف تستطيع األمة املسلمة في كردستان أن تسترجع مجـدها التليـد فـي هـذه الظـروف
العصيبة التي تواجهها املنطقة ؟

الحمد هلل والصَة والسَم على رسول هللا  .وبعد.
فإن للنصروالتمكين سنن ونواميس ال يتحقق من دونها ،منها ما يتعلق بموقف العبد نحو ربه ،

ومنها ما يتعلق باألسباب والوسائل املادية الدنيوية التي تؤدي ـ بإذن هللا ـ إلى النصرواملجد والتمكين ..
ً
أما ما يتعلق بموقف العبد نحو ربه ،فإنه ال بد لألمة ـ أفـرادا وجماعـات ـ مـن أن تنصـرهللا تعـالى

فـي الرجــوع إلــى دينــه بحــق وصـدٍ ،وتأخــذه بقــوة وجــد؛ فتتمســك بـأوامره وتنتهــي عــن نواهيــه وزواجــره . .
صـ ُروا َّ َ
لبستحق بعد ذلك نصرهللا تعـالى وتأييـده وعونـه ،كمـا قـال تعـالىَ  :يـا َأ ُّي َهـا َّالـذ َ
ين َآم ُنـوا إ ْن َت ْن ُ
اَّلل
ِ
ِ
َْ ُ ُ َ ْ َْ ُ
ص ْرك ْم َو ُيث ِبت أق َد َامك ْم  ؛ أي إن تنصروه بطاعته وتوحيده والدخول في سلم اإلسـَم لافـة ينصـركم
ين
ً
علــى أعــدائكم ،ويهــب لكــم التمكــين واالســتلَف ،وهــذا شــرط ال بــد مــن تحقيقــه واســبيفائه ابتـ ً
ـداء وأوال
ليتحقق النصر لهذه األمة؛ ألن مفهـوم امليالفـة يقتضـ ي أن مـن ال ينصـر هللا ال ينصـره هللا ،ونحـوه قولـه
َ َ َّ ْ َّ ْ ْ َّ
َ َ َ ْ ُ َّ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َ َ ٌّ َ ٌ
اَّلل
تع ــالى  :ولينص ـ َـرن اَّلل م ــن ينص ـ ُـره ِإن اَّلل لق ـ ِـوي ع ِزي ــز  . وق ــال تع ــالى :وم ــا النص ـ ُـر ِإال ِم ــن ِعن ـ ِـد ِ
ً
ْال َعزيــز ْال َ
ـيم  .وهــذا أمــر مهــم جــدا ،ال يجــوز نســيانه أو التفــريط و واالســتهانة بــه  . .فمــن نس ـ ي هللا،
ـ
ك
ح
ِ
ِ
ِ ِ
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نسيه هللا وتركه لنفسه الضعيفة  . .فنحن ننتصرعلـى أعـدائنا باإليمـان بـاهلل  . .فـإذا اسـتوينا معهـم فـي

املعصية تغلبوا علينا بالعدة والعتاد .
ومــن دواعــي تحقيــق النصــر ،والتمكــين واالســتلَف ،تحقيــق التوحيــد وإفــراد هللا تعــالى وحــده
بجمي ــع مظ ــاهرومع ــاني العب ــادة ،الظ ــاهرة منه ــا والباطن ــة ،و مجانب ــة الش ــرك بجمي ــع مظ ــاهره وأنواع ــه،
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
َّ َ
ات
والكفر بكل مألوه مطاع من دون هللا ،كما قال تعالى  :وعد اَّلل ال ِـذين آمنـوا ِمـنكم وع ِملـوا الص ِـالح ِ
َ َ
َْ َ َ
َ َ َ
َ
َّ
َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ف َّالــذ َ
ضـ ى ل ُهـ ْـم َول ُي َبـ ِـدل َّن ُه ْم
ين ِمـ ْـن قـ ْـب ِل ِه ْم َول ُي َم ِكــن َّن ل ُهـ ْـم ِديـ َـن ُه ُم الـ ِـذي ارت
ض كمــا اســتلل
ِ
ليســتل ِلفنهم ِفــي األر ِ
َ َ ْ ُ َ
َ
َ
َ ً
ِم ـ ْـن َب ْع ـ ِـد خ ـ ْـو ِف ِه ْم أ ْمن ــا َي ْع ُب ـ ُـدون ِني ال ُيش ـ ِـركون ِب ــي ش ـ ْـي ًةا  . فك ــل ه ــذه العطاي ــا وامل ــنن والكرام ــات مقاب ــل:
َ َ ْ ُ َ
َ
َ ي ْع ُب ـ ُـدون ِني ال ُيش ـ ِـركون ِب ــي ش ـ ْـي ًةا  ،وه ــذا ش ــرط ال ب ــد م ــن تحقيق ــه ف ــي أنفس ــنا ،وف ــي أس ــرنا وتجمعاتن ــا
وأحزابنــا ،وعلــى جميــع مســتويات الحيــاة السياســية منهــا وريــرالسياســية  . .حتــى نســتحق تلــك العطايــا

واملنن من هللا سبحانه وتعالى .
وهنا ال بد من أن نحذرالجماعات العاملة لإلسَم ـ في كردسـتان وريرهـا ـ مـن الوقـوع فـي الشـرك
ً
أو االنغم ــاس بـ ــه الـ ــذي يـ ــأتي الحرلـ ــات اإلسـ ــَمية رالب ــا م ــن جه ــة ال ــديمقراطيات الت ــي تك ــرس ألوهي ــة
امليلوٍ وتعلي إرادته وحكمه على إرادة وحكم هللا !! 
وك ــذلك الش ــرك ال ــذي ي ــأتي م ــن جه ــة مش ــاركة الجاهلي ــات املعاص ــرة ف ــي أنظم ــة حكمه ــم الت ــي ال
تحكم بما أنزل هللا ،وإنما تحكم بشرائع الكفروالطاروت ! . .
ً
نش ــيرإل ــى ذل ــك ألن كثي ــرا م ــن الجماع ــات اإلس ــَمية املعاص ــرة نج ــدها تس ــتهين به ــذا الجان ــب م ــن
الشرك ـ الظلم األكبرـ مقابل مصالح زهيدة أو بتعبيرأدٍ فتـات ُيرمـى إليهـا مـن قبـل الطـاروت  . .فتكـون
ً
النبيجة أن هللا تعالى يرفع عن هذه الجماعات النصروالقبـول والبركـة ،بعـد أن تكـون قـد مضـت شـوطا
ً
ً
ط ــويَ نح ــو التمك ــين والنص ــري ــوم أن لان ــت تتح ــرك له ــذا ال ــدين بمفرده ــا بعي ــدا ع ــن تل ــك الجاهلي ــات
والشركيات ،والتحالفات املشبوهة مع أعداء األمة !
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أما ما يتعلق باألسباب والوسائل املادية والدنيوية ،فلها جوانب عدة:
منه ــا ،ب ــذل الجه ــد ومنته ــى الطاق ــة واالس ــتطاعة ف ــي اإلع ــداد ـ امل ــادي واملعن ــوي ـ ملواجه ــة الع ــدو
َ
ْ َ ُ
اسـ َـت َط ْع ُت ْم مـ ْـن ُقـ َّـوة َومـ ْـن رَ
الكــافروإرهابــه،كما قــال تعــالىَ  :و َأعـ ُّـدوا َل ُهـ ْـم َمــا ْ
ـاط الي ْيـ ِـل ت ْر ِه ُبــون ِبـ ِـه َعـ ُـد َّو
ـ
ب
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ً
ُ
َّ
اَّلل َو َع ُـد َّوك ْم  .والتقصــيرفــي أي أمـر مســتطاع فــي هـذا املجــال يلحــق بنـا جميعــا اإلثــم والحـرج ،وتكــون لــه
ِ
ً
نتائج سيةة جدا على العمل اإلسَمي والجماعة املسلمة .
ً
فاملســلم إمــا إن يكــون مجاهــدا فــي ســبيل هللا ،وإمــا أنــه يعــد للجهــاد عدتــه عنــد ســقوطه للعجــز،
ولــيس لــه خيــارثالــث يــركن إليــه  ،وبلاصــة فــي زمــان يتعــين فيــه الجهــاد علــى الجميــع ،كمــا هــو الحــال فــي

زماننا .
ً
ً
قـال " :مـن لــم يغـز ،أو يجهـزرازيــا ،أو يللـف رازيـا فــي أهلـه بليـر ،أصــابه هللا بقارعـة قبـل يــوم
القيامة" .
قــال ش ــيخ اإلس ــَم ابــن تيمي ــة :يج ــب االس ــتعداد للجهــاد بإع ــداد الق ــوة وربــاط اليي ــل ف ــي وق ــت

سقوطه للعجز ،فإن ماال يتم الواجب إال به فهو واجب ا-هـ .
ومنهـ ــا ،وحـ ــدة الصـ ــف  ،واجتمـ ــاع الكلمـ ــة ،وتوحيـ ــد القيـ ــادة ،فـ ــإن فرقـ ــة املسـ ــلمين فـ ــي أحـ ــزاب
وجماعــات متفرقــة متنــافرة متنــاحرة ،مــن شــأنه أن يضــعف مــن شــوكتهم ،ويقلــل مــن هيبــتهم فــي عيــون
َ
أعدائهم ،ويجعلهم لقمة سهلة سائغة على موائد الذئاب اللةـام ،ينهشـونها متـى شـاءوا ،قـال تعـالىَ  :وال
ََ َ ُ ََْ َ ُ ََ ْ َ َ ُ ُ
يحك ْم . 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ِر


س :2كي ـ ــف ت ـ ــرون التعام ـ ــل م ـ ــع األح ـ ـزاب العلماني ـ ــة الت ـ ــي تنف ـ ــرد بالس ـ ــيطرة عل ـ ــى الس ـ ــاحة
الكردستانية ؟
األح ـزاب العلمانيــة بجميــع تشــعباتها وصــورها وأســمائها ،هــي أح ـزاب لــافرة مرتــدة ،قــد ناصــبت

اإلسَم واملسلمين العداء والحرب ،ومن دون استحياء . .
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لــذا فــإن املوقــف الشــرعي منهــا يقتضـ ي مباينتهــا ،ومفاصــلتها والتحــذير منهــا ومــن شــرها وخطرهــا
َ َ
علــى األمــة ،ومجاهــدتها بــالقوة ـ عنــد تــوفراالســتطاعة ـ ليكــون الــدين للــه هلل ،كمــا قــال تعــالى :ال ت ِجـ ُـد
َ
َ ْ
َ َ َ ُ
َ َ َ
ـاد َّ َ
َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ
ـاَّلل َو ْال َي ْـوم ْاآلخــر ُيـ َـو ُّادو َن َمـ ْـن َح َّ
اَّلل َو َر ُســول ُه َولـ ْـو لـانوا َآبـ َـاء ُه ْم أ ْو أ ْبنـ َـاء ُه ْم أ ْو ِإخـ َـو َان ُه ْم أ ْو
قومـا يؤ ِمنــون ِبـ ِ
ِ ِ ِ
َ َ
َْ
ُ
َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ
َ
َّ َ
ْ
اإل َيم ــان َوأ َّي ـ َـد ُه ْم ِب ـ ُـروح ِمن ـ ُـه َو ُي ـ ْـد ِخل ُه ْم َجن ــات ت ْج ـ ِـري ِم ـ ْـن ت ْح ِت َه ــا األ ْن َه ـ ُـار
ع ِش ــيرتهم أول ِة ــك كت ــب ِف ــي قل ـ ِ
ـوب ِهم ِ
َ
َ
ُْْ
اَّلل َع ْن ُه ْم َو َر ُ
ين ف َيها َ ض َي َّ ُ
اَّلل َأ َال إ َّن ح ْـز َب َّ
ضوا َع ْن ُه ُأ َولة َك ح ْـز ُب َّ
َ
اَّلل ُه ُـم املف ِل ُحـون  . وقـال تعـالى:
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
خ ِال ِد ِ ر ِ
ُ ُّ
َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ
الد ُين لل ُه ِ َّ َِّلل . 
وقا ِتلوهم حتى ال تكون ِفتنة ويكون ِ
ق ــال ش ــيخ اإلس ــَم اب ــن تيمي ــة رحم ــه هللا :فك ــل طائف ــة ممتنع ــة ع ــن الت ـزام ش ــريعة م ــن ش ــرائع

اإلسَم الظاهرة املتواترة يحب جهادها ،حتى يكون الدين لله هلل ،وباتفاٍ العلماء .
وقال رحمه هللا :فثبـت بالكتـاب والسـنة وإجمـاع األمـة  ،أنـه يقاتـل مـن خـرج مـن شـريعة اإلسـَم

وإن تكلم بالشهادتين ا -هـ .
واألحــزاب العلمانيــة ـ املشــارإليهــا فــي الســؤال ـ لــم تلــرج عــن شــريعة واحــدة مــن شــرائع اإلســَم
فقــط ،بــل خرجــت عــن شــرائع اإلســَم للــه ،وفصــلت الــدين عــن الحيــاة والدولــة والسياســة ،وتصــدرت
زعامـة الحمــَت التـي تشــن لحــرب اإلسـَم واملســلمين ،وهــي أداة الغـرب الصــليبي فــي التصـدي للــدعاة إلــى
هللا فــي بــَد املســلمين  . .وبالتــالي فــإن جهادهــا وقتالهــا أوكــد وأولــى مــن قتــال مــانعي الزلــاة ،أو ممــن يمتنــع

عن شريعة واحدة من شرائع اإلسَم .
ومن ــه ُيعل ــم خط ــأ بع ــض الجماع ــات اإلس ــَمية الش ــنيع الت ــي تم ــد حب ــال التح ــالف ،والتناص ــر،
ً
والــود بينهــا وبــين تلــك األحــزاب العلمانيــة املرتــدة ،لتلــوض معهــا ـ جنبــا إلــى جنــب ـ الحمــَت االنتلابيــة

الديمقراطية!  . .أو ريرذلك من حطام الدنيا وزخرفها  . .نسأل هللا تعالى الثبات وحسن اليتام.
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س :3يوجــد بعــض العــوام الــذين انلرطــوا فــي صــفوف األحـزاب العلمانيــة بســبب ضــيق اليــد
والفقراملدقع ،فكيف ترون التعامل معهم؟
ً
أقول :أوال ال بد من توعية الناس توعية عقدية ،وتـربيتهم علـى التوحيـد اليـالص ،وبيـان أن هللا
تعــالى أعــزوأجــل وأكــرم مــن لقمــة العــيش ومــن لــل عزيــزفــي هــذه الحيــاة ،وأنــه لــو حصــل خيــاربــين هللا 
وبــين اآلبــاء أو األبنــاء أو العشــيرة ،أو املــال والتجــارة ،أو الــوطن واملســكن الــدافئ أو ريــرذلــك ممــا يعــزعلــى
اإلنس ــان ف ــي ه ــذه الحي ــاة ،فل ــيس للم ــؤمن أن يلت ــارإال جان ــب هللا ومرض ــاته ،ومهم ــا اخت ــاراإلنس ــان ري ــر
ً
ذلــك ،فإنــه ـ حقيقــة ـ يلتــاراالنســَخ مــن الــدين واإليمــان لليــا ،وإن زعــم بلســانه خــَف ذلــك ،وأنــه مــن
ُ ْ ْ َ َ
ـان َآبـ ـ ُـاؤ ُك ْم َو َأ ْب َنـ ـ ُـاؤ ُك ْم َوإ ْخـ ـ َـو ُان ُك ْم َو َأ ْز َو ُ
اج ُكـ ـ ْـم َو َع ِشـ ـ َـيرُت ُك ْم َو َأ ْمـ ـ َـو ٌ
ال
املـ ــؤمنين؛ كمـ ــا قـ ــال تعـ ــالى :قـ ــل ِإن لـ ـ
ِ
ـاد َها َو َم َســاك ُن َت ْر َ
ضـ ْـو َن َها َأ َحـ َّـب إ َلـ ْـي ُك ْم مـ َـن َّ
ْاق َت َر ْف ُت ُم َ
وهــا َوت َجــا َر ٌة َت ْل َشـ ْـو َن َك َسـ َ
اَّلل َو َر ُ
ـول ِه َو ِج َهــاد ِفــي َسـ ِـب ِيل ِه
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َ َ َّ ُ َ َّ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ
اَّلل ال َي ْه ِدي ال َق ْو َم ال َف ِاس ِق َين. 
فتربصوا حتى يأ ِتي اَّلل ِبأم ِر ِه و
َّ َ َّ َ ُ َ َ
َ َ َّ
النــاس َمـ ْـن َي َّتلـ ُـذ مـ ْـن ُدون َّ َ ْ َ ً ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ
ين َآمنــوا أشـ ُّـد
اَّلل والـ ِـذ
وقــال تعــالى :و ِمــن
اَّلل أنــدادا ي ِحبــونهم كحـ ِـب ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُح ًّبا ِ َّ َِّلل . 
ً
فــإذا لــان مــن يســاوي حبــه لألشــياء ـ أيــا لانــت هــذه األشــياء ـ بحبــه هلل تعــالى يكــون قــد اتلــذ هــذه
ً
األشــياء أنــدادا مــن دون هللا تعــالى ووقــع فــي الشــرك ،فمــا يكــون القــول فــيمن يحــب هــذه األشــياء أكثــر مــن

حبه هلل تعالى ويقدمها على طاعته ومرضاته ،ال شك أنه أولى باإلشراك والكفرمن ريره .
ً
فإذا ُعلم ذلك يبقى أن ُيعلم أن لقمة العيش ليست مانعا من موانع التكفير ،وهي ال تبرر للمرء
أن يمارس الكفرأو يوالي الكفاراملرتدين ويظاهرهم على املسلمين ،وقد وقع الرعيل األول مـن الصـحابة
في جميع أنواع الفقـروالجـوع ،كمـا حصـل لهـم فـي شـعاب أبـي طالـب الـذي اسـتمرأكثـر مـن ثـَث سـنوات،
ً
ً
ومــع ذلــك لــم يكــن مبــررا لهــم أن يمارســوا شــيةا مــن الكفــرأو يظهــروه عس ـ ى أن يلفــف عــنهم الحصــارأو

الجوع ،بل لم يكن منهم إال لامل الصبروالثبات واحبساب األجر عند هللا تعالى .
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ثم أن املؤمن ـ كمـا دلـت علـى ذلـك نصـوص عديـدة ـ مبتلـى  ،ويبتلـى علـى قـدردينـه وإيمانـه ،وحبـه
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
َ
ات
ـر
م
الث
ـس و
ِ
ـوع ونقـص ِمـن األمـو ِال واألنف ِ
للنبي  ، كما قال تعالى :ولنبلونكم ِبش يء ِمن اليـو ِف والج ِ
الصــابر َ
َو َبشــر َّ
ين . فلــيس ألدنــى بــَء يرتــد املــرء علــى عقبيــه ويهــرول إلــى ســاحات الكفــرواللةــام ليلــتمس
ِِ
ِ ِ
عندهم الرزٍ وكشف الضروالجوع !! . .
َ ْ
وعـ ُـدو َن  . وقــالَ  :و َمـ ْـن َي َّتــق َّ َ
السـ َـماء ر ْز ُق ُكـ ْـم َو َمــا ُت َ
قــال تعــالىَ  :وفــي َّ
اَّلل َي ْج َعـ ْـل لـ ُـه َمل َر ًجــا *
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ َ
ُ ْ
ً
َو َي ْرزق ُه ِم ْن َح ْيث ال َي ْحب ِس ُب  . فلنجرب مرة التقوى ولنرى ماذا سيحدث . .؟!
ومـ ــا تق ـ ــدم ال يس ـ ــتدعي تس ـ ــريع إس ـ ــاءة الظ ـ ــن بالن ـ ــاس ،وإص ـ ــداراألحك ـ ــام عل ـ ــيهم قب ـ ــل تعل ـ ــيمهم
وتبصيرهم بشؤون دينهم وعقيدتهم  . .ومثل هؤالء املسؤول عنهم ال بـأس مـن قيـام عَقـات طيبـة معهـم
لغرض تبيان الحق لهم ،ونصحهم ،وإرشادهم إلى مـا فيـه خيـرديـنهم ودنيـاهم ،ومـد يـد العـون واملسـاعدة

لهم على قدراملستطاع . .
وقبــل أن نل ــتم اإلجابــة عل ــى ه ــذا الســؤال ،ال ب ــد مــن اإلش ــارة إل ــى أن الحركــة اإلس ــَمية بجمي ــع
تشــعباتها يجــب عليهــا أن تســعى جــادة للقيــام بمؤسســات وأعمــال اقتصــادية تحقــق االكتفــاء الــذاتي لهــا
ولجميع أفراد املسلمين من دون تفريق أو تمييزفيما بينهم ،تستغني بها عن الطواريت الظاملين  . .وهي
ً
بــنفس الوقــت تكــون بــديَ عــن تلــك األح ـزاب العلمانيــة التــي تــتحكم بقــوت وأرزاٍ العبــاد والتــي
تفتنهم عن دينهم مقابل لقمة العيش !! . .


س :4كي ــف ت ــرون الح ــل اإلس ــَمي للقض ــية الكردي ــة عل ــى مــدى القري ــب اآلنــي ،وعل ــى امل ــدى
البعيد ؟
أظــن قــد تقــدمت اإلجابــة علــى هــذا الســؤال فــي جوابنــا علــى الســؤال األول ،ومــع ذلــك ال بــأس مــن
أن نضـيف هنـا :أن الوقــت لـيس فــي صـالح األخــوة فـي كردســتان ،وأن األمـرال يحتمــل الهـزل ،أو الَمبــاالة،
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فالطاحون ــة ت ــدور ،وال ــرؤوس ُته ــرس ،وال ــدماء تس ــيل ،واألرواح تزه ــق ،والع ــدو حجم ــه كبي ــر ،وإمكانيات ــه
ضيمة وهائلة ،فإن لم تفق الحركة اإلسَمية ـ بكل أطرافها ـ على نفسها وترتفـع إلـى مسـتوى املسـؤولية
والواقـع املعــايش  . .وتعــود إلــى ربهــا بصــدٍ وإخــَص ،وتســبثمرالوقــت بالجــد والســهروالقلــق ،وتنببــه ملــا
ُيحاك ضدها من مؤامرات تستهدف تصفيتها ،وتذويب هويتها اإلسَمية  . .فإن النتائج ستكون وخيمة

وريرمرضية ،واليسائرفادحة  . .وهذا ماال نتمناه وال نريده .


س :5م ــا ه ــي الوس ــائل واألس ــاليب إليص ــال صـ ــوت القض ــية الكردي ــة اإلس ــَمية إل ــى الـ ــبَد
اإلسَمية ؟
ً
ً
الحقيق ــة أن كثي ــرا م ــن األخ ــوة األك ــراد يطرح ــون قض ــيتهم ـ أحيان ــا بطريق ــة عاطفي ــة بعي ــدة ع ــن
التأصــيل والتقعيــد ـ علــى أنهــا قضــية كرديــة ،وهـ ٌّـم كــردي ،واآلم آالم كرديــة ،وإســَم كــردي  . .وريــرذلــك
من االطَقات املؤكردة ! ،ولأنهم عالم آخرمنفصل عـن جسـد األمـة اإلسـَمية الكبيـر  . .وهـذا خطـأ مـن
وجه ــين :م ــن وج ــه أن ــه مغ ــايرللنص ــوص الش ــرعية الكثي ــرة الت ــي تفي ــد أن املس ــلمين بجمي ــع أجناس ــهم ،
ولغـاتهم ،وألـوانهم أمـة واحـدة ،وجسـد واحـد متماسـك األطـراف والبنيـان ،إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعت

له سائراألعضاء بالنصرة والقلق والسهر والحمى . .
ومــن جهــة :فإنهــا دعــوة عصــبية ضــيقة ،مــن لوازمهــا الضــعف والحرمــان ممــا يمكــن أن تمــد بــه

األمة اإلسَمية الكبرى من شرايين دعم بالدم واملال والحياة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك .
فلـ ــيس مـ ــن صـ ــالح الحرلـ ــات اإلقليميـ ــة املحليـ ــة أن تفصـ ــل نفسـ ــها وتنقطـ ــع عـ ــن جسـ ــد األمـ ــة
اإلس ــَمية الكبي ــر ،فإنه ــا ب ــذلك تلس ــرالكثي ــر ،وب ــنفس الوق ــت تك ــون لقم ــة س ــهلة للع ــدو الك ــافرال ــذي
يتربص بها املكائد والدوائر ،وينتظـرمنهـا مثـل هـذا التقوقـع واالنقطـاع واالنحسـارليجهـزعليهـا بأقـل جهـد

ممكن ،ووقت يشاء . .

226

1418/02/19ه
1997/06/25م
والـذي أراه بالنسـبة إلخواننـا فــي كردسـتان ،أنهـم ال بــد لهـم مـن أن يعملــوا جـادين ومللصـين علــى
التحــرر مــن التقوقــع علــى الــذات ،والصــعود مــن الســهول والوديــان إلــى قمــم الجبــال الشــماء ،ليســمعوا
صوتهم الجميع ،ويطرحوا قضيتهم على األمة اإلسَمية على أنها جزء هـام مـن مجمـوع همومهـا الكبـرى،
الب ــد لك ــل مس ــلم ف ــي الع ــالم م ــن أن يك ــون ل ــه س ــهم ـ بحس ــب اس ــتطاعته وقدرات ــه ـ ف ــي عَجه ــا ،أو دعمه ــا

ومساندتها . .
لألخوة في كردستان على العالم اإلسَمي حقُ ،يأخذ ـ بسلطة الشرع ـ بالقوة وليـس
باالسـ ــتعطاف ،وهـ ــذا مـ ــا تفرضـ ــه حقـ ــوٍ األخـ ــوة اإلسـ ــَمية ،واالنتمـ ــاء الصـ ــادٍ لهـ ــذا الـ ــدين
الحنيف  . .وهذا لن يكون إال بعد طرح القضية على أنها قضية إسَمية عاملية ،وليس على أنها قضـية

كردية محلية ،وهم كردي خاص باألكراد وحدهم .
وال بــأس ـ مــن أجــل تحقيــق هــذا األمــر ـ مــن قيــام املحاضــرات والنــدوات التــي يشــارك فيهــا العــالم
اإلســَمي مــن خ ــَل حضــور العلمــاء الع ــاملين املجاهــدين ،والتــي تبن ــاول الهمــوم واملشــالل  ،والقض ــايا
ً
الياصــة بمنطقــة كردســتان ،فــإن ذلــك ممــا ال شــك فيــه ســيفتح أبوابــا وقنــوات تعــود بــالييرالكثيــرعلــى

املنطقة وأبنائها . .


س :6بماذا تنصحون الجماعات اإلسَمية في كردستان ؟
ننصح قادة العمل اإلسَمي في كردستان بتقوى هللا تعالى ـ فالقيادة ثقـل وهـم ومسـؤولية ،وهـي
مغرم وليست مغنم تسبشرف لها األعناٍ ـ وأن يقدموا الغايات واألهداف واملصـالح العامـة علـى ذواتهـم

وأشياصهم وأهوائهم . .
وننصـحهم بالوحــدة واالجتمـاع واالعتصــام بحبـل هللا تعــالى املتـين ،ونبــذ الفرقـة واملنازعــات التــي

من شأنها أن تضعف الصف ،وتفرٍ الكلمة ،وتوررالصدور. .
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ََْ َ ُ
َ ََ ُ
َ ََ
َ ْ َّ
َ َْ ُ
اَّلل َج ِمي ًع ــا َوال تف َّرق ــوا  .وق ــال تع ــالىَ  :وال تن ــا َز ُعوا فتفش ــلوا
ق ــال تع ــالى  :واعت ِص ــموا ِبحب ـ ِـل ِ
ْ

ُ

َو َتذ َه َب ر ُ
يحك ْم .
ِ
ً
وفي الحديث فقد صح عن النبي  أنه قال" :إن هللا يرضـ ى لكـم أن تعتصـموا بحبـل هللا جميعـا
وال تفرقــوا"  .وقــال " :علــيكم بالجماعــة وإيــاكم والفرقــة ،فــإن الشــيطان مــع الواحــد وه ـو مــن االثنــين
أبعد ،ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" .
ً
فاالجتمـ ــاع واالعتصـ ــام بحبـ ــل هللا تع ـ ــالى جميعـ ــا هـ ــو واجـ ــب لذات ـ ــه ألن هللا يحـ ــب لنـ ــا الوح ـ ــدة
واالعتصـام واالجتمــاع ،وواجـب لغيــره ألن النصـروالتمكــين وريرهـا مــن معـاني القــوة والشـوكة ال تتحقــق

إال به وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
وواجـب االجتمـاع يتعـين أكثـرفـأكثرعنـدما يـداهم الجماعـة املسـلمة اليطـر مـن قبـل قـوى الكفــر

والردة والنفاٍ ،كما هو الحال في كردستان. .
ومن ـ ــه نعل ـ ــم أن واج ـ ــب اجتم ـ ــاع الكلم ـ ــة ،وتوحي ـ ــد الص ـ ــف اإلس ـ ــَمي بالنس ـ ــبة للمس ـ ــلمين ف ـ ــي

كردستان هو أوكد وأوجب عليهم من ريرهم؛ لتضافرجميع حوافز االجتماع واالتحاد فيهم . .
ونح ــن إذ نح ــرص ونطال ــب بتوحي ــد للم ــة املس ــلمين ،واجتم ــاع الجماع ــات ف ــي جماع ــة واح ــدة،
وتح ــت إم ــرة قي ــادة واح ــدة  . .فه ــذا ال يعن ــي بح ــال الرض ـ ى باجتم ــاع املتناقض ــات واملتغ ــايرات لاجتم ــاع
اإليمــان والتوحيــد مــع الكفــروالشــرك ،أو تحــالف األحــزاب اإلســَمية مــع األحــزاب العلمانيــة املرتــدة مــن
أج ــل مكاس ــب زهي ــدة يزينه ــا ويض ــيمها الش ــيطان  . .وال يس ــتلزم ك ــذلك أن يق ــوم ه ــذا االتح ــاد م ــن دون

مراعاة لألسس واملبادئ الشرعية التي يجب أن يقوم على أساسها ذلك االتحاد . .
ال ،فإننا ال نعني ذلـك وال نريـده ،فـإن أي وحـدة تتحقـق بـين الجماعـات تتجاهـل املبـادئ واألسـس
ً
الشـرعية التـي يجـب االجتمـاع عليهـا ،واالتفـاٍ عليهـا مسـبقا ،مـن شـأنه فشـل تلـك الوحـدة ،وانقَبهـا إلــى
فرقــة هــي أشــد ممــا لانــت عليــه الجماعــات قبــل الوحــدة أو االتحــاد ،وهــذا مــن شــأنه أن يــورث اإلحبــاط
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وروح الهزيم ــة ل ــدى أف ـراد الجماع ــات وري ــرهم م ــن عام ــة املس ــلمين ،ل ــأن لس ــان ح ــالهم يق ــول :إذا كن ــا ال
نستطيع االنتصارعلى أنفسنا ـ بتوحيد الكلمة ـ فكيف ننتصرعلى أعدائنا . .؟!
ونحــن لنــا رســالة متواضــعة بعنــوان" :تنبيــه الــدعاة املعاصــرين إلــى األســس واملبــادئ التــي تعــين
عل ــى وح ــدة املس ــلمين"  .ننص ــح بمراجعته ــا ،واالط ــَع عليه ــا ،عس ـ ى أن تج ــدوا فيه ــا امل ــادة الت ــي تع ــين عل ــى
وحدة صف الجماعات اإلسـَمية فـي كردسـتان  . .وهلل األمـرمـن قبـل ومـن بعـد ،وهـو الهـادي واملوفـق إلـى

سواء السبيل .
وهنا ال بد من أن نشيرإلى أهمية توحيد مصادرالتلقي والتربية التـي يتربـى عليهـا األفـراد واألجيـال
ً
كعامل أساس ي يعين على دوام االنسـجام والوحـدة للجماعـة  . .فـَ يعقـل مـثَ ـ كمـا هـو حاصـل اآلن ـ أن
نرسل مجموعة من الطَب للدراسة في األزهر ،ومجموعـة أخـرى تـدرس فـي جامعـات الجزيـرة العربيـة فـي
املدينــة وريرهــا ،ومجموعــة أخــرى تــدرس وتتلقــى العلــم مــن الجامعــات واملــدارس اإليرانيــة!  . .ثــم نتوقــع
مــن هــذه املجموعــات علــى اخــتَف مشــاربها وثقافاتهــا وعقائــدها أن تبقــى موحــدة فــي جماعــة واحــدة مــن
دون أي تنازع أو تفرٍ واختَف ! . .
فتع ـ ــدد مص ـ ــادرالتلق ـ ــي والتربي ـ ــة للجماع ـ ــة يعن ـ ــي زرع األش ـ ــواك والعقب ـ ــات ف ـ ــي دروب الوح ـ ــدة
ً
ـاجَ ال ب ــد أن تظه ــرآج ـ ًـَ ،ويك ــون
والت ــآلف بالنس ــبة لألجي ــال القادم ــة ،ف ــإن ل ــم تظه ــرآثاره ــا الس ــيةة ع ـ
ً
الــثمن باهظــا  . .لــذا فإننــا نؤكــد علــى ضــرورة توحيــد مصــادرالتلقــي والدراســة التــي يتربــى عليهــا الــنشء ـ
ً
والذي سيكون يوما من األيام بإذن هللا فـي موضـع القيـادة والريـادة ـ إن كنـا نريـد للجماعـة أن تسـتمر مـن
دون أن تتع ـ ــرض إل ـ ــى نكب ـ ــات وإرهاص ـ ــات التقس ـ ــيم والتف ـ ــرٍ إل ـ ــى جماع ـ ــات وأحـ ـ ـزاب عدي ـ ــدة متن ـ ــافرة
متبارضة ! . .

229

1418/02/19ه
1997/06/25م

ً
وال نرى مصدرا للتربية والتلقين أنقى وأطهروأعلى وأنفع من الكتـاب والسـنة ،ومـن املصـادرالتـي

تعتمــد الكت ــاب والســنة عل ــى ض ــوء فهــم الس ــلف الصــالح م ــن الق ــرون الييــرة األول ــى املشــهود له ــا ب ــاليير

والفضل . .


س :7بماذا ترشدون القطاع النسائي من املسلمات في كردستان ؟
الحـ ــديث عـ ــن املـ ــرأة املسـ ــلمة ذو شـ ــجون  . .فقـ ــد اسـ ــتطاعت قـ ــوى الكفـ ــروالـ ــردة والنفـ ــاٍ أن
يس ـ ــتغلوا امل ـ ــرأة أس ـ ــوء اس ـ ــتغَل؛ حي ـ ــث جعل ـ ــوا منه ـ ــا األداة العظم ـ ــى لتمري ـ ــرملطط ـ ــاتهم وم ـ ــؤامراتهم
وأهـدافهم فــي تمزيـق أخــٍَ األمـة وإفســاد شـبابها ،وإبعــادهم عـن ديــنهم الحنيـف  . .فهــي أداتهـم فــي ضــرب
شــباب الصــحوة اإلســَمية املعاصــرة ،وهــي أداتهــم فــي صــد النــاس عــن هــذا الــدين  . .وهــي أداتهــم كــذلك
للقضاء على بقايا اليير واألخٍَ الحميدة في جسد األمة !
عن ــدما فش ــلت أنظم ــة الكف ــرالعاملي ــة واملحلي ــة فـ ــي إبع ــاد الن ــاس ع ــن دي ــنهم ع ــن طري ــق اتبـ ــاع
سياســات اإلرهــاب والتنكيــل ،والقهــروالســجون ،لجــاءوا إلــى سياســات اإلرــواء واإلرـراء ،ونشــراإلباحيــة
والتحلــل  . .ومــادتهم فــي لــل ذلــك هــي "املــرأة"  ،التــي اســتطاعوا أن يضــموها إلــى صــفوفهم املعاديــة لهــذه
األمة ولدينها ،من خَل شعارات براقة خادعة رفعوها في وجه املـرأة واملجتمعـات ،وهـي بمجموعهـا ـ بعـد
التأمــل والدراســة الهادئــة ألهــدافها ومراميهــا ـ ال تلــرج عــن املطالبــة بتحريــرامل ـرأة مــن ثيابهــا ،وأخَقهــا،
وحشمتها ،وحيائها ،ودينها ،وبعد ذلك فلها لل اإلهمال واالزدراء لحقوقها !! . .
وإال فق ــل ل ــي كي ــف تفس ــراملطالب ــة ـ وبإلح ــاح ـ بعم ــل املـ ـرأة ،وجلوس ــها ف ــي املكت ــب ـ داراليل ــوة
ً
الرسـ ــمية ـ بجـ ــوارالرجـ ــل ،بعيـ ــدا عـ ــن بيتهـ ــا وأطفالهـ ــا  . .مـ ــع وجـ ــود آالف الرجـ ــال إن لـ ــم يكـ ــن املَيـ ــين
العاطلين عن العمل ! . .
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كيــف تفس ــره ــذا القل ــق والض ــجيج ال ــذي يفتعل ــه إعــَم الغ ــرب الص ــليبي ملج ــرد وج ــود قل ــة م ـن
الفتيات املسلمات املحجبات في مجتمعاتهم ومدارسهم ال يتجاوزن تعدادهن أصابع اليد  . .؟!
كيـ ــف تفسـ ــرالحـ ــرص الشـ ــديد للـ ــدول العلمانيـ ــة املحليـ ــة العمليـ ــة ،علـ ــى منـ ــع وجـ ــود الفتيـ ــات
املحجبات في الجامعات واملدارس ،وريرذلك من مراكزالحكومة  . .فاملرأة ـ عندهم ـ لها لامـل الحريـة فـي
أن تتحـ ــرر مـ ــن لـ ــل ثيابهـ ــا وحشـ ــمتها وحيائهـ ــا ،وأخَقهـ ــا ،ولكـ ــن لـ ــيس لهـ ــا الحريـ ــة فـ ــي أن تسـ ــترعوراتهـ ــا
وسوءاتها !! . .
ال يوجــد س ــوى تفس ــيرواح ــد لجميــع م ــا تق ــدم ،وه ــو أن الطهــروالعف ــاف ي ــؤذيهم ،ويفس ــد عل ــيهم
ملططاتهم ومعيشتهم الحيوانية الدنيةـة ،وقـد قـالوا ـ هـم أنفسـهم !! ـ مـن قبـل للـوط عليـه السـَم ومـن
َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ َ
ـاس َيتط َّهـ ُـرون . وهــا هــم اليــوم يقولونهــا بكــل وقاحــة وجــرأة:
آمــن معــه :أخ ِرجــوهم ِمــن قــري ِتكم ِإنهــم أنـ
أخرج ــوهم م ــن جامع ــاتكم ومدارس ــكم ،وبل ــدانكم  . .إنه ــم أن ــاس يتطه ــرون  . .إنه ــن فتي ــات محجب ــات !!
فبشابهت أقوالهم وفعالهم ،وقلوبهم ! . .
أما أنت يا أختاه ـ في أي مكان كنت ـ فإني أنصحك نصيحة املشفـق الراجي :أن
تستعصمي باهلل العظيم  . .واعلمي أنك حصن منيـع قـد اسـتودعك هللا عليـه لحمايتـه ورعايتـه
 . .فأنــت بالتزامــك وحجابــك وحســن أخَقــك علــى ثغــرة عظيمــة مــن ثغــور اإلســَم  . .فحــذاري أن تــؤتى
األم ـة م ــن قبل ــك  . .ح ــذاري أن يلت ــرٍ الع ــدو الك ــافرأخ ــٍَ األم ــة م ــن قبل ــك  . .ح ــذاري أن ي ــدمرأخ ــٍَ
ً
شــباب األمــة مــن قبلــك  . .كــوني للشــباب املســلم عونــا لهــم علــى ديــنهم وجهــادهم فــي ســبيل هللا ،وال تكــوني
ً

للشيطان عونا على إفساد الشباب والعباد . .
يحضــرني فــي هــذه املناســبة حــديث النب ـي  حيــث قــال" :إذا خرجــت امل ـرأة مــن بيتهــا اسبشــرفها
الش ــيطان" ؛ أي يق ــف عل ــى ش ــرفة عالي ــة يتأم ــل وي ــدبر كي ــف يفس ــد به ــا العب ــاد وال ــبَد  . .وه ــذا لل ــه إذا
خرج ــت بكام ــل حجابه ــا وأدبه ــا وحش ــمتها ،فكي ــف ب ــه إذا ظف ــربه ــا متبرج ــة ،مائل ــة ،متعط ــرة تسبش ــرف
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اإلر ــواء والفتن ــة  . .ال ش ــك أن ــه يحق ــق به ــا م ــن املفاس ــد م ــا ال يس ــتطيع تحقيق ــه م ــن خ ــَل ر ــزو جي ــوش
الكفر لبَد املسلمين ! . .
فاتقي هللا ـ أختاه ـ في نفسك ،وفي أمتك ،وفي الشـباب املسـلم  . .وال يغـرك مـا يقولـه لـك شـياطين
اإلن ــس ،ف ــإنهم ه ــم الع ــدو فاح ــذريهم ،وتبرئ ــي م ــنهم ف ــي ال ــدنيا قب ــل أن يتب ــرءوا من ــك ـ ومم ــن ت ــابعهم م ــن
املستضــعفين ـ فــي اآلخــرة  . .فأنــت لنــا البنــت ،واألخــت ،واألم  . .وفــي جميــع أطــوارحياتــك معــززة مكرمــة،
مس ــيدة ،مكان ــك الع ــين والقل ــب ،وال ــرأس  . .وألجل ــك تزه ــق األرواح ،وت ــرخص ال ــدماء  . .به ــذا أم ــردينن ــا

الحنيف ونطقت أدلة الكتاب والسنة .
والسَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته .
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ـ أرجو منكم التكرم باإلجابة على األسةلة التالية:

ً ً
ً
س :1متى يكون الفعل داخَ في معنى التحاكم دخوال لليا الـذي هـو كفـرأكبـر ،ومـا الضـابط
في املوضوع  . .؟

الجواب :الحمد هلل ،والصَة والسَم على رسول هللا ،وبعد .
ً
التحاكم الذي يلرج صاحبه من امللة ويكون كفرا أكبرله أحد الوصفين:
الوصــف األول :عنــدما يعــدل املــرء عــن حكــم هللا ورســوله إلــى حكــم الطــاروت؛ يــؤاثره ويقدمــه

عليه ،ررم توفرووجود الحاكم أو الجهة القادرة التي تحكم له بما أنزل هللا . .
ً
ً
الوصف الثاني :عندما يتحاكم املـرء ـ حـرا ملتـارا ـ إلـى شـرائع الطـاروت ـ فـي حـال ريـاب الحـاكم
ً
ً
ً
ً
املسـلم الـذي يحكـم بمـا أنـزل هللا ـ راضـيا بهـا ،ومستحسـنا ومزينـا لهـا  . .وكـذلك لـو تحـاكم إليهـا مكرهـا ثـم

أظهرما يدل على رضاه واستحسانه لشرائع الكفر والشرك .
ً
ً
بهـذين الوصــفين أو بأحـدهما يكــون فعـل التحــاكم كفـرا أكبـر ملرجــا مـن امللــة  . .ومـا ســوى ذلــك

فَ ،وهللا تعالى أعلم .


س :2هل طلب جوازالسفرتحاكم ،وما حكم ذلك  . .؟
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الج ـ ــواب :ل ـ ــيس طل ـ ــب ج ـ ــوازالس ـ ــفرم ـ ــن التح ـ ــاكم  . .وال ح ـ ــرج ف ـ ــي الحص ـ ــول علي ـ ــه ،ألن ـ ــه م ـ ــن
الضــروريات املاســة التــي ال يمكــن للمــرء فــي كثيــرمــن األحيــان االســتغناء عنــه  . .وفــي حــال حصــول بعــض

امليالفــات الشــرعية املترتبــة علــى حصــوله واســتلراجه  . .ال بــد حينةــذ مــن تقــديراملصــالح واملفاســد . .
ً

ً

ً

والضــرورات الباعثــة علــى تحصــيله واســتلراجه ،وتقــديم األقــل ضــررا وحرجــا فــي الــدين والــدنيا معــا . .
واملسألة قد تلتلف من شيص آلخر ،وهللا تعالى أعلم .


س :3هل االستجارة بكافر ثابت في السنة  . .وهل االستجارة بالطاروت له نفس الحكم ؟؟
الجواب :نعم ،يجوز طلب الجوار من الكافراملشرك إن توفرت دواعيه وأسبابه  . .وهـو ثابـت فـي
السنة؛ فقد طلب النبي  الجوارمن املطعم بن عدي ،وكذلك أبو بكرالصـديق  فقـد دخـل فـي جـوار
وأمــان ابــن الدرنــة  . .وكــذلك دخــول عثمــان بــن مظعــون فــي جــواروأمــان الوليــد بــن املغيــرة ،وريــرهم مــن
الص ــحابة ال ــذين دخل ــوا ف ــي ج ــواروأم ــان النجاش ـ ي ح ــاكم الحبش ــة قب ــل أن ُيس ــلم ،فه ــذا ثاب ــت ال خ ــَف

عليه.
وال فـ ــرٍ فـ ــي ذلـ ــك بـ ــين طل ــب الجـ ــوارمـ ــن لـ ــافرصـ ــعلوك أو ل ــافرطـ ــاروت ،وإن لـ ــان فـ ــي الغالـ ــب
الصـعلوك ال ُيطلـب منـه الجــوارلضـعفه وعجـزه بــين قومـه  . .فقـد نقــل ابـن حـزم عــن الزهـري محمـد بــن
ً
مسـلم بــن شــهاب أنـه لــان عازمــا علـى الهجــرة إلــى بـَد الــروم وطلــب الجـوار مــن حكامهــا إن مـات هشــام بــن
عبد امللك؛ ألن الوليد بن يزيد ـ ولي العهد ـ لان قد نذردمه إن قدرعليه ! . .
وملزي ــد م ــن الفائ ــدة ننص ــح بمراجع ــة مقالن ــا "حك ــم االس ــتئناف لطل ــب اللج ــوء السياس ـ ي ف ــي دار

الكفر" على عنواننا في اإلنترنت  . .وهللا املوفق ملا يحبه ويرضاه .
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س :4مــا حكــم الهجــرة مــن داركفــريكثــرفيــه ســب الــدين و  . .إلــى داركفــرال يوجــد فيهــا هــذا
ً
األمرإال نادرا ؟
ُ
الج ــواب :اعل ــم أن الهج ــرة ش ــرعت م ــن أج ــل تحقي ــق س ــَمة العب ــادة وال ــدين ـ بمفه ــوم العب ــادة
الشــامل والعــام لجميــع مــا يحبــه هللا تعــالى مــن األعمــال الظــاهرة والباطنــة ،والشــاملة لجميــع املســاحة
الزمنيــة لحيــاة اإلنس ــان ـ فحيثمــا تتحق ــق ســَمة العبــادة وال ــدين علــى الوجــه األكم ــل واألفضــل تتع ــين

الهجرة إلى ذلك املكان إن توفرت القدرة على ذلك.
ملــاذا  . .؟! ألن هللا تعــالى خلقنــا لعبادتــه وحــده  والكفــربكــل معبــود مــألوه ســواه ،فالغايــة مــن
وجودنـا ووجــود اليلــق ،وإرســال الرســل ،وإنـزال الكتــب وريــرذلــك ممــا مـن هللا بــه علــى العبــاد  . .عبادتــه
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ
ـس إ َّال ل َي ْع ُب ُـدون  ، وقـال تعـالىَ  :يـا ع َبـاد َي َّالـذ َ
ين
ِ
ِ ِ
اإلن َ ِ ِ
ِ
وتوحيده  كمـا قـال تعـالى :ومـا خلقـت ال ِجـن و ِ
اي َف ْ
َآم ُنوا إ َّن َأ ْرض ي َواس َع ٌة َفإ َّي َ
اع ُب ُدو ِن  ؛ فاهلل تعالى وسـع األرض للعبـاد لكـي يتمكنـوا مـن عبادتـه ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
فإن ُ
ضيق عليهم في مكان ،وجـدوا مكانـا آخـرأفضـل للعبـادة ،وفيـه مـن السـعة مـا لـيس فـي املكـان األول . .
ً
أوال .
فهذا تقديم وتمهيد ال بد من فهمه
والهجرة من دارالكفرإلى داراإلسَم ـ وفق الضابط اآلنف الذكر؛ وهـو سـَمة العبـادة والـدين ـ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أحيانــا يكــون واجبــا ،وأحيانــا يكــون منــدوبا ،وأحيانــا يكــون مكروهــا ومحرمــا؛ وذلــك عنــدما يكــون وجــود
املســلم فــي دارالكفــر مصــلحته تــرجح علــى مصــلحة هجرتــه ،وتتحقــق منــه مصــالح دينيــة مــاال يمكــن أن
تتحقــق لــو هــاجرمنهــا ،واملســألة تلتلــف مــن شــيص آلخــر ،بحســب قوتــه وضــعفه  . .وهــذا إيجــازشــديد

تفصيله يطول ،وليس هنا موضعه املناسب .
ً
أمــا الهجــرة مــن داركفــر كفــره مغلــظ ومركــب إلــى داركفــرآخــرأقــل منــه كفـرا فهــو وارد ومشــروع ـ
ً
ً
وأحيانــا يكــون واجبــا ـ كمــا هــاجرالصــحابة مــن مكــة ـ دارالكفــراملركــب واملغلــظ يومةــذ ـ إلــى الحبشــة دار
ً
ً
كفرآخرأقل كفرا وحربا على اإلسَم واملسلمين مقارنة مع كفرقريش وطواريتها ! . .
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أما الهجرة من داركفر ُيشتم فيه الدين إلى داركفرآخر ال ُيشتم فيه الدين كما في األول
ـ وكما جاء في السؤال ـ ينبغي النظرفي دارالكفرالـذي ال ُيشـتم فيـه الـدين هـل توجـد فيـه خصـال
كفــرأخــرى مــن جهــات أخــرى تــرجح علــى خصــلة كفــرشــتم الــدين املوجــودة فــي الــداراألول  . .ألن تقــدير
املصــالح واملفاســد عنــد الهجــرة مــن دارإلــى دارال يكــون مــن خــَل النظــرإلــى خصــلة واحــدة مــن خصــال
الكفــر؛ ب ــل ال بــد م ــن النظ ــرإلــى مجم ــوع خص ــال الكفــراملوج ــودة ف ــي كــَ ال ــدارين وم ــن ثــم إج ـراء عملي ــة

الترجيح واملوازنة .
أم ــا إن قي ــل :أن ال ــدارين يس ــتويان ف ــي جمي ــع مظ ــاهرالكف ــر ،إال أن إح ــداهما تزي ــد عل ــى األخ ــرى
بلصـلة شـتم الـدين والـرب والعيـاذ بـاهلل تعـالى  . .فـي مثـل هـذه الحالـة ال شـك أن الهجـرة تتعـين مـن الـدار
الـذي ُيشـتم فيـه  . .إلـى الـداراآلخـرالـذي تنعـدم فيــه هـذه الظـاهرة؛ حيـث لـان مـن السـلف مـن يهـاجرمــن
القري ــة أو البل ــدة الت ــي ُيش ــتم فيه ــا الص ــحابة رض ــوان هللا تع ــالى عل ــيهم إل ــى البل ــدة الت ــي ال توج ــد فيه ــا ه ــذه
الظاهرة اليبيثة ،وإذا لان هذا حصل بسبب شتم الصحابة فمن بـاب أولـى أن يحصـل بسـبب شـتم هللا

والدين أعاذنا هللا من الكفرواليذالن .
بق ــي أم ــرأخي ــرال ب ــد م ــن اإلش ــارة إلي ــه ،ف ــأقول :ل ــيس م ــن الفق ــه أن ُيق ــال لش ــعب م ــن الش ــعوب
ً
بكاملـ ــه يجـ ــب علـ ــيكم أن تهـ ــاجروا جميعـ ــا مـ ــن ه ــذا املكـ ــان إل ــى هـ ــذا املك ــان ،وربمـ ــا إلـ ــى أي مكـ ــان ال علـ ــى
التحديد والتعيين  . .كما درجت على ذلك بعض الفتاوى املعاصرة !!
فمسألة الهجرة مرتبطـة بالقـدرة واالسـتطاعة ،وبالجهـاد وظروفـه ،وبتقـديراملصـالح واملفاسـد،
وبس ــَمة العب ــادة وال ــدين ،وبظ ــروف الض ــرورة واإلك ــراه  . .وه ــي تلتل ــف م ــن ش ــيص آلخ ــر ،وم ــن مك ــان
آلخــر ،ومــن ظــرف آلخــر؛ لــذا عنــد الحكــم فــي أي مســألة معينــة تتعلــق بــالهجرة ال بــد مــن مراعــاة جميــع مــا

تقدم قبل إصداراألحكام املبسرعة ،وهللا تعالى أعلم .
والحمد هلل رب العاملين .
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ـ مَحظــة :رد األخ الســائل علــى مــا تقــدم مــن إجابــة ،بقولــه :ولكــن يقــول بعــض النــاس أو يقــول
بعضهم !! . .
فأرجو من إخواني أن ال يشغلوني بما يقوله بعض النـاس  . .فمـا يقولـه النـاس كثيـر  . .واألوقـات
ً

أضيق بكثيرمن املهام والغايات التي ينبغي أن نعمل لها ،وجزاكم هللا خيرا .
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تعقيب على "مسألة مهمة في أحكام الشركات"
الواردة في مجلة نداء اإلسَم
بسم هللا الرحمن الرحيم

األخوة في مجلة نداء اإلسَم ،حفظهم هللا تعالى .
السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد .
فقد ورد في مجلتكم الغراء "نداء اإلسَم"  ،العدد الصادر في جمادى األولى لسنة  1421هـ ،في

باب "فتاوى" مسألة بعنوان" :مسألة مهمة في أحكام الشرلات  ، ". .جواب على سؤال ورد من
ً
سائله يقول :ما حكم رجل شارك رجَ آخر على أن الربح بينهما مناصفة ،إال أن أحدهما
اشترط على اآلخرأجرة متفق عليها بينهما مقابل عمله ؟
وبعد التأمل في السؤال الوارد أعَه والجواب عليه الوارد في مجلتكم  . .رأيت من الضروري ـ
واألمانة العلمية ـ أن ألفت انبباهكم إلى املَحظات التالية:
 -1أن املسألة املسؤول عنها تلص شريكين اشترلا بمال مناصفة؛ إال أن أحدهما زاد على
صاحبه املشاركة بالعمل؛ بمعنى آخر رجل شارك بماله فقط ،ورجل آخر شارك بماله
وبدنه  . .هل يستويان بالربح واليسارة ،وهل للذي شارك ببدنه إضافة إلى ماله له زيادة
ُ
أجرتحدد له مقابل عمله وجهده البدني  . .هكذا هي املسألة ؟!
ً
ً
بينما الجواب جاء عن املضاربة ،وشرعية أن يأخذ أحد املضاربين مبلغا محددا ال يلضع
للتقسيم بين املضاربين  . .؟
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واملضاربة صورتها أن يبذل رجل املال مقابل أن يبذل اآلخر العمل وجهد البدن في إدارته
ً ً
وتشغيله  . .وهي صورة تلتلف اختَفا لليا عن املسألة املسؤول عنها والواردة أعَه !

فالسؤال في واد ،والجواب جاء في واد وجهة أخرى ! . .
ُ
ُ
 -2وعليه فهذه اإلجماعات ألهل العلم التي نقلت في الجواب والتي تفيد حرمة أخذ مبلغ محدد
زائد على نسبة الربح املتفق عليها لكل من الطرفين  . .هي للها خاصة باملضاربة ،وبالتالي ال يجوز حملها
على املشاركة الواردة صورتها في السؤال أعَه ! . .
ً
ً
 -3فإذا علمنا ذلك ،نفيد بما يلي :أنه ال مانع شرعا أن ُيحدد ملن يشارك بعمله وماله مبلغا
ً

إضافيا مقابل عمله يقدرمن نسبة الربح ،أو أجرمستقل عن الربح الناتج عن الشراكة .
والذي جعلنا نفيد بذلك النقاط التالية:
ً
ً
ً
 -1رياب النص الذي ُيفيد حرمة أن يأخذ الشريك بماله وعمله أجرا محددا إضافيا على
عمله وجهده البدني  . .واألصل في املعامَت ـ بلَف العبادات ـ الحل واإلباحة ما لم يرد نص يفيد

التحريم أو الحظر.
 -2انتفاء أي صورة من صور الظلم أو الغبن أو الكسب الحرام عندما يأخذ املشارك بماله
ً
ً
وعمله أجرا محددا على عمله . .
 -3تحقق الظلم والغبن والضرر ملن يشارك بماله وعمله عندما يبساوى في الربح واألجر مع من

يشارك بماله فقط دون عمله وبدنه  . .واإلسَم جاء بدفع الظلم والضرر .
 -4هذا املبلغ الذي يأخذه الشريك مقابل عمله ،إن لم يعمل ويأخذه سيضطر الشريكان إلى
ً
ً
ً
أن يستأجرا رجَ آخرـ أقل إخَصا ونفعا للعمل والشراكة ـ يأخذ نفس املبلغ ! . .
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ً
والسؤال :ما هو الدليل الذي ُيبيح للغريب الذي يقل نفعه وعطاؤه أن يأخذ أجرا مقابل عمله
ً
في الشركة ،بينما ذلك ال يجوز أن ُيعطى للمشارك الذي ُيشارك بعمله ـ األشد حرصا على نجاح العمل
والشراكة ،واألكثرفائدة للعمل ـ هذا األجر  . .؟!!
ً

هذا مع علمنا جميعا أن اإلسَم جاء بجلب املصالح وتحصيلها ،ودفع الضرر وإزالته . .
 -5ريـاب العـالم املعتبــر ـ بحسـب علمــي واطَعـي ـ الــذي يفيـد بحرمـة الصــورة الـواردة فـي الســؤال

أعَه . .
مقاب ــل ذل ــك فق ــد ثب ــت ع ــن كثي ــر م ــن أه ــل العل ــم ال ــذين أج ــازوا أن يعم ــل الش ــريك بمال ــه وم ــال
شريكه مقابل أجرزائد يأخذه على عمله ،نذكر منهم:
 ابــن حــزم :قــال رحمــه هللا فــي املحلــى  :415/6فــإن عمــل أحــدهما ـ أي أحــد الشــريكين ـ أكثــرمــنً
اآلخر ،أو عمل وحده تطوعا بغيرشرط فذلك جائز ،فإن أبى من أن يتطوع بذلك فليس له إال أجر مثلـه
ً
ً
فــي مث ــل ذلــك العم ــل ربح ــا أو خس ـرا ،ألن ــه ل ــيس عليــه أن يعم ــل لغيــره ،فارتن ــام عمل ــه بغيــرطي ــب نفس ــه
َ
ْ
َ َ َْ َ ََْ ُ ْ َ َْ
اعت ُـدوا َعل ْي ِـه ِب ِمث ِـل
اعتداء ،وعلى املعتـدي مثـل مـا اعتـدى فيـه ،لقـول هللا تعـالى :فم ِـن اعتـدى علـيكم ف
َ ُ
َما ْ
اع َت َدى َعل ْيك ْم  ا-هـ .
تأمــل قول ــه بــأن ل ــه أجــر مثل ــه؛ أي لــه أج ــر م ــن يقــوم بعمل ــه وذلــك ف ــي الــربح أو اليس ــارة  . .فإن ــه

ُيعطى هذا األجر أو الراتب املحدد .
وتأمــل كيــف اعتبــرعملــه لغي ــره مــن دون طيــب نفــس ،ومــن دون أج ــر  . .هــو مــن االعتــداء ال ــذي

يجب أن ُيزال .
وقوله" :بغير شرط" أي بغيرشرط يشترطه على شريكه اآلخريمنعه بموجبه العمـل بمالـه ومـال

شريكه كما يعمل هو .
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ابــن قدامــة املقدسـ ي :قــال رحمــه هللا فــي الكــافي  :263/2والــربح بينهمــا علــى مــا شــرطاه مــن مســاواة
ً
متفاضَ.
أو تفاضل ،ألنهما يستحقان بالعمل ،والعمل يتفاضل ،فجازأن يكون الربح
وإن تــرك أح ــدهما العمــل لعج ــزأو ريــره ،فلآلخ ــرمطالبتــه بالعم ــل ،أو بإقامــة م ــن يعمــل عن ــه أو

يفسخ ا-هـ .
قلــت :يفســخ ألنــه ال يجــوز أن يعمــل لصــالح شــريكه بالســيرة مــن ريــررض ـ ى أو أجــرزائــد مقابــل

عمله عن نفسه وعن شريكه اآلخر.
وقولـه" :بإقامـة مــن يعمـل عنــه" أي بـأجر ُيعطــاه ،ويجـوز أن يكـون هــذا الـذي يعمــل عنـه شــريكه

اآلخر ،أو رجل آخر من خارج الشراكة .
 محمــد صــديق حســن خــان :قــال رحمــه هللا فــي الروضــة  :299/2وكــذلك ال بــأس بــأن يولــل أحــدً
ً
الــرجلين اآلخــرفــي أن يعمــل عنــه عمــَ اســتؤجرعليــه كمــا هــو معنــى شــركة األبــدان اصــطَحا ،وال معنــى

الشتراط شروط في ذلك .
والحاصل :أن جميع هذه األنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراض ي؛ ألن ما لان منها من

التصرف في امللك فمناطه التراض ي ،وال يتحتم اعتبارريره ا-هـ .
هــذه بعــض أقــوال أهــل العلــم التــي تفيــد أخــذ األجــرألحــد الشــريكين الــذي ُيشــارك بعملــه وبدنــه

عن نفسه وعن شريكه .
هـذه هــي النقطــة األولــى التــي أردنــا اإلشــارة إليهـا وتصــحيح اليطــأ الــوارد فيهــا ،أمــا النقطــة الثانيــة
التـي نـود اإلشـارة إليهــا ،هـو مـا جــاء فـي الجـواب قولـه" :واألصــل أن أي شـركة هـي جــائزة سـواء لانـت شــركة

عنان أو أبدان أو مضاربة . "! . .
وهــذا إطــٍَ يوجــد عليــه بعــض الــتحفظ ،وأعنــي بــذلك القــول بجـوازشــركة األبــدان  . .وإن قــال

بجوازها بعض أهل العلم ،معتمدين في ذلك على أثرضعيف ال يصح كما يقول ابن حزم.
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وقبــل أن نبــين أوجــه الظلــم والحرمــة مــن وراء هــذه الشــركة ،البــد للقــارئ مــن أن يعــرف صــورة

شركة األبدان وعلى أي أساس تقوم ،ثم نبين فيها الحكم .
شركة األبدان :تقوم على اشتراك طرفين أو أكثرفي لل ما ينتجونه بأبدانهم ،ويتعاقـدون علـى أن
يكون ذلك بينهم مناصفة أو بالبساوي ! . .
ً
ً
وهذا من لوازمه أن من عمل فـي يومـه ببدنـه وأصـاب دخـَ مقـداره مـثَ ألـف دينـار ،واآلخـرعمـل
لكنه لم يتحصل إال على عشـرة دنـانيروربمـا لـم يتحصـل علـى شـ يء ،أن ُيقسـم املـال بينهمـا فـي نهايـة اليـوم
بالبساوي !! . .
وهذا عين الظلم والغبن ،واملقامرة !! . .
ً
ق ــال اب ــن ح ــزم ف ــي املحل ــى  :412/6ال تج ــوز الش ــركة باألب ــدان أصـ ــَ ،ال فـ ــي داللـ ــة وال تعلـ ــيم ،وال
خدمة ،وال في عمل يد ،وال في ش يء من األشـياء ،فـإن وقعـت فهـي باطـل ال تلـزم ،ولكـل واحـد مـنهم أو منهمـا
ما كسب ،فإن اقبسماه وجب أن ُيقض ى له بأخذه وال بد؛ ألنه شرط ليس في كتاب هللا تعالى فهـو باطـل،
َ
َّ َ
َّ
َ َْ
َ ُ َ ُ َّ ُ َ ْ
ُ َْ
اَّلل نف ًس ــا ِإال ُو ْس ـ َـع َها ل َه ــا َم ــا
ولقول ــه تع ــالىَ  :وال تك ِس ـ ُـب ل ـ ُّـل نف ــس ِإال َعل ْي َه ــا . وق ــال تع ــالى :ال يك ِل ــف
َ ْ َ
َْ ْ
ك َس َبت َو َعل ْي َها َما اكب َس َـبت . وهـذا للـه عمـوم فـي الـدنيا واآلخـرة ،ألنـه لـم يـأت بتلصـيص شـ يء مـن ذلـك
ً

في قرآن ،وال سنة ،فمن ادعى في ذلك تلصيصا فقد قال على هللا تعالى ماال يعلم .
ً
إلــى أن قــال :ال نعلــم ـ أي للملــالفين ـ ســلفا ،وقولنــا هــو قــول الليــث ،وأبــي ســليمان ،والشــافعي،
وأبـ ــي ثـ ــور  . .ا-ه ـ ـ  .ولـ ــه كـ ــَم آخـ ــرجيـ ــد فـ ــي تضـ ــعيف األثـ ــر ،وتضـ ــعيف االسـ ــتدالل بـ ــه الـ ــذي اعتمـ ــده

امليالفون في املسألة ،يمكن مراجعته ملن يررب ويريد .
هــذا مــا أردت إفادتــه وبيانــه فــإن أخطــأت فمــن نفسـ ي  . .وأســتغفرهللا العظــيم وأتــوب إليــه ،وإن

أصبت فمن هللا تعالى وحده ،وله الحمد والشكر .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين .
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دعوة إلى نصرة المجاهدين الموحدين في كردستان العراق
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا وحده ،والصَة والسَم على من ال نبي بعده ،وبعد.
فقد وصلتني رسالة من األخوة املوحدين املجاهدين فـي كردسـتان عـن طريـق الفـاكس توضـح مـا
ُيعانونـه مــن ظلــم ذوي القربــى مــن أبنــاء جلــدتهم وديــنهم ،ومــا يَقونــه مــن حــرب شرســة مــن قبــل األحـزاب

العلمانية املرتدة الحاكمة؛ زنادقة هذا العصر. .
ُّ
وملا لان املؤمنون كما قال " :املؤمنون كرجل واحد ،إذا اشتكى رأسه اشتكى لله ،وإذا اشتكى
ُّ
َ
عين ُه اشتكى لله" .
ملـ ــا ل ـ ــان املؤمن ـ ــون ك ـ ــذلك رأيـ ــت أن أع ـ ــرض الرس ـ ــالة الت ـ ــي وصـ ــلتني م ـ ــن اإلخ ـ ــوان عل ـ ــى الع ـ ــالم
ً ً
اإلســَمي ،عس ـ ى أن تَم ــس ـ م ــن ب ــين األحي ــاء! ـ قلب ــا حي ــا ف ــي ه ــذا الوج ــود ،في ــنهض لنص ــرة إخوان ــه بم ــا
يستطيع ويقدرعليه ! . .
موحــد فــي هــذا الوجــود تســتحث فيــه ريرتــه علــى التوحيــد ،وعلــى حرمــات
هــي رســالة موجهــة لكــل ِ
وأرواح أهل التوحيد ! . .
والرسالة ـ ولألسف ـ قد وصلتني ناقصة ريرلاملة ،وها أنذا أنشر ما وصلني منها:

" . .فقــد دارت معركــة مســلحة بــين األخ ــوة املجاهــدين املوحــدين وبــين األح ـزاب العلماني ـة
املرتدة الحاكمة في كردستان ـ منطقة السليمانية ـ استمات فيها املجاهدون في قتال على آخـررمـق
ُ
ً
مــنهم ،ولانــت النبيجــة مقت ــل ( )14مجاهــدا ،تقــبلهم هللا فــي الش ــهداء ،وأســرأحــدهم بعــد إص ــابته
بجروح ،ونجا اثنان مـن املجاهـدين مـن املعركـة ،وباملقابـل قتـل وجـرح عـدد مـن املرتـدين مـن بيـنهم
مسؤول كبيرفي القوات املهاجمة . .
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ً
ولانت كتيبة املجاهدين من خيرة شباب الجماعة ـ نحسبهم كذلك وال نزلي علـى هللا أحـدا ـ
ولــان بــين القتلــى أميــرجماعــة التوحيــد األخ املجاهــد" أبــو بصــير"تقبلــه هللا فــي الشــهداء ،وهــي أول
عملية تصادم مسلح عسكري كبيربين املرتدين العلمانيين وبين املوحدين . .
ونحن إذ نلبركم بهذا النبـأ نـذكركم بـأن دعـوة التوحيـد والجهـاد والوفـاء بعهـد هللا ،وجهـاد
أعـ ــداء هللا املرتـ ــدين  . .ومـ ــع إعَمكـ ــم بهـ ــذا النبـ ــأ نطـ ــالبكم كمسـ ــلمين ودعـ ــاة وشـ ــيوخ وعـ ــاملين،
ً
ً
ومحســنين بــأداء واجــب النصــرة تجــاه املســلمين مــن إخواننــا فــي جماعــة التوحيــد؛ معنويــا وماديــا
قدراإلمكان ،ولو بنشرأخبارهم بين املسلمين من حولكم ودعاء الييرلهم ،وهذا الكَم من باب
التذكرة والتحريض فقط ! . .
فالحمـد هلل الـذي أكرمنـا وأنعـم علينـا فـي ديـاركردسـتان األعجميـة بـأنوارالتوحيـد املباركــة
وإحيائــه وتجديــد حقيقتــه ،وإحيــاء مــنهج أهــل الســنة والجماعــة والجهــاد تحــت الرايــة الواضــحة
الصحيحة السليمة وإراظة أعداء هللا من املرتدين املحاربين لإلسَم واملسلمين .
ً
وف ــي خت ــام الرس ــالة نس ــأل هللا العل ــي الق ــديرأن يتقب ــل قتَن ــا وقتل ــى املس ــلمين جميع ــا ف ــي
ً
الشــهداء وفــي الفــردوس العلــى وأن يجعــل بإذنــه وتوفيقــه هــذه الــدماء الزكيــة ســببا لنشــرالتوحيــد
والحق ،وأن ُيحيي في املسلمين الغيرة والحميـة للجهـاد فـي سـبيل دينـه ،وأن يوفقنـا وإيـاكم ملـا يحبـه
ويرضــاه وأن يلــتم لنــا وإيــاكم بلاتمــة خيــروصــَح وشــهادة خالصــة علــى التوحيــد املبــارك ،إنــه ولــي
ذلك والقادرعليه.
وآخ ــردعوان ــا أن الحم ــد هلل رب الع ــاملين  ،والص ــَة والس ــَم عل ــى النب ــي محم ــد وعل ــى آل ــه
وصحبه وسلم .

أخوكم الفقيرإلى هللا تعالى … " انتهت الرسالة .
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أقــول :تغمــد هللا إخواننــا املجاهــدين برحمتــه ،وأســكنهم فســيح جناتــه  . .وال نقــول إال مــا ُيرض ـ ي
ربنــا  :إنــا هلل وإن ــا إليــه راجع ــون  . .هــم الســابقون ونح ــن الَحقــون عل ــى درب الجهــاد واالسبش ــهاد إن

شاء هللا .
وم ــن جه ــة ف ــإنني أهي ــب بجمي ــع املس ــلمين ف ــي الع ــالم ب ــأن يق ــدموا ي ــد الع ــون والنص ــرة إلخ ــوانهم
املجاهـ ــدين املوحـ ــدين فـ ــي كردسـ ــتان العـ ــراٍ ،فاملسـ ــلمون ال يجـ ــوز إال أن يكونـ ــوا لالجسـ ــد الواحـ ــد إذا

اشتكى منه عضو تداعى له سائرالجسد بالسهر والقلق والحمى .
كمــا ال يجــوز أن ُيســلم املســلم أخــاه املســلم إلــى الظلــم والقهــر ،والقتــل والتعــذيب وهــو قــادرعلــى
نص ــرته ونجدت ــه ،كم ــا ج ــاء ف ــي الح ــديث الص ــحيح" :املس ــلم أخ املس ــلم ال َيظلم ــه وال ُيس ــلمه  ". .؛ أي ال

ُيسلمه إلى ظلم األعداء . .
ً
ً
ـلما فــي م ــوطن ُينـ ُ
وقــال " :مــا م ــن امــرئ يل ـ ُ
ـتقص في ــه ِعرضــهُ ،وينته ــك فيــه م ــن
ـذل امــرءا مس ـ
ً
َ
ُحرمته إال خذله ُ
ـلما فـي مـوطن ُين ُ
ُ
هللا تعالى في موطن ُي ُّ
ـتقص فيـه
ينصر مس
حب فيه نصرت ُه ،وما من أحد
َ
رضهُ ،وينتهك فيه من ُحرمته ،إال نصره هللا في موطن ُّ
يحب فيه نصرت ُه" .
من ِع ِ
ً
وإن كنـت عاتبــا فــإنني أعتــب علةالحركــة اإلســَمية فــي كردســتان وريــرهم مــن املســلمين  . .كيــف
يهون عليهم أن ُيسلموا شبابهم  . .شباب التوحيد إلى ظلم وملالـب املرتـدين العلمـانيين ،زنادقـة العصـر
ً
ً
 . .ومن دون أن يفعلوا شيةا أو ُيحركوا ساكنا !! . .
أيهون عليكم التوحيد الذي مات ألجله هؤالء الفتية األبطال وال نزكيهم على هللا  . .؟!
أهان عليكم هؤالء الشباب املوحد ألنهم ليسوا من أحزابكم ،ولم يهتفوا بأسمائكم  . .؟!!
ما قيمة ومبرر وجودكم إن خذلتم التوحيد  . .وأهل التوحيد ؟!!
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أي ــن أن ــت ياش ــيخ ص ـ ِـديق  . .أنس ــيت ح ــديثنا األول ــى ع ــن ض ــرورة نصـ ـرة التوحي ــد ،ونص ــرة أه ــل
التوحيد  . .؟!!
أم أن الدنيا بزينتها وإرراءاتها قد استمالتك إليها  . .؟!!
ً
قد عَ الشيب رأسك ـ ياشيخ ـ ومض ى من العمرأكثر مما بقي  . .وردا ُمـٍَ ربـك  . .فـاهلل هللا فـي
إخوانكم من املوحدين !! . .
هللا  . .هللا في عوائلهم  . .وأطفالهم  . .ونسائهم !!

إنهم أمانة في أعناقكم  . .وهللا سائلكم عنهم .
والسَم عليكم ورحمة هللا
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األجوبة الحسان عن أسئلة غرباء كردستان
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل ،والصَة والسَم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله  . .وبعد.
الشيخ الفاضل عبد املنعم مصطفى حليمة "أبو بصير" السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته
نحييكم بتحية اإلسَم اليالدة ،ونسلم عليكم ،وندعو هللا أن يرزقنا وإياكم االستقامة على التوحيد
والسنة والجهاد  . .ثم أما بعد:
ً
أبش ــرك أوال ب ــأن األخ ــوة هن ــا مش ــغولون بكت ــب العلم ــاء الع ــاملين دراس ــة ،ومطالع ــة ،وطباع ــة،
ً
ونش ـرا ،وبلاصــة أجــوبتكم األخيــرة "الشــفهية واملكتوبــة"  ،وأنــا أســتأذنك أن أنشــرأجوبتــك لــي بعنــوان:
"األجوبــة الحســان علــى أســةلة رربــاء كردســتان"  ،مــع أجوبــة األســةلة الســابقة ،وأرجــو مــن فضــيلتك أن

ترسلها بهذا العنوان إلى اإلنترنت . .
أخوكم أبو أنس الكردي  15 . . .ذو القعدة1421/هـ.
س :1شيلنا املوحدون عندنا اختلفوا في طريقـة مواجهـة طوائـف الـردة إلـى فـريقين :األول
يق ــول باس ــتمرارال ــدعوة إل ــى التوحي ــد والس ــنة ،والكف ــربالطواري ــت م ــع العم ــل عل ــى إع ــداد م ــادي
ومعن ــوي متكام ــل مل ــدة ري ــرمح ــدودة ث ــم الش ــروع والب ــدء ف ــي قت ــال طوائ ــف ال ــردة ،وإن اس ــتغرقت

سنوات طوال من الزمن.
أما الفريق الثاني فيـرى ـ مـع دعـوة النـاس إلـى التوحيـد والكفـربالطواريـت ـ القيـام بأعمـال
جهادية فردية ـ لـل  2أو  3أو  4أشـياص فـي بلـدة أو مدينـة ـ أو جماعيـة ـ واملمثلـة بجماعـة التوحيـد ـ
وذلك لألسباب التالية:

 -1الظروف املهيةة للقيام بمثل هذه العمليات . . .
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 -2ردع الطواري ــت ووض ــع ح ــد إلفس ــادهم وطغي ــانهم؛ ع ــن طري ــق تفجي ــرأم ــاكن ال ــدعارة
والزنا وشرب اليمر ،وأماكن الكفر والشرك ! . . .
 -3أن طوائـ ــف الـ ــردة فـ ــي بَدنـ ــا ممتنعـ ــة بشـ ــوكة وقـ ــدرة عـ ــن قـ ــوة املجاهـ ــدين وبسـ ــلطتهم
الجزئي ــة  . .ل ــذلك دع ــوتهم ري ــرواجب ــة ،ب ــل جه ــادهم املس ــتمرواج ــب بش ــقيه الجم ــاعي الجبه ــوي،
والفردي ! . .
والســؤال :أي الفــريقين علــى حــق وصــواب ؟ ه ــل الفريــق األول الــذي اســتطاع الجمــع ب ــين

الدعوة والقتال أم الفريق الثاني  . .مع مراعاته لقاعدة املصالح واملفاسد  . .أم كَهما مصيب .
 .أم فيه تفصيل ؟؟
الجــواب :الحمــد هلل رب العــاملين  .جهــاد املرتــدين باليــد واللســان واجــب مــن واجبــات هــذا الــدين

عندما تتوفراالستطاعة إلى ذلك.
وقولنا هذا ال يعني وال يستلزم استعجال األشياء قبل أوانها وفـي ريـروقتهـا املناسـب؛ فمـن تعجـل
ً

شيةا قبل أوانه ُعوقب بحرمانه.
كما ال يعني اقتحام رمار الجهاد واملواجهة مع قوى الكفر  . .وتوسيع دائرته ومحاوره وبصورة
ال يمكن احتواؤها أو اسبيعابها  . .قبل اسبيفاء العدة املادية منها واملعنويه  . .التي تعين على استمرار
الجهاد والصمود ضد أي عمل اسبةصالي يقوم به األعداء  . .وبأقل األضرار!
فكثيــرمــن الحرلــات الجهاديــة املعاصــرة عنــدما اقتحمــت رمــارالجهــاد بحمــاس مــن دون أن تعــد
لــه الحــد األدنــى مــن القــوة  . .ووســعت دائــرة العمــل أكثــر مــن طاقاتهــا وإمكانياتهــا  . .ولــم تحســن تق ــدير
ميزان القوى املوجودة على السـاحة ،والطريقـة الفاعلـة فـي التعامـل معهـا  . .ارتـدت النتـائج عليهـا ،وعلـى
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أفرادهـا ،وعلــى املجتمــع الــذي يعيشــون فيـه  . .وبشــكل لــم يعــد يمكــن معـه تفــادي اآلثــارالســلبية القاتلــة

الناتجة عن مثل هذا االستعجال.
ً
وإن كنـا نـرى أن الجهــاد ـ مــن حيـث املبــدأ ـ يمكـن أن يمضـ ي بفـرد أو أفـراد ،ولكـن أحيانــا نجـد مــن
السياس ــة الش ــرعية  . .أن نمن ــع م ــن ذل ــك ،وبلاص ــة عن ــدما نش ــعرأن ه ــؤالء األف ـراد ال يحس ــنون تق ــدير
املص ــالح واملفاس ــد املترتب ــة عل ــى أعم ــالهم ،رر ــم زعمه ــم باللس ــان أنه ــم يحس ــنون ذل ــك  . .أو ال يحس ــنون

إنزال األحكام املدونة في النصوص على أرض الواقع  . .فتقع منهم األخطاء القاتلة واملنفرة.
ه ــذا ك ــَم ع ــام  . .وحك ــم ع ــام  . .ونص ــيحة عام ــة  . .أم ــا تقري ــرأيهم ــا ُيق ــدم أو ُي ــؤخرعل ــى أرض
الواقـع  . .فهــذا مــرده إلـى أمـراء الجهــاد امليــدانيين مـن أهــل العلــم والدرايـة  . .فهــم أدرى بتفاصــيل األمــور
وخفاياه ــا  . .وأدرى بم ــا ينبغ ــي أن ُيق ــدم أو ي ــؤخر  . .وأدرى ب ــالقوى املوج ــودة عل ــى الس ــاحة ،وبمجري ــات
األمــور  . .وأدرى بق ــوتهم وإمكانيــاتهم وم ــا ينقصــهم ،وم ــا تحقق ــت لــديهم في ــه الكفايــة  . .والق ـرارحينة ــذ

يكون لهم وليس لغيرهم.
بقي تنبيه هام ألفت النظرإليه :املرتدون في مجتمعاتنـا صـنفان :صـنف ردتهـم مغلظـة ومركبـة .
 .قد وطـدوا أنفسـهم علـى محاربـة اإلسـَم واملسـلمين  . .وهـؤالء فـي الغالـب ُيعرفـون مـن خـَل نشـاطاتهم
امليتلفـ ــة  . .وحقـ ــدهم الـ ــدفين علـ ــى ديـ ــن هللا الـ ــذي يظهـ ــروه بـ ــين الفينـ ــة واألخـ ــرى  . .وأرى أن تنحصـ ــر

املعركة مع هؤالء.
وصنف جاءت ردتهم مـن جهـة حـاجتهم إلـى رريـف اليبـزأو املعـاش الـذي يقتاتونـه فـي الغالـب مـن
الصنف األول  . .وهؤالء أرى اعتزال قتالهم ـ مع دوام املناصحة لهم ودعوتهم إلى التوحيد اليـالص ـ ألن
ً
هــذه الشــريحة مــن النــاس كمــا خبرنــاهم هــم مــع األقــوى ،ومــع مــن يعطــيهم املعــاش ثمــن اليبــز  . .ورــدا لــو
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ً
كنــت أنــت القــوي ،وتملــك أن تصــرف لهــم املعاشــات  . .فســوف تجــدهم تلقائيــا يــأتون إلــى صــفك ،وربمــا
يقاتلون معك ضد من ُيقاتلون معهم اآلن !! . .
ل ــذا أرى أن ت ــوفروا جه ــادكم م ــع ه ــذا الص ــنف م ــن الن ــاس ـ إال عل ــى وج ــه ال ــدفاع ع ــن ال ــنفس ـ
ً
لتجعلوا جهادكم وسهامكم للها موجهة للصنف األول املذكور آنفا  . .وهللا تعالى أعلم.


س :2هل يجوز للجماعة املوحدة املجاهدة إرسال بعض املوحدين ـ ممن يثق أمير
الجماعة بدينهم وأخَقهم ـ إلى بعض الدول األوربية ليعملوا كمصدر مالي للجماعة ؟ وهل هذا
العمل يدخل ضمن ضرورات الهجرة إلى بَد الغرب ؟
وهــل تنصــح األخــوة بالســفرلطلــب العلــم إلــى بــَد الحــرمين أو الــيمن  . .مــن أجــل تحصــيل
العلم الذي يعينهم على القيام بفريضة الجهاد في سبيل هللا على بصيرة وعلم ؟
الجـواب :الحمـد هلل رب العـاملين  .ال أرى جـوازالهجــرة إلـى بـَد الغـرب مــن أجـل جمـع األمـوال مــن
ريرحاجة أمنية تكره صاحبها على الهجرة وطلب اللجوء إلى تلك الديار ! . .
أما عن السفر إلى بَد الحرمين أو اليمن من أجل طلب العلم كما ورد في السؤال  . .فإننا
ننصح بذلك ونؤكد عليه ،مع ضرورة االنبباه إلى بعض ما يؤخذ على املناهج املقررة ،والقائمين عليها

في تلك الديار . .وهللا املستعان.


س :3امرأة فاسدة ومفسـدة يزنـي بهـا الرجـال برضـاها ولـيس لهـا ولـي أمـر ،أو لهـا ولـي أمـروال
يمنعهــا ،أصــبحت مصــدرفســاد وفتنــة لعش ـرات الشــباب امل ـراهقين ،أو رــَم أمــرد ُيفعــل بــه عمــل
قوم لوط حاله حال املرأة السابقة الذكر ،هل لبعض املجاهدين ـ عليهم أميرمطاع ـ القيـام بقتـل
هذه املرأة أو هذا الغَم ؟
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وإذا لان الغَم لم يبلغ الحلم فهل حكمه نفس حكم من بلغ الحلم  . .؟
وهل يجوز قتل الزناة واللوطية الفاعلين إذا لانوا محصنين ؟
وإذا جــازاألم ــرفهــل القص ــاص مــنهم يك ــون بــإطٍَ الن ــارعلــيهم بأس ــلحة معاصــرة حي ــث ال
ً
يس ــتطيع املجاه ــدون تطبي ــق الح ــدود الش ــرعية بصـ ــيغة ال ــرجم أو ري ــره  . .علم ــا أن ه ــذا العمـ ــل
يدخل ضمن التغييرباليد ،وهذا الغييرمستطاع ،ويأتي بعد البيان باللسان ؟؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .بالنسبة للمرأة الزانية التي تعلن الشـر ،ال يجـوز رجمهـا وقتلهـا
إال بشـرطين :أن تكــون محصــنة ،وأن تقـام عليهــا البينــة القاطعـة؛ والبينــة تكــون إمـا بــإقرارأو شــهود أربــع

كما هو مبين.
قــال ابــن تيميــة رحمــه هللا :فــالنبي عليــه الصــَة والســَم لــم يكــن ُيقــيم الحــدود بعلمــه ،وال بلبــر
الواح ــد ،وال بمج ــرد ال ــوحي ،وال بال ــدالئل والش ــواهد ،حت ــى يثب ــت املوج ــب للح ــد ببين ــة أو إق ـرار ،أال ت ــرى
كيف أخبر عن املرأة املَعنة أنهـا إن جـاءت بالولـد علـى نعـت كـذا وكـذا فهـو للـذي ُرميـت بـه ،وجـاءت علـى
النعــت املكــروه ،فقــال" :لــوال األيم ـان لكــان لــي ولهــا شــأن"  .ولــان باملدينــة ام ـرأة تعلــن الشــر ،فقــال" :لــو
ً
ً
كنت راجما أحدا من ريربينة لرجمتها"  . .أ -هـ.
أما بالنسبة للغَم الذي ُيـَط بـه ال يجـوز قتلـه؛ ألنـه ريـر مكلـف لقولـه  فـي الحـديث الصـحيح
الذي أخرجه أحمد وريرهُ " :رفع القلم عن ثَثة :منهم وعن الصبي حتى يحتلم" .
ً
أما إن لـان قـد بلـغ الحلـم ،فـإن الفاعـل واملفعـول بـه ُيقـتَن رجمـا بالحجـارة  . .وهـذا الـذي عليـه

أقوال أكثرالسلف ،وهللا تعالى أعلم.
فإذا تبين ذلك لزم التنبيه إلى أمور ثَث:
ً
أوال :أن الحدود مناط تنفيذها بإمام أو سلطان أو مـن ينـوب عـنهم مـن أهـل الشـوكة واملنعـة مـن

األمراء القادرين على تنفيذ الحدود  . .وعلـى تحمـل تبعاتهـا ومضـاعفاتها ،وقـد تقـدمت اإلشـارة إلـى هـذا .
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وال أرى إخوانن ــا املوح ــدين ف ــي الكردس ــتان ف ــي درج ــة م ــن التمك ــين تمك ــنهم م ــن تنفي ــذ الح ــدود م ــن تلق ــاء
أنفسهم  . .لذا ال أرى لهم استعجال هذه األمور قبل أوانها خشية أن تنقلب عليهم وعلـى دعـوتهم بنتـائج
ال تحمد عقباها !!
وكــون إقامــة الحــدود تــدخل تحــت عنــوان تغييــراملنكــرباليــد  . .ال يعنــي وال يســتلزم أن يكــون لــل
فرد من أفراد األمة ملول في أن يستلدم مطلق ما يدخل في معنى تغييراملنكرباليد كقتـل القاتـل ،وريـر
ذلك من الحدود ! . .
ً
ً
ً
ثانيا :أن الحدود تقام على مأل من الناس  . .لتكون أكثرردعا وزجرا لهم عـن الوقـوع فـي لوازمهـا،
َ
َ َ ٌ
ْ ْ
ُْ ْ َ
كمـ ــا قـ ــال تعـ ــالىَ  :ول َيشـ ـ َـه ْد َعـ ــذ َاب ُه َما طا ِئفـ ــة ِمـ ـ َـن املـ ــؤ ِم ِنين وهـ ــذا ال يتـ ــأتى إال ألهـ ــل الشـ ــوكة واملنعـ ــة

والسلطان .
ً
ثالثــا :الــذي عليــه جمهــور أهــل العلـم ـ وهــذا الــذي أســتريح لــه وأرجحــه ـ أن الحــدود ال تقــام فــي دار
ً
الكفــروالحــرب ،خش ــية أن يلتجــئ ال ــذي عليــه الح ــد إلــى الكــافرين هروب ــا مــن الح ــد والقصــاص  . .فيق ــع
بسبب ذلك في الكفروالردة ،وبلاصة إن لان هذا الدارالغلبة فيه للمشركين واملرتـدين ـ كمـا هـو الحـال
في أكثر دياراملسلمين في هـذا الزمـان ولألسـف ـ ويملكـون القـدرة علـى إيـواء العصـاة والـدفاع عـنهم مـن أي
طل ــب يقص ــدهم م ــن ط ــرف املس ــلمين  . .وعن ــدهم م ــن اإلر ــراءات املتنوع ــة الكثي ــرة الت ــي تغ ــري ض ــعاف
النفوس بهم!
ً
فــأرجو مــن إخــواني أن يعــوا ذلــك ،وأن ال يكونــوا ســببا فــي فتنــة النــاس عــن ديــنهم  . .وفــي صــدهم
ً

وتنفيرهم عن التوحيد اليالص  . .وجزاهم هللا خيرا.


س :4فــي بَدنــا ـ بــَد الكفــروالــردة ـ أرلــب أجهــزة اإلعــَم املرئيــة واملســموعة واملقــروءة بيــد
املرتــدين ،وال نشــك فــي حرمــة اقتنائهــا  . .أمــا أجهــزة إعــَم التيــارات اإلســَمية فــإن أكثرهــا ال تللــو
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مــن املحرمــات؛ مثـل ســماع آالت اللهــو وعــرض الفتيــات الســافرات ،ولكــن هنالــك القليــل مــن هــذه
ً
األجهزة اإلعَمية خالية من املوسيقى وصور الفتيات ،ولكنها ال تللو أيضا من صور الرجال وهـي
حرام على النساء مشاهدتها ـ أي صور الرجال ـ فهل تصـليح هـذه األجهـزة فـي الورشـات جـائز؟ ومـا
حكــم بيعهــا وشــرائها ،ووجودهــا داخــل البي ــت  . .بضــوابط أو بــدون ضــوابط  . .وهــل صــحيح أنه ــا
ً
ُ
أجهزة ذات حدين تستعمل للييروالشر . .أفتونا جزاكم هللا خيرا ؟؟
الج ـ ــواب :الحمـ ـ ــد هلل رب العـ ـ ــاملين  .القـ ـ ــول بحرمـ ـ ــة اس ـ ــتلدام الوس ـ ــائل اإلعَمي ـ ــة املقـ ـ ــروءة
واملســموعة واملرئيــة علــى االطــٍَ  . .ال يلفــاكم مزالقــه ونتائجــه ،ولعــل مــن لوازمــه أن يجعــل املســلمين
ً

يعيشــون فــي ريــرزمــانهم ،وريــرواقعهــم  . .ويفــوت علــيهم كثيــرمــن املصــالح ال يستحســن شــرعا تفويتهــا . .
وهي ترجح بكثيرعلى بعض السيةات التي تم الهروب منها!
أذكر مرة أحد اإلخوان الطيبين قد سأل عن قصة حاطب بن أبي بلتعة عنـدما أرسـل رسـالة مـع
امرأة يلبرفيها كفارقريش عن توجه النبي  لفتح مكة  . .و عنـدما قـال الصـحابة للمـرأة ـ ملـا أنكـرت أن
َّ
لتلرجن الكتاب أو لنجردن الثياب ! . .
معها رسالة من أحد ـ:
فقال األخ :كيف يكشفون عن امرأة وفي ذلك من الفساد والفتنة ما هو معروف  . .؟!!
فقلت لألخ :أن يكشفوا عن امرأة  . .خير من أن ينكشف ظهر املسلمين وظهر جيش رسول هللا
لألعداء  . .فيحصل لهم من األذى والضرر ما يرجح بكثير على مفسدة تجريد امرأة من ثيابها  . .وهذا
فقه ال بد من أن ننببه إليه ،ونستفيد منه !
ومثال ذلك في واقعنا :أن تجد مجلة أو جريدة فيها صور لبعض النساء املتكشفات  . .وفيها
كذلك من األخبار واملعلومات ما تعنيك وتلصك ،وتلص أمن إخوانك وجماعتك  . .فإما أن تتجاهل
ً
الجريدة مطلقا ـ بحجة وجود الصور فيها ـ فيقع حينةذ املحظور ،والشر األكبر ،وإما أن تطلع على ما
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يعنيك منها فبسلم أنت وإخوانك وتأخذوا حذركم  . .وإن حصلت بسبب ذلك بعض املفاسد؛ لكنها

تجاه املفسدة األولى فهي ال ش يء.
ويحضرني في ذلك قصة "الجد بن قيس" الذي تللف عن الجهاد مع النبي  خشية أن يقع في
ْ َْ َ ُ
ََ
فتنة نساء بني األصفر  . .فأنزل هللا تعالى فيه :أال ِفي ال ِفتن ِة َسقطوا . . وقصته معروفة مشهورة!
ً
ما تقدم ال يعني مطلقا أننا نقر أو نؤيد القول بضرورة االنفتاح على هذه الوسائل على إطَقها
واستلدامها بغير وعي وال ترشيد ،وال توجيه ،وال مراقبة  . .فهذا ضرب من االنتحـار والجنون ،وقتل

ألخٍَ الشعوب  . .وهذا مما ال يقره نقل وال عقل  . .وال يقول به إال لل عديم مروءة وخلق ودين.
بل أقول :أن وسائل اإلعَم املذكورة أعَه هي وسائل املجرمين لغزو منازلنا ،وأجيالنا،
ونسائنا  . .وأفكارنا وعقائدنا !!
فسهامهم املسمومة للها توجه إلينا عن طريق هذه الوسائل  . .ومن الغباء وقلة الدين أن
نفتح النوافذ على مصارعها لنستقبل سهامهم املسمومة في ديارنا ومنازلنا !! . .
ً
هم حريصون جدا أن ال يمسك املسلمون قناة من قنواتهم لساعة واحدة فقط ملا يعلمون ما
يمكن أن تفعله هذه الساعة من أثر  . .فكيف نسمح لهم أن يبثوا سمومهم إلينا على مدارالساعة ؟!
فإن قيل :نحن ال نقدرعلى أن نمنعهم من البث  . .؟!
أقول :ولكن تقدربأن توقف بثهم إليك  . .بضغطة واحدة على مفتاح البشغيل !
ً
وكم يؤسفني بعض اإلخوان تدخل ملنازلهم فتجد هذا التلفاز ـ نافذة املجرمين ملنازلنا ـ مفتوحا
على مدار الوقت والساعة  . .وأطفالهم يتلقفون لل ما ُيبث إليهم من شر وسموم  . .ثم يأتي أحدهم
بعد ذلك يسأل املشايخ :كيف لي أن أجعل ولدي مثل صَح الدين األيوبي  . .؟!!
لذا فإن هذه الوسائل ـ إن لم نقل بحرمتها على اإلطٍَ لَعتبار املتقدم ـ إال أننا نقول بضرورة
مراقبتها ،وتوجيهها ،وترشيدها بقدر اإلمكان إلى ما ينفع  . .فإن عجز األب أو القيم على البيت عن
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تحقيق ذلك ،ورلبه أهل البيت على خَف ما يريد  . .فحينةذ ال أرى له جواز اقتنائها وال إدخالها إلى

منزله  . .وهللا تعالى أعلم.
املصلح  . .فإن لانت نيته أن يعين أهل الباطل على
أما تصليح هذه األجهزة فمرد ذلك إلى نية
ِ

باطلهم فيما يقوم به من تصليح لتلك اآلالت فهو آثم ،وشريك لهم في الوزر . .وإن لانت نيته رير ذلك .
 .فَ حرج عليه إن شاء هللا تعالى ،وهللا تعالى أعلم.


ً
ً
س :5موحد ضرب رجَ عاميا ألنه ساب هللا ورسوله  ،ثم ألقت الشرطة القبض
عليه ،وبعد انقضاء املدة القانونية للموحد في السجن واإلفراج عنه ،اضطر إلى عقد صلح
عشائري مع املرتد وأهله ،وذلك بدفع مبلغ مالي للمرتد إلنهاء املشكلة ،فهل هذا الصلح
العشائري بين املوحد واملرتد ،جائز ،أم تبقى العداوة بينهما من رير خوف من السلطة ،أو من
املرتد وأهله  . .؟!
الجــواب :الحمــد هلل رب العــاملين  .هـذا الصــلح العشــائري بصــفته املــذكورة فــي الســؤال ال يجــوز،
وهــو مــن الحكــم بغيــر مــا أنــزل هللا  . .كمــا ال يجــوز لــألخ أن يــدفع لــذلك املرتــد الــذي شــتم هللا ورســوله أي
مــال يسترضــيه فيــه  . .والعــداوة قائمــة بينهمــا ،بــل بــين ذاك الشــاتم اليبيــث وبــين لــل موحــد يحــب هللا
ورســوله  . .ويجــب أن تــدوم هــذه العــداوة؛ ألن الطــاعن بالــدين إمــام مــن أئمــة الكفــر ،ال يســتقيم للمــرء

دين إال بالبراء منه ،وبعداوته ،وبغضه في هللا . 
لكن بقي لي أن أسأل :إذا لان األخوة املوحدون فـي الكردسـتان ـ جماعـة التوحيـد ـ ال يسـتطيعون
أن يـدفعوا عـن هـذا األخ شـرذلـك املرتـد اليبيــث الـذي شـتم الرسـول  . . ممـا يجعـل األخ أن يلتجـئ إلــى
الصــلح العشــائري الكفــري ،وأن ُيحــاكم فــي محــاكم الكفــر ،ويــدخل الســجن بســبب ذلــك  . .فــإذا لــانوا ال
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يسـتطيعون منـع ذلــك عنـه ،كيـف يريــدون أن يقيمـوا الحــدود الشـرعية ويطبقوهـا علــى النـاس  . .وكيــف
ُيقال أنهم قادرون على ذلك  . .كما ورد في األسةلة املتقدمة ؟!!
لــذا أرج ــو م ــن األخ ــوة معرفــة م ــرادي وقص ــدي عن ــدما أطــالبهم ب ــالتروي ،وأن ال يكلف ــوا أنفس ــهم
فــوٍ م ــا ُيطيق ــون ،وأن ال يبس ــرعوا األش ــياء قب ــل أوانه ــا املناس ــب  . .عن ــدما يس ــألونني ع ــن إقام ــة بع ــض
الحدود الشرعية على مستحقيها من الناس !! . .
أرج ــو م ــن إخ ــواني أن تنص ــب اهتمام ــاتهم ونش ــاطاتهم فيم ــا يق ــدرون علي ــه ُويطيقون ــه  . .وأن ال
يهــدروا الطاق ــات ،ويضــيعوا األوق ــات فيم ــا ال قــدرة له ــم ب ــه  . .وبلاصــة أنه ــم ال يزال ــون فــي مرحل ــة البن ــاء
ً
والتكوين  . .والبناء ال يزال طريا لم يقو عوده بعد !


س :6نعل ــم أن بي ــع األس ــلحة للكف ــارري ــرجـ ــائز ،ولك ــن ف ــي أس ــواقنا يوج ــد أن ــاس مرتـ ــدون
ً
وآخــرون مجهــولي الحــال أو مســتوري الحــال ،وفــيهم مســلمون ظــاهرا  . .فهــل يجــب التبــين مــن ديــن
املشتري إذا أردنا أن نبيع السَح في السوٍ  . .وهل ُيقاس زماننا على وقت الفتنة أم ال ؟!
الجــواب :الحمــد هلل رب العــاملين  .أصــل النــاس فـي تلــك املجتمعــات أنهــم مســلمون مــا لــم يظهــروا
ُ
لنــا العكــس  . .فمــن أظهــرلنــا اإلســَم ال يجــوز أن نظهــرلــه التكفيــرإال بكفــرصــريح جلــي  . .والتحــري عــن
ً
بــواطن النــاس واعتقــاداتهم عنــد التعامــل معهــم بيعــا وشــراء لــيس مــن فعــل الســلف الصــالح ،وال يوجــد
الدليل الشرعي الذي يبيح ذلك ،بل األدلة جاءت بلَف ذلك ! . .
أما سؤالكم هل ُيقاس زماننا على وقت الفتنة أم ال  . .؟
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أقـول :إن لــان املـراد بــزمن الفتنـة الــزمن الــذي اقتتــل فيـه املســلمون  . .والــزمن الــذي يستحســن
ً
فيه على املسلم أن يعتزل السَح ،وأن يتلـذ سـيفا مـن خشـب ليكـون املقتـول ال القاتـل  . .إن لـان املـراد

من السؤال هذا الزمان وهذا الوصف ،فالجواب :ال  . .وهللا تعالى أعلم.


س :7هل يجب أن نببين من دين الجزارين عند شراء اللحوم في هذه األسواٍ امليتلطة . .
ومــا حكــم الــدجاج املــذبوح باآللــة الكهربائيــة الحــادة إذا لــم نعــرف مــن ذبحهــا  . .أو لــم نعــرف هــل
ً
قطع عنقها من املكان املحدد شرعا أم ال  . .؟!
الجواب :الحمد هلل رب العاملين  .قد تقدم في الجواب علـى السـؤال املتقـدم أنـه لـيس مـن السـنة
أن نتحرى عن دين وعقيدة الناس عندما نضطرللتعامل معهم ،فنحن قوم نهينا عن التكلف  . .وعليه
ال أرى جوازسؤال الجزارين عن دينهم وعقيدتهم قبل الشراء منهم !
وإذا أت ــاك لح ــم تجه ــل ذابح ــه ،وكي ــف ذب ــح  . .فس ــم هللا تع ــالى علي ــه ،ث ــم ل ــل ،كم ــا ف ــي الح ــديث
ً
الصـحيح الــذي أخرجــه النسـائي فــي ســننه عـن عائشــة :أن ناســا مـن األعــراب لــانوا يأتوننـا بلحــم وال نــدري
أذكــروا اســم هللا عليــه أو ال ؟ فقــال رســول هللا " :اذكــروا اســم هللا عــزوجــل عليــه وللــوا"  .ولــم يــأمرهم

النبي  بضرورة التحري عن دين وعقيدة الذابح  . .وهللا تعالى أعلم.


ً
س :8كيف نرد على مـن يقـول أن هـؤالء العلمـانيين كفـارأصـليين ريـرمرتـدين ،تبريـرا لعقـد
الصــلح معهــم ،وبالتــالي دخــول برملانــاتهم الشــركية علــى هــذه املقولــة اليبيثــة  . .ومــا هــي طــرٍ تمييــز
املرتد من الكافر األصلي في بَد الردة الحالية ؟!
الج ــواب :الحمـ ــد هلل رب العـ ــاملين  .الك ــافراألصـ ــلي ه ــو الكـ ــافرال ــذي لـ ــم يس ــبق لـ ــه أن دخ ــل فـ ــي
ً

اإلسَم ،ولم يكن ابنا ألبوين مسلمين .
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ً
ً
أما املرتد هو من سبق له أن لان مسلما ،أو لان ابنا ألبوين مسلمين ثم طرأ عليـه الكفـرأو الـردة

 . .ولكل منهما له أحكامه الياصة به واملبينة في الشرع.
والذي يللط بينهما ويعتبرهما ش يء واحد فهو ملطئ  . .ليس له في ذلك سلف معتبرمـن علمـاء
األمة!


س :9معلــوم أن سـ َّـب هللا والرســول  كفــرال ُيســبتاب صــاحبه ،ولكــن موحــد تــذكرأنــه فــي
أيام جاهليته وكفره ساب هللا تعالى أو الرسول  . . فهل عليه ش يء  . .وهل يجوز له عرض حاله
علــى الجماعــة املجاهــدة أو الحــاكم املســلم ـ فــي حــال وجــوده ـ ليقــتص منــه أم يكــتم أمــره ،ويكلــه إلــى
هللا تعالى ؟
الجــواب :الحمــد هلل رب العــاملين  .يوجــد فــرٍ بــين شــاتم هللا تعــالى ،وب ـين شــاتم الرســول  مــن
حيــث اس ــبتابة الشــاتم ،فش ــاتم هللا تع ــالى علــى ال ـراجح أنــه ُيس ــبتاب ،بل ــَف شــاتم الرس ــول  فإن ــه ال
ُيسبتاب ألنه حق مللوٍ ال يسقط إال بالقصاص أو العفو  . .والعفو مسـتحيل ألن صـاحب الحـق الـذي
يملك صَحية العفـو هنـا هـو النبـي  وحـده ،والنبـي  قـد مـات  . .لـذا لـم يبـق إال القصـاص ،وقصـاص
ً

شاتم األنبياء القتل إجماعا.
ف ــإن تـ ــاب وحسـ ــنت توبتـ ــه نفعتـ ــه توبتـ ــه يـ ــوم القيامـ ــة  . .أمـ ــا فـ ــي الـ ــدنيا ال بـ ــد مـ ــن القصـ ــاص،

وقصاص الشاتم القتل كما تقدم.
أمــا صــاحبكم أرى أن يســترنفســه ،وأن يبكــي علــى ذنبــه ،ويجتهــد فــي الطاعــات ،ويســأل هللا تعــالى

الشهادة في سبيله  . .عس ى هللا تعالى أن يعفو عنه ،وهللا تعالى أعلم.
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س :10نعلــم أن الصــحابة رضـ ي هللا عــنهم مــنهم مــن تــزوج فــي جاهليتــه هــو وزجتــه لانــا علــى

الكف ــروالش ــرك ،ول ــم نس ــمع أن النب ــي  ق ــام بتجدي ــد أنكح ــة املس ــلمين عن ــدما ج ــاء باإلس ــَم . .
ولكــن هن ــاك ح ــديث ص ــحيح ع ــن النبــي  يقــول في ــه" :ال نكــاح إال بــولي"  . .فهــل تجدي ــد األنكح ــة
واج ــب علين ــا ف ــي ه ــذه األي ــام الت ــي كث ــرت ال ــردة ف ــي بَدن ــا  . .وهن ــاك ش ــباب موح ــدون تزوج ــوا ف ــي
ً
جاهليتهم أو لان ولي أمرزوجته مرتدا ،أو الشهود مرتدين  . .فما هو الحل ؟!
الجـ ــواب :الحمـ ــد هلل رب العـ ــاملين  .إذا لـ ــان املـ ــراد مـ ــن قـ ــولكم أنهـ ــم تزوجـ ــوا فـ ــي جـ ــاهليتهم؛ أي
تزوجوا من مسلمات وهم على الكفر والردة !! . .
أقول :إن لان هذا هو املراد فمثل هـذا الـزواج ال يصـح وهـو باطـل؛ ألنـه ال يصـح تـزويج املرتـد مـن
مس ــلمة  . .ول ــو حص ــل يج ــب التفري ــق بينهم ــا  . .وال يج ــوز ل ــه الرج ــوع إليه ــا م ــن جدي ــد إال بع ــد أن يس ــلم

ويتوب من ردته وبعقد جديد ومهرجديد .
وكــذلك زواج املــرأة مــن ريــرولــي ،أو بــولي مرتــد  . .فــالزواج باطــل ،وال بــد لــه مــن أن ُيفســخ ،ويــتم
بعقد جديد صـحيح كمـا فـي الحـديث الصـحيح الـذي أخرجـه أبـو داود عـن عائشـة قالـت :قـال رسـول هللا
ُ
" :أيما امرأة نكحت بغيرإذن مواليها ،فنكاحهـا باطـل" ثـَث مـرات ،فـإن دخـل بهـا فـاملهرلهـا بمـا أصـاب
منها ،فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ال ولي لها" .ولقوله  ":ال نكاح إال بولي".
أما إن لان الزوج لم يكن يعلم أن الـولي شـرط لصـحة النكـاح ،أو ال يـرى شـرطية الـولي فـي النكـاح
ً

مقلدا بذلك األحناف  . .فإن وطأه وطء شبهة ،ووطء الشبهة صحيح العتقاده حله  . .وهللا تعالى أعلم.
وكون املشركين لانوا يدخلون اإلسَم والنبي  يقرهم على زواجهم وأنكحتهم القديمة . .
ً
فهذه مسألة تلتلف عن مسألتنا هنا والتي هي :زواج الكافر ـ سواء لان كفره أصليا أم كفرردة
ـ مـن مسـلمة  . .وهــذا زواج مقطـوع بحرمتـه وبطَنـه بــالنص واإلجمـاع ،وبالتـالي ال يصـح قياســها

على مسألة أنكحة املشركين وعقودهم قبل إسَمهم ،وهللا تعالى أعلم.
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فتوى مستعجلة تتعلق بالوضع الراهن في كردستان
بسم هللا الرحمن الرحيم

لعلك ـ ــم ي ـ ــا ش ـ ــيلنا س ـ ــمعتم بم ـ ــا ت ـ ــدبره األح ـ ـزاب العلماني ـ ــة؛ لاالتحـ ــاد الـ ــوطني ،والح ـ ــزب
الش ــيوعي ،والح ــزب االش ــترالي  . .وريره ــا م ــن األح ـزاب والتجمع ــات الك ــافرة الت ــي ناص ــبت اإلس ــَم
واملســلمين الحــرب والعــداء  . .مــن عــدوان وشــيك يســتهدف القضــاء علــى جماعــة "أنصــاراإلســَم"
وقتل لل من ينتمي إلى هذه الجماعة ! . .
فمــا الــذي تنصــحنا بــه  . .ومــا حكــم مــن يــدخل فــي حلــف هــذه األحـزاب للقتــال ضــد جماعــة
ً
أنصاراإلسَم  . .نرجو اإلجابة بأقرب وقت  . .ليطورة األمرعندنا  . .وجزاكم هللا خيرا ؟
الج ــواب :الحم ــد هلل رب الع ــاملين .أيم ــا مس ــلم ي ــتم االعت ــداء علي ــه م ــن قب ــل أع ــداء األم ــة واملل ــة

لاألحزاب الوارد ذكرها في السؤال  . .سواء لان هـذا املُعتـدى عليـه مـن جماعـة أنصـاراإلسـَم أو ريرهـا .
 .يجب على جميع املسلمين ـ بكل اتجاهـاتهم وتكـتَتهم الحزبيـة ـ أن ُيـدافعوا عنـه بالغـالي والنفـيس ،ولـل
بحسـب اســتطاعته ،وموقعــه  . .إلـى أن يــدفعوا كيــد املعتـدي فــي نحــره  . .ويصـرفوه عــن ظلمــه وإجرامــه،
وعدوانه ! . .
ـوادهم وتعــاطفهم ،كمثــل الجســد إذا اش ــتكى
قــال رســول هللا " :تــرى املــؤمنين فــي ت ـراحمهم وتـ ِ
ً
سائرالجسد بالسهر ُ
عضوا تداعى له ُ
والح َّمى" .
ِ
ُّ
ُ ُّ
َ
وقال " :املؤمنون كرجل واحد؛ إذا اشتكى ر َ
أس ُه اشتكى لل ُه ،وإن اشتكى عين ُه اشتكى لله" .
وقال " :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال ُيسلمه  ". .أي ال ُيسلمه العتداء وظلم اآلخرين ! . .
وقال " :من َّد عن عرض أخيهَّ ،د ُ
النار َ
هللا عن وجهه َ
يوم القيامة" .
ر
ر
ِ ِ
ُ ً
ً
هللا ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نارجهنم . ". .
وقال " :من حمى مؤمنا من منافق بعث
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وأيما مسلم يلذل أخاه املسلم في مواطن الحاجة  . .ومواطن تجب عليه فيها النصرة  . .فهو
آثم  . .ثم آثم  . .ثم آثم ! . .
ُ ً
ً
نتقص فيه عرضهُ ،وي ُ
ُ
قال رسول هللا " :ما من امرئ
نتهك
يلذل امرأ مسلما في موطن ُي
ِ
َ
فيه من ُحرمته ،إال خذله ُ
هللا تعالى في موطن ُي ُّ
نصرت ُه . ". .
حب فيه
أمــا الــذي يــدخل فــي حلــف تلــك األح ـزاب الكــافرة املارقــة ُ . .ويقاتــل معهــم  . .ضــد جماعــة أنصــار
اإلس ــَم أو ري ــرهم م ــن املس ــلمين  . .فه ــو ل ــافرم ــثلهم  . .وإن تس ــمى بأس ــماء املس ــلمين  . .وزع ــم أن ــه م ــن
ُ
املؤمنيين  . .ولو قتل وهو في صفهم ُيقاتل معهم  . .فهو إلى جهنم وبئس املصـير  . .نشـهد عليـه بعينـه أنـه
من أهل النار وال بد ! . .
َ َّ
ْ ُ َ َّ
ق ــال تع ــالىَ  :و َم ـ ْـن َيت ـ َـول ُه ْم ِم ــنك ْم ف ِإن ـ ُـه ِم ـ ْـن ُه ْم .وف ــي الح ــديث فق ــد ص ـ َّـح ع ــن النب ــي  أن ــه ق ــال:

"حليف القوم منهم . ". .
لـ ــذا نهيـ ــب بجميـ ــع املسـ ــلمين فـ ــي الكردسـ ــتان بـ ــأن يتقـ ــوا هللا  . .وأن يكونـ ــوا ـ بجميـ ــع تكـ ــتَتهم
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وتجمعــاتهم ـ صــفا واحــدا  . .ويــدا واحــدة  . .وقلبــا واحــدا  . .أمــام أعــداء األمــة وامللــة  . .وأمــام لــل خطــب
يتهددهم  . .ويتهدد أمنهم ووجودهم!
كما ونهيب بهم بأن يتقوا هللا فـي إخـوانهم  . .وفـي حرمـات وأطفـال ونسـاء إخـوانهم  . .فحـذاري أن
َ

َ

تقول لل جماعة :هذا األمرال يعنينـي  . .ال يلصـني  . .املهـم أن أسـلم  . .ويسـلم حزبـي أو تسـلم جمـاعتي .
 .ولو هلك اآلخرون !! . .
فهــذه النظــرة األنانيــة إضــافة إلــى كونهــا ملالفــة لتعــاليم الشــريعة  . .ولعقيــدة الــوالء والب ـراء فــي
اإلســَم  . .كم ــا تق ــدم  . .فه ــي خط ــأ م ــن جهــة البع ــد األمن ــي لجمي ــع الجماع ــات اإلس ــَمية؛ ألن عملي ــات

اإلبـادة والتصـفية التــي يشـنها القــوم علـى املســلمين  . .لـن تقتصـرعلــى عناصـرأنصــاراإلسـَم وحســب . .
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وإنمــا هــم أول مــا ُيبتــدأ بهــم  . .فــإن انتهــوا مــنهم انطلقــوا إلــى ريــرهم مــن الجماعــات واألفــراد  . .وهكــذا إلــى
َ
أن ينتهوا من القضاء على آخر نفس إسَمي في املنطقة يقول ربي هللا !! . .
ُ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
لــل جماعــة ســتؤلل ســتقول يــوم أن تؤلــل :أللــت عنــدما أللــت جماعــة أنصــاراإلســَم  . .أللــت
ُ
يوم أن خذلت جماعة أنصاراإلسَم !! . .
نسأل هللا تعالى أن يحفظ أنصاراإلسَم  . .وجميع املسلمين من لل سوء  . .وأن ينصـرهم علـى

أعدائهم أعداء الدين  . .إنه تعالى سميع قريب مجيب  . .والحمد هلل رب العاملين.
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فتوى تتعلق بدفع العدو الصائل عن العراق
بسم هللا الرحمن الرحيم

سؤال :قلتم في فتوى سابقة" :ال يجوز االلتحاٍ أو االنضمام إلى الجيش البعثي العراقي
للقتال في صفه . ". .
والسؤال :تعلمون أن أمم الكفر والنفاٍ للها قد تجمعت على رزو العراٍ وأهل العراٍ .
 .وخَل الغزو والحرب تحصل فرص عديدة تسمح للجند بالهروب والفرار من ذلك الجيش . .
فهل تنصحون بذلك  . .وهل ُيفهم من كَمكم جوازفعل ذلك  . .؟
ثم قلتم" :لل مسلم يجب أن يأخذ موقعه ودوره في مواجهة الغزو األمريكي للعراٍ
بصورة جيوب وتنظيمات إسَمية مميزة ومستقلة عن القيادات الطارية املرتدة . ". .
والسؤال :فإن تعثر على املسلمين فعل ذلك ،وبلاصة في املراحل األولى من الغزو املرتقب
ً
فما هو الحل ،وما هو البديل  . .نرجو اإلجابة لألهمية القصوى ،وجزاكم هللا خيرا؟

الجواب :الحمد هلل ،والصَة والسَم على رسول هللا ،وبعد.
األصل في قوافل الجهاد أن تمض ي تحت راية إسَمية ،وفي صف إسَمي ،وتحت قيادة إسَمية،
وجدت الجماعة اإلسَمية التي تجاهد في سبيل هللا والتي لها قياداتها
ولهدف وراية مشروعة ،فإذا ِ

املستقلة  . .يجب حينةذ على جميع من يقدر من املسلمين أن ينحازإليها ُويقاتل معها وفي صفوفها .
 .وال يجوز القول بلَف ذلك  . .فإن تعثر ذلك يجب على الجندي املسلم العراقي أن يثبت في
معسكره وموقعه ،ليستفيد من إمكانيات وعتاد الجيش الذي هو فيه  . .وكذلك العناصر الشريفة
الصادقة املؤمنة املوجودة في ذلك الجيش وهم كثر إن شاء هللا  . .على نية دفع العدو الصائل ونية
الجهاد في سبيل هللا  . .وال نرى له الفرار وال الهروب  . .وال االعتزال وترك السَح ليسمح بذلك
لألمريكان بغزو البَد والعباد  . .ولو فعل فهو فار من الزحف  . .وله وعيد الفار من الزحف ،كما
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قال تعالىَ  :و َم ْن ُي َوله ْم َي ْو َمةذ ُد ُب َر ُه إ َّال ُم َت َحر ًفا لق َتال َأ ْو ُم َت َحيزًا إ َلى ف َةة َف َق ْد َب َاء ب َغ َ
ضب م َن َّ
اَّلل
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
س امل ِص ُيراألنفال .16 :فوقت الفرار ولى  . .ليس هذا وقته وال أوانه  . .فَ ينبغي
ومأواه جهنم و ِبئ
الحديث عنه والروم على تلوم العراٍ  . .يهددون املسلمين في بَدهم وديارهم!
وكذلك املسلمين في العراٍ ورير العراٍ إن تعثر عليهم جهاد ودفع العدو الغازي الصائل؛
املتمثل في الطاروت األكبر أمريكا ومن دخل في حلفها  . .إال من خَل االنلراط والتعاون مع املؤسسة
العسكرية العراقية لهم ذلك ،بل يجب ،فيقاتلون على نية دفع العدو الصائل والدفاع عن دينهم،
ُ
وأرضهم ،وأنفسهم ،وحرمات املسلمين  . .ويعقدون نية الجهاد في سبيل هللا وحده  . .فإن قتل أحدهم
ً
ُيبعث شهيدا على نيته إن شاء هللا  . .فهذه نازلة خطيرة وحالة استثنائية ال أرى لها سوى هذا
التوجيه ،وذلك لألسباب التالية:
 -1الجيش العراقي فيه الكافر واملسلم  . .بينما الجيش األمريكي ومن دخل في حلفه للهم كفار
ً

بَ خَف  . .فالجيش العراقي من هذا الوجه أقل شرا.
ً
 -2نَحظ أن قيادات الجيش العراقي ـ ومنذ زمن ـ قد ابتعدوا كثيرا في خطاباتهم وللماتهم عن
التوجه البعثي القومي االشترالي  . .ليصبغوها بالطابع اإلسَمي اإليماني الجهادي الصرف  . .ولو قيل
ليطيب من خطباء مساجد املسلمين تكلم عن الجهاد ربما ال ُيحسن أن يأتي بكلماتهم وعباراتهم  . .مما
يدل ُويشعر أن مبادئ حزب البعث الكافرة لم تعد لها ذلك األثر أو البعد في نفوس العراقيين قيادة
ً
وشعبا  . .وهذا ال شك أنه معتبرعند النظرفي مثل هذه النوازل.

ثم كفر طواريت العراٍ  . .ال يعني وال يستلزم بالضرورة كفر العراٍ  . .وكفر شعب العراٍ . .
وكفر خيرات العراٍ  . .وكفر املؤسسات املوجودة في العراٍ والتي يرتد خيرها ونفعها على شعب العراٍ

 . .وهذا كذلك ال شك أنه معتبرعند النظرفي مثل هذه النوازل.
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ً
ً
فطواريت العراٍ شلة قليلون  . .وهم إلى أفول عاجَ أم آجَ  . .أما الباقي هو العراٍ  . .دين
العراٍ  . .هم مسلمو وأهالي العراٍ  . .خيرات وبترول العراٍ  . .قوة وسَح وقدرات العراٍ  . .هذا

الذي يجب أن نفكربه ونقلق له  . .وتنهض الهمم للحفاظ عليه.
 -3الجيش العراقي ـ عن قصد أو رير قصد  . .شاء أم أبى ـ فهو في هذا الحدث الجلل في موقف
املدافع عن األمة ،وعن العراٍ وعن مسلمي العراٍ وحرماتهم  . .بينما الجيش األمريكي ومن دخل في
حلفه من الصليبيين فهم صراحة يستهدفون رزو بَد املسلمين واالعتداء على جميع حرماتهم
ومقدساتهم ،وثرواتهم  . .ورزو األمة من وراء رزو العراٍ!
ُ
ً
 -4املعركة وإن لم تعلن من طرف العراٍ صراحة على أنها بين الكفر واإليمان  . .فإنها أعلنت
من الطرف اآلخر األمريكي الصليبي صراحة أنها معركة بين اإليمان والكفر  . .بين أمم الصليب والكفر
وأمة اإلسَم  . .فهي من هذا الوجه معركة املسلمين للهم وليس معركة العراٍ وحسب!
 -5وجود الضرورة التي تبيح ذلك؛ وتكمن هذه الضرورة في أن املسلمين ال خيار لهم سوى
اتلاذ هذا املوقف  . .إذ لو اعتزلوا القتال والجهاد فهذا يعني ـ عن قصد أو رير قصد ـ تسهيل عملية
ً

رزو الصليبيين لبَدهم  . .ويعني كذلك مزيدا من ضياع األرض والعرض وما تبقى لهم من دين . .
إضافة للضرر العام الواسع ـ املتفق عليه بين جميع العقَء واملحللين ـ الذي سينعكس على األمة
برمتها  . .وهذا ال يجوز التواطؤ عليه!
 -6ال يصح وال يستقيم أن نصدر فتاوى بكفر من أعان األمريكان على العراٍ  . .ثم بنفس
الوقت نطالب مَيين املسلمين في العراٍ وخارج العراٍ بكف األيدي عن قتال األمريكان  . .فمطالببنا
بكف األيدي عن القتال والجهاد هو ذاته عون لألمريكان على العراٍ وأهل العراٍ!
لهم ِ
ثم اعلم أيها األخ القارئ :إن أي فتوى تعين أو تسهل للصليبيين رزوهم لبَد املسلمين ـ بغض

النظرعن نية وقصد صاحبها ـ فهي ليست بش يء  . .يجب إعادة النظرفيها  . .ودين هللا تعالى بريء منها.
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هذا هو الحل وهذا هو البديل مع ضرورة االنبباه إلى عقد النية على الجهاد في سبيل هللا تعالى
وحده  . .وإخَص النية هلل تعالى  . .والتبرؤ من حزب البعث الكافر ومن قياداته  . .فإن من قاتل لكي
تكون العزة هلل ولدينه فهو في سبيل هللا  . .ومن قاتل لكي تكون العزة للطاروت فهو في سبيل الطاروت
 . .فعلى اإلخوان أن يبنبهوا لذلك فإن هذه الروح تلرج مرة ال ألف مرة  . .فليحرص أحدنا على أن

يجعلها خالصة في سبيل هللا تعالى وحده.
وفي اليتام لعله من املناسب ـ من قبيل اإلعذار ولعلهم يهتدون ـ أن أتوجه بهذه الكلمة إلى
ً
قيادات العراٍ ،فأقول :إن كنتم صادقين حقا في إعَن الجهاد ضد الطغيان األمريكي ومن دخل في
ً ُ
حلفهم  . .وترربون من األمة حقا أن تشارك وتأخذ دورها بفعالية ضد العدوان الصليبي الذي يهدد
األمة والعراٍ سواء  . .عليكم باإلعَن صادقين عن األمور التالية:
ً
 -1التبرؤ عَنية وصراحة ورسميا من حزب البعث العربي االشترالي ،ومن مبادئه الكفرية

الشركية  . .ومن مؤسسيه  . .ومن لل ما يتعارض مع تعاليم ومبادئ اإلسَم الحنيف.
 -2اإلعَن صراحة عن الدخول في طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله ،ومن ذلك اإلعَن عن

تطبيق أحكام هللا تعالى وشرعه.
 -3عوملة الجهاد  . .وفتح أبواب العراٍ للمتطوعين من الذين يطوقون للجهاد في سبيل هللا . .
ليأخذوا دورهم الطبيعي في الذود عن األمة ودينها وحرماتها  . .وما أكثرهم!
فإن فعلتم ذلك فقد أعذرتم  . .ورفعتم الحرج عن األمة  . .وعلمتم يومةذ ملن ستكون الغلبة

والنصر . .والسؤدد  . .وإال ستظلون في موضع االتهام  . .والشك والريبة  . .مهما رفعتم من شعارات . .
إضافة إلى اليسران ـ الذي يجب أن تتوقعونه ـ في الدنيا واآلخرة  . .وهلل األمرمن قبل ومن بعد.
وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
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ل ال ُّثغُور
بَذلُ النُّصحِ في الجوابِ عمَّا سألَ عنه أه ُ
(معَ تعليقات علميَّة على ميثاقِ الجماعة السَّلفيَّة)
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل وحده ،والصَة والسَم على من ال نبي بعده ،وبعد.
ً
عمَ بواجب النصح وبذله لآلخرين  . .وعدم كتمان العلم وحجبه عن الناس  . .أجد نفس ي
ً

ً

ً

شرعا ملزما بنصح لل من يطلب النصح  . .كما أجد نفس ي ملزما بالجواب عن لل ما يردني من أسةلة .
ً
 .أيا لانت طبيعة هذه األسةلة ،والجهة املرسلة لهذه األسةلة؛ ما دام صاحبها يلتمس من أسةلته
االسترشاد ،وطلب الهداية ومعرفة الحق  . .ال الفتنة واليداع واملكر!
وقد وردتني مجموعة من الرسائل واملسائل من األخوة املجاهدين في "الجماعة السلفية
للدعوة والقتال"  ،يسألونني النصح ،والتوجيه ،واإلرشاد  . .وهذا حقهم ال مناص إال أن نجيبهم ملا

سألوا عنه  . .وهللا تعالى حسبنا ونعم الوكيل.
وقبل أن أشرع في اإلجابة عن أسةلتهم  . .أعرض رسائلهم ومسائلهم كما وردتني  . .ألجيب عنها ـ

إن شاء هللا ـ بعد ذلك رسالة رسالة ،ومسألة مسألة.

ـ الرسالة األولى:

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل و صل اللهم على محمد و آله و صحبه و سلم
الجماعة السلفية للدعوة والقتال
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إلى فضيلة الشيخ :أبي بصيرـ حفظه هللا ـ
السَم عليكم و رحمة هللا و برلاته.
قال تعالى( :و اسألوا أهل الذكرإن كنتم ال تعلمون) .اآلية.
استض ــاءة بهـ ــذه اآليـ ــة الكريمـ ــة و إقتـ ــداء بس ــلفنا الصـ ــالح فـ ــي االسـ ــتعانة بأهـ ــل العلـ ــم -
الصــادقين واملعــروفين بســَمة العقيــدة و املنه ـالجواب :فــي معرفــة الحــق و التوصــل إليــه و الرجــوع
إليهم في النوازل التي تلم باألمة.
ومـ ــن هـ ــذا املنطلـ ــق و مـ ــا علمنـ ــاه عـ ــنكم مـ ــن نصـ ــرة للحـ ــق و حفـ ــاظ علـ ــى األمـ ــة مـ ــن الزيـ ــغ
واالنحـ ـراف و محارب ــة الب ــدع و الض ــَالت توجهن ــا إل ــيكم به ــذا الطل ــب راج ــين م ــن امل ــولى تع ــالى أن
يجعلنا و إياكم حماة لهذا الدين فنقول وباهلل تعالى التوفيق:
إن الجماعة السلفية للدعوة و القتال وضعت لها برنامجا علميا وعمليا أسمته (امليثاٍ)
هادفــة مــن وراء ذلــك الحفــاظ علــى منهجهــا مــن الزيــغ و االنحـراف وعلــى نظامهــا مــن اليلــل ،فكــان
هــذا امليث ــاٍ -كم ــا يَح ــظ ذل ــك ل ــل م ــن اطل ــع علي ــه -يح ــوي الكثي ــرم ــن اإلجم ــاالت الت ــي تحت ــاج إل ــى
تفصيل و مسائل تحتاج إلى بحث ودراسـة وبسـط مـع طلـب الكثيـرمـن األخـوة إصـدارونشـرمطبـوع
مفصل لهذا امليثاٍ.
ولتحقيق ذلك نرجو أن تعينونا عليه و تفيدونا بمَحظـاتكم و نصـائحكم جـزاكم هللا عنـا و
عن اإلسَم خيرالجزاء.
وقد أرفقنا طلبنا هذا إليكم بنسية من امليثاٍ.
وفـ ــي انتظـ ــارردكـ ــم نسـ ــأل هللا العلـ ــي القـ ــديرأن يحفظكـ ــم و يـ ــديم نصـ ــرتكم للمجاهـ ــدين و
خدمتكم للدين و جزاكم هللا عنا و عن املسلمين خيرالجزاء.
حرر يوم  20شوال 1424هـ
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الجماعة السلفية للدعوة و القتال.

ـ الجواب:
األخوة مجاهدي الجماعة السلفية للدعوة والقتال  . .حفظهم هللا ورعاهم من لل ما ُيسيئهم،

ُويس يء جهادهم في الدنيا واآلخرة.
وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد.
ً
ً
نزوال عند رربتكم وطلبكم  . .وعمَ بما يوجبه علينا ديننا الحنيف من بذل النصح  . .فقد
ً
قمت بمراجعة ميثاٍ الجماعة املسؤول عنه  . .فألفيته بعمومه جيدا وهلل الحمد  . .مع وجود بعض
الهفوات والثغرات  . .واإلجماالت املبهمة  . .تحتاج إلى ش يء من التوضيح والتصحيح  . .أتعرض
لذكرها ومناقشتها ـ إن شاء هللا ـ بالبسلسل بحسب ورودها في نص وصفحات امليثاٍ  . .بحسب

االستطاعة وما يسمح به الوقت ،وهللا املستعان.
قلتم" :ملا لان نوع اإلنس ان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامة معاشه،
واالستعداد ملعاده ،وذلك االجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع و التعاون ،حتى
يحصل بالتمانع ما هو أهله ،و يحصل بالتعاون ما ليس له  .فصورة االجتماع على هذه الهيةة
هي امللة  ". .ا -هـ.
أقول :امللة إذا أطلقت فهي تعني اإلسَم  . .تعني التوحيد ،كما في قوله " :لل مولود يولد

على امللة" ؛ أي على اإلسَم والتوحيد.
والسؤال :هل صورة اجتماع اإلنسان مع بني جنسه على الهيةة الغامضة الواردة في الفقرة
أعَه تكون هي امللة؛ بمعنى هي اإلسَم والتوحيد  . .؟!
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ُ
ليس بمثل هذه العبارات املشكلة والغامضة تستفتح املواثيق والدساتير ! . .
ثم عزوتم الكَم أعَه لكتاب "امللل والنحل"  . .فأي امللل والنحل تعنون وأنتم تعلمون أنه
يوجد أكثرمن كتاب ألكثرمن مؤلف بهذا العنوان  . .؟!
أما من حيث الصيارة فلو قيل" :ملا لان نوع اإلنسان محتاجا إلى االجتماع مع اآلخر من بني

جنسه  . ". .لكان أجود وأحسن.
قلتم" :وملا لان من طبيعة اإلسَم ومنهجه أنه شامل ملناهج الحياة للها  ". .ا -هـ.
ً
أقول :لو قلتم أنه شامل ملناحي الحياة للها  . .بدال من قولكم "أنه شامل ملناهج الحياة للها"
ً
لكان أصوب وأحسن؛ إذ املناهج منها الحق ومنها الباطل  . .فكيف يكون اإلسَم شامَ لها للها  . .؟!

قلتم" :اقتض ى أن تكون هناك جماعة  ،السنة هي منهجها في العقيدة ،و العبادة و
املبادئ و الحقوٍ و املعامَت و الدعوة و األخٍَ ،والسياسة واالقتصاد  . . .ا -هـ.
أقول :لو قلتم الكتاب والسنة أو اتباع الكتاب والسنة  . .لكان أحسن وأفضل  . .وقد تكرر
ً
هذا اللفظ؛ لفظ السنة منفردا في مواضع عدة لان ُيستحسن أن ُيقرن بالذكر مع الكتاب  . .وهللا

تعالى أعلم.
قلتم ":وهو ال يقوم ـ أي الجهاد ـ إال بالجماعة " . .ا -هـ.
أقول :لو قيل :بجماعة منظمة بصيغة النكرة  . .لكان أحسن وأصوب؛ ألن إضافة أل
التعريف إلى للمة" الجماعة " ُيفيد أن الجهاد ال يقوم إال بجماعة محددة ومعلومة  . .وهذا حصر
خاطئ ال ُيسلم به  . .إذ أن الجهاد يمض ي بها وبغيرها!

قلتم ":وبناء عليه ُوجد هذا امليثاٍ الذي وضعته الجماعة السلفية للدعوة والقتال
نظاما خاصا بها ينشرمفاهيمها و يذب عنها ويمكن لها ويحافظ على كيانها واستمراريتها " . .ا -هـ.
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أقول :امليثاٍ مجموعة من املبادئ واألفكار  . .فكيف يبسنى له أن ينشر مفاهيم الجماعة
ُ
مكن لهاُ ،ويحافظ عليها وعلى استمراريتها  . .؟!
ويذب عنها ،وي ِ
والصواب هو العكس؛ أن الجماعة هي التي تعمل على نشر مبادئ امليثاٍ ،وهي التي تذب عنه،
وتعمل على تفعيله ،وتحافظ عليه ! . .
األفكار وكذلك املبادئ ـ مهما لانت جميلة وبراقة ـ تظل راقدة ذابلة ال حراك لها وال أثر  . .إلى أن

يحتضنها صفوة من الرجال  . .فيعيشونها في أنفسهم ووجدانهم  . .ومن ثم يتحركون بها لآلخرين . .
ُويضحون في سبيلها لل رال ونفيس!

قلتم ":عقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة الكرام و تابعيهم و تابعي هؤالء
وعلى رأس السلف رسول الهدى محمد  ا -هـ.
أقول :ال يكفي هذا اإلجمال في مسائل االعتقاد إذ ال بد من ذكرها وتناولها على وجه التفصيل
والبيان الذي يميز املجاهد السني املتبع لنهج النبي  عن البدعي املنحرف؛ حيث كثير من الجماعات
املبتدعة واملنحرفة تزعم أنها ـ فيما هي عليه من البدع واالنحرافات ـ تببع النبي  وتسلك نهجه
وطريقته  . .ولكنها ما إن تبناول الحديث عن عقائدها ومنهجها بش يء من التوسع وعلى وجه التفصيل
إال ويظهركذب زعمها في كونها تببع النبي املصطفى  . . وتسلك طريقته ومنهجه!
ثم لو قلتم وتابعي تابعيهم  . .لكان أحسن من قولكم "وتابعي هؤالء" !

ُ
قلتم" :و ال يجوز أن يفهم اإلسَم إال بفهم السلف الصالح ألدلة كثيرة تنظـرفـي كتـب شـيخ
اإلسَم عامة و بلاصة في ":نقض املنطق له ص  3و ما بعدها "ا -هـ.
أقول :ليس لل فرد عنده كتاب" نقض املنطق " . .فليس بمثل هذا العزو ـ وبلاصـة عنـد كتابـة
ُ
دســتور أو ميثــاٍ ـ ُيســتدل علــى العقائــد واملنــاهج  . .وتقــام الحجــة علــى العبــاد وامليــالفين  . .والــذي أراه
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إمـ ــا أن تسـ ــتدلوا علـ ــى املسـ ــألة بأدلـ ــة الكتـ ــاب والسـ ــنة ومـ ــا أكثرهـ ــا وأيسـ ــرها  . .وإمـ ــا أن تمسـ ــكوا عـ ــن
االستدالل  . .وتحذفوا العزو الذي عزوتم عليه!

قل ــتم ":والواج ــب عل ــى ل ــل مس ــلم ومس ــلمة أن يحك ــم الكت ــاب و الس ــنة الثابت ــة ف ــي جميـ ـع
مسائل ا العقيدة واألحكام و األخٍَ و عدم رد ش يء منها أو تأويله "ا -هـ.
ُ
أق ــول :حص ــراالحتك ــام إل ــى الكت ــاب والس ــنة فيم ــا ذك ــروحس ــب في ــه مش ــكل؛ ل ــذا ل ــو قي ــل :يج ــب
تحك ــيم الكت ــاب والس ــنة ف ــي جمي ــع مس ــائل ال ــدين وال ــدنيا  . .وع ــدم تأوي ــل شـ ـ يء منه ــا التأوي ــل املي ــالف

لقواعد وضوابط وأصول الشريعة  . .لكان أحسن وأصح.
قل ــتم ":الواج ــب األخ ــذ بم ــا ورد ع ــن الص ــحابة ف ــي بي ــان املس ــائل الديني ــة عام ــة ومس ــائل
العقيدة و اإليمان خاصة ،مثل علو هللا على خلقه "ا -هـ.
أقول  :الصحابة اتفقوا في مسائل واختلفوا في مسائل؛ فما اتفقوا عليه يجب اتباعهم؛ ألن
ُ
اتفــاقهم وإجمــاعهم حجــة ال تجــوز ملالفتــه ،ومــا اختلفــوا فيــه تــرد أقــوالهم إلــى الكتــاب والســنة
ُ
يعـوا َّ َ
فيببـع ،لقولـه تعـالىَ  :يـا َأ ُّي َهـا َّالـذ َ
اَّلل َو َأط ُ
ين َآم ُنـوا َأط ُ
ُوينظر أيها أقرب إلى الحـق ُ
يعـوا َّ
الر ُسـو َل َوأو ِلـي
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
ْ َ
َ
ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُّ ُ َ َّ
اَّلل َو َّ ُ
ـاَّلل َوال َيـ ْـو ِم اآل ِخـ ِـرذ ِلـ َـك خ ْيـ ٌـر
الرســو ِل ِإن كنــتم تؤ ِمنــون ِبـ ِ
األمـ ِـر ِمــنكم فـ ِـإن تنــازعتم ِفــي ش ـ ْيء فــردوه ِإلــى ِ
ََ ْ َ ُ َْ ً
يَالنساء.59 :
وأحسن تأ ِو
كــذلك حصــراتبــاع الصــحابة واألخــذ عــنهم فيمــا لــه عَقــة باملســائل الدينيــة دون الدنيويــة فيــه

نظرومشكل ال ُيسلم به.
قلتم ":ال يجوز اليوض في املسائل االعتقادية إذ ال مجال للعقل فيها " . .ا -هـ.
أقـ ــول :مسـ ــائل االعتقـ ــاد تشـ ــمل مسـ ــائل اإليمـ ــان والكفـ ــر ،ومسـ ــائل الغيـ ــب ،ومسـ ــائل الوعـ ــد
والوعيــد ،ومســائل القضــاء والقــدر  . .وريرهــا مــن املســائل  . .فــإطٍَ عبــارة" ال يجــوز "اليــوض فــي لــل
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ذلك إطٍَ ريردقيق  . .ألن اليوض منه ما يكـون علـى سـبيل التفسـيروالفهـم لـدالالت الـنص  . .ومـراد
الشارع ! . .
ولــو قيــل :اإلمســاك عــن طلــب العلــم املحجــوب  . .واالقتصــارعمــا ورد فــي ذلــك مــن نصــوص عــن

طريق النقل  . .لكان أحسن وأدٍ.
أمــا إن لــان مــرادكم أنــه ال يجــوز تقريــرشـ يء مــن مســائل االعتقــاد بالعقــل مــن ريــرنــص  . .أقــول
كذلك املسائل الفقهية التعبديـة ال يجـوز تقريـرشـ يء منهـا بالعقـل مـن ريـرنـص وال دليـل  . .فاسـتثنائكم
ملسـائل االعتقــاد يـوهم أنــه يمكــن تقريـراملســائل الفقهيـة التعبديــة عــن طريـق العقــل مـن ريــرنــص  . .وال
أظنكم تقصدون ذلك!

قلتم ":والعودة بهم إلى املنهج السلفي العلمي الصحيح " . .ا -هـ.

أقول :لو قيل :العودة بهم إلى املنهج السلفي العلمي العملي الصحيحين لكان أحسن وأصح.
قلــتم ":والواجــب تــوقيرالعلمــاء الربــانيين واالســتفادة مــنهم دون تقليــد أحــد مــنهم بعينــه . .
"ا -هـ.
أقول :قولكم" دون تقليد أحد منهم بعينه "فيه مشكل إذ أن الناس إما مجتهد ـ ومـا أقلهـم ـ وإمـا
مقلد متبع ملجتهد  . .ولو قيل :من دون التعصب إلى أحد منهم على حساب الحق  . .لكان أحسن وأدٍ!
ولو قيل كذلك :ال بأس بتقليدهم واتباعهم على بينة وبصيرة بأدلتهم الشرعية  . .من رير

تعصب ألحد منهم على حساب الحق  . .لجازذلك ،وهو حسن.
قل ــتم ":ول ــل بدع ــة ض ــَلة كم ــا ق ــال رس ــول هللا  ،وم ــن ه ــذه الب ــدع الط ــرٍ الص ــوفية
واملعتزلة والرافضة  ،الشيعة والجهمية واليوارج املارقون واملرجةة وريرهم "ا -هـ.
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أق ـ ــول :اس ـ ــتدللتم عل ـ ــى الب ـ ــدع باملبتدع ـ ــة والف ـ ــرٍ الض ـ ــالة  . .وه ـ ــذا ل ـ ــيس بحسـ ـ ـن؛ إذ يك ـ ــون
االســتدالل علــى البــدع بــذكرالبــدع ذاتهــا ،كقــولهم بللــق القـرآن ،وكقــولهم بــالتكفيرباملعاصـ ي والــذنوب
الت ــي ه ــي دون الكف ــروالش ــرك ،وق ــولهم ب ــأن اإليم ــان ه ــو التص ــديق  . .ونح ــو ذل ــك  . .أم ــا عن ــدما يك ــون
الحــديث عــن املبتدعــة ال البدعــة ،حينةــذ ُيستحســن ذكــرأهــل البــدع بأعيــانهم وذكــرأســماء الفــرٍ التــي
ينتمون إليها!
ثــم ذكــركم لهــذه الفــرٍ اليبيثــة الضــالة تحــت عنــوان ومســمى البدعــة فيــه إجمــال ملــل؛ إذ أن
من هذه الفرٍ التي ذكرتموها ما تكون لافرة باتفاٍ أهل العلم ،ومنها ما اختلف على كفرها  . .ومنها مـا
ُ
أمسـ ــك عـ ــن كفرهـ ــا كفرقـ ــة وطائفـ ــة مـ ــع تكفيـ ــربعـ ــض مـ ــن يقـ ــول بقولهـ ــا ويعتقـ ــد باعتقادهـ ــا  . .وهـ ــذا
التفصـيل مبســوط فــي كتــب االعتقــاد والفــرٍ املعتمــدة عنــد أهــل الســنة والجماعــة  . .لــذا أعــود فــأقول:
ذكركم لهذه الفرٍ الضالة املضلة تحت مسمى البدعة  . .تبسيط ملل لحقيقة وواقع هذه الفرٍ!

ً
قلتم ":وال نكفرمسلما بكل ذنب كبيرأو صغيرما لم يستحله " . .ا -هـ.
أقول :إطٍَ عبارة" بكل ذنب كبيرأو صـغير"مشـكل؛ إذ قـد ُيفهـم منـه عمـوم الـذنب بمـا فـي ذلـك
الذنب الذي يرقى إلى درجة الكفروالشرك  . .وهذا فهم خاطئ طاملا اتكأ عليه أهل التجهم واإلرجاء!
ً
ُ
لــذا الصــواب أن ُيقــال :ال نكفــر مســلما بــذنب ـ دون الكفــروالشــرك ـ مــا لــم يســتحله؛ ألن الكفــر
ُ
كفرصاحبه من دون أن ُيشترط له االستحَل!
والشرك كفربذاته ي ِ

قلتم ":ومن وقع في الكفرال يكون لافرا بمجرد ذلك حتى تقوم عليه الحجـة ،إذ التكفيـرلـه
شروط وموانع كما قرره األئمة " . .ا -هـ.
ُ
أقــول :هــذا لــيس علــى إطَقــه؛ إذ أن قيــام الحجــة تشــترط ملــن يقــع فــي الكفــرلعجــزال يقــدرعلــى
دفعــه  . .أمــا مــن يقــع فــي الكفــر مــن ريــرعجــزوال عــذر معتبــرفهــذا يكفــربعينــه وال ُيشــترط لتكفيــره قيــام

281

1424/11/16هـ
2004/01/08م
ً
الحجة عليه؛ ألن الحجة قائمة عليه أصَ  . .وهو الذي يرفضها ُويعرض عنهـا  . .واشـتراط قيـام الحجـة
في م ثل هذه املواضع ضرب من العبث والتفريط بأحكام هللا تعالى من أن تأخذ طريقها إلى مستحقيها!
ً
والصواب أن ُيقال هنا :من وقع في الكفر ملانع شرعي معتبر ال يكون بذلك لافرا بعينه حتى تقوم

عليه الحجة التي تدفع ُوتذيل عنه ذلك املانع ،وهللا تعالى أعلم.
قل ــتم ":ونق ــول أن اإليم ــان يزي ــد وي ــنقص ،يزي ــد ب ــالعلم الن ــافع والعم ــل الص ــالح ،وي ــنقص
بالذنوب واملعاص ي " . .ا -هـ.
أقــول :قبــل ذلــك لــان ُيستحســن أن تبينــوا بــأن اإليمــان :اعتقــاد ،وقــول ،وعمــل  . .كمــا هــو عليــه
اعتقاد أهل السنة والجماعة  . .ثم بعد ذلك تلوضوا في الحديث عن الزيادة والنقصان!

قلتم ":ونعوذ باهلل من رأي اليوارج وفكرهم " . .ا -هـ.

أق ــول :ل ــو قل ــتم نبـ ـرأ إل ــى هللا تع ــالى م ــن معتق ــد الي ــوارج وأه ــوائهم  . .لك ــان أحس ــن وأصـ ــوب . .
ً
وكــذلك لــو قلــتم :نب ـرأ إلــى هللا مــن معتقــد املرجةــة وأهــوائهم  . .بــدال مــن القــول :مــن رأي املرجةــة  . .فهــو

أحسن ،وهللا تعالى أعلم.
قلتم ":قتال املرتدين مقدم على قتال ريرهم من الكفاراألصليين " . .ا -هـ.
ً
ً
أقــول :هــذا لــيس علــى إطَقــه؛ فاملســألة مرتبطــة بــالنظرإلــى أيهمــا أشــد خط ـرا وضــررا علــى أمــة

اإلسَم واملسلمين  . .وبتقديرات أمراء الجهاد والثغور ،وهللا تعالى أعلم.
ُ
قلتم ":فَ تعقد لهم ـ أي للمرتدين ـ ذمة ،وال أمـان ،وال عهـد ،وال صـلح ،وال هدنـة ،وال ُيقبـل
منهم إال التوبة أو السيف "ا -هـ.
ً
أقول :أيضا هذا ليس على إطَقه فاملسألة مرتبطة بمدى قـوة وشـوكة املسـلمين  . .ومـدى قـوة
وشوكة املرتدين  . .ومدى تحقيق املصالح ودفع املفاسـد مـن تقـديم هـذا وتـأخيرذاك  . .ثـم مـا ُيمكـن أن
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ُيق ــال م ــن أحك ــام ف ــي مراح ــل الق ــوة والش ــوكة واملنع ــة ،ووج ــود الس ــلطان والدول ــة  . .ال ُيمك ــن أن ُيق ــال
ُويعمل به في مراحل االستضعاف ،واملطاردة ،والتلفي  . .ومـا ُيمكـن أن ُيقـال مـن فقـه فـي قتـال الجبهـات
ً
املتباين ــة املنفص ــلة جغرافي ــا ال ُيمك ــن أن ُيق ــال ف ــي قت ــال الش ــوارع املتداخل ــة الت ــي يع ــيش فيه ــا املح ــارب
ُ
ً
واآلمن معا  . .هذا فقه ال بد من أن ُيتنبه له  . .وإال وقعنا بالزلل وبالبشبع بما لم نعط وما ليس فينا!
ُ
عرض نفسه للبَء ليس له به طاقة".
وفي الحديث ":ليس بمؤمن من أذل نفسه؛ ي ِ
ً ُ
فلــو مــثَ :خيــرت جماعــة مـن الجماعــات بــين االسبةصــال املحقــق لجميــع أفرادهــا  . .وبــين هدنــة
ً
مؤقتــة مــع املرتــدين تضــمن لهــم االنســحاب اآلمــن ونحــوه  . .ال أظــن فــي مثــل هــذه الحالــة فقيهــا ُيفتــي هــذه
َ
الجماعة بعدم جوازعقد مثل هذه الهدنة لكون الطرف املتعاقد معهم من املرتدين!
وفــي األثــرالــذي أخرجــه البل ـاري وريــره عــن طــارٍ بــن شــهاب ،قــال ":جــاء وفــد ُبزاخــة مــن َ
أســد
ورطفان إلى أبي بكريسألونه الصلحَّ ،
فليرهم بين الحرب املجلية ،والسلم امليزية .". .
ق ــال الش ــولاني ف ــي ني ــل األوط ــار :وق ــد اس ــتدل ب ــاألثرامل ــذكور عل ــى أن ــه يج ــوز مص ــالحة الكف ــار

املرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم ،ورد ما أصابوه من املسلمين  . .ا -هـ.
قلت :والشاهد من األثر ومن كَم الشولاني ثبوت وجواز مبدأ الصلح مع الكفار املرتدين إن

قضت الضرورة واملصلحة ذلك ،وهللا تعالى أعلم.
قلتم ":موقفنا من املبتدعة كجماعة التكفير ،وجماعة اإلنقاذ ،والجزأريين الضالين ،هو
البراء منهم ومن بدعهم حتى يتوبوا و يعودوا إلى منهج السلف وال نحكم بكفرهم "ا -هـ.
أقول  :ما داموا مسلمين لم تحكموا بكفرهم ،لان ينبغي أن يقتصر البراء من أفعالهم وأقوالهم
ً
ً
ومواقفهم امليالفة للشرع من دون البراء منهم؛ ألن املسلم ـ مهما لان عاصيا ومنحرفا ـ يبقى له حق
ُ
املواالة على املسلمين  . .وإن لان وال بد ،لكم أن تشيروا إلى نوع مجافاة وبغض لهم بحسب ما هم عليه
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ً
من بدع وملالفات شرعية ،ولكن ليس لكم أن تعلنوا البراء منهم مطلقا كما تتبرءوا من الكافرين ،وهللا

تعالى أعلم.
قلتم ":واملرتد إذا أسلم قبل القدرة عليه وحسنت توبته وأقبل على هللا فهو آمن بإيمانه
مسلم بإسَمه " . .ا -هـ.
أقول :مفهوم كَمكم أن املرتد إذا تاب بعد القدرة عليه ال تقبل توبته ،وهو رير آمن ،وهذا
ً
بلَف السنة التي دلت على أن املرتد ُيسبتاب ثَثا  . .أما الذي ال ُيسبتاب هو املرتد ردة مغلظة . .

وكذلك الزنديق  . .إال إذا تاب قبل القدرة عليه ،فإن توبته ُتقبل.
قلتم ":ومن قاتل دون هذا الطاروت املرتد فحكمه حكمهم " . .ا -هـ.
أقول :أي طاروت تعنون وتقصدون  . .من قولكم هذا الطاروت ؟!
ً
ثم الذي ُيقاتل دون ريره من الطواريت املرتدين ال يكون مرتدا مثلهم  . .؟!
لذا لو قلتم :من قاتل دون الطواريت املرتدين الظاملين وفي سبيلهم  . .فحكمه حكمهم ،لكان

أحسن وأصوب.
قلتم ":فَ كَم ألحد قبل كَم هللا ،وال هدي ألحد قبل هدي رسول هللا " ا -هـ.
أقول :مفهوم العبارة أن ألحد كَم مع كَم هللا ،وألحد هدي مع هدي رسول هللا ؛ ألن النفي
اقتصرعلى القبلية وهو ال يشمل نفي أحد مع هللا أو بعده  . .فالعبارة مشكلة من هذا الوجه!

قلتم ":ال يجوز ترك التعلق بأدلة الكتاب والسنة  . .للتعلق بفَن " . .ا -هـ.
أقول :لو قيل ال يجوز رد أدلة الكتاب والسنة  . .لكان أحسن وأصح!

قلتم ":من خالف أحكام الكتاب والسنة من أهل الكبائر متبعا في ذلك هواه متعديا
حدود هللا فهو الظالم لنفسه و هو من أهل الوعيد "ا -هـ.
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أقول :لو قيل :هو من أهل الوعيد؛ لكن ال نجزم له بعفو وال عقاب ،فأمره إلـى هللا تعـالى إن شـاء
ْ
َّ َّ َ ْ َ ْ ْ
اَّلل ال َيغ ِفـ ُـرأن ُيشـ َـر َك ِبـ ِـه َو َيغ ِفـ ُـر َمــا
عفــا عنــه ،وإن شــاء عذبــه ،لكــان أحســن وأكمــل ،لقولــه تعــالىِ  :إن
َ َ
ُدون ذ ِلـ َـك ِملَـ ْـن َي َشـ ُـاءالنســاء .48 :ولكــي تتميــزوا عــن اليــوارج الغــَة الــذين ُيكفــرون بالكبــائرويوجبــون
الوعيد بها!

قل ــتم ":ومـ ــن خ ــالف أحكـ ــام الكت ــاب والسـ ــنة وه ــو يـ ــبطن الكف ــروالحقـ ــد للمس ــلمين فهـ ــو
املنافق الزنديق ،كزنادقة القرامطة الباطنية ،والشيوعيين والعلمانيين " . .ا -هـ.
أق ــول :ل ــيس املن ــافق الزن ــديق ال ــذي ذك ــرتم؛ وإنم ــا املن ــافق م ــن ُي ــبطن الكف ــروالجح ــود ُويظه ــر

اإلسَم واإليمان.
ً
أمــا الزنــديق هــو الــذي ُيــبطن الكفــروالجحــود ُويظهــراإلســَم والكفــر معــا ،فــإذا مــا أقيمــت عليــه
البينة القاطعة بأنه ُيظهرالكفرأنكروجحد وأعلن أنه ال يزال من املسلمين املؤمنين!
ومــن ذكــرتم مــن الفــرٍ مــنهم مــن ينطبــق علــيهم وصــف وحكــم الزندقــة ،ومــنهم مــن ينطبــق عليــه

حكم ووصف املرتد  . .وحكم ووصف الردة املغلظة بحسب ما يظهرمنهم ،وهللا تعالى أعلم.
قلتم ":بدع اختلف العلماء في تكفيرأصحابها لاليوارج املارقة والروافض "ا -هـ.
أقول :ال أعرف من توقف ـ من أهل العلم املعتبرين ـ عن تكفيرالشـيعة الـروافض ـ كطائفـة ـ ومـا
ُعرف عـنهم مـن تكـذيب ،وطعـن ،وجحـود ،ورـدر ،وخيانـة ،وعمالـة  . .إال بعـض املتـأخرين املغفلـين ممـن
ال ُيعتد بقولهم!

قلتم ":وال مانع في إجابتهم ـ أي إجابة أهل البدع ـ إلى ما يعود باملصـلحة لإلسـَم بشـرط أن
ال يفض ي ذلك إلى تقوية شوكتهم "ا -هـ.
أقول :الكَم مبهم وريرواضح؛ إجابتهم إلى ماذا  . .وملاذا  . .؟!!

قلتم ":حكم الشورى :ريرملزمة "ا -هـ.
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أقــول :وهــذا خطــأ كبيــر . .يترتــب عليــه أخطــاء كبيــرة وعديــدة ،وهــو ملــالف لــدالالت قولــه تعــالى:
َّ َ
َ َ
َ و َّالذ َ
ين ْ
َة َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ورى َب ْي َن ُه ْ
اس َت َج ُابوا ل َربه ْم َو َأ َق ُ
ـاو ْر ُه ْم
ش
و

تعالى:
وقوله
.
38
الشورى:

م
الص
وا
ام
ِ
ِ
ِ ِِ
َْ
ْ
ِفي األ ْم ِرآل عمـران .159 :وهـذا األمـربالشـورى نـزل علـى سـيد اليلـق الـذي ال ينطـق عـن الهـوى ِ إن ُه َـو
إ َّال َو ْحـ ٌـي ُيـ َ
ـوحىالــنجم .4 :فم ــا بــالكم بمــن هــم دون ــه  . .فمــا بــالكم فــي زمانن ــا الــذي فش ـ ى فيــه الك ــذب . .
ِ
والغدر والييانة  . .وحب البسلط واالستعَء ،وضعفت األمانة؛ حتى ُيقال في بني فَن رجل أمين  . .؟!!
فالعاص ـ ــم لكثي ـ ــرم ـ ـن االنتكاس ـ ــات  . .والص ـ ــفقات  . .والييان ـ ــات  . .واالنحراف ـ ــات  . .الش ـ ــورى
عندما تكون ملزمة!
ثـم مــا فائــدة الشــورى  . .وفائـدة مجلــس الشــورى املعلــن عنــه فـي امليثــاٍ  . .إذا لــم تكــن الشــورى
ملزمة؟!
ستقولون :املسألة فيها خَف  . .؟!
أقول :ولكن أيهما أرجح وأسلم وأنفع  . .وأقرب للصواب؟!
ثـم مــا هــي املسـاوئ واألضــرارعنــد العمـل بالشــورى علــى أنهـا ملزمــة  . .ال شـ يء  . .بـل مــا خــاب مــن

اسبشار.
ً
بينما هناك أخطارومساوئ عديدة جدا ـ ال مجال لبسطها هنا ـ تنـتج عنـد العمـل بالشـورى علـى
اعتبارأنها رير ملزمة؛ وبلاصة عند اإلقدام على القرارات الهامة والكبيرة واملصيرية!
فالشورى امللزمة لو لم ُينظرإليها إال من هذا الوجه  . .لكفى!
ثــم أجــدني تقولــون ":إذا اتفــق أرلــب األعيــان يأخــذ أميــرالجماعــة الســلفية ب ـرأيهم وإن لــم يكــن

هناك ترجيح يأخذ باألصلح "ا -هـ.

286

1424/11/16هـ
2004/01/08م
والســؤال :كيــف نوفــق بــين قــولكم هــذا بــأن األميــرملــزم بــأن يأخــذ ب ـرأي أرلبيــة أعضــاء مجلــس
أعيان الجماعة  . .وبين قولكم اآلخربأن الشورى رير ملزمة؟!!
مبــدأ الش ــورى ديــن  . .وأخ ــٍَ يجــب أن نرب ــي أنفســنا علي ــه علــى جمي ــع املســتويات ،وف ــي جمي ــع
ُ
املجاالت  . .وإال ال ينبغي أن نساء بما نواجهه من انتكاسات وصفعات  . .وصفقات!!

قلـ ــتم ":املـ ــوارد املاليـ ــة للجماعـ ــة السـ ــلفية :الغنيمـ ــة والفـ ــيء ،الزلـ ــاة ،صـ ــدقات التطـ ــوع،
الضرائب اإللزامية ،األوقاف "ا -هـ.
أقول :تلزمون َمن بهـذه الضـرائب  . .ومـا الـدليل علـى جوازهـا  . .ألـم يـبلغكم قـول النبـي  ملعـاذ
ً
ب ــن جب ــل  ح ــين بعث ــه إل ــى ال ــيمن ":إن ــك س ــتأتي قوم ــا م ــن أه ــل الكت ــاب ،ف ــإذا جة ــتهم ف ــادعهم إل ــى أن
ً
يشــهدوا أن ال إلــه إال هللا وأن محمــدا رســول هللا ،فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك ،فــأخبرهم أن هللا قــد فــرض
علــيهم خمــس صــلوات فــي لــل يــوم وليلــة ،فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك ،فــأخبرهم أن هللا قــد فــرض علــيهم
صــدقة ،تؤخــذ مــن أرنيــائهم ،فتــرد علــى فق ـرائهم ،فــإن هــم أطــاعوا لــك بــذلك ،فإيــاك وكــرائم أمــوالهم،
واتق دعوة املظلوم ،فإنه ليس بينه وبين هللا حجاب".
فكــل مــا زاد عــن مــال الزلــاة فهــو مــن كـرائم أمــوال النــاس ال يجــوز االقتــراب منهــا أو ســؤالهم إياهــا

من ريرطيب نفس أو رض ى منهم ،وهللا تعالى أعلم.
إلـى هنــا ينتهــي ـ بفضــل هللا تعــالى ومنتــه ـ التعليـق علــى بعــض مــا ورد فــي ميثــاٍ الجماعــة الســلفية
ً
للدعوة والقتال من نقاط  . .راجيا لإلخوان االنتفاع منها  . .والحمد هلل رب العاملين.
ً
وفـي ختــام هـذه التعليقــات ـ وقبــل أن أنتقــل للجـواب عــن الرسـالة الثانيــة ـ إتمامــا للفائــدة أود أن

أسجل بعض املَحظات العامة ذات العَقة بموضع امليثاٍ.
ـ مَحظات عامة:
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 -1التعليقات على امليثاٍ اآلنفة الذكرال تشمل الجانـب اللغـوي ملـادة امليثـاٍ ،كمـا ال تشـمل لـل

للمة من للماته.
 -2يَحـظ فــي امليثــاٍ إدراج بعــض املســائل الفقهيــة الفرعيـة بشـ يء مــن التوســع ،والتعامــل معهــا
عل ــى أنه ــا م ــن الثواب ــت والقطعي ــات الت ــي ال تقب ــل الي ــَف  . .والغفل ــة ع ــن كثي ــرم ــن القواع ــد واملس ــائل
الكلية الجامعة التي ينبغي إدراجها في امليثاٍ  . .ومثل هذا ال ينبغي أن يكون!
 -3مَحظــة اإلجمــال امليــل عنــد الحــديث عــن العقيــدة أو املســائل العقديــة الهامــة التــي تســتحق
ً
شيةا من التفصيل واإلسهاب  . .والتي تميزأهل السنة والجماعة عن ريرهم!
ً
ً
 -4مَحظة كثرة املجالس وما يتفرع عنها مـن لجـان وفـروع تسـتهلك عـددا كبيـرا مـن كـوادروأفـراد
الجماعــة فــي ريــر مكــانهم املناســب ،ومــن دون تلــك الحاجــة املاســة إلــى ذلــك؛ كمجلــس األعيــان ،ومجلــس
الـديوان ،ومجلـس الشـورى  . .وريرهـا الكثيـرمـن املجــالس واللجـان والفـروع املـذكورة فـي امليثـاٍ  . .ربمــا

ال توجد ضرورة لوجود كثيرمنها  . .وبلاصة في هذه املرحلة العصيبة ،وهللا تعالى أعلم.
 -5أنص ــح بإع ــادة كتاب ــة امليث ــاٍ  . .وترتي ــب أفك ــاره  . .وص ــيارته م ــن جدي ــد  . .م ــع اس ــتدراك م ــا

تمت اإلشارة إليه في التعليقات اآلنفة الذكرأعَه.


ـ نص الرسالة الثانية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل و صل اللهم على محمد و آله و صحبه و سلم
الجماعة السلفية للدعوة والقتال
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فضيلة الشيخ :أبي بصيرـ حفظه هللا ـ
السَم عليكم و رحمة هللا و برلاته
فــإن م ــن املس ــائل الش ــائكة الت ــي تعت ــرض املجاه ــدين ب ــالجزائرالي ــوم والت ــي أص ــبحت مح ــل
اهتمام وتساؤل املجاهدين.
)1ـ مسألة الجنود االحتياطيين:
فالجيش الجزائري كغيره من الجيوش في العالم يحتـوي صـنفين مـن الجنـود ،احتيـاطيون
ومتعاقدون ،أما االحتياطيون محل البساؤل واالهتمام فهم الشباب الـذين يبلغـون سـن التجنيـد
وهــو العشــرون مــن العمــرفيســتدعون إلجـراء اليدمــة العســكرية اإلجباريــة و التــي تــدوم ســنتين ثــم
يسرحون ليبقوا محل اإلحتياط متى احتيج لهم بعد ذلك يتم استدعاؤهم من جديد.
وبعـد انطــٍَ الجهــاد بــالجزائرأصــدرت الجماعـة اإلســَمية املســلحة آنــذاك بيانــا تحــذيريا
مـن بـاب إقامـة الحجـة تمنـع فيـه الشـباب مـن االلتحـاٍ بـالجيش ألداء هـذه اليدمـة وبعـد انقضـاء
مدة البيان شرع في قتل لل من تقع عليه يد املجاهدين من هؤالء.
وأصــبح منــذ ذلــك الحــين حكــم الجنــدي االحتيــاطي عنــد املجاهــدين هــو القتــل ســواء مــنهم
مــن ه ــو مح ــل اليدم ــة أو مــن أنه ــى خدمت ــه العس ــكرية عل ــى أســاس أن ه ــذا الجن ــدي حكم ــه حك ــم
الطائفــة املرتــدة ألن هــذا الجنــدي عنــد التحاقــه باليدمــة العســكرية فإنــه يشــارك فــي لــل األعمــال
الت ـ ــي تس ـ ــتهدف املجاه ـ ــدين م ـ ــن تمش ـ ــيطات و أكمن ـ ــة و ريره ـ ــا فيبس ـ ــبب ف ـ ــي قت ـ ــل املجاه ـ ــدين إم ـ ــا
باملباشــرة أو عــن طريــق الــردء ،فانبشــرهــذا األمــرعنــد األمــة و صــارمعروفــا عنــد العــام واليــاص،
وامتن ــع الكثي ــرم ــن الش ــباب ع ــن االلتح ــاٍ ب ــالجيش خش ــية امل ــوت خصوص ــا وأن الجماع ــة لان ــت
محل قوة ونشاطها متوزع على جل تراب الجزائر.
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وبع ــد م ــرورح ــوالي عش ــرس ــنوات م ــن إص ــدارالبي ــان و العم ــل ب ــه ح ــدثت أح ــداث متع ــددة
جعلت الكثيريبساءل عن الحكم الشرعي الصحيح لهذه الطائفة و نليص هذه األمور فيما يلي:
 .1كثـ ــرة عـ ــدد هـ ــؤالء االحتيـ ــاطيين الـ ــذين أنهـ ــوا اليدمـ ــة وأصـ ــبحوا محـ ــل االحتيـ ــاط
والذين يعيشون وسط الشعب وهؤالء يعدون اليوم بمةات اآلالف.
 .2ضعف املجاهدين وعدم قدرتهم على الوصول إلى الكثيرمنهم.
 .3أن هــؤالء قــد يكونــون مــن أبنــاء األقــارب املناصــرين للمجاهــدين وقــد يــؤدي قــتلهم
رالبا إلى انقطاع تعاملهم مع املجاهدين و نفورهم عن الجهاد.
 .4أحيانـ ــا يـ ــؤدي قـ ــتلهم إلـ ــى تأليـ ــب سـ ــكان القـ ــرى واملداشـ ــرعلـ ــى املجاهـ ــدين و ذلـ ــك
بحملهم السَح و مناصرتهم للطاروت.
هــذا عــن حــال هــؤالء اليــوم ونــذكرالشــيخ أن الجماعــة اآلن تجــري علــى هــؤالء األحكــام التــي
قررهـا الشـيخ عبـد القـادربـن عبـد العزيـزفـي كتابـه الجـامع فـي طلـب العلـم الشـريف وهـذا مليصـها
م ــن الكت ــاب امل ــذكور( :و ي ــدخل ف ــي ه ــذا املرت ــدون املح ــاربون هلل ولرس ــوله ص ــلى هللا علي ــه و س ــلم
املجـ ــاهرون بعـ ــدائهم لإلسـ ــَم و املسـ ــلمين لالحكـ ــام الطواريـ ــت الحـ ــاكمين بغيـ ــرشـ ــريعة اإلسـ ــَم
وجنــودهم وأعــوانهم مــن الكتــاب والصــحافيين وريــرهم فــي شــتى بلــدان املســلمين اليــوم ،فــديارهم
ديــارحــرب لحكمهــا بشـرائع الكفــروهــؤالء حكمهــم حكــم املرتــد املمتنــع بــدارالحــرب والتــي ال يؤاخــذ
فيه ــا بجريم ــة ال ــردة الت ــي ال تجرمه ــا الق ــوانين الوض ــعية ،فاملرت ــد ف ــي ه ــذه ال ــبَد يحتم ــي بقوانينه ــا
وبجنودها املوللين بالـدفاع عـن هـذه القـوانين ،فهـو ممتنـع بـدارالكفـر ،ولهـذا يجـوز لكـل أحـد مـن
املس ــلمين قت ــل أمث ــال ه ــؤالء ال ــذين اس ــتفاض العل ــم بكف ــرهم ،وتلط ــي مرحل ــة اإلثب ــات الش ــرعي،
وه ــذا م ــن الجه ــاد ف ــي س ــبيل هللا ،وال يبق ــى نظ ــرهن ــا إال النظ ــرف ــي املص ــلحة واملفس ــدة املترتب ــة عل ــى
قـتلهم ،ومـع أن قتــل املرتـد والكـافرهــو فـي ذاتــه مصـلحة خاصـة إذا لــان قـد جمـع بــين الكفـروالصــد
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عــن ســبيل هللا وإيــذاء املســلمين وفتنــتهم ،ففــي قتل ــه مصــلحة عظيمــة ،ولكــن إذا ترتــب علــى قتل ــه
مفســدة أعظــم علــى املســلمين مــن هــذه املصــلحة فيــؤخرقتلــه إلــى أن يحــين الظــرف املناســب ،ألن
(درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املصــالح) ،وألن (إذا تعارضــت مفســدتان احتملــت أخفهمــا لــدفع
أعظمهما) ،وإذا لانت املصلحة في قتل هذا أرجح من املفسدة املترتبة على ذلك قدمت املصلحة .
إهـ (الجامع في طلب العلم الشريف ص .)572
مع املَحظ أن الجماعة ال تفرٍ في الحكم بين من هو محل اليدمة ومن أنهى خدمته.
ونظـرا ليطـورة هــذا األمـرلكــون املجاهـد يعــيش يوميـا بمَقاتــه بهـؤالء الشــباب عنـد تنقلــه
أو خَل عمله نرجو إجاببنا على البساؤالت التالية:
 .1يـ ــرى ال ـ ــبعض أن إجب ـ ــارهـ ــؤالء عل ـ ــى اليدم ـ ــة العسـ ــكرية وتهدي ـ ــدهم بم ـ ــنعهم م ـ ــن
الحقــوٍ املدنيــة وربمــا بســجنهم إكـراه لهــم علــى ذلــك ،فمــا الضــابط فــي مســألة اإلكـراه فــي حــال
هؤالء ؟
 .2هــل مجــرد إعفــائهم بعــد إنهــاء اليدمــة يعتبــرتوبــة أو مانعــا مــن قــتلهم و إنـزال حكــم
الطائفة عليهم ،وهل مجرد إظهارشعائراإلسَم من صَة وصيام وريرها يعتبرتوبة لهم؟ ومـا
هي شروط التوبة في حق هؤالء ؟.
 .3م ــن أنه ــى اليدم ــة العس ــكرية ث ــم أب ــدى توب ــة وررب ــة ف ــي التعام ــل م ــع املجاه ــدين
وااللتحاٍ بهم فهل يجوز إلحاقه بصف املجاهدين ؟ و ما الضابط في التعامل معه؟.
 .4هل املفاسد املذكورة سابقا معتبرة شرعا في تأخيرحكم القتل في حقهم.
)2ـ حكم من دخل دياراملسلمين من الكفاراألصليين:
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أصدرت اللجنة الشرعية للجماعة السلفية للـدعوة و القتـال مـؤخرا رسـالة تحـت عنـوان
(حكـ ــم مـ ــن دخـ ــل ديارنـ ــا مـ ــن الكفـ ــار) ذكـ ــرت فيهـ ــا حكـ ــم الكفـ ــاراألصـ ــليين املتواجـ ــدين بأراض ـ ـ ي
املسلمين على اختَف أصنافهم.
نرجــو مــنكم ـ ج ـزاكم هللا خي ـرا ـ أن تفيــدونا بتعليقــاتكم علــى هــذه الرســالة ،ونطلــب م ــنكم
مزيد النصح و اإلرشاد حول هذا املوضوع.
وقد أرفقنا طلبنا هذا إليكم بنسية من الرسالة املذكورة.
)3ـ مسألة التصوير(شريط الفيديو):
م ــن املعل ــوم أن م ــن وس ــائل ال ــدعوة الي ــوم الش ــريط البص ــري ال ــذي ينق ــل ص ــورا للمتف ــرج
عليه،و هذا النوع من الوسائل هو من األمور الحادثة التي لـم تكـن علـى عهـد السـلف ـ رضـوان هللا
عل ــيهم ـ فاختلف ــت أق ــوال العلم ــاء املعاص ــرين ف ــي اس ــتعماله ب ــين التح ــريم و اإلباح ــة بض ــوابط ألن
األصــل فــي التص ـويرالتحــريم لثبــوت النصــوص الدالــة علــى ذلــك كقولــه صــلى هللا عليــه و ســلم)إن
أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون) .رواه الشيلان و اللفظ ملسلم.
واملعمول به عند املجاهدين في الجزائرمنذ بداية الجهاد هو عـدم اسـتعماله إال للضـرورة
امللحــة أو املصــلحة التــي ال تتحقــق بغيــره ،ولعــل مــن مظــاهرذلــك أنكــم تــرون أن الجماعــة الســلفية
لل ــدعوة والقت ــال ل ــم تص ــدرمن ــذ نش ــأتها س ــوى ش ــريطا مرئي ــا واح ــدا ،وتبق ــى ه ــذه املس ــألة مح ــل
البســاؤل واالهتمــام ،لــذا نرج ــو مــنكم أن تفيــدونا ببح ــث شــامل فــي هــذه املس ــألة مــع بيــان األوج ــه
والضوابط التي يمكن استعماله في حدودها.
وجزاكم هللا عنا وعن املسلمين خيرالجزاء.
حرر يوم 20 :شوال 1424هـ.
الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
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ـ نص الجواب:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل ،والصَة والسَم على رسول هللا ،وبعد.
ً
أجيب ـ بإذن هللا ـ عـن األسـةلة الـواردة أعـَه بحسـب ورودهـا وتسلسـلها فـي الرسـالة  . .سـائَ هللا

تعالى السداد والتوفيق.
ـ الج ــواب ع ــن الس ــؤال األول :الحم ــد هلل رب العــاملين .قب ــل أن أش ــرع ف ــي الج ــواب كن ــت أود أن
أعلــم مــن املــراد بقــولكم" ونــذكرالشــيخ أن الجماعــة اآلن تجــري علــى هــؤالء األحكــام التــي قررهــا الشــيخ
عبد القادر بن عبد العزيز ،". .هل هي الجماعة السلفية أم الجماعة املسلحة  . .؟!
ً

أيــا لــان فــأقول :قــد تقــدمت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال فــي مقالنــا املنشــور" إرشــاد ذوي البصــائر.
 ،".واملفاسـ ــد الـ ــوارد ذكرهـ ــا فـ ــي السـ ــؤال قـ ــد أشـ ــرنا إليهـ ــا فـ ــي املقـ ــال املـ ــذكور  . .ولانـ ــت كتابتـ ــه بتـ ــاريخ
 1422/4/9ه ــ ،كج ــواب عل ــى رس ــالة موجه ــة إلين ــا م ــن" الجماع ــة الس ــلفية لل ــدعوة والقت ــال" ،فأنص ــح

بمراجعة املقال والوقوف عليه من جديد.
وأعـود فــأقول هنــا :بَدنــا ـ والجزائــر منهــا ـ محكومـة مــن ِقبــل قلــة قليلــة مــن الطواريــت املجــرمين
الحاقــدين  . .وبالحديــد والنــار . .واإلرهــاب  . .والفقــروالتجهيــل والتجويــع  . .وبــَد هــذا وصــفها وحالهــا
يصــعب فيهــا ـ إلــى حــد كبيــر ـ فــرز النــاس بشــكل دقيــق وصــحيح ،ومعرفــة مــن معنــا ومــن علينــا  . .مــن مــع

اإلسَم واملسلمين  . .ومن ضد اإلسَم واملسلمين  . .ومن مـع الطـاروت الظـالم بحـق ومـن ضـده بحـق .
ً
 .ومن أظهرالكفر َّ
تقية  . .ومن كفرصراحة ويقينا!
فــي مرحلــة مــن املراحــل تــرون ـ ألســباب عديــدة منهــا الظــاهرومنهــا اليفــي ـ مَيــين مــن الجم ــاهير
والنــاس تهتــف باســم الطــاروت  . .وتصــوت للطــاروت  . .وفــي اليــوم التــالي ـ النعــدام تلــك األســباب التــي
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حملــتهم علــى الهتــاف باســم الطــاروت ـ ت ـراهم يلعنــون الطــاروت  . .ويتبــرءون منــه  . .وربمــا ُيقاتلونــه . .
كم ــا حص ــل لعب ــد الناص ــر . .والس ــادات م ــن بع ــده  . .وم ــا حص ــل لص ــدام حس ــين ع ــنكم ببعي ــد  . .وم ــا
يحص ــل عن ــدكم الي ــوم ف ــي الجزائ ــرم ــن حص ــاروحظ ــرلن ــواب ح ــزب" جبه ــة التحري ــرال ــوطني "ال ــذي حك ــم
الجزائر بالكفر والحديـد والنـار . .لعـدة عقـود  . .سـام بهـا العبـاد والـبَد سـوء العـذاب شـاهد علـى ذلـك؛
فـ ــنفس الجنـ ــد الـ ــذين لـ ــانوا ُيقـ ــاتلون فـ ــي سـ ــبيل طواريـ ــت الحـ ــزب هـ ــم نفسـ ــهم اليـ ــوم الـ ــذين يقومـ ــون
بمحاصرة ومنع نوابه وقياداته من العمل!

ل ــذا أق ــول :ال ب ــد للمجاه ــدين ف ــي أمص ــارنا ـ ل ــل أمص ــارنا ـ إن ل ــانوا ج ــادين ف ــي عملي ــة التغيي ــر. .
والـ ــذود ع ـ ـن حرمـ ــات الـ ــدين والعبـ ــاد والـ ــبَد  . .مـ ــن أن يحصـ ــروا املعركـ ــة مـ ــع هـ ــذه القلـ ــة القليـ ــة مـ ــن
الطواريت ،ومن دخل في نصـرتهم مـن ذوي الكفـراملغلـظ العقائـديين الحاقـدين؛ الـذين ال يلفـى حـالهم
ووص ــفهم عل ــى أح ــد  . .س ــواء ل ــانوا م ــن العس ــكرأم م ــن ري ــرهم  . .وك ــذلك م ــن يباش ــرقت ــال املجاه ــدين
وصدهم عن هـدفهم هـذا  . .فيجـوز للمجاهـدين صـدهم وقتـالهم مـن قبيـل الـدفاع عـن الـنفس  . .وأيمـا
معركة تلرج عن هذه الدائرة فهي إما أنهـا تقـع بـاملحظور الصـريح  . .وبالتـالي تقـع بـاإلثم والحـرج  . .وإمـا
أنها ترعى وتحوم وتقاتل حول الحمى واملبشابهات  . .ونحن أمرنا ـ وهذا من التقوى واالستبراء للـدين ـ أن
نجتنـب املبشــابهات ،وأن ال نحــوم حــول الحمــى ،كمــا فـي الحــديث الصــحيح ":إن الحــَل بـ ِـي ٌن ،وإن الحـرام
َّ
ُ
وعرضـه،
ِبين ،وبينهما أمـور مشـتبهات ال يعلمهـن كثيـر مـن النـاس ،فمـن اتقـى الشـبهات فقـد اسـتبرأ لدينـه ِ
َ
الحمــى ُيوشــك أن يرتــع فيــه ،أال وإن لكــل ملــك
ومــن وقــع فــي الشــبهات وقــع فــي الحـرام؛ لــالراعي يرعــى حــول ِ
حمى ،أال وإن حمى هللا محارمه" .ومن محارم هللا قتل النفس التي حرم هللا ! . .
وإنــي ألعجــب لفري ــق مــن الن ــاس يتــورع ـ مــن قبي ــل عــدم الوق ــوع فــي الش ــبهات واالســتبراء لل ــدين
ً
والعـرض ـ مــن أن يألــل طعامــا ال يعلــم صــاحبه أو مــن قــام علـى ذبحــه  . .ثــم هــو فــي املقابــل تـراه يتجـرأ علــى
ِ
قتل األنفس مع ورود االحتماالت  . .والظنون  . .والشبهات  . .واالعتراضات!!
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َ ُ ُ َ َْ َ
َّ َ َ ُ
ين َآم ُن ــوا إ َذا َ
وهللا تع ــالى يق ــولَ  :ي ــا َأ ُّي َه ــا َّال ــذ َ
ض ـ َـرْب ُت ْم ف ــي َ
اَّلل فت َب َّين ــوا َوال تقول ــوا ِمل ـ ْـن ألق ـى
يل
ـب
ـ
س
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ٌ َ َ ُ ْ ُ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
اَّلل َمغا ِن ُم ك ِث َيرة كذ ِل َك كنت ْم ِم ْن ق ْب ُل ف َم َّن
ِإليكم السَم لست مؤ ِمنا تبتغون ع َرض الحي ِاة الدنيا ف ِعند ِ
ً
َ ُ َ
َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َّ َ َ
اَّلل ل َان ِب َما ت ْع َملون َخ ِبيراالنساء.94 :
اَّلل عليكم فتبينوا ِإن
ُ
نعم جيوش هؤالء الطواريـت جيـوش كفـروردة  . .هـذا حكمهـا العـام  . .وهكـذا تعامـل كطائفـة
ً
ً
محاربة ومقاتلة  . .ولكن ال يلزم من ذلك أن يكون لل جندي أو فرد من أفراد تلـك الجيـوش لـافرا مرتـدا
ً

بعينه؛ الحتمال وجود التقية واإلكراه ،والحتمـال الجهـل والتأويـل ،والحتمـال أن يكـون عينـا للمسـلمين .
 .كما بينا ذلك في بحثنا" مسائل هامة في بيان حال جيوش األمة".
واحد من األمة ُيفتـي بعـدم جـوازاالنلـراط فـي هـذه الجيـوش الظاملـة التـي ال ه َّـم لهـا سـوى حمايـة
الطاروت وظلم الطاروت  . .وفي املقابل مةات من املشايخ والعلماء ـ مـنهم كثيـرمـن السـنيين السـلفيين ـ
ُيفتون الناس بلَف ذلك ،ويأتونهم باألدلة على جوازذلك  . .على اعتبارأن كفرهـؤالء الطواريـت كفـر
دون كفر ،كما يقول ابن عباس  . .زعموا  . .والناس بين حيص بيص  . .تائهـة بـين هـؤالء وهـؤالء  . .كثيـر
ُ
مــنهم قــد لبــث علــيهم الحــق  . .ومثــل هــذا التلبــيس علــى النــاس مــن قبــل بعــض الشــيوخ والعلمــاء  . .ال بــد
من مراعاته واعتباره عند الحكم على الناس،
والتعامل معهم!
ً
ً
هذه األعذار واملوانع التي سقناها إن لم تكن سببا لافيا ـ عند بعض املبشددين ـ تمنـع مـن تكفيـر
مطلق العسكر والجند  . .ولل من يرتدي َّ
البزة العسكرية  . .وبالتالي قصـد قـتلهم وقتـالهم أينمـا وجـدوا .
ُ
 .فهــي علــى األقــل تــدخلهم فــي خانــة وســاحة الشــبهات  . .واالحتمــاالت  . .ومــن االســتبراء للــدين وال ِعــرض ـ
ً
كم ــا تق ــدم ـ أن نجتن ــب القت ــال ف ــي س ــاحة الش ــبهات ،وأن يك ــون الجه ــد لل ــه مص ــبوبا للعم ــل ف ــي س ــاحة
املحكمات التي ال يلتلف عليها مسلمان عاقَن!
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يوجــد فــرٍ بــين قتــل املرتــد وتطبيــق حكــم حــد الــردة عليــه كحــد مــن الحــدود الشــرعية  . .وبــين
قتــال الطائفــة املرتــدة املمتنعــة املقاتلــة واملحاربــة التــي تقــف عقبــة لــأداء أمــام اســتئناف حيــاة إســَمية

راشدة.
إقامــة حــد الــردة ـ كغيــره مــن الحــدود الشــرعية ـ يحتــاج لســلطة وشــوكة ومنعــة تقــدرعلــى تنفيــذ
الحــد مــن دون فتنــة أو ردة فعــل ال ُيقــدرعلــى احتوائهــا وضــبطها  . .ويحتــاج كــذلك إلــى قضــاء عــادل وآمــن
ً
ُيثبت بالبينة القاطعة ردة املرتد  . .كما أن السـنة فـي املرتـد ردة مجـردة أن ُيسـبتاب ثَثـاُ ،ويعطـى فرصـة
ً
ُ
ملراجعــة الــنفس  . .وهــذا مــاال تقــدرون عليــه فــي هــذه املرحلــة  . .كمــا أنكــم ال تطــالبون بــه شــرعا فــي هــذه
املرحلـة مــن االستضـعاف واملطــاردة  . .بلـَف قتــال الطائفـة املرتــدة املقاتلـة واملمتنعــة واملعلنـة لكفرهــا
البواح والصريح  . .فهي ال تحتاج إلى جميع ما تقدم ذكره  . .وال يللط بينهما إال جاهل!

ُ
قلتم في امليثاٍ ":تقام الحـدود علـى املجاهـدين باسـتثناء حـد السـرقة  . .أمـا أفـراد الشـعب
ً ُ
فمن رفع األمر ملتارا طبق عليه الحد "!
ُ
ُ
وإطَقكــم هــذا نلــالفكم فــي كثيــر مــن جوانبــه  . .فجمهــور أهــل العلــم علــى أن الحــدود ال تقــام فــي

دارالكفــروالحــرب؛ خشــية أن ُيفــتن النــاس عــن ديــنهم  . .وينحــازوا إلــى صــفوف أهــل الكفــروالشــرك . .
هـ ــذا مـ ــع وجـ ــود الشـ ــوكة والقـ ــوة واملنع ـ ــة  . .فكيـ ــف إذا ُ
ضـ ــم إلـ ــى دارالكفـ ــروالحـ ــرب االستض ـ ــعاف . .
والتلفي  . .واملطاردة  . .وعدم الوقوف على أرض معينة محددة وثابتة  . .كما هو الحال؟!
قــال ســيد ســابق فــي كتابــه فقــه الســنة ":وذلــك أن هــذا حــد مــن حــدود هللا تعــالى ،وقــد نهــى عــن
إقامته فـي الغـزو خشـية أن يترتـب عليـه مـا هـو شـر منـه .وقـد نـص أحمـد وإسـحاٍ بـن راهويـه ،واألوزاعـي،

وريــرهم مــن علمــاء اإلســَم علــى أن الحــدود ال ُتقــام فــي أرض العــدو ،وعليــه إجمــاع الصــحابة " . .ا -هـ ـ.
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واســتدل بقصــة أبــي محجــن الثقفــي  ملــا شــرب اليمــرفــي وقعــة القادســية مــن دون أن ُيحــد  . .وإنمــا
اكتفى سعد بن أبي وقاص  بحبسه وتقييده!
ليس الغرض هنا أن أناقش هذه املسألة  . .فهي مبحوثة في كتـب الفقـه بشـكل مفصـل  . .وإنمـا
ً ُ
أريـد أن أســتدل بقـولكم" أمــا أفــراد الشـعب فمــن رفـع األمــر ملتــارا طبـق عليــه الحـد " . .والســؤال :عــَم
تــردون إقامــة جميــع الحــدود إلــى رربــة واختيــارالشــعب  . .باســتثناء أرلــظ الحــدود وأشــدها أال وهــو حــد
الردة ،فَ تستأذنون به أحدا  . .؟!!
وقل ــتم ف ــي امليث ــاٍ كـ ــذلك ":املجاه ــدون الس ــلفيون جـ ــزء م ــن الش ــعب املسـ ــلم وإخـ ــوان لهـ ــم فـ ــي

الدين".
وقلتم في سؤالكم أعَه :أن عدد املنسـوبين للجـيش  . .واملتقاعـدين  . .واالحتيـاطيين ُ . .يعـدون
بمةات اآلالف  . .وهؤالء ال شك أن لهم أهل وأقارب يعدون باملَيين ! . .
والسـؤال الـذي يطــرح نفسـه :كيـف يمكــن التوفيـق بـين قــولكم أنكـم جـزء مــن الشـعب الجزائــري
املســلم  . .وأنهــم أخــوة لكــم فــي الــدين  . .وبــين قــتلكم وقتــالكم واســتعدائكم لهــؤالء املَيــين مــن الشــعب
املسلم الجزائري  . .في حال تعاملتم معهم على أنهم مرتدون؟!!

أكبــرخدمــة تقــدمونها للطــاروت وحزبــه  . .عنــدما تجعلــون معــركتم مــع الشــعب ولــيس معــه . .
فاملســألة حينةــذ ال تعــدو عنــد الطــاروت وفــي موازينــه ســوى أرحــام تــدفع  . .وجيــوش تبلــع  . .لكــن أنــتم
كدعاة إلى هللا وإلى الحق والعدل والرحمة  . .على ما أنتم عليه من إمكانيات  . .قد تكلفكم الكثيـرالكثيـر
 . .وربما تكلفكم وجودكم لله!
لــذا أعــود فــأقول وأكــرر :أرى أن ينصــب التوجــه واالهتمــام ـ فــي هــذه املرحلــة ـ علــى قتــال الطائفــة
املرتدة املحاربة واملقاتلة  . .وعلى قـادة وزعمـاء هـذه الطائفـة؛ أئمـة الكفـروالطغيـان  . .ولـيس علـى قيـام
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وتطبي ــق الح ــدود الش ــرعية عل ــى الن ــاس؛ كح ــد ال ــردة ،والس ــرقة ،والزن ــى ،وش ــرب اليم ــر ،وريره ــا م ــن

الحدود  . .هذا ما ُتلزم به قواعد الشريعة ،وما يقتضيه العمل بالسياسة الشرعية ،وهللا تعالى أعلم.
واعلم ــوا ـ ي ــا إخ ــواني ـ أن الش ــعب املس ــلم الجزائ ــري ق ــد ُس ــلط علي ــه س ــيف وس ــوط الط ــاروت
الظــالم منــذ عقــود  . .فحــذاري ثــم حــذاري أن تضــموا ســيفكم إلــى ســيفه فــي تعــذيب هــذا الشــعب الــذي
قتله الفقروالجوع ! . .
فـأنتم تجاهــدون ـ فــي ســبيل هللا ـ الطــاروت وعصــابته مــن أجــل الـذود عــن ديــن وحرمــات وحقــوٍ
ه ــذا الش ــعب املس ــلم املستض ــعف واملغل ــوب عل ــى أم ــره ،ول ــيس م ــن أج ــل أن تنتهك ــوا حرمات ــه وحقوق ــه
بالظن والشبهات !! . .
ً
أقيلوا عثرات الناس وضعفهم ما استطعتم  . .ووجدتم لذلك سبيَ  . .وال تضعوهم في خيـارين
ال ثالــث لهمــا :إمــا ســيف الطــاروت وإمــا ســيفنا  . .فــإن اختارونــا فمــا قــدرنا علــى حمــايتهم مــن الطــاروت
وجنده ،وإن تظاهروا مكرهين وتقيـة بنـوع مجاملـة ومداهنـة للطـاروت الظـالم  . .ليـدفعوا عـن أنفسـهم
شره  . .هممنا بقتلهم وقتالهم  . .مسبسهلين استهدافهم!!

مشكلة الجهاد في الجزائرـ كما ذكرتم في رسالتكم ـ أنه محاط بإجرام النظام وزبانيته مـن جهـة .
ً
 .وإجـرام اليــوارج الغــَة مــن جهــة أخــرى  . .حتــى أن كثيــرا مــن املـراقبين ال يســتطيعون أن يميــزوا بــين مــا
ً
ً
ً
يقــوم بــه املجاهــدون وبــين مــا يقــوم بــه اآلخــرون  . .وهــذا يســتدعي مــن املجاهــدين جهــدا مضــاعفا وممي ـزا

ليقنعــوا النــاس ـ وبلاصــة الشــعب الجزائــري املســلم ـ أن جهــادهم لــيس علــى طريقــة هــؤالء املجــرمين . .
وإنمـا جهـادهم يلتلـف  . .فهـو جهـاد مضـبوط بضـوابط الشـرع وأحكامـه ال مجـال فيـه للغلـو وال لإلفـراط
أو التفريط  . .وهم ما جاهدوا إال لـدفع الظلـم والكفـرعـن الشـعوب املضـطهدة فـي دينهـا ومعاشـها  . .مـن
ِقبل فريقي الطغيان واإلجرام اآلنفي الذكر!
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أمــا ســؤالكم :هــل مجــرد إعفــائهم بع ـد إنهــاء اليدمــة يعتبــرتوبــة أو مانعــا مــن قــتلهم وإنـزال
حكـم الطائفــة علــيهم ،وهـل مجــرد إظهــارشـعائراإلســَم مــن صـَة وصــيام وريرهــا يعتبـرتوبــة لهــم؟
وما هي شروط التوبة في حق هؤالء ؟
ومــن أنهــى اليدمــة العســكرية ثــم أبــدى توبــة ورربــة فــي التعامــل مــع املجاهــدين وااللتحــاٍ
بهم فهل يجوز إلحاقه بصف املجاهدين ؟ و ما الضابط في التعامل معه؟
أقول :نعم ،لل من اعتزل الطاروت وجيشه ،سواء بإنهاء خدمته أو ريرذلك ُ . .
وعرف عنـه أنـه
مــن أهــل الصــَة  . .فهــذا يكفيــه ألن ُيعامــل معاملــة التــائبين املســلمين  . .مــا لــم ُيظهــرلنــا صــراحة أنــه ال
يــزال علــى والئــه للطــاروت وحزبــه وجنــده ،لقولــه  ":مــن صــلى صــَتنا واســتقبل قبلتنــا وألــل ذبيحتنــا،

فذاك املسلم له ذمة هللا وذمة رسوله "البلاري.
وال ُيشترط لقبول توبته بأن ُيعلن على املأل بأنه قد تبرأ من الطـاروت وجنـده  . .فهـذا ريـرممكـن
في ظل أنظمة تحكم شعوبها بالحديد والنار  . .ومطالببنا له بأن يفعـل ذلـك يعنـي أننـا نطالبـه بـأن يحكـم
على نفسه باإلعدام أو السجن املؤبد  . .وهذا ال يجوز!
أما عن قبول أحدهم في صفوف املجاهدين  . .؟
ُ
أقول :إن أ ِمن جانـب الغـدروالييانـة عنـده  . .ال حـرج مـن التحاقـه بصـفوف املجاهـدين إن شـاء
هللا  . .وإال فَ!
ً
كم ـا وأنن ــي ال أرى مانع ــا ـ م ــن الناحي ــة الش ــرعية إن دع ــت الض ــرورة ل ــذلك ـ أن يك ــون للجماع ــة

عناص ــرها داخـ ــل الجـ ــيش ،وريـ ــره م ــن الفـ ــروع واملؤسسـ ــات العسـ ــكرية  . .يعمل ــون كع ــين للجماع ــة . .
وي ــأتمرون بأمره ــا ،وه ــذه مس ــألة تناولناه ــا بش ـ يء م ــن التفص ــيل ف ــي بحثن ــا" مس ــائل هام ــة ف ــي بي ــان ح ــال

جيوش األمة "فليراجعه من شاء.
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ـ الجــواب عــن الســؤال الثــاني :الحمــد هلل رب العــاملين .فقــد اطلعــت علــى رســالتكم املعنونــة ب ـ"
حكم من دخل ديارنا من الكافرين" .فبشكلت لدي املَحظات التالية:
ً
أوال :أتيــتم علــى ذكــربعــض املقــدمات ال عَقــة لهــا بمــادة وموضــوع البحــث؛ لالحــديث عــن جهــاد
الطلــب وجهــاد الــدفع ،ومتــى يتعــين الجهــاد ومتــى ال يتعــين ،وريرهــا مــن املســائل  . .وأرفلــتم الحــديث عــن
ذكــربعــض املقــدمات الضــرورية ذات العَقــة بموضــوع البحــث؛ لالحــديث عــن أهميــة الوفــاء بالعهــد فــي
اإلسَم ،وما للغادرمن وعيد يوم القيامة ونحو ذلك  . .وهذا مما يؤدي إلى تشتيت ذهن وتفكيـرالقـارئ
ُ . .ويضعف من قوة ومتانة البحث!
ً
ثانيا :ررم ذكركم لبعض املقدمات الصحيحة إال أنهـا توجـد بعـض الحلقـات الضـائعة التـي تـؤثر
علــى تــرابط األفكــار ،ونبيجــة وخَصــة البحــث لــم تــأتوا علــى ذكرهــا؛ فقــد ذكــرتم الحــديث الــدال علــى أن
ذمــة املســلمين واحــدة يســعى بهــا أدنــاهم ،وأتيــتم علــى ذكــركــَم ابــن قدامــة علــى أن األمــان يصــح مــن لــل
ً
ً
ً
مس ــلم ب ــالغ عاق ــل ملت ــار ،ذك ــرا ل ــان أو أنث ــى ح ـرا ل ــان أوعب ــدا وبه ــذا ق ــال الث ــوري واألوزاع ــي والش ــافعي

وإسحاٍ وابن القاسم وأكثرأهل العلم . .
ث ــم ذكـ ــرتم عـ ــن أهـ ــل العل ــم أن مـ ــن لـ ــوازم ت ــأمين الك ــافراملحـ ــارب أن ُيصـ ــان دم ــه ومال ــه ،وأن ال

يتعرض له بسوء . .
َ
ولكــن الش ـ يء الهــام الــذي لــم تــذكروه ،ولــم تتعرضــوا لبحثــه وهــو القـ ْـدرالــذي بــه يتحقــق األمــان
للك ــافراملح ــارب  . .والص ــفة الت ــي ل ــو أعطي ــت للك ــافراملح ــارب تجعل ــه ف ــي أم ــان ،وتل ــزم املس ــلمين الوف ــاء

بأمانهم ،وهذا مما ال شك فيه يؤثرعلى قيمة البحث ونتائجه.
وللتــذكيرنق ــول :ق ــد دل ــت اآلث ــاروالنص ــوص  . .وك ــذلك أق ــوال أه ــل العل ــم عل ــى أن ش ــبهة األم ــان
أمــان ،وأن أي عبــارة أو للمــة أو إشــارة ،أو معاملــة تعنــي التــأمين أو ُتفهــم عنــد املـ َّ
ـؤمن علــى أنهــا أمــان فهــي

أمان ملزم ،يجب على املسلمين الوفاء به.
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ـؤمن أم م ــا يفهم ــه
وك ــذلك ل ــم تبحث ــوا مس ــألة ه ــل العب ــرة ـ عن ــد الت ــأمين أو عدم ــه ـ م ــا يري ــده امل ـ ِ
َّ
املؤمن له  . .وهذا نقص ملل ال يليق بالبحث.
ويعتقده املؤمن من تأمين ِ
قال الشيباني في السير  :183/1ذكر عن عمر بن اليطاب  قال :أيما رجل من العدو أشار

إليه رجل بإصبعه :إنك إن جةت قتلتك ،فجاءه فهو آمن فَ يقتله.
وبعد هذا نأخذ فنقول :إذا أشارإليه بإشارة األمان وليس يدري الكافرما يقول فهو آمن ا-هـ.
قال السرخس ي في شرح السير :فهو آمن؛ ألنه باإلشارة دعاه إلى نفسه ،وإنما ُيدعى بمثله اآلمن
ال اليائف ،وما تكلم به :إن جةت قتلتك ،ال طريق للكافر إلى معرفته بدون االستكشاف منه ،وال يتمكن
من ذلك قبل أن يقرب منه ،فَ بد من إثبات األمان بظاهر اإلشارة وإسقاط ما وراء ذلك للتحرز عن
الغدر ،فإن ظاهر إشارته أمان له ،وقوله :إن جةت قتلتك؛ بمعنى النبذ لذلك األمان ،فما لم يعلم
َ
َ ْ ْ َ
ً
ً
بالنبذ لان آمنا عمَ بقوله تعالى  :فان ِبذ ِإل ْي ِه ْم َعلى َس َواء  ،أي سواء منكم ومنهم في العلم بالنبذ،
َّ َّ َ َ
ْ َ َ
اَّلل ال ُي ِح ُّب الي ِائ ِنين  ، ومبنى األمان على التوسع حتى يثبت
وأشار إلى املعنى فيه فقالِ  :إن

باملحتمل من الكَم ،فكذلك يثبت باملحتمل من اإلشارة .
وبيان هذا في حديث الهرمزان ،فإنه ملا أتي به عمر  قال له تكلم ،قال :أتكلم بكَم حي أم
كَم ميت ؟ فقال عمر :كَم حي ،فقال :كنا نحن وأنتم في الجاهلية لم يكن لنا وال لكم دين ،فكنا
نعدكم معشرالعرب بمنزلة الكَب ،فإذا أعزكم هللا بالدين وبعث رسوله منكم لم نطعكم ،فقال عمر:
ً
أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا ؟! اقتلوه  .فقال :أفيما علمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيرا ثم تقتلوه ؟!
ً
فقال :متى أمنتك ؟! فقال :قلت لي تكلم بكَم حي ،واليائف على نفسه ال يكون حيا ،فقال عمر :قاتله
هللا ،أخذ األمان ولم أفطن به!

فهذا دليل على التوسع في باب األمان ا-هـ .
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ً
ثالثا :ررم ذكركم لبعض املقدمات الصحيحة إال أنكم خرجتم بنتائج رير صحيحة ناقضتم بها
تلك املقدمات الصحيحة!
أما املقدمات الصحيحة فقد تقدم ذكرها ،وأما النتائج الغير صحيحة؛ هو ما خرجتم به في
نهاية البحث من أن أي لافر يدخل بَد املسلمين على أي وصف لان فهو رير آمن ،وبالتالي فهو حَل
الدم واملال ،وإليكم ما قلتموه كلَصة لبحثكم ":فهؤالء الداخلون لهم حاالت نعرضها على النسق
اآلتي:
ً
ً
 -1منهم خبراء عسكريون وأمنيون واستلبارات ،فهؤالء محاربون وصفا وفعَ تحققت فيهم لل
ً
معاني الحرب من كونهم كفارا في األصل و مباشرين للحرب ضد اإلسَم وأهله ،ومن هنـا ينبغـي أن يعلـم
أن معنــى الحــرب أعــم مــن املباشــرة باليــد ـ باآللــة العســكرية ـ فبشــمل الحــرب بــالرأي واإلشــارة ،وهــؤالء
ً
املتعــاونون أمنيــا مــع طــاروت بَدنــا محــاربون لنــا بــاملعنى الفعلــي أي بإعانتــه باألســلحة وريرهــا مــن آالت
الحــرب و محــاربون لنــا بــاملعنى أي باملعلوم ــات والــرأي الــذي يســمى اليط ــة الحربيــة ،فهــذا الصــنف م ــن
ً
الكفار ال يشك مسلم في محاربته مع كونه محاربا بدخول بَدنا ورزو أرضنا . .
 -2وم ــنهم التج ــارأي املس ــبثمرون وه ــؤالء أص ــناف م ــنهم م ــن ه ــو ت ــابع للقط ــاع الع ــام ـ الش ــرلات

العموميــة ـ و مــنهم مــن يببــع القطــاع اليــاص ـ الشــرلات الياصــة ـ و هــذان الصــنفان ال يللــوان ممــن هــو
عــين لدولتــه يتببــع األخبــار ،فهــؤالء مــن هــذه الناحيــة محــاربون بنــاء علــى املعنــى العــام للحــرب ،والبقيــة
مـنهم دخلــوا بغيـرأمــان منـا مــع كــونهم حـربيين ألن الحربــي هـو لــل لـافرذكــربــالغ لـيس لــه أمـان وال عهــد مــع

املسلمين مع العلم أن أمان من أمنهم ال يلزمنا باعتباره صدر من لافرمرتد كما سبق بيانه.
 -3ومـ ــنهم املتنزهـ ــة أي السـ ــواح ،وهـ ــؤالء أيضـ ــا ال يللـ ــو أن يكـ ــون مـ ــنهم الجواسـ ــيس وهـ ــم بهـ ــذا

الوصف محاربون ،أما بقيتهم فَ أمان لهم من املسلمين و أمان املرتد ال يلزمنا.
 -4ومنهم من دخل إلينا باستضافة بعض املسلمين فهؤالء هم املستأمنون عندنا لكن ملـا لـان ال
يمكن معرفة هؤالء وهم األقل بالنسبة إلـى مـا ذكرنـا وال يمكننـا التمييـزإال فـي أعسـرالحـاالت فـدمهم هـدر
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إذا لانوا مجهولين عندنا ألن التفتيش عن لـل واحـد متعـذرزيـادة علـى أنهـم فـي منعـة منـا علـى اعتبـارأنهـم
محتمــون بش ــوكة املرت ــدين ومــع ذل ــك م ــن علمن ــا حالــه وأمكنن ــا التميي ــز ميزنــا ألن فقهاءن ــا نص ــوا عل ــى أن
ً
ً
ً
ً
الكفار إذا أخرجوا مسلما معهـم كرهـا يجـوز قتلـه معهـم سـواء لـان معلومـا لنـا أو مجهـوال السـيما إذا لـان

في ترك قتله مفسدة اإلضرارباملسلمين "ا -هـ.
ً
ً
أقــول :ال أحــد ُيلــالفكم فــي أن مــن دخــل بــَد املســلمين محاربــا رازيــا أنــه ال أمــان لــه وال عهــد حتــى
ُ
لــو أمــن مــن قبــل بعــض املســلمين إال بعــد أن يرمــي بســَحه ويتوقــف عــن القتــال؛ ألن مــن شــروط صــحة
ً
ً
ـاتَ  . .فكي ــف ي ـ َّ
ـؤمن وه ــو عل ــى ه ــذا
األم ــان أن يتوق ــف ع ــن القت ــال واملحارب ــة  . .وه ــو ال ي ــزال محارب ــا مق ـ
الوصف  . .فهذا ال يستقيم  . .وهذا واضح ال خَف عليه إن شاء هللا؟!
ً
ونح ــو املح ــارب م ــن ي ــأتي ب ــَد املس ــلمين قاص ــدا نش ــرالبغ ــاء والفاحش ــة ب ــين املس ــلمين  . .أو بي ــع
ُ
ً
املي ــدرات ونحوه ــا ُ . .
وعل ــم عن ــه ذل ــك يقين ــا  . .فه ــذا ك ــذلك ال أم ــان ل ــه ول ــو أ ِم ــن  . .م ــادام مس ــتمرا ف ــي
التلبس بالجرم أو الجرائم اآلنفة الذكر!
أمـا الــذي ال يــوافقكم عليــه أحــد مـن أهــل العلــم املعتبــرين ،هــو مـا قررتمــوه وذكرتمــوه فــي النقــاط
الــثَث األخــرى؛ ووجــه خطــةكم فيهــا أنكــم ضــيقتم بــاب األمــان بلــَف األصــل الــذي يقتضـ ي ـ كمــا تقــدم ـ
التوسع في باب األمان!
حصرتم األمان والرخصة على تأمين اآلخرين في أنفسكم  . .ومنعتم مَيين املسلمين الجزائريين
َ
م ــن حقه ــم ف ــي أن يؤمن ــوا م ــن وف ــد إل ــيهم م ــن ري ــراملس ــلمين  . .ورفض ــتم أي أم ــان ال ي ــتم ع ــن ط ــريقكم

وم ــوافقتكم  . .وناقضـ ــتم ب ــذلك الحـ ــديث ال ــدال علـ ــى أن ذمـ ــة املس ــلمين واحـ ــدة يس ــعى بهـ ــا أدنـ ــاهم . .
وناقضتم كذلك ما ذكرتموه عن ابن قدامة وريره من أهل العلم من أن األمان يصح من لـل مسـلم بـالغ
ً
ً
ً
عاقل ملتار ،ذكرا لان أو أنثى حرا لان أو عبدا !! . .
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رددتــم أمــان مــن يفــد إلــى الــبَد مــن ريــراملســلمين مــن الزائــرين الســائحين ،وريــرهم مــن التج ــار
العــاملين علــى اعتبــارأن الــذي أمــنهم هــو الطــاروت الحــاكم ،والحــاكم مرتــد ،واملرتــد ال أمــان لــه  . .وهــذا
خطــأ مــرده إلــى أنكــم لــم تبحثــوا الصــيغ التــي يــتم بهــا األمــان لآلخــرين  . .فاألمــان ال يمكــن أن ُيحصــربأمــان
الطــاروت الحــاكم  . .بــل أيمــا مســلمة أو مســلم يقــول ـ وهــو فــي الشــارع ،أو فــي املطــار ،أو فــي الفنــادٍ ،أو فــي
ً
ً
ً
املطــاعم ـ للكــافرالوافــد :مرحبــا  . .ال عليــك  . .أهــَ وســهَ  . .أنــت فــي ضــيافتنا  . .أنــا هنــا ألخــدمك  . .ال
تلــف  . .صــباح الييــر  . .مســاء الييــر  . .الســَم علــيكم  . .وعلــيكم الســَم  . .لــل هــذه العبــارات وريرهــا
فهي أمان معتبروملزم!
ال نلالفكم في أن أمان املرتد ريرمعتبر  . .ولكن هذا السائح الزائرأو العامـل الوافـد  . .يمـرمنـذ
اللحظات األولى من وصوله للبَد ـ وربما قبل وصوله ـ وفـي اليـوم الواحـد بعشـرات بـل ومةـات التأمينـات

مــن قبــل مةــات املســلمين  . .فــأين تــذهبون بهــا  . .وكيــف تســتلفون بــذمم هــؤالء املةــات وربمــا األلــوف . .
؟!!
ثــم هــذا الحــاكم الــذي تقولــون عنــه لــافرمرتــد  . .هنــاك عشــرات بــل ومةــات العلمــاء والشــيوخ ـ
ُ
ولألس ــف ـ يحكم ــون علي ــه بأن ــه مس ــلم  . .وأن أمان ــه معتب ــرومل ــزم  . .وه ــذه مس ــألة ل ــم تحس ــم بع ــد ب ــين

املسلمين  . .فكيف تريدون من الكافرين السائحين وريـرهم أن يكونـوا فقهـاء ويحسـموها فيمـا بيـنهم . .
وأن تكـون واضـحة لـديهم  . .وقـد تقـدم البيـان أن العبـرة فـي األمـان مـا يعتقـده ويفهمـه امل َّ
ـؤمن ال مـا يريــده
املؤمن؟!
ويقصده ِ

ً
ً
كذلك التأشيرة (أو الفيـزة) التـي أصـبحت عرفـا متعارفـا عليـه بـين جميـع الشـعوب علـى أنهـا أمـان

معتب ــر  . .وأنه ــا الص ــيغة الجدي ــدة املتع ــارف عليه ــا ف ــي ه ــذا العص ــرللحص ــول عل ــى األم ــان والرخص ــة ف ــي
ً

الـدخول أو اليـروج إلـى أي بلــد لـان  . .والكـافراملســتجيرليسـمع كـَم هللا أو ليعــرف شـيةا عـن اإلســَم . .
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ال ســبيل لــه للــدخول إلــى بــَد املســلمين إال عــن طريــق هــذه التأشــيرة أو الفيــزة  . .لــذا ال بــد مــن التعامــل
ً
ً
معها على أنها أمان معتبروملزم ،وال بد  . .وال أعرف عاملا معتبرا من املعاصرين ُيلالف في ذلك!
أمــا ق ــولكم املكــرر" وه ــؤالء ال يللــو أن يك ــون مــنهم الجواس ــيس وهــم به ــذا الوصــف مح ــاربون"،
ًُ
ُ
أقول :ليس بمثل هذا الظن الذي ال ُيغني من الحق شيةا تسفك الدماء ،وتنتهك الحرمات ! . .
نع ــم ،مـ ــن ثبـ ــت بالـ ــدليل اليقينـ ــي الص ـ ـريح أن ــه جاسـ ــوس لدولـ ــة محاربـ ــة فإنـ ــه ُيعامـ ــل معاملـ ــة

املحاربين  . .أما أن نعمم هذا الحكم ـ من ريرعلم وال بينة صريحة ـ على عشـرات اآلالف مـن السـائحين .
 .وأنهم للهم جواسيس  . .وأتوا على نية وقصد التجسس  . .فهذا قول بـَ علـم وال دليـل  . .ولـيس بمثلـه
ً
ُ
ُ
تنتهك الحرمات ،وتزهق األنفـس ،وفـي الحـديث فقـد صـح عـن النبـي  أنـه قـال ":مـن َّأمـن رجـَ علـى دمـه
ً
فقتله فأنا بريء من القاتل ،وإن لان املقتول لافرا".
ً
وقال  ":من َّأمن رجَ على دمه فقتله فإنه يحمل لواء ردريوم القيامة" .وريرها مةات
من النصوص الشرعية التي تلزم املسلمين الوفاء بالعهد  . .وتنهى وتحذر من عواقب الغدر!
هذه معان ال يليق باملجاهد الصادٍ أن يغفل عنها أو يستلف بها  . .وهو في رمـرة الحماسـة ،أو
الرربة في القتل والقتال!!
ً
ً
أمـا قـولكم ":ألن فقهاءنـا نصــوا علـى أن الكفـارإذا أخرجــوا مسـلما معهـم كرهــا يجـوز قتلـه معهــم
ً
ً
سواء لان معلوما لنا أو مجهوال السيما إذا لان في ترك قتله مفسدة اإلضرارباملسلمين "!
ً
أقول :من هم فقهاؤكم الذين ينصون لكم بجواز قتل املسلم الذي يلرجه الكفار معهم كرها .
 .؟!!
هذا كَم ريرصحيح ،وال دقيق  . .وكنا نود أن نتعرف على هؤالء الفقهاء!!
إال إذا كنــتم تعنــون مس ـألة التتــرس  . .ولكــن مســألة التتــرس فــي واد ومــا ذكرتمــوه ونقلتمــوه عــن
فقهائكم في واد آخر !! . .
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ُ

أع ــود وأق ــول :ل ــيس بمث ــل ه ــذا الفق ــه  . .تس ــفك ال ــدماء ُ . .وتنته ــك الحرم ــات  . .ف ــاتقوا هللا . .
رحمكم هللا!!
خَصة القول ،وهذا الذي أراه وأوص ي به :أن أي وافـد إلـى بـَد املسـلمين  . .مـن ريـراملسـلمين
ً
ً
ً
 . .سـواء لـان سـائحا أو تـاجرا أو عـامَ  . .فهـو آمـن بأمـان مةـات مـن املسـلمين  . .وريـرذلـك ممـا يـدخل فــي
ُ
األمان العرفي لالفيزة والتأشيرة  . .ال يجوز أن تغفرذممهم بحجة ردة الطاروت الحـاكم  . .كمـا ال يجـوز
ُ
أن تص ــادرحق ــوقهم الش ــرعية ف ــي ت ــأمين م ــن يري ــدون ،وبلاص ــة ف ــي زم ــن ري ــاب دول ــة اإلس ــَم ،وري ــاب
السلطان املسـلم الـذي يحكـم الـبَد والعبـاد باإلسـَم  . .وأيمـا اعتـداء علـيهم فهـو رـدر  . .ونقـض لألمـان
والعهد  . .ال ُيمكن بحال املوافقة عليه ،أو أن ُيدرج كعمل جهادي مبارك!

كمــا ال يجــوز أن نتعامــل مــع مةــات اآلالف مــن الســائحين والوافــدين مــن ريــراملســلمين بــالظن . .
ونحكـم علــيهم أو علــى أكثــرهم بــأنهم جواسـيس مــن ريــربينــة قاطعــة وال علـم  . .فــإن ثبــت بالــدليل القــاطع
عــن شــيص بعينــه أنــه محــارب أو جاســوس  . .أو أنــه أتــى بــَد املســلمين لغــرض نشــرالبغــاء والزنــى  . .أو
ترويج امليدرات وبيعها  . .فهذا الذي ينتقض عهده وأمانه بعينه ُ . .ويعامل معاملة املحـاربين  . .وأمـان
ً
املســلمين املغفلــين لــه ال ينفعــه مــادام مســتمرا فــي التلــبس بــالجرم والحرابــة  . .ومــن دون أن ُيعمــم هــذا
الحكــم علــى ريــره مــن الســائحين والوافــدين؛ فشــريعتنا قضــت أنــه ال يؤخــذ املــرء بجريــرة ريــره ،كمــا قـال
َّ َ
َْ
ٌ ْ ُ ْ
َ
ُ َْ
تعـالىَ  :وال تك ِسـ ُـب لـ ُّـل نفـس ِإال َعل ْي َهــا َوال تـ ِـز ُر َو ِاز َرة ِوز َرأخ َـرىاألنعــام .164 :وملزيــد مـن الفائــدة ،ننصــح
بمراجعة كتابنا" حكم استحَل أموال املشركين ملن دخل في أمانهم وعهدهم من املسلمين".
ـ الجــواب عــن الســؤال الثالــث :الحمــد هلل رب العــاملين .بالنســبة ملســألة التصــويرفاألحاديــث

التـي تنهــى عـن التصــويرفهــي محمولـة علــى املجســمات ـ ريــرألعـاب األطفــال ـ ورسـم اليــد لكــل ذي روح . .
أما التصويرالفوتوررافي فهو يقوم بتثبيت الصورة كما خلقها هللا تعالى ال إبداع فيها للبشرشـأنه شـأن
امل ـرآة التــي تظهــرعليهــا الص ـورة كمــا هــي  . .والفــرٍ بــين التصــويرالفوتــوررافي والصــورة التــي تظهــرعلــى
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املــرآة؛ أن األولــى ثابتــة بينمــا الثانيــة تــزول بــزوال الصــورة عــن امل ـرآة  . .وال أعــرف مــن يقــول أن الصــورة
ُ
ُ
التــي تظهــرعلــى امل ـرآة حـرام  . .لــذا فــالراجح عنــدي الجــواز ،علــى أن ال تصــمد الصــور أو تعلــق للتعظ ـيم،

وهللا تعالى أعلم.
واملسألة إذا راعينا فيها رأي امليالفين  . .فهي ال ترقى درجة الشبهة  . .وهذه الشبهة يهون أمرهـا ـ
إن شاء هللا ـ إذا ُ
صرفت ملا فيه خدمة الجهاد واملجاهدين.
فقــد ثبــت عــن الســلف أنهــم أجــازوا للمجاهــدين لــبس الحريــرإذا لــان لبســه يــدخل الرعــب علــى
ً
قلـوب األعــداء  . .ويكــون ســببا فــي هــزيمتهم  . .والحريــر محــرم علــى رجــال املســلمين بــنص صــريح  . .ولكــن

ملصلحة الجهاد وراياته جازاستلدامه.
قـ ــال شـ ــيخ اإلس ــَم اب ــن تيميـ ــة رحمـ ــه هللا فـ ــي الفتـ ــاوى  :27/28أمـ ــا لب ــاس الحري ــرعن ــد القتـ ــال
للضــرورة فيجــوز باتفــاٍ املســلمين ،وذلــك بــأن ال يقــوم ريــر مقامــه فــي دفــع الســَح والوقايــة .وأمــا لباســه
إلرهاب العدو ففيه للعلماء قوالن :أظهرهما أن ذلك جائز ،فإن جند الشام كتبوا إلـى عمـربـن اليطـاب:
إن لقينــا العــدو ورأينــاهم قــد كفــروا ـ أي رطــوا أســلحتهم بــالحرير ـ وجــدنا لــذلك رعبــا فــي قلوبنــا .فكتــب
إل ــيهم عم ــر :وأن ــتم فكف ــروا أس ــلحتكم كم ــا يكف ــرون أس ــلحتهم ،ألن ل ــبس الحري ــرفي ــه خ ــيَء وهللا يح ــب

الييَء حال القتال" ا -هـ.
ل ــذا أق ــول :م ــا يج ــوز ف ــي الجه ــاد وللجه ــاد ال يج ــوز ف ــي ري ــره ولغي ــره؛ ألن ــه ال ش ـ يء يجل ــب املص ــالح،
ويــدفع املفاســد ـ بعــد التوحيــد ـ أكثــرمــن الجهــاد فــي ســبيل هللا  . .فــإن علمــتم ذلــك علمـتم أنــه ال حــرج إن

شاء هللا من استلدام التصويرلشؤون وأرراض ومصالح الجهاد.
اإلعَم عنصرفعال في عملية الجهاد واملواجهة مع الباطل وجنـده  . .والتصـوير عنصـرأساسـ ي
من عناصراإلعَم ال يمكن تجاهله!
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ل ــيس م ــن الفق ــه أن ُيض ــيق املجاه ــد عل ــى نفس ــه ف ــي مس ــاحة فقهي ــة مح ــدد  . .م ـع ت ــوفرووج ــود
املساحة األكبرواألوسع التي يقدرأن يتحرك ويستفيد منها!
س ــعة املعرك ــة م ــع الباط ــل وح ــدتها  . .تض ــطراملجاه ــد أن يس ــتغل ويس ــتفيد م ــن ل ــل جزئي ــة م ــن
جزئيـ ــات الفقـ ــه اإلسـ ــَمي  . .والفقـ ــه اإلسـ ــَمي مـ ــن السـ ــعة واليسـ ــرواملرونـ ــة ـ وهلل الحمـ ــد ـ مـ ــا يمنـ ــع
املجاهدين من أن يقعوا في أي نوع من أنواع الحرج أو الهلكة!
أعج ــب لـ ــبعض الحرل ــات الجهاديـ ــة  . .أراه ــا تميـ ــل للبشـ ــديد علـ ــى نفس ــها وأفرادهـ ــا إلـ ــى درجـ ــة
الوقــوع فــي الحــرج وربمــا الهلكــة  . .ولهــا فــي الفقــه اإلســَمي مندوحــة وســعة تتفــادى بــه ذلــك البشــدد أو
الحرج!
ً
إذا مـا خيــرت بـين أمــرين كَهمــا جـائز  . .نظــرت أيهمـا أكثــرتشــددا فتلتزمـه  . .تزهــد بكـل قــول فيــه
تيسيرعلى العباد!
إذا بحثــت فــي مســألة مــن مســائل الفقــه والــدين  . .ونظــرت فــي أقــوال أهــل العلــم  . .تراهــا تجــنح
ً
ألكثراألقوال تشددا  . .وهذا بلَف السنة وما لان عليه النبي  وصحبه الكرام!
فـديننا ـ يــا إخــواني وهلل الحمــد ـ ديــن يســرال عسـرفيــه وال شــدة ،فقــد صــح عــن النبــي  أنــه قــال:

"إن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال رلبه ،فسددوا وقاربوا  ". .البلاري.
وقال " :يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا" البلاري.
إلــى هنــا تنتهــي ـ بفضــل هللا ومنتــه ـ اإلجابــة عــن أســةلة األخــوة املجاهــدين فــي الجماعــة الســلفية
ً
للــدعوة والقتــال  . .راجيــا العلــي القــديرالقبــول  . .وأن تكــون لهــم ولغيــرهم مــن املســلمين واملجاهــدين فــي

األرض  . .مفتاح خيرمغٍَ شر . .إنه تعالى سميع قريب مجيب.
وصلى هللا على محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد هلل رب العاملين.
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اإلجابة الشَّرعيّة عن األسئلة الصوماليّة
بسم هللا الرحمن الرحيم

شيلنا الفاضل  /السَم عليكم ورحمة هللا وبرلاته
نح ــن إخوانــك املجاه ــدين ف ــي الص ــومال ل ــدينا بع ــض األســةلة تهــم املجاهــدين ف ــي الس ــاحة
نرجو منكم اإلجابة عنها مشكورين مأجورين.


الوض ـ ــع ف ـ ــي الص ـ ــومال أنن ـ ــا نع ـ ــاني م ـ ــن قل ـ ــة امل ـ ــال واألس ـ ــلحة والعت ـ ــاد ال ـ ــذي يحتاج ـ ــه

املجاهـ ــدون  ،والغنـ ــائم عـ ــادة مـ ــا تكـ ــون بيوتـ ــا وسـ ــيارات وأسـ ــلحة يصـ ــعب تقسـ ــيمها أو بيعهـ ــا مـ ــع
انشــغال املجاهــدين بالقتــال وعــدم تمكــن املجاهــدين مــن تســويق هــذه الغنــائم  ،فنظـرا إلــى أزمتنــا
هــذه التــي قــد تلتلــف عــن أيــام الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ونظـرا إلــى منــع النبــي صــلى هللا عليــه
وس ــلم القات ــل م ــن س ــلبه عن ــدما اختل ــف م ــع خال ــد رض ـ ي هللا عن ــه  ،وإعط ــاء النب ــي ص ــلى هللا علي ــه
وسـلم بعـض املؤلفـة قلــوبهم إبـَ كثيـرا بعــد فـتح مكـة واملعــارك التابعـة لـه  ،ومنــع عمـربـن اليطــاب
رضـ ـ ي هللا عن ــه الغ ــانمين م ــن س ــواد العـ ـراٍ ،فه ــل يج ــوز وق ــف توزي ــع الغن ــائم للغ ــانمين ف ــي ه ــذه
الحالة؟


هــل يجــوز فــرض الض ـرائب علــى املســلمين لتمويــل الجهــاد فــي حالــة ريــاب نظــام الزلــاة

وانشــغال املجاه ــدين بض ــرورة دفــع الص ــائل؟ وإذا ل ــان يجــوز أخ ــذ الض ـرائب فبــأي طريق ــة تجم ــع
وبأي كمية؟ وهل هناك نصائح حول كيفية جمع الزكوات؟


ه ـ ــل يج ـ ــوز من ـ ــع بع ـ ــض املنك ـ ـرات املق ـ ــدور عليه ـ ــا (كمث ـ ــل الق ـ ــات) أو (تواج ـ ــد الهية ـ ــات

واملنظمـ ــات الكـ ــافرة) فـ ــي املنـ ــاطق الواقعـ ــة تحـ ــت سـ ــيطرة املجاهـ ــدين تـ ــدريجيا خوفـ ــا مـ ــن بعـ ــض
املفاسد املحتملة كمثل تقليل الشعبية أو فتح معارك جانبية للمجاهدين؟
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هل يجوز ضرب املسلم في التحقيق إذا ظن به أنه جاسوس؟



نظ ـرا لتعــدد اإلمــارات اإلس ــَمية فــي أيامنــا هــذه وص ــعوبة اجتمــاع املســلمين تحــت أمي ــر

واحد ما حكم إقامة مثل هذه اإلمارات وما حكم بيعة أمراء هذه اإلمارات اإلسَمية؟
جزاكم هللا خيرالجزاء
الجواب:
وعليكم السَم ورحمة هللا وبرلاته ،وبعد  . .فإني أدعو هللا تعالى أن يحفظكم ،وينصركم،
َّ
ويتقبل منكم جهادكم وشهداءكم  . .وصبركم ورباطكم .
ويثبت أقدامكم  . .وأن يرزقكم من فضله . .

 .إنه تعالى سميع قريب ُمجيب.
ً
وبعد ،فإني أجيب عن أسةلتكم الواردة أعَه بحسب ورودها وتسلسلها  . .سائَ هللا تعالى
السداد ،والتوفيق  . .وأن تصلكم اإلجابة وأنتم على خير وأحسن حال في أمور دينكم ودنياكم  . .اللهم

آمين.
س :1الوضع في الصومال أننا نعاني من قلة املال واألسلحة والعتاد الذي يحتاجه
ً
املجاهدون ،والغنائم عادة ما تكون بيوتا وسيارات وأسلحة يصعب تقسيمها أو بيعها
مع انشغال املجاهدين بالقتال وعدم تمكن املجاهدين من تسويق هذه الغنائم ،فنظرا
ً
إلى أزمتنا هذه التي قد تلتلف عن أيام الرسول صلى هللا عليه وسلم ونظرا إلى منع النبي
صلى هللا عليه وسلم القاتل من سلبه عندما اختلف مع خالد رض ي هللا عنه ،وإعطاء
ً
النبي صلى هللا عليه وسلم بعض املؤلفة قلوبهم إبَ كثيرا بعد فتح مكة واملعارك التابعة
له ،ومنع عمر بن اليطاب رض ي هللا عنه الغانمين من سواد العراٍ ،فهل يجوز وقف
توزيع الغنائم للغانمين في هذه الحالة؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .العمل بأحكام الغنائم ،ماض؛ ال يجوز إلغاؤه وال توقيفه ،كما
َْ
ُ
ْ َ
ُْ
اع َل ُم ْوا َأ َّن َما َرن ْم ُتم من َش ْيء َف َأ َّ
قال تعالىَ  :و ْ
َّلل خ ُم َس ُه َو ِل َّلر ُسو ِل َو ِل ِذي الق ْرَبى َوال َيت َامى َوامل َس ِاك ِين
ن
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َْ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ
َ ْ
ُ ُْ َ ُْ
َّ
اَّلل َعلى ل ِل
اَّلل وما أنزلنا على عب ِدنا يوم الفرق ِان يوم التقى الجمع ِان و
يل ِإن كنتم آمنتم ِب ِ
واب ِن الس ِب ِ
َ َ
ش ْيء ق ِد ٌيراألنفال .41 :خمس الغنيمة لإلمام ومن ينوب عنه من أمراء الجند والجهاد يصرفونه على
األصناف الوارد ذكرها في اآلية " ْال َي َت َامى َو ْاملَ َساكين َو ْابن َّ
يل"  ،وفي مصالح املسلمين  . .ومن ذلك
ب
الس
ِ ِ
ِ ِ ِ

الجهاد في سبيل هللا.
َّ
أما األخماس األربعة املتبقية فتوزع على املقاتلة الذين شاركوا في الوقعة أو القتال  . .فإن تعثر
قسم ما أمكن توزيعه  . .بحسب االستطاعة ،لقوله تعالىَ  :ف َّات ُقوا َّ َ
توزيعها وتقسيمها ُ . .يوزغ ُوي َّ
اَّلل
َ ْ َ َ ُ
استط ْعت ْمالتغابن .16 :والقاعدة تقول" :امليسور ال يسقط باملعسور"  .وما صعب ـ أو حصل فيه
ما
العجز عن تقسيمه ـ ُيستلدم إن أمكن في مصالح املسلمين والجهاد  . .كذلك األسلحة اليفيفة التي
ُ
تغتنم يجوز استلدامها للضرورة والحاجة ألرراض الجهاد  . .قبل أن يتم توزيعها وتقسيمها  . .كما
في األثر عن ابن مسعود  يوم بدر ،قال" :انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته

حتى برد"  .والشاهد أنه استلدم سَحه ـ وهو سَح رنيمة ـ في قتله  . .قبل أن يلضع للتقسيم.
خَصة القول :املسألة قائمة على القدرة واالستطاعة  . .فما أمكن تقسيمه من رير ضرر
ً
وال فتنة ُ . .قسم  . .وما ُ
عجز عن تقسيمه  . .أو لان في تقسيمه ضررا وفتنة للمجاهدين  . .أرجئ

تقسيمه  . .واستغل في مصالح الجهاد واملسلمين إن أمكن ذلك.
ً
ً
ً
ً
ويمكن أن نقول أيضا :للما لان الجند ـ أو املجاهدون ـ يتقاضون راتبا شهريا منتظما  . .على
ُ َ
مدار السنة  . .في الحرب والسلم سواء  . .ولانوا متفررين لشؤون الجيش والعسكر والقتال  . .تنفق
عليهم جميع ما يحتاجونه من شؤونهم الياصة  . .وشؤون الحرب والقتال  . .كما هو حال الجيوش
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ً
املعاصرة  . .وكما تقتض ي الحياة العسكرية املعاصرة  . .للما لان حظهم من الغنائم ضعيفا أو
ً
معدوما [ . . ]1والدولة املسلمة ـ ومن ينوب عنها من أمراء الجند والجهاد ـ حينةذ تكون هي الطرف التي

يحق لها أن تتصرف بالغنائم وفق مصالح املسلمين ومصالح الجهاد واملجاهدين.
ً
ً
بالنسبة للعقارات والبيوت  . .لكم أن تجعلوها وقفا للمسلمين  . .عمَ بالييار الذي ذهب
َ
إليه عمر بن اليطاب  . . كذلك لو وجد الطعام ُيؤلل منه ـ في أرضه ـ قبل ومن دون أن يلضع أو
َ
ُيرفع للتقسيم  . .ونحوه البترول الذي هو بمثابة العلف للدواب  . .ال حرج من استلدامه بحسب ما

تقتض ي الحاجة  . .وهللا تعالى أعلم.
بهذا أجيب عن السؤال  . .وما ذكر من أدلة في السؤال ال يتعارض مع ما تقدم من إجابة  . .مع
التنبيه على خطأ قولكم واستداللكم باختَف خالد مع النبي  كما ورد في سؤالكم ـ لعله سقط
ً
ً
منكم سهوا ـ فليس ليالد وال لغيره أن يلتلف مع النبي  . . فالنبي  مقامه أن ُيقال له دائما من
ً

ريرحرج وال تردد سمعا وطاعة  . .وخالد بن الوليد  من أعلم الناس بذلك.


س :2هل يجوز فرض الضرائب على املسلمين لتمويل الجهاد في حالة رياب نظام الزلاة
وانشغال املجاهدين بضرورة دفع الصائل؟ وإذا لان يجوز أخذ الضرائب فبأي طريقة
تجمع وبأي كمية؟ وهل هناك نصائح حول كيفية جمع الزكوات؟

1

َ
ُينظر إلى الفارٍ بين قيمة الغنيمة والقيمة املالية التي يتحصلون عليها خَل خدمتهم العسكرية  . .فإن زادت قيمة

الغنيمة زاد اإلنفاٍ على الجند والعسكر بما يتوازى مع حقهم من الغنائم  . .وإن لانت النفقة التي يتحصل عليها
ً
شيةا  . .ألنه من قبيل النفل الذي ال ُي َ
سترد  . .ثم هم ُيعطون هذا املبلغ مقابل
الجند متوازية أو أكثر  . .ال ُيؤخذ منهم
انقطاع كلي ودائم لليدمة العسكرية ،وهللا تعالى أعلم.
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ُ
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال؛ ال يجوز فرض ضرائب على املسلين تؤخذ من أموالهم رير
وعرضه ،وفي الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد ،أن
الزلاة ،فاملسلم على املسلم حرام؛ دمه وماله ِ
يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه؛ وذلك لشدة ما َّ
رسو َل هللا  قال" :ال ُّ
حر َم رسو ُل
ِ
ِ ِ
مال املسلم على املسلم" .
هللا  من ِ
لكن الذي يجوز في مثل الحالة التي أنتم فيها وتسألون عنها  . .إن وجدتم أن املصادر الشرعية
األخرى ال تكفي لتمويل جهاد دفع العدو الصائل  . .هو أن ترربوا األرنياء من الناس على االنفاٍ
والتصدٍ في سبيل هللا  . .وتبينوا ما لهم من أجر يوم القيامة على ما ينفقون من أموالهم في سبيل هللا
 . .كما لان يفعل ذلك رسول هللا  . . وأن تللفهم عن اإلنفاٍ قد ُيؤدي إلى تسلط العدو على أنفسهم
وأموالهم ولل ش يء  . .فإن وجدتم األرنياء بعد ذلك أشحاء على فعل اليير  . .ولم ُيحسنوا تقدير
ً
اليطر املحيط بهم وبمن معهم من املسلمين  . .وأبوا أن يدفعوا شيةا عن طيب نفس  . .فلكم حينةذ
ً
ً
أن تأخذوا من أموالهم ـ ولو بالقوة ـ املبلغ الذي ال يضر بهم ضررا كبيرا  . .وبنفس الوقت الذي ُيساعد
ُ
ُ
على دفع العدو الصائل  . .وأن تعدوهم بأن تعيدوا إليهم األموال التي أخذت منهم إن جاءت العواقب
لصالح املسلمين  . .ورزقكم هللا تعالى من فضله  . .كما فعل النبي  مع صفوان بن أمية عندما
ً
ٌ
أرصب يا محمد؟ فقال" :ال؛ بل
استعار منه أدرعا يوم حنين ـ حيث لان القتال وقتها قتال دفع ـ فقال:
ُ
قدم عليها آحاد املجاهدين  . .وإنما يجب أن
عارية مضمونة"  .وهذه خطوة حساسة ال ننصح أن ي ِ
ُ
شرف عليها العلماء األتقياء من املجاهدين  . .ليعرفوا كم يأخذوا وكم يدعوا  . .ثم هو
يقوم بها وي ِ

أطيب لقلب الغني عندما يجد أن الذي يتعامل معه ومع ماله هم القادة أو العلماء ،وليس ريرهم . .
وحتى ال يظن أن ماله مرتع مسبباح ملن يشاء  . .ووقت يشاء ،وهللا تعالى أعلم.
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س :3هل يجوز منع بعض املنكرات املقدور عليها (كمثل القات) أو (تواجد الهيةات
ً
ً
واملنظمات الكافرة) في املناطق الواقعة تحت سيطرة املجاهدين تدريجيا خوفا من
بعض املفاسد املحتملة كمثل تقليل الشعبية أو فتح معارك جانبية للمجاهدين؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال حرج من التدرج في إنكار بعض املنكرات إذا لان إنكارها
ُ
بصورة حدية وفورية يترتب عليه منكر أكبر من املنكر املراد إزالته  . .فمن الفقه أن تراعى مآالت ونتائج
ُ
أي عمل كبير تريدون القيام به  . .وتقدرون املصالح واملفاسد الناجمة عنه  . .فإن لانت املصالح
ترجح أقدمتم  . .وإن لانت املفاسد هي الراجحة  . .أمسكتم وأحجمتم  . .وعملتم على تقليل املفاسد
َ
إن أمكن  . .فاملنكر ُيزال ُوينكر؛ ولكن ليس بمنكر أكبر منه أو مواز له  . .وفي موقف النبي  من مقتل
ُ
ً
رأس النفاٍ ابن أبي  . .وامتناعه  عن قتله حتى ال ُيقال أن محمدا يقتل أصحابه  . .من الفقه ما

ُيستفاد منه على ما أشرنا إليه.
وكذلك منعه  للشاب أن ُيباشرزوجته وهو صائم  . .خشية أن يقع في املحظور  . .فمنعه من
ُمباح مراعاة للنتائج واملآالت اليطيرة التي يمكن أن ينتهي إليها  . .بينما في املقابل قد أجاز للشيخ

الكبيرأن ُيباشرزوجته وهو صائم  . .لسَمة املآالت  . .وانعدام حصول املحظور األكبربحقه.
ونحو ذلك قوله " :ليس بمؤمن من أذل نفسه؛ ُيعرض نفسه للبَء ليس له به طاقة" .
ُ َ
فليس ألدنى منكرأو ملالفة ُ . .يستحسن أو من املصلحة  . .أن تفتح جبهة أو معركة مع الناس  . .بينما
َ
العدو الكافر الصائل لم ُينت َه منه بعد  . .وهو يصول ويجول في الحمى  . .ويعتدي على الحرمات!
ُ
وإنها ملناسبة أن أذكر إخواني املجاهدين بأن الحدود الشرعية ال تقام في سفر وال دار حرب
ُ
ُ
وقتال ،كما قال " :ال تقطع األيدي في السفر"  .وقوله " :ال تقطع األيدي في الغزو"  .وقد توقف
سعد بن أبي وقاص في موقعة القادسية عن تنفيذ حد الشرب على ابن محجم  . .ومن أهل العلم من
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نقل اإلجماع على ذلك خشية أن يلتجئ املحدود إلى صفوف العدو  . .فيمتنع بهم  . .فنكون بذلك قد
أعنا الشيطان عليه ونحن ال ندري  . .فحذار من العجلة في تنفيذ الحدود قبل اسبيفاء شروطها
ً

الشرعية  . .والتي منها التمكين وداراإلسَم  . .فمن تعجل شيةا قبل أوانه ُعوقب بحرمانه.
َُْ ُ
أبت مالك ال تنفذ في األمور ،فوهللا ال أبالي
قال عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز ألبيه عمر" :يا ِ
َ
ُ
تعجل يا ُبني؛ َّ
القدور .قال له عمر :ال َ
فإن هللا تعالى َّ
َ
اليمر في القرآن مرتين
ذم
في الحق لو رلت بي وبك
ُ
ً
َ
الناس على الحق جملة فيدفعوه وتكون فتنة" .
وحرمها في الثالثة ،وأنا أخاف أن أحمل
وفي هذه املرحلة العصيبة التي أنتم فيها ـ مرحلة ما قبل الفتح ـ أرى أن تركزوا في املناطق
املحررة على ثَثة أشياء :تعليم الناس شؤون دينهم ،وإقالة عثراتهم والتأويل لهم ما أمكن  . .والعمل
ً
ً
على رعايتهم وكفالتهم وخدمتهم وإراثتهم ماديا ما أمكن ذلك  . .ثالثا :العمل على تأمين الناس،
والضرب بقوة على أيدي من ُيروع اآلمنين من العباد ُ . .ويشيع بينهم الرعب واليوف  . .ويسطو على
حرماتهم وبيوتهم  . .ويقطع عليهم السبيل  . .بقوة السَح  . .فهذا دونكم وإياه!


س :4هل يجوز ضرب املسلم في التحقيق إذا ظن به أنه جاسوس؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .إن لان الظن راجحا بأنه جاسوس للعدو  . .ولان الظن كذلك
ً

راجحا أنه ُيلفي معلومات نافعة عن املجاهدين  . .أو إخفاؤها يترتب عليها ضرر لإلسَم واملسلمين . .
وبلاصة منهم املجاهدين  . .ثم هذه املعلومات ال ُيمكن انتزاعها منه إال بنوع ضرب  . .أقول :بهذه

الشروط والقيود؛ نعم يجوز ضربه  . .وإال فَ ،وهللا تعالى أعلم.
ً
مما ُيعين على ما ذهبنا إليه قول الصحابة للمرأة ـ التي لانت تحمل كتابا من حاطب بن أبي
َ
لنجردن الثياب"  .فتجريد الثياب منكر  . .لكن من أجل
بلتعة إلى كفار قريش ـ" :لتلرجن الكتاب أو

دفع منكرأكبر . .وضرر أكبر . .جاز.
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ً
س :5نظرا لتعدد اإلمارات اإلسَمية في أيامنا هذه وصعوبة اجتماع املسلمين تحت أمير
واحد ما حكم إقامة مثل هذه اإلمارات وما حكم بيعة أمراء هذه اإلمارات اإلسَمية؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .األصل والواجب أن يكون املؤمنون يدا واحدة  . .وجماعة
ً
واحدة على من سواهم  . .وتحت إمارة واحدة مطاعة  . .وبلاصة عندما ُيداهم العدو دار اإلسَم . .
ويعتدي على الحمى والحرمات  . .فتكون حينةذ الوحدة بين املسلمين ،والجماعات العاملة من أجل
ً َ ََ ُ ْ
َ َْ ُ ْ َْ
اَّلل َج ِميعا َوال تف َّرقواآل
اإلسَم متعينة أكثر من أي وقت آخر ،لقوله تعالى :واعت ِصموا ِبحب ِل ِ
ََ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ َ َََ َ ُ ْ ََ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ
وا إ َّن َ
اَّلل
عمران .103 :وقوله تعالى :وأ ِطيعوا اَّلل ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ِريحكم واص ِبر ِ
الصابر َ
َم َع َّ
يناألنفال .46 :ومن الصبر الذي أمرنا هللا تعالى به؛ الصبر على النوازع الشيصية وحرمان
ِِ
النفس بعض حظوظها  . .مقابل املحافظة على مصلحة الوحدة والتوحد  . .وقال تعالى :إ َّن َّ َ
اَّلل
ِ
صف ًا َل َأ َّن ُهم ُب َني ٌ
ُيح ُّب َّالذ َ
ان َّم ْر ُ
ين ُي َقات ُلو َن في َسبيله َ
ص ٌ
وصالصف.4 :
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
وفي الحديث" :يد هللا مع الجماعة ،والشيطان مع من خالف يركض" .
وعليه فإن تيسرت أسباب الوحدة  . .ثم آثروا التفرٍ والبشرذم  . .فهم آثمون  . .وإثمهم ال
يمنع من شرعية وجودهم وصحة عملهم وجهادهم  . .وصحة إمارتهم ملن يرض ى بإمارتهم  . .فهم آثمون
على عدم التوحد مع قدرتهم على تحقيقها  . .وليس على ش يء آخر سوى التوحد  . .أما إن تعسرت
أسباب الوحدة  . .وحصل العجز عن دفع تلك األسباب  . .فحينةذ ال حرج من تعدد الجماعات
َ َ ُ
ُ َ ْ ً َّ
اَّلل نفسا ِإال
واإلمارات بحسب ما تقتض ي الحاجة والضرورة  . .لقوله تعالى :ال ُيك ِلف
ُو ْس َع َهاالبقرة .286 :وهذا لله في حال رياب الدولة اإلسَمية التي يرأسها إمام واحد ُمطاع  . .أما في
حال وجود الدولة اإلسَمية التي يرأسها إمام أو أمير واحد ُمطاع  . .حينةذ ال وجود  . .وال شرعية
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لوجود تلك اإلمارات االستثنائية التي لها ظروفها الياصة  . .والتي ينبغي أن تزول بزوال ظروفها . .
ولو وجدت ال يجوز تكثير سوادها أو االعتراف بشرعيتها ،لقوله " :إذا بويع ليليفتين :فاقتلوا اآلخر
ً
منهما"  ،وقال " :فمن أراد أن ُيفرٍ أمر هذه األمة وهي جميع فاضربوه بالسيف لائنا من لان"  ،وهللا

تعالى أعلم.
وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
وصلى هللا على محمد النبي األمي ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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األجوبة الطرطوسيّة عن األسئلة الحمصيّة
بسم هللا الرحمن الرحيم
شيلنا ال فاضل هذه هي املرة األولى التي أتوجه فيها باليطاب إليك مباشرة ،ولكم يسعدني أن
تحظى للماتي باالستماع من قبلكم ،وأرجو الرد منكم على بعض البساؤالت التي تدور بيننا نحن الثوار
في الداخل ،خاصة أن معظم ما يحدث في الريف السوري أكثر منه في مراكز املدن (باستثناء مدينة
حمص) والوصول إلى هيةة شرعية موثوقة نستطيع طرح األسةلة عليها يكاد يكون محاال وصعب
املنال ،واإلخوة يعتمدون على كتاباتكم وخاصة في كتاب "قواعد في التكفير" وكتاب "الطاروت"  ،ومع
ذلك التزال األمور ملتبسة لدينا بعض الش يء ،ال سيما من حيث االنتقال من اإلطار النظري الذي
نقرأه في كتاباتكم إلى الناحية العملية  . .مع التنبيه إلى عدم وجود كفاءات علمية شرعية قادرة،
توجهنا بشكل صحيح ،فمعظمهم من خريجي جامعة دمشق والبوطي وأنتم أدرى بأوضاع أمثال هؤالء

..
ولدينا بعض األسةلة التي نرجو من حضرتكم اإلجابة عنها ،ولكم جزيل الشكر. .
ً
س :1ما حكم من يرفض اليروج في املظاهرات خوفا على مال أو جاه أو منصب أو
ً
دراسة ،أو خوفا من االعتقال؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .الشعب السوري بين خيارين من العمل ال ثالث لهما :إما

االنلراط في العمل املعارض ذي الطابع السلمي ،لالتظاهرات ،واالعتصامات ،ونحوها من األعمال . .
وهذا له فريقه وأهله  . .وإما االنلراط في تشكيل تنسيقيات ولجان أمنية جهادية  . .وبالتنسيق مع
الجيش السوري الحر إن أمكن  . .للذود عن حرمات وأعراض العزل من الشعب السوري  . .وهذا له
فريقه وأهله املستقل عن الفريق األول ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ـ فمن لم يجد في نفسه القوة على
االنلراط في هذا العمل  . .التحق بالذي قبله  . .ولل منهما على خير وثغرة من ثغور اإلسَم والشام
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بإذن هللا  . .ال نستقل وال نستلف بالقليل منه  . .واألصل في هذا العمل ـ ولل عمل ـ قوله تعالى:
َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ
استط ْعت ْمالتغابن .16 :فمن لان يجد في نفسه االستطاعة على تقديم أي عمل ـ مهما
فاتقوا اَّلل ما
ً
لان قليَ ـ يساعد على اسقاط الطاروت بشار األسد ،ونظامه الطائفي  . .يجب أن يبذله  . .وال ُيعذر
بش يء من األعذار مما ورد في السؤال أعَه  . .وإال طاله الوعيد واإلثم  . .فدفع الشر املغلظ واملركب

املتمثل في الطارية وعصابته ونظامه الطائفي  . .تهون في سبيل إزالته ما دونه من الشر والضرر . .
ً
عمَ بالقاعدة الفقهية التي تقول :بدفع الضرر األكبر بالضرر األصغر  . .وتقديم أقل املفسدتين
والشرين على األعظم منهما  . .وال شك  . .وال خَف  . .أن بقاء العصابة الطائفية الحاكمة واملستعمرة
ً

ً

لسوريا الحبيبة أرضا وشعبا ُ . .يعتبرالشراألكبر ،والضرر األكبرالذي ال يوازيه شر ،وال ضرر.
ً
ونقول كذلك :التقصير في بذل جهد مستطاع ـ أيا لان نوعه وحجمه ـ معناه خذالن الثوار
واملجاهدين األبطال الذين تصدوا ملواجهة العصابات األسدية املجرمة  . .والتللي عنهم في وقت
يحتاجون فيه للنصرة والدعم والتأييد  . .وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه
ً
ً
َ
ُ
يلذل امرءا مسلما في موطن ُينتقص فيه ِعرضهُ ،وينتهك فيه من حرمته إال خذله
قال" :ما من امرء
هللا تعالى في موطن ُيحب فيه نصرته  . ". .وبالتالي ال ينبغي على أي امرء أن يستلف أو يستقل بما
ً
عنده ،وبما يستطيع أن يقدمه للثورة والثوار األبطال  . .فقليله مع قليل ريره ُ . .يصبح كثيرا بإذن هللا

تعالى  . .ويبارك هللا به.
فعلى سبيل املثال :لو خرجت حلب بنفس الزخم الذي خرجت فيه حمص املباركة  . .أو درعا
البطلة  . .أو حماه الفداء  . .أو الدير الرجولة والغيرة والشهامة  . .أو الَذقية األبية  . .أو بانياس
ً
َّ
السيية  . .ليففت كثيرا عن آالم ما أصاب أهلنا في بقية املدن واملحافظات األخرى  . .ولوفرت وقللت
ً
كثيرا من القتلى والجرحى واألسرى  . .أما أنها لم تلرج بالزخم املرجو منها  . .فقد تسبب ذلك في
حصول كثير من القتلى والتضحيات التي حصلت للشعب السوري املسلم األبي في املدن األخرى  . .ما
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لانت لتحصل لو خرجت حلب كما ينبغي  . .وهذا نوع من اليذالن يندرج تحت الوعيد الوارد في
الحديث أعَه  . .نسأل هللا تعالى أن يلهم أهلنا في حلب الرشد والصواب ،وأن ينزع من قلوبهم الوهن؛
حب الدنيا وكراهية املوت في سبيل هللا!
تنبيه هام :ال نرى للثائر ـ سواء لان من الفريق الذي ينتهج األسلوب السلمي ،أو الفريق الذي
ينتهج األسلوب العسكري ـ أن ُيسلم نفسه للعصابات األمنية األسدية  . .أو يسمح لهم بأن يقبضوا
عليه ،مع قدرته على النفاد منهم  . .ونرى له أن ُيقاتل دون نفسه وحرماته  . .وال أن ُيسلم نفسه إليهم؛

للضرر األكبر ،والفتنة الكبرى املترتبة جراء تسليم املرء لنفسه إليهم.


ً
س :2يلزمنا النظام أحيانا باليروج في مسيرات تأييد لحكم الطاروت ،وإال تعرضنا
للفصل من وظائفنا ،ومَحقتنا تحت ذ ائع َّ
شتى  . .فما الحكم الشرعي في هذه الحالة مع العمل
ر
أنهم يأخذون البطاقات الشيصية ،وال يعيدونها إال داخل املسيرات؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .يجب عصيانه وعدم طاعته في ش يء من ذلك  . .فَ طاعة
للنظام األسدي على الشعب السوري في ش يء  . .وإال ما معنى فقدانه للشرعية  . .نحن اآلن في ثورة
وخروج عام على الطاروت ونظامه الطائفي البغيض  . .وبالتالي في الثورات  . .وحصول املواجهات بين
الطغاة والشعوب  . .واليروج العام على أنظمتهم الكافرة املسببدة الفاسدة  . .والذي منه العصيان
املدني  . .ال ُيقبل الحديث عن الوظائف والفصل منها والحرص عليها  . .أو ش يء من هذا القبيل  . .نعم
ً
الحديث عن ش يء من ذلك  . .ومن َّثم التماس األعذار له  . .لان مسبسارا قبل الثورة  . .أما بعد
الثورة  . .وحصول ما قد حصل  . .فالجميع مطالب منهم العصيان املدني ،والذي منه عدم الذهاب

إلى الوظائف الحكومية والرسمية  . .إلى حين سقوط الطارية ونظامه.
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ال ُيقبل لفريق من الشعب السوري أن ُيضحي بأعز ما يملك من أجل التحرر واالستقَل من
الطاروت ونظامه  . .بينما الفريق اآلخرمن الناس يكتفي بالتفرج  . .ومن ثم اسبثمارتضحيات الفريق
ً
األول لنفسه ومصالحه الحقا  . .ال بد للجميع  . .أن يعمل ويضحي  . .وفي وقت واحد  . .فيد هللا مع

الجماعة ،ويبارك وينصرالجماعة.
لكن إن أردت من سؤالك بيان حكم من يطيع النظام على فعل ذلك  . .؟

أقول :في هذه املرحلة  . .وهذا املوضع والظرف نكتفي في البيان العام  . .والتحذير العام . .
والتوجيه العام  . .من دون أن نشيرإلى أعيان األشياص بحكم معين لالتكفير والتلوين ونحو ذلك . .
الحتمال ورود شبهة اإلكراه والتقية  . .والعجز  . .ونحو ذلك من األعذار ،التي تمنع من لحوٍ الوعيد
ً
عن صاحبها  . .وهذا ال يعني التوقف مطلقا عن إصدار األحكام على من يستحقها من األعيان ممن

تتوفرفيهم شروط إنزال تلك األحكام عليهم ،وتنتفي عنهم املوانع.


س :3في بلدتنا أشياص من املنبسبين لإلسَم يرفعون لوائح بأسماء الذين يشاركون في
املظاهرات إلى الجهات الرسمية ليصار إلى مَحقتهم والقبض عليهم وهم يتذرعون بأن هؤالء
يريدون جلب البَء إلى البلد فما الحكم فيهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هؤالء عين الطارية  . .حكمهم حكم العدو  . .حكم الطارية
وزبانيته وشبيحته  . .حكمهم الكفر  . .لدخولهم في مواالة الطاروت وعصابته على املسلمين من الثوار
َ َّ
ُ
نك ْم َفإ َّن ُه م ْن ُه ْماملائدة .51 :وقال تعالىَ  :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين
واملجاهدين  . .وهللا تعالى يقولَ  :و َمن َيت َول ُهم ِم
ِ
ِ ِ
ُ َُ َ
َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ ْ ْ ُ ْ َ َ َ
َ َّ
اإل َيم ِان َو َمن َيت َول ُهم ِمنك ْم فأ ْول ِة َك ُه ُم
ى
ل
آمنوا ال تت ِلذوا آباءكم وِإخوانكم أو ِلياء إ ِن استحبوا الكفر ع ِ
َّ ُ َ
الظ ِاملونالتوبة .23 :هذا فيمن يتلذ اآلباء واإلخوان أولياء إن استحبوا الكفر على اإليمان  . .فكيف
بمن يتلذ طواعية القرامطة من طواريت آل األسد ،ومن معه من عصابته املجرمين الذين اجتمعت
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فيهم جميع خصال الكفر والظلم والعدوان  . .أولياء على أهل اإلسَم في الشام  . .ال شك أنه أولى

بالوعيد ،واليروج من دائرة اإلسَم.
قولي هذا ال يعني االنشغال بهم عن الطاروت ورؤوس الكفر والطغيان من زبانيته الذين
يباشرون القتل واإلجرام  . .فاملعركة مع الطارية ينبغي أن يكون لها أولوياتها  . .ثم هؤالء الساقطين
اليونة املشار إليهم في السؤال عساهم بعد زوال الطارية ونظامه وانتصار الثورة إن شاء هللا  . .أن

يعودوا إلى رشدهم  . .ويتوبوا  . .إذ جرت العادة في أمثال هؤالء أن يسيروا مع القوي حيثما سار . .
ً
لكن هذا ال يعني رض الطرف عنهم مطلقا  . .فمن اشتدت أذيته ،واشتد كيده على الثوار واملجاهدين
 . .واآلمنين من الشعب السوري األعزل  . .فدونكم وإياه  . .عساه أن يكون عبرة لغيره من اليونة
والعمَء املأجورين!


س :4البعض يطالب بقدوم الجيش إلى داخل البلدة لحمايتها من الجماعات املسلحة
وال يشك أحد في كذبهم بهذا اإلدعاء وهم في معظمهم من النصارى فما الحكم فيهم إن لانوا
نصارى أو مسلمين؟
ً
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .فمن فعل ذلك منهم طواعية وتواطؤا مع الطارية من رير
إكراه  . .حكمه حكم من تقدم الحديث عنهم من اليونة والعمَء واألجراء في السؤال الثالث الوارد
ً
ً
أعَه؛ حكمه حكم الطاروت وشبيحته وزبانيته ال فرٍ  . .أيا لان انتماؤه سواء لان مسلما ،أو لان
ً
نصرانيا ،فاإلسَم ،وكذا النصرانية الحقة براء من هؤالء اليونة والعمَء  . .والتعامل معهم يكون

وفق ما تقدم ذكره في الجواب عن السؤال الثالث الوارد أعَه.


ً
س :5ما حكم األطباء الذين يرفضون تطبيب املصابين خوفا من تعرضهم للمَحقة؟
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .من حيث االنشغال بالحكم على أعيان هذا النوع من األطباء
ً
 . .ال أرى ذلك  . .ألن هذا النوع من األطباء ما امتنعوا عن تطبيب املصابين من الثوار واملجاهدين حبا
ً

بالطارية ونظامه أو كرها للثوار  . .ال  . .لم يكن لش يء من ذلك  . .وإنما قد يكونون مع الثورة والثوار .
 .لكن اليوف هو الذي حملهم على هذا املوقف ريرالجائز.
وهؤالء أرى أن نتودد إليهم بالكلمة الطيبة  . .ونلوفهم هللا  . .ونذكرهم بالوفاء لقسمهم الذي
أقسموا به على اإلخَص ملهنتهم االنسانية  . .والتي منها معالجة أي مريض وأي مصاب  . .بغض النظر

عن سبب اإلصابة أو املرض.
ثم بعد ذلك نذكرهم بكلمات النبي صلى هللا عليه وسلم" :املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه ،وال
ُ
سلمه  ". .؛ أي ال ُيسلمه للظلم والقهر ،والحرمان  . .فكيف ُيسلمه للنزيف حتى املوت  . .وهو ينزف
ي ِ
أمامه  . .أخش ى في هذه الحالة أن يكون أحد القاتلين  . .وشرلاء القتلة املجرمين في جريمتهم!
ً
َ ََ َ َْ ً
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
سا ب َغ ْير َن ْفس َأ ْو َف َ
الن َ
اس َج ِميعا
ض فكأنما قتل
األ
ي
ف
اد
س
ر
ِ
نذكرهم بقوله تعالى :من قتل نف ِ ِ
ِ
ً
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ
الن َ
اس َج ِميعااملائدة .32 :تأمل ـ أيها الطبيب ـ هذا املعنى النبيل العظيم . .
ومن أحياها فكأنما أحيا
ً
فأنت إن تركت هذا الجريح ـ الذي ُج ِرح دفاعا عن عرضك وحريتك وكرامتك وعزتك ـ لينزف أمام
َ
الناس
عينيك حتى يموت  . .مع قدرتك على إنقاذه وإراثته ثم ال تفعل  . .فأنت بذلك لأنما قتلت
ً
ً
َ
الناس جميعا  . .فأي نبل وشرف
أنف الطارية ـ فكأنما أحييت
جميعا  . .وإن عالجته وأنقذته ـ ررم ِ
يعلو هذا الشرف العظيم؟!
ُ َ

ً

ولهؤالء األطباء نقول أيضا :لكل نعمة يجب أن تشكر ،وشكرها ينبغي أن يكون من جنسها . .
فزلاة الطبيب أن يعالج املرض ى والجرحى  . .زلاة عما َّ
من هللا عليهم من علم في هذا املجال
واالختصاص  . .وبلاصة إن لان الجريح من الثوارواملجاهدين  . .وبلاصة إن لان هذا املصاب ال يجد

من ُيعالجه إالك أيها الطبيب  . .فالواجب حينةذ يتعين ويتغلظ ويتضاعف.
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ُ
ونقول لهم كذلك :لليير مواسم وأبواب  . .وأرى ـ أيها األطباء ـ قد فتح لكم باب خير فارتنموه

قبل أن ُيغلق دونكم فتندمون على الييانة والتقصيروالتفريط  . .والت حين مندم.
أيها األطباء :أقص ى ما يمكن أن يرتكبه طارية الشام بحقكم القتل  . .والنبي صلى هللا عليه
ُ
وسلم يقول" :من ق ِتل دون أخيه فهو شهيد"  . .هللا أكبر  . .هللا أكبر  . . .على ما أنتم فيه من بَء وشدة
ُ َ
يا أهل الشام  . .إال أنني أرى أبواب الييرللها مشرعة نحوكم  . .فارتنموها قبل أن تغلق دونكم!

أيها األطباء  . .أيها الناس :طواريت آل األسد شرهم قد شمل الجميع من دون استثناء . .
والثورة هي للجميع  . .ومن أجل الجميع  . .وبالتالي ال ينبغي وال يليق وال يجوز أن يضحي البعض . .
والبعض اآلخر يقتصر موقفه على التفرج  . .ومراقبة النبيجة من خَل وسائل اإلعَم في الغرف
املغلقة الداخلية للبيت  . . .هذا ال يليق بالرجال والشرفاء!

هللا  . .هللا في الشام  . .هللا  . .هللا في أهل الشام  . .وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.


ُ َ
س :6ترفع أثناء املظاهرات رايات مثل :راية تحمل صورة الهَل مع الصليب،
األعَم الوطنية القديمة(أخضر أبيض أسود مع نجمتين حمر) والحديثة (أسود أبيض أحمر
ونجمتين خضر) باإلضافة إلى بعض الَفتات التي ترفع شعار "ال سلفية وال إرهاب ثورتنا ثورة
شباب" أو ريرها من الشعارات التي تمجد الديمقراطية والتعددية السياسية  . .فما حكم هذه
الشعارات وما هي الشعارات التي تنصحوننا بها  . .ولكم الشكر.
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال يجوز رفع الرايات التي تتضمن ملالفات شرعية؛ كرفع
الصليب ـ لتضمنه تكذيب القرآن الكريم ـ وريره من الرايات مما تتضمن ملالفات شرعية معلومة من
ديننا بالضرورة  . .من ذلك ـ على سبيل املثال ـ رفع صورة الشيوعي "جيفارا" ؛ كما الحظت ذلك في
بعض املظاهرات اليمنية  . .ولأن تاريلنا  . .وأمتنا  . .وثوراتنا املعاصرة  . .تللو من األبطال والشرفاء
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ً
والشهداء والعظماء  . .الذين نرفع أسماءهم وصورهم  . .والذين يساوي الواحد منهم ألفا من جيفارا

 . .ومن هم على شاللة جيفارا.
أما بلصوص علم االستقَل القديم لسوريا "أخضر ،أبيض ،أسود"  ،ال حرج من رفعه . .
ً
تعبيرا عن الرجوع إلى األصل ،وعن رفض وإزالة لل ما أحدثه طغاة األسد وحزب البعث والعبث
املتهالك ألرض الشام  . .فالعلم ذي األلوان التالية "أسود ،أبيض ،أحمر" هو مما أحدثه الطارية
الهالك حافظ األسد  . .وحزب البعث  . .وورثه عنه أبناؤه وأفراخه  . .ونحن في ثورتنا ـ بإذن هللا ـ لل ما
يمت بصلة لهؤالء الطغاة اآلثمين املجرمين  . .أو ُيذكر بهم وبتاريلهم املظلم  . .يجب أن نعمل على
إزالته  . .واسببداله بلير منه!
َ
أما عن صفة العلم والراية التي نرتضيها للشام األمل واملستقبل ما بعد الثورة  . .ندع ذلك إلى

حينه بإذن هللا  . .فلكل حادث حديث  . .ولكل مقام مقال.
أما عن الَفتات والشعارات الواردة في السؤال  . .فإني أعيذ الثوار من رفع الشعارات التي
تغضب هللا  . .وترض ي الطغاة املجرمين  . .وهم ال يدرون  . .فَ يحملنهم الطارية على ترديد الشعارات
ً
التي هو يريدها  . .فيقول عن الثوار مثَ :هؤالء سلفيين  . .فيردد الثوار  . .ال  . .ال  . .نحن لسنا
ً
سلفيين " . .ال سلفية"  . .ولو سألت أحدهم ماذا تعني هذه الكلمة  . .ملا أحسن جوابا  . .والسلفية
باختصار تعني "الرجوع إلى فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم من السلف الصالح في مورد املبشابهات
امليتلف عليها" هذه هي السلفية؛ وهذا كما ترون معنى حق  . .ال ربار عليه  . .ال يرفضه  . .وال
يستهجنه  . .إال من لان في قلبه مرض أو زيغ  . .وأنا أعلم أن من يردد هذا الشعار "ال سلفية"  . .ال
يقصد هذا املعنى  . .ألنه ال يعرفه  . .وإنما أراد أن يحالي الطارية وأبواقه  . .ويرد عليهم  . .مع التنبيه
أن الشيعة الروافض املجوس في قم وطهران  . .هم من وراء التنفير من هذا الشعار  . .وهم الذين
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أوحوا لكلبهم في الشام  . .بأن ُيشيرإلى هذا الشعار  . .لينفر الناس عن لل ما يمت بضلة إلى األصالة . .
إلى تاريخ األمة املجيد  . .فالحذر ،الحذرعباد هللا.
يقول الطارية ومعه أبواقه عن الثوار :هؤالء يريدون قيام دولة إسَمية  . .فيأتي الرد من

قبل بعض املتظاهرين  . .ال  . .ال  . .من قبيل الرد على الطارية وأبواقه  . .نحن ال نريد دولة إسَمية .
 .نحن نريد دولة ديمقراطية  . .ولو سألت أحدهم ماذا تعني هذه ،وهذه  . .وما الفرٍ بين هذه ،وهذه .
ً

 .لحارجوابا  . .وألدركت أنه يهرف بما ال يعرف.
فَ يستهوينكم الطاروت  . .على أن ترددوا ما يرضيه  . .ويستهويه  . .ويرض ي شياطينه في قم
وطهران  . .رفرهللا لكم!
ومن الشعارات التي نود التنبيه مليالفتها للشرع  . .والتي سبق التنبيه إليها  . .شعار "هللا،
سوريا ،حرية وبس"  ،وهذا مما ليس فيه وقار وإجَل هلل عز وجل  . .وفيه انتقاص لحق الحبيب
محمد صلى هللا عليه وسلم علينا وعلى أمته ،والبشرية جمعاء  . .كما للمة "وبس" ؛ فيها اختزال ملل
شرعها هللا تعالى للعباد  . .فالحذر ،الحذر َ
لكثير من الحقوٍ والواجبات التي َ
عباد هللا  . .وإني ألعترف
أن هذا الشعار لان ُيردد في أول الثورة  . .لكن بعد ذلك  . .وفي األشهر األخيرة من عمر ثورتنا املباركة ـ

وبعد أن تم التحذير منه ـ ال ألاد أسمع هذا الشعار الياطئ ُيردد على ألسنة املتظاهرين وهلل الحمد . .
والذي روج له بعض الجهلة  . .ممن يسمون أنفسهم من رموز املعارضة التقليدية  . .وال حول وال قوة
إال باهلل!
ً
َ
يوما أ اد الحياة ،فَ بد أن يستجيب َ
والقدر
القدر" ،
وكذلك الشعار الذي يقول" :إذا الشعب
ر

حكم هللا  . .وهللا تعالى ال ُيقال له :ال بد لك من أن تستجيب  . .فهذا من سوء األدب مع هللا تعالى . .
وقد سبق التنبيه ملزالق هذا الشعار  . .فاحذروه!
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أما عن الشعارات التي نقترحها :أقول نحن في ثورة  . .ضد أعتى طغاة العصر  . .وأكثر األنظمة
ً
ً
فسادا وإجراما  . .ال ينبغي أن نضيق على الثوار األبطال مساحة االختيار من الشعارات التي يرتضونها

للثورة  . .ولكن أقول بشكل عام :الشعارات يجب أن تنضبط بضابطين :أولهما أن تكون مشروعة . .
ال تتضمن أي ملالفة شرعية  . .لكي يبارك هللا بها وبأصحابها .ثانيهما :أن تكون محل إجماع الثوار

والشعب السوري  . .بحيث نجتنب الشعارات املبشابهة  . .التي قد توررالصدور  . .وتفرٍ الصفوف .
 .فنشمت بنا الطارية وأبواقه وشبيحته!
ً
وإن لان يحق لي أن أقترح شيةا في هذا املجال وال بد ،فأقول :أكثروا من شعار التكبير ،والتهليل
ُ
 . .هللا أكبر  . .هللا أكبر  . .ال إله إال هللا ،واألسد عدو هللا  . .فمن ق ِتل ولان آخر للماته "ال إله إال هللا"
ً
فهو شهيد ،وهو في الجنة يقينا  . .الشعارات التي تندد بالطارية وتسقط به وبنظامه  . .وتصغره
وتحقره  . .الشعارات التي تهتف لل مدينة بالفداء لبقية املدن األخرى التي تتعرض ملزيد اعتداء من

قبل الطاروت وزبانيته  . .فحماه تهتف بالفداء لحمص  . .والعكس  . .والدير تهتف بالفداء لدرعا . .
والعكس  . .وهكذا بقية املدن والقرى السورية للها يهتف بعضها لبعض  . .فهذا من أجمل الشعارات
 . .ومن أكثر الشعارات التي تغيظ الطارية وشبيحته وأبواقه  . .هكذا نحن نفهم الوطنية  . .وهكذا
نمارسها  . .لل مدينة تنادي ألختها بالفداء بالروح والدم  . .بينما الطارية وحزبه وأبواقه  . .الذين
ً
لانون يقتاتون بالوطن والوطنية على مدار خمسين عاما  . .فها هم يذبحون الوطن ـ واملواطن ـ من

الوريد إلى الوريد  . .أال لعنة هللا عليهم أجمعين.
أيها األحبة  . .أيها الثوار األبطال األحرار في شامنا الحبيب  . .فداكم نفس ي  . .ال تتضايقوا من
مصارحتى ونصحي  . .وللماتي  . .فنحن نريدها بعون هللا تعالى ثورة نقية في أهدافها وتطلعاتها  . .نقية
في وسائلها  . .نقية في شعاراتها وراياتها  . .نريد من ثورتنا  . .تطهير البَد من الطغاة األنجاس األرجاس
 . .ومن إرثهم اللعين  . .ولل ما يمت إليهم بصلة  . .عس ى هللا تعالى أن يفتح بيننا وبين الطاروت وجنده
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ً
بالحق قريبا ،وهو خير الفاتحين  . .تقبل هللا منكم طاعتكم  . .وجهدكم وجهادكم  . .وشهداءكم األبرار

مع األنبياء والصديقين والشهداء  . .اللهم آمين آمين.


س :7بعض الحواجز التي يقيمها األمن ،يوضع عليها بعض من املجندين السنة ممن
ً
يؤدون اليدمة اإللزامية ،وقد يضطرالثوارإلطٍَ النارعليهم ابتداء منهم أو ردا على اطٍَ النار
عليهم ،ونحن هنا ال نستطيع التفريق بين املسلم وريره ،وبين املتطوع منهم أو املجبر على الوقوف،
فهل يجوز إطٍَ الرصاص هنا وما حكم من ُيقتل منهم؟
الجواب :الحمد هلل رب العاملين .ال نرى جواز مبادأة الجند بقتال  . .الحتمال وجود املكره منهم
وهم األكثر  . .واحتمال انفصالهم وانشقاقهم عن القتلة الطائفيين من جنود الطاروت  . .لو سنحت
لهم الفرصة بذلك  . .وقد حصل الش يء الكثير من ذلك وهلل الحمد  . .من هؤالء املنشقين الشرفاء

تشكل الجيش السوري الحر . .نسأل هللا تعالى أن يقويهم ،ويكثرسوادهم.
إال ما لان على وجه الدفاع عن النفس  . .وعن حرمات وأعراض الشعب السوري  . .فتقاتلون
ً
املقاتلة املهاجمين من جند العصابات األسدية ،الذين يبدأونكم القتال  . .أيا لان انتماؤهم  . .ولان
ً
ً
والؤهم  . .ولانت أسماؤهم  . .فإن لان مسلما ـ حتى لو لان مكرها على تكثيرسواد القوم ـ ال يجوز له أن
يوجه بندقيته نحو صدور الثوار واملجاهدين  . .وصدور الشعب السوري األعزل  . .حتى لو تعرض

للتهديد بالقتل من قبل شبيحة وجنود العصابة األسدية  . .فَ يجوز له أن ُيطيعهم في قتل الناس . .
فنفسه ليست أعز وأكثر حرمة من نفوس الثوار املجاهدين  . .وريرهم من أبناء الشعب السوري
ُ
املسلم  . .فإن ق ِت َل على ِيد الثوار واملجاهدين ُ . .يبعث على نيته بإذن هللا  . .والثوار املجاهدون ليس
عليهم ش يء  . .ألنهم في موقف املدافع عن النفس  . .كما أنهم ال يستطيعون أن يميزوا بينه وبين ريره
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ُ
ممن يجوز توجيه السَح نحوهم ،وإن ق ِتل على يد الشبيحة وجنود العصابة األسدية بسبب امتناعه

عن قتل إخوانه وأهله  . .وشعبه  . .فهو شهيد بإذن هللا ،وهللا تعالى أعلم.
ثم هناك سبب آخر يحملنا على القول أعَه؛ بعدم االنشغال بالجند إال على وجه الدفاع عن
ً
النفس  . .وهو أن االنشغال بالجند ـ بعيدا عن العناصر الطاروتية الفاعلة للنظام األسدي ـ ال ُيؤثر
ُ
على النظام األسدي في ش يء  . .والنظام الطائفي ال ُيضيره ـ وال ُيساء ـ مهما قتل من الجند  . .ما دامت
العناصرالطائفية الكبيرة التي تدير كفة حكم النظام ساملة  . .بعيدة عن السهام  . .لم يصبها ش يء من
الصراع الدائر  . .ثم هو من جهة أخرى فيه إطالة من أمد املعركة مع الطارية  . .كما فيه استهَك
َ

واستنزاف لقوى الثوار واملجاهدين فيما ال طائل ُيذكرمن ورائه.
النظام األسدي السوري  . .الذي تديره  . .وتحكمه  . .وتتحكم بجميع مفاصله  . .مجموعة
من العناصر النصيرية الطائفية ال تتعدى أصابع الكفين  . .عليهم  . .وعلى املجموعة الضيقة املقربة

لهذه العصابة يكون التركيز ،ويكون العمل ،وهللا تعالى أعلم.


س :8إحدى األخوات تقول إن زوجها يعمل في أحد الفروع األمنية في سوريا (امليابرات)
ً
وهو ذو سلطة نافذة في املنطقة التي يعمل بها وتقريبا جميع القرارات (مداهمات _ اعتقاالت _
مراقبة _ دراسة أمنية ). . .التي تصدر من هذا الفرع ضد الثوار تمر من خَله ،هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى فالرجل يسب هللا تعالى وال يصلي  . .واألخت تسأل:
 -1ما الحكم الشرعي في زوجها ،وهل لها أن تبحث له عن عذر يمنع من تكفيره أم أنه يعد
من الطائفة املمتنعة؟
 -2هل يعتبربقاؤها معه ردة أو زنى أو هناك حكم معين في هذه الحالة؟
 -3هل يتوجب عليها إخباراملجاهدين عنه؟
ً
وجزاك هللا خيرا.
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الجواب :الحمد هلل رب العاملين .هذا الرجل املسؤول عنه في السؤال الوارد أعَه ،لافر مرتد
من ثَثة أوجه ،بعضها يغلظ بعض:

أولها :من جهة دخوله في مواالة الطاروت ،وقتاله دونه ،ودون نظامه الكافر والظالم املسببد .
َ َّ
ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ
اَّلل ال
 .ضد مجاهدي ومسلمي وثوار أهل الشام  . .وهللا تعالى يقولَ  :و َمن َيت َول ُهم ِمنكم ف ِإنه ِمنهم ِإن
ْ
َّ
َي ْه ِدي ال َق ْو َم الظ ِ ِامل َيناملائدة.51 :
َْ َ ُ ُ
َ
ثانيها :من جهة طعنه وشتمه هلل عز وجل ،وطعنه في الدين  . .قال تعالىَ  :ول ِئن َسأل َت ُه ْم ل َيقول َّن
َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ُ ُ َ
ُ َ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ
اَّلل َو َآيا ِت ِه َو َر ُس ِول ِه كنت ْم ت ْس َت ْه ِزئون  .ال ت ْعت ِذ ُروا ق ْد كف ْرتم َب ْع َد
ِإنما كنا نلوض ونلعب ق ْل أ ِب ِ
ً
ُ
ِإ َيم ِانك ْمالتوبة .66-65 :هذا فيمن يستهزئ  . .والسب والشتم أصرح وأرلظ كفرا من مجرد

االستهزاء.
َ

َ ُ ْ َ

َ ُ ْ َ

َ ُْ

َ

ْ

َ ْ ُ
اَّلل َما قالوا َول َق ْد قالوا ل ِل َمة الك ْف ِر َوك َف ُروا َب ْع َد ِإ ْس ََ ِم ِه ْمالتوبة.74
وقال تعالى :يح ِلفون ِب ِ

وللمة الكفرهنا والتي كفروا بسببها بعد أن لانوا مسلمين  . .هي السب والطعن.
َّ َ ُ ْ َ
َ ُ ْ
َ
ُ ََ ُ ْ َ َ ُْْ
وقال تعالىَ  :وِإن نكثوا أ ْي َم َان ُهم ِمن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوط َعنوا ِفي ِد ِينك ْم فقا ِتلوا أ ِئ َّمة الكف ِر ِإ َّن ُه ْم ال
ً
َ َ َ َ َّ
َ
أ ْي َمان ل ُه ْم ل َعل ُه ْم َي َنت ُهون التوبة .12 :فالطاعن في الدين ،الشاتم هلل رب العاملين  . .ليس لافرا وحسب

 . .بل هو إمام في الكفر . .ومن أئمة الكفر.
ثالثها :من جهة تركه للصَة  . .إذ القول الراجح في تارك الصَة أنه لافر مرتد ،لقوله تعالى:
الص ََ َة َو َآت ُو ْا َّ
َ فإن َت ُاب ْوا َو َأ َق ُام ْوا َّ
الز َل َاة َفإ ْخ َو ُان ُك ْ
الد ِين التوبة .11 :مفهوم اآلية أن من لم يبب
ي
ف
م
ِ ِ
ِ
ِ
من الكفروالشرك ،ولم يقم الصَة  . . .ليسوا إخواننا في الدين  . .وال تنتفي أخوة الدين إال عن الكافر

املشرك.
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :من ترك الصَة فقد كفر . . .
العهد الذي بيننا وبينهم الصَة ،فمن ترك الصَة فقد كفر ،ـ وفي رواية ـ فقد أشرك" .
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فهذه اليصال الثَث  . .لل واحدة منها كفر مستقل بذاته  . .تلرج صاحبها من امللة . .
فكيف إذا اجتمعت ثَثتها في شيص واحد؛ حينةذ يكون كفره مغلظ ،وردته مغلظة  . .والعياذ باهلل.
منه نعلم ـ وتعلم األخت السائلة ـ أن هذا الرجل ال يجوز أن ُيزوج من مسلمة  . .كما ال يجوز أن
ً

يكون زوجا ملسلمة  . .ولو حصل ش يء من ذلك يجب أن ُي َّ
فرٍ بينهما على الفور ،حينما ُيقدرعلى ذلك.
فإن قيل :ماذا تفعل  . .فما الحل بالنسبة لها؟
أقول :هي بين خيارين :أولهما أن تحمله على التوبة  . .واالستغفار  . .وأن يتحول ألن يكون من
ً
أنصاراملجاهدين الثوار . .ويكون عينا لهم على الطارية وزبانيته وشبيحته املجرمين  . .فإن تحقق لها
ً
ذلك  . .تبقى في ذمته  . .وتستمر معه  . .وتكون عونا له على التوبة والطاعة  . .ونصرة أهل الشام

وثوارهم على استعمارطواريت آل األسد الطائفي.
فإن تعسر عليها ذلك  . .ولان هذا الييار رير ممكن بالنسبة لها  . .يجب أن تعمل جاهدة على
مفارقته  . .وتركه  . .واالنتصار بأهلها أو قبيلتها وعشيرتها عليه  . .أو باملجاهدين الثوار إن لانت لهم ـ في
هذه الظروف ـ تلك املنعة التي تمكنهم من حمايتها  . .لكي يساعدوها على هذا األمر  . .فإن تعسر عليها

ذلك ،ولان فيه مشقة بالغة ال تقدر عليها بحكم الصَحيات واإلمكانيات الطاروتية لصاحبها . .
فبقاؤها معه حينةذ يكون تحت طائلة اإلكره  . .واملكره ليس عليه ش يء ،وال يلحق بها ما يلحق
َّ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ٌّ
اإل َيم ِانالنحل .106 :وقال تعالىِ  :إال
بصاحبها من أحكام ،لقوله تعالىِ  :إال من أك ِره وقلبه مطم ِئن ِب ِ
َ َ َّ ُ ْ
َُ ً
أن تتقوا ِم ْن ُه ْم تقاةآل عمران .28 :ولها فيما هي فيه من بَء أسوة حسنة في آسيا زوجة الطارية

فرعون  . . .هللا املستعان.
ننصحها بأن تعتزله في الفراش ما استطاعت  . .وتتعلل لنفسها بعلل شتى  . .فلها ذلك  . .كما
ننصحها بأن ال تهتم بنفسها وزينتها  . .والعَقة التي تتم بينهما بعد ذلك  . .وتحت هذا الوصف الوارد
ً
ُ
أعَه  . .ال ُيجرى عليها وصف وحكم الزنى  . .كما ال يجوز أن تعير به  . .وهي حقا في بَء  . .ندعو هللا
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ً
َ ً
فر َجا وملرجا  . .وكذلك جميع األخوات املؤمنات ممن
تعالى بأن يفرج عنها  . .وأن يجعل لها من أمرها

يشابهن قصتها  . .وما أكثرهن في مجتمعاتنا  . .وال حول وال قوة إال باهلل.
َ
بهذا أجيب عن سؤال األخت املبتَة  . .ولل من يسأل سؤالها من األخوات املؤمنات املبتلين

ببَئها.
وإلى هنا تنتهي ـ بفضل هللا تعالى ومنته ـ اإلجابة عن األسةلة الحمصية  . .حفظ هللا حمص ـ
َ ُ َّ
شامة الشام ـ وأهلها األبطال الشرفاء  . .وسورية للها  . .من لل شر ،وذي شر ،اللهم آمين آمين،

وصلى هللا على محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم.
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