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سالٌم عىل نجٍد ومن حلَّ يف نجِد

وإْن كَاَن تَسليِْمي يَِزيُد من الَوْجِد   

أبا مصعٍب ما أْصَعَب البُعَد إنَّني

َوَجْدُت زاُلَل املاِء ُمرًّا عىل البُْعِد   

هِر ُمرٌَّة ورصُت إذا مرَّت من الدَّ

ْهِد أقوُل: لقد كانت أمرَّ من الشَّ   

ومل أَر من قبُل البكاَء كام أرى

ومل أدِر قبَل اليَوِم َما لَوَعُة الَفْقِد   

بََكيُْت إىل أن غاض دمعي وملّني

فَخلََّفِني أَبِْك َعىَل بُْعِدكُْم َوْحِدي   

إَِذا َما َرأَى بَثِّْي َوُحْزِنَ َعاِذٌل

يَلَْوُم َعىَل َذاَك الَقلِيِْل الَِّذْي أُبِْدْي   

أَيَْعلَُم َما ِبْ َمْن يََناُم إَِذا أََوى

ُب بالّسْهِد؟ إىِل الَهمِّ والّسْهِد املَُعذَّ   

ولسُت كمن يشكو فراَق حبيِبِه

ويْنشُق من شوٍق إىل الثَّغِر والنهِد   

ولكنَّه بحٌر من العلِم زاخٌر

وقد ُحجب الهيامُن عن مائِه الَعدِّ   

فمن يل بـ)تنكيٍل( إذا قام ُمبطٌل

يريُد انبطاحاً للعدوِّ ويستْجدي   
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بْهاِت( إن أجلبت بها ومن )يكشف الشُّ

ِك عن رشكها تُبدي طالئُع جيش الشِّ   

وإن أشَكلَت يوم اللقاء نوازٌل

فمن أين )تبياٌن( لباغي الُهدى يَهِدي؟!   

تناِدي عيوَن الحاسديَن مناقٌب

إليِه فيلقاَها التَّواضُع بالصدِّ   

تواضَع حتَّى ظنَُّه جاهٌل بِه

ُ دوَن البحِر ذي الجزِر واملدِّ يقصِّ   

ار وهو مقيٌّد وعزَّ عىل الكفَّ

فذلُّوا عىل ما يف الصدوِر من الِحقِد   

فُسبَحانََك اللهمَّ كم من َمَعارٍِف

جمعَت وأخالٍق لدى ذلك الَعبِْد   

ومل يبِك باٍك، أو يُنارْص منارِصٌ

وميدْح أخو مدٍح كنارٍص الفهِد   

فيا راكبًا إّما عرضَت لدارِِه

وسارت بك العيُس املراحَل من نجِد   

فسلّم عىل نجٍد ومن حّل يف نجِد

سالًما لنا يُجدي، ويشفي من الوجِد   

قصيدة للشيخ عبد العزيز الطويلعي يف شيخه نارص الفهد -فك الله أرسهام-
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املقدمة

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله، أما بعد:

ــارص  ــي تكــرم مأجــوراً مشــكوراً شــيخنا ن ــاة الت ــاوى املنتق فهــذه بعــض املســائل والفت

ــن الســجن،  ــا معــي م ــه إخراجه ــر الل ــي ي ــا، والت ــة عليه ــه باإلجاب ــد حفظــه الل الفه

وهــي يف أبــواب شــتى، فأحببــت أن يشــاركني إخــوان فائدتهــا، نفعنــي اللــه وإياكــم بهــا 

يف الدنيــا واآلخــرة، وجــزى اللــه شــيخنا حفظــه اللــه ورعــاه وثبتــه ونفعنــا بعلمــه ونصه 

عــىل مــن عــاداه، وجمعنــا بــه عــىل خــري حــال، إنــه جــواٌد قريــٌب مجيــب.

ــه أن شــيخنا أجــاب مبــا ســمح لــه خاطــره، دون بحــث ورجــوع إىل مصــادر، لعــدم  أنبّ

ــم  ــاك يف رق ــو ش ــاب وه ــن كت ــع م ــل إىل موض ــراه يحي ــذا ت ــجن، وله ــا يف الس توفره

ــا. ــة أحــد اإلخــوة تنشــط يف تحقيقه ــل هم ــة، فلع الصفح

أبو مهند الجزراوي

1435هـ
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ترمجة الشيخ ناصر الفهد –فك اهلل أسره-
فصٌل يف ذكِر اسِمه ونسِبه ومساكِن أهلِه :

ــِة،  ِ بــِن حمــِد بــِن فهــٍد، مــن عشــريِة األســاعدِة الروقيَّ هــو نــارُص بــُن َحَمــِد بــِن حَمــنيِّ

ــُه  ــم الرســوُل –صــىل الل ــن اســرتضَع فيه ــٍر الذي ــِن بك ــي ســعِد ب ــي نســبُه إىل بن وينته

، يعــوُد نســبُها إىل البداريَن  ــه نــورُة الغــزيُّ عليــه وســلََّم-، ويُعرَفــوَن اليــوَم بـ)عتيبــَة(. وأمُّ

الــدوارِس.

ــوه الشــيُخ  ــوََّل أب ــي(، وتح ــرى )الزلف ــن ق ــِر(، وهــي م ــه يف )الثوي ــْت مســاكُن أهلِ كانَ

ــِن إبراهيــَم – ــَد الشــيِخ العالمــِة محمــِد ب ــاِض(؛ للعمــِل عن ٍ إىل )الري ــُد بــُن حمــنيِّ َحَم

ــه. ــى وفاتِ ــه مثــاَن عــشَة ســنًة حتَّ ــُه-، فالتزَم ــه الل رحَم

فصٌل يف ذكِر سنِة والدتِه ونَبٍْذ من حياتِه وطلِبه :
اٍل ســنة 1388هـ، وفيها نشــأَ. وبعـــَد إنهائـِـه الثانويََّة رشَع  ُولـِـَد يف )الريــاِض( يف شــهِر شــوَّ

ًمــا. وملَّــا بلــَغ الســنَة  يف دراســِة الهندســِة يف جامعــِة امللــِك ســعوٍد، وكان مــربِّزًا فيهــا ُمقدَّ

ــِن ســعوٍد  ــاِم محمــِد ب ــِة الشيعــِة يف جامعــِة اإلم ــا إىل كلي ــزَم، فتحــوَّل منه ــَة الت الثالث

اإلســالميِة، وحفــَظ القــرآَن يف ثالثــِة أشــهٍر، وكتــَب يف الورقــِة األوىل مــن مصحِفــه الــذي 

كاَن يحفــُظ منــه : ) تــمَّ –وبحمــِد اللــِه وتوفيِقــه- االنتهــاُء منــه وختُمــه –حفظـًـا- عرضــًة 

واحــدًة بعــَد عــِص يــوِم األحــِد التاســعِ والعشيــَن مــن ذي القعــدِة لعــاِم اثنــي عــَش 

ــْدُء يف  ــه، وكاَن الب ــِه وســالُمه علي ــواُت الل ــٍف مــن هجــرِة املصطفــى صل ــٍة وأل وأربِعمئ

حفِظــه مــن أوَِّل رمضــاَن مــن نفــِس الســنِة. والحمُد للــِه الذي بحمــِده تتــمُّ الصالحاُت.(.

ــِز  ــُد العزي ــيُخ عب ــم: الش ــن أبرزِه ــايِخ، م ــِض املش ــىل بع ــرََّج ع ــِة تخ ــِة الشيع ويف كلي

 . ــٍد األزهــريُّ ــُه-، والشــيُخ أحمــُد معب ــه الل ــاٍض –رحَم ــُن فيَّ ــُد ب ، والشــيُخ زي الراجحــيُّ

ــه، ــِب األوِل يف َدفَْعِت ــنَة 1412ه برتتي ــِة س ــَز يف الكلي وأُجي

)1( مصدر هذه الرتجمة هو ما كتبه ابن الشيخ نارص الفهد عىل الرابط:
h t t p : / / t w i t m a i l . c o m / e m a i l / 4 9 6 9 0 6 7 9 5 / 6 / % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 -

)1(

http://twitmail.com/email/496906795/6/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AE--%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25AF
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ــه كليَّتــا )الشيعــِة( و )أصــوِل الديــِن( لإلعــادِة، فاختــاَر )أصــوَل الديــِن – قســَم  وطلبَتْ

العقيــدِة واملذاهــِب املعــارصِة(. ونـُـِدَب إىل تايالنــَد أستـــاًذا، وناظــَر هنالــك جهميًّــا فظهَر 

عليــه فصفــَق الحــارضوَن.

ــراءِة،  ــا بالق ــِث، وكان َولًِع ــِة والبح ــِب واملطالع ــرِد الكت ــِب بج ــَد إْذ ذاك يف الطل واجته

ومــا رأيتـُـه ســاعًة يف البيــِت بغــريِ كتــاٍب، وكاَن يأخــُذ مَعــه يف ســيارتِه كتابـًـا يقــرُؤه عنــَد 

ــه يقــرأُ يف اليــوِم خمــَس عــشَة ســاعًة ألجحفــُت. )اإلشــاراِت(، ولــو قلــُت إنَّ

وبــرَع يف أكــرِ فنــوِن الشيعــِة؛ يف العقيــدِة ومــا يتصــُل بهــا والحديــِث والرجــاِل والفقــِه 

ــِل  ــه حســُن نظــٍر وقــدرٌة عــىل االســتنباِط والتعلي ــِض،وكاَن ل ــه واألصــوِل والفرائ مبذاهِب

ــُد الســنانُّ  ــِئل الشــيُخ ولي ــِخ واألنســاِب، وكاَن ُس والتحقيــِق. وهــو –أيًضــا- عــاملٌ بالتاري

ــابٌة ال يَُشــقُّ لــه غبــاٌر، معــروٌف  –أحســَن اللــُه فكاكَــه- عــن بعــض األنســاِب -وهــو نسَّ

بذلــك-، فقــاَل: ســلوا ذلــك األســعديَّ –نســبًة إىل األســاعدِة-. يعنــي الشــيَخ نــارَص الفهــِد.

وحدثنــي بعــُض أســاتيِذ العقيــدِة يف جامعــِة اإلمــاِم، قــاَل : كاَن أبــوك قرينــي يف َدرِْس 

ــذا  تُه. وه ــدَّ ــه إال ش ــاًم، وال يعيبُ ــا وفه ــا حفظً ــا وأرسَعن ــا قلبً ــتريِ(، وكاَن أذكان )املاجس

ــه. ــذَر مــن مقابلِ ــه إال اعت ــام يســكَت غضبُ ، ف ــدَّ ــه إذا ناظــَر احت ــٌح، فإنَّ صحي

وبلغنــي أنَّ أســتاًذا يف )قســِم العقيــدِة( قــاَل للتالميــِذ يوًمــا: كاَن يف قســِمنا رجــــــٌل كثرُي 

الشــبهاِت، ومل يســتطْع أحــٌد القيــاَم لــه غــرُي نــارِص الفهــِد.

ــِر، ولبــَث فيــه ثــالَث ســننَي ونصــَف ســنٍة، وخــرَج  ويف ســنِة 1415 أُدِخــَل ســجَن الحاي

ســنَة 1418.

(، وكانـَـْت لــه أخبــاٌر فيــه وصــوالٌت، طويــُت الَكْشــَح عنهــا؛  وبعــَد الفــرِج دخــَل )اإلنرتنــتُّ

ــِق الوقِت. لضي

وكاَن الزائــروَن يكــروَن، ووقتـُـه ال يتســُع، فأقــاَم مجلًســا يف بيِتــه يوَمــِي الســبِت والثالثــاِء 

بــنَي املغــرِب والعشــاِء مــن كلِّ أســبوٍع، يُــدار فيــه مــا جــدَّ مــن أحاديــَث وأخبــاٍر، وكاَن 

املجلــُس يكتــظُّ حتــى متتلــَئ أطرافـُـه فيجعلــوَن يجلســون يف منتصــِف املجلــِس صفوفـًـا.

ولـامَّ ابتىل اللُه املسلمنَي بغزِو أمريكا ألفغانستاَن،
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رُهــم مــن مظاهــرة الكفــاِر  ســعى الشــيُخ يحــرُِّض املؤمنــنَي عــىل نــصِة إخوانِهــم ويحذِّ

ــَب، ثــمَّ ُســِجَن ســنَة 1424. عــىل املســلمنَي، فلــم يــربْح أن طُلِ

ومنــُذ ذلــك الحــنِي وهــو يف )زنزانــٍة انفراديَّــٍة( حتــى الســاعِة. وهــو محظــوٌر مــن رؤيــِة 

أهلِــه أو مكاملِتهــم منــُذ ســتِّ ســننَي.

وقــد فتــَح اللــُه عليــه يف الســجِن مــن بركاتِــه، وزاَده بســطًة يف العلــِم، فمــن ذلــك أنَّــه 

ــِب  ــن الكت ــا م ــدًدا صالًح ــَظ ع ــى، وحف ــعِ اليحي ــن جم ــِب التســعِة م ــَظ الكت ــمَّ حف أت

واملتــوِن، وقــرأَ )مجمــوَع الفتــاوى( ســتَّ مــراٍت، وصنَّــَف خمًســا ومثانــنَي رســالًة، ونظــَم 

ــاَل يل أٌخ  ــٍت. وق ــِة بي ــن مثامنِئ ــَر م ــِه شــيخ اإلســالِم وأصــوَل تفســريِه يف أكثـ أصــوَل فق

حديــُث عهــٍد بســجٍن: إنَّ بعــَض العســكِر يقــوُل: مــا لهــذا الرجــِل )املوســوِس( –يقصــُد 

ــه يصــي ويقــرأُ!! الشــيَخ نــارًصا- ، ينــاُم أربــَع ســاعاٍت، ويقــي ســائَر وقِت

ــرًا  ــا صاب ــأىب، ومــا زاَل ثابتً َب، وأرادوه عــىل الهــواِن ف ــذِّ ــِة، وُع ــرَِض يف الســجِن للفتن وُع

ــا وفــك أرسه. ــه ثباتً محتســبًا، زاده الل

فصٌل يف ذكِر ما قيَل فيه :
ًا، ويكفــي مــن  ــا وال متخــريِّ ــا مــن األقــواِل مــا حــرضن ال مســتقصيًا وال طالبً أوردُت هن

القــالدِة مــا أحــاَط بالعنــِق.

قــاَل الشــيُخ العالمــُة حمــوُد الشــعيبيُّ –رحَمــه اللــُه- يف تقريِظــه لـ)التبيــاِن يف كفــِر مــن 

أعــاَن األمريــكاَن( : )والشــيخ نــارص الفهــد - وفقــه اللــه - لــه جهــود مباركة ، فقد ســاهم 

وجاهــد - وفقــه اللــه - يف منــارصة الحــق وأهلــه ، ودفــع الباطــل وأهلــه ، وتصــدى لهــم 

يف كتــب ورســائل كثــرية معروفــة ، نســأل اللــه أن يكتــب لــه األجــر واملثوبــة وأن يثبتــه 

عــىل ذلــك .(اهـ.

ــوًدا الشــعيبيَّ  ــَخ حمــــ ــوا الشيـــــ ــاَل: كان اإلخــوُة إذا أت ــُض إخــوان، ق ــي بع ثن وحدَّ

ــارٌص؟. ــيُخ ن ــا الش ــل ردَّ عليه ــول: ه ــا يق ــَب عنه ــبهٍة ليجي بش
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ــِر مــن أعــاَن  ــاِن يف كف ــه للـ)التبي ــواِن يف تقريِظ ــُة ســليامُن العلـ ــاَل املحــدُث العالم وق

األمريــكاَن( : )فللــه در هــذا الشــيخ ، ونعــامَّ مــا كتبــت يــداه ، فهــو جديــر بحفــاوة أهــل 

العلــم وطــالب الحــق . فــإىل الكتــاب محققــاً عقيــدة وفقهــاً عــىل طريقــة مــن مــى مــن 

أمئــة الهــدى وأهــل العلــم والتقى.(اهـــ.

ــارِص  ــيِخ ن ــِك يف الش ــُد املل ــه عب ــه ابُن ــكاُه عن ــام ح ــا- في ــليامُن –أيًض ــيُخ س ــال الش وق

الفهــِد : )هــو مــن أوعيــة العلــم، ولــه معرفــة بفنــون كثــرية، وقــد ظلــم يف ســجنه ظلــاًم 

شديًدا(.اهـ

وقــاَل الشــيُخ املحــدُث عبــُد اللــِه الســعُد يف تقريِظــه لـ)منهــِج املتقدمــنَي يف التدليــِس( 

ــا  ــا كله ــد فوجدته ــارص الفه ــل عــىل رســائل أخــرى للشــيخ ن ــن قب ــد اطلعــت م : )وق

مفيــدة ، مبنيــة عــىل اتبــاع مــا دل عليــه الكتــاب والســنة ، ســالكاً فيهــا منهــج الســلف 

الصالــح ، نحســبه كذلــك وال مزكيــه عــىل اللــه تعاىل(اهـــ.
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1/ ســئل: عندمــا تســلم بعضهــم الســلطة ســجد لقــرب أتاتــورك ألنــه رشط ال ميكــن التنــازل 

عنــه يف الدســتور، وبعــض النــاس يقــول إنــه يجــوز الســجود للصنــم يف هــذه الحالــة، ملصلحة 

األمــة، وكــذا أصحــاب الجامعــات الجهاديــة، مثــل حــامس وغريهــا، فــام الحكــم يف مثــل هــذا 

القــول ومــا الــرد عليــه؟

فأجــاب حفظــه اللــه: هــذه مســألة عظيمــة جليلــة، والكفــر ال يجــوز اإلقــدام عليــه أبــداً إال 

يف حــال اإلكــراه فقــط، كــام يف اآليــة، ومــن أقــدم عليــه وهــو غــري مكــره فعليــه لعنــة اللــه 

ولــو قصــد الخــري، وإذ إن كثــرياً مــن املنتســبني إىل العمــل اإلســالمي قــد دخلــوا الكفــر مــن 

أبــواب كثــرية بزعــم مصلحــة اإلســالم كســجود هــذا الضــال لذلــك الطاغــوت –إن ثبــت-، 

وكاإلقســام عــىل احــرتام الدســتور، والتحاكــم إىل القوانــني، وهــدم الــوالء والــرباء وغــري ذلــك، 

فســأذكر دليلــني يف هــذا البــاب، أحدهــام لبيــان منهــج النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم يف 

مصلحــة الدعــوة، والثــان يف بيــان حكــم مــن اتخــذ منهجــاً مخالفــاً ملنهجــه.

أمــا األول: فهــو الفــرتة املكيــة، فمــن املعلــوم املتواتــر مــا حصــل عــىل الرســول صــىل اللــه 

عليــه وســلم وأصحابــه مــن املحــن واالبتــالء عــىل يــد الكفــار، فمنهــم مــن قُتــل، ومنهــم مــن 

ُعــذب، ومنهــم مــن قُيــد، ومنهــم مــن رُشّد كمهاجــرة الحبشــة، ومنهــم مــن حــورص كالنبــي 

صــىل اللــه عليــه وســلم ومــن معــه يف شــعب أب طالــب ثــالث ســنني حتــى أكلــوا الشــجر، 

وغــري ذلــك. وكان الحكــم يف مكــة ألب جهــل وأصحابــه، وكانــوا ال يطمعــون مــن النبــي صــىل 

اللــه عليــه وســلم أن يعبــد آلهتهــم، بــل غايــة مــا يريــدون أن يســكت عــن ســبها وتكفريهــم 

وتكفــري آبائهــم ونحــو ذلــك، ولــو داهنهــم يف يشء مــن ذلــك لكانــوا أرسع النــاس إىل تركــه 

وأصحابــه ومــا يريــدون، بــل ورد يف الســرية أنهــم عرضــوا عليــه الرياســة، والدليــل عــىل هــذا 

قولــه تعــاىل: )ودوا لــو تدهــن فيدهنــون( إال أن املصلحــة العظمــى والعــروة الوثقــى هــي 

ــر بالطاغــوت.  ــه، وهــو الكف ــا يقــدح في ــع م ــرباءة مــن جمي ــد، وال املحافظــة عــىل التوحي

وعــىل قيــاس هــؤالء املعارصيــن فــإن مصلحــة الدعــوة تقتــي البقــاء يف الســلطة، ولــو مل 

يحافــظ عــىل التوحيــد، وارتكــب عــدد مــن النواقــض!!
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وأمــا الثــان: فهــو مــا ورد يف الخــوارج، فقــد تواتــرت األحاديــث فيهــم ويف ذمهــم »ميرقــون 

مــن اإلســالم«، »رش قتــىل تحــت أديــم الســامء«، »كالب أهــل النــار«، »طــوىب ملــن قتلهــم«.. 

ــه ذكــر عبادتهــم العظيمــة »تحقــرون صالتكــم عنــد صالتهــم، وصيامكــم  وغريهــا، مــع أن

عنــد صيامهــم«، وكانــوا أصحــاب قيــام وصــالة وقــراءة، وهــذا معــروف مــن ســريتهم، وقــد 

اتفــق الصحابــة عــىل قتالهــم وذمهــم، ومــن املعلــوم أنهــم إمنــا قصــدوا الخــري مــام فعلــوه، 

وأرادوا الحــق وعظمــوا اإلســالم وشــعائره، وابتعــدوا عــن املعــايص والكبائــر حتــى كفــروا مــن 

اقــرتف شــيئاً منهــا، ومــع هــذا كلــه ملــا اتخــذوا منهجــاً غــري منهــج النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم مل تشــفع لهــم عبادتهــم العظيمــة، ومل يشــفع لهــم قصدهــم للخــري، وإرادتهــم للحــق، 

فكيــف بحــال هــؤالء املعارصيــن مــن الذيــن ارتكبــوا مــن املكفــرات مــا مل يرتكبــه الخــوارج، 

واتخــذوا منهجــاً مخالفــاً ملنهــج النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم وأصحابــه، بــل مخالــف ملنهج 

ــة والزيديــة واألشــاعرة وغريهــم، فإنهــم كلهــم ال يجيــزون  أهــل البــدع كالخــوارج واملعتزل

الكفــر للمصلحــة. واللــه أعلــم.

2/ وســئل: قــال شــيخ اإلســالم يف درء التعــارض: »كــام لــو جــاء جيــش كفــار ال ميكــن دفــع 

ــار  ــرك الكف ــن ت ــم خــري م ــس ثيابه ــم بلب ــم فدفعه ــس ثيابه ــن املســلمني إال بلب رشهــم ع

يجولــون خــالل الديــار خوفــاً مــن التشــبه بهــم يف الثيــاب« أ.هـــ ، وهــذا قــرره كثــري مــن 

ــب املعظــم،  ــس الصلي ــراً كلب ــه كف ــس نفس ــو إذا كان اللب ــكال، وه ــه إش ــم وفي ــل العل أه

ــا أن  ــن أصولن ــاً إذا كان م ــىل أي يشء؟ خصوص ــون ع ــه يك ــه في ــوه، فالتوجي ــن ونح والوث

ــام الجــواب عــىل هــذا اإلشــكال؟ ــراه، ف ــر ال يبيحــه إال اإلك الكف

ــد  ــّكا بع ــارصوا ع ــا ح ــني مل ــخ، أن الصليبي ــب التاري ــرت كت ــد ذك ــه: ق ــه الل ــاب حفظ فأج

ــرية، أن  ــرية والذخ ــة امل ــن قل ــاىن املســلمون املحــارصون م ــنة 583هـــ وع ــدس س ــح الق فت

صــالح الديــن ومــن معــه أرســلوا مجموعــة مــن املجاهديــن يف ســفن تشــبه ســفن الصليبيني، 

وحلقــوا لحاهــم، ولبســوا مــا يلبســه الكفــار، ورفعــوا الصلبــان عــىل ســفنهم، فلــام رآهــم 

ــم فرتكوهــم، ــون ظنوهــم مــن أصحابه الصليبي
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فاســتطاعوا الدخــول إىل عــّكا، وإعطــاء أهلهــا مــا يحتاجــون إليــه يف حصارهــم. فأمــا مســألة 

اللبــس، وحلــق اللحيــة، ولبــس الذهــب ونحوهــا عنــد الحاجــة إليهــا يف الجهــاد كــام هنــا، 

ــاد،  ــك يف الجه ــو ذل ــر ونح ــس الحري ــالء ولب ــذب والخي ــواز الك ــد ورد ج ــوز، فق ــه يج فإن

فيجــوز مــا كان مــن جنســها، ومثــل هــذه املحرمــات تبيحهــا الــرضورات أيضــاً. وأمــا مســألة 

رفــع الصلبــان واألوثــان مــام فيــه تعظيــم لشــعائرهم الكفريــة فــال يجــوز، ألن هــذا ال يبيحــه 

إال اإلكــراه فقــط، لكــن بعــض أهــل العلــم يجيــزه، ولهــم أدلــة، منهــا: 

1. أن منهم من ال يفرق بني اإلكراه والرضورة، فيجعل الرضورة تبيح ما يبيحه اإلكراه.

2.حديث محمد بن مسلمة يف قتله كعب بن األرشف.

3. حديث الحجاج بن عالط.

4. أن الكفــار إذا غــزوا املســلمني وقــدروا عليهــم فإنهــم ســيقتلونهم أو يأرسونهــم أو 

ــم أكرهــوا  ــم بغزوهــم هــذا كأنه ــراه فه ــة اإلك ــن ديارهــم، وهــذا هــو غاي ــم م يخرجونه

ــان. ــاً باإلمي ــب مطمئن ــر إذا كان القل ــح الكف ــراه يبي ــل، واإلك ــذا الفع ــىل ه ــلمني ع املس

وهــذه األدلــة ال تخلــو مــن مناقشــات، إال الدليــل الرابــع فــإن املســلمني إذا وقعــوا بالفعــل 

يف مثــل هــذا األمــر حتــى وصــل إىل حــد اإلكــراه لــدرء القتــل واألرس عــن املســلمني جــاز 

ــا  ــا بضوابطه ــد حصوله ــم عن ــا أهــل العل ــي فيه ــه يف صــورة خاصــة يفت ــم، إال أن ــه أعل والل

الشعيــة، واللــه أعلــم.

3/ وســئل: عــىل األصــل الــوارد يف الســؤال الســابق، مــن مل يســتطع انتــزاع مســألة إال عــن 

طريــق املحاكــم الطاغوتيــة فهــذه رضورة، والــرضورات تبيــح املحرمــات، ال املكفــرات، فــام 

التفصيــل يف هــذه املســألة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: ال يجــوز التحاكــم إىل الطاغــوت إال يف حــال اإلكــراه فقــط، ألنــه كفــر، 

ولكــن بعــض طلبــة العلــم يــرى أن الــرضورة هنــا تبيــح ذلــك اســتدالالً بحديــث الحجــاج 

بــن عــالط، كــام أن بعــض أهــل العلــم يدخــل الــرضورة يف اإلكــراه، كــام ســبق يف الجــواب 

الســابق، والصــواب عــدم الجــواز، ولكــن إذا كان متــأوالً مبثــل هــذه التأويــالت، وهــو مضطــر 

إىل ذلــك فــال يكفــر، واللــه أعلــم.
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4/ وسئل: ما هي كيفية إقامة الحجة؟ ومن الذي يقيمها؟ أرجو التفصيل يف ذلك.

فأجــاب حفظــه اللــه: مســألة إقامــة الحجــة، ومــن يقيمهــا، وكيفيــة إقامتهــا، ومــا يتعلــق 

بذلــك، تختلــف باختــالف املســائل عــىل النحــو اآليت:

ــر، ســواء  ــو كاف ــه فه ــن خالف ــشك، فم ــد وال ــن، وهــو التوحي ــق بأصــل الدي ــا يتعل أوالً: م

أقيمــت عليــه الحجــة أو ال، ولكــن ال يحكــم عليــه بالقتــل يف الدنيــا وال بالنــار يف اآلخــرة، 

إال مــن قامــت عليــه الحجــة. والحجــة يف أصــل الديــن هــي البــالغ فقــط، فمــن بلغــه ديــن 

ــه  ــت علي ــه وســلم ونحــو هــذا قام ــه علي ــي صــىل الل ــرآن أو الســامع بالنب اإلســالم أو الق

الحجــة، ســواء أبلغــه هــذا مــن مســلم أو كافــر، أم متكــن مــن العلــم باإلســالم فأعــرض عنــه، 

فهــؤالء كفــار يف الدنيــا واآلخــرة، وال يشــرتط يف إقامــة الحجــة عليهــم رشوط أصالً، لــذا فعبّاد 

القبــور يف بــالد املســلمني كفــاٌر يف الدنيــا واآلخــرة، ولــو كان أحدهــم أجهــل مــن حــامر أهله، 

ألنــه بلغتهــم الحجــة وهــي اإلســالم، وعندهــم القــرآن، ولكــن طبــع اللــه عــىل قلوبهــم فهــم 

ال يفقهــون، واللــه املســتعان. وقــد جــاء يف الصحيــح عــن أب هريــرة مرفوعــاً: »والــذي نفــس 

محمــد بيــده، ال يســمع ب أحــد مــن هــذه األمــة، يهــودي وال نــصان، ثــم ميــوت ومل يؤمــن 

بالــذي أرســلت بــه إال كان مــن أصحــاب النــار« فمــن هنــا تجــد أن عاّمــة مــن يف عصنــا 

قــد قامــت عليهــم الحجــة يف أصــل الديــن، إمــا قــد ســمعوا عــن اإلســالم، وهــذا يكفــي، أو 

متكنــوا مــن العلــم بــه ولكنهــم أعرضــوا عــن ذلــك، والفريقــان قامــت عليهــم الحجــة، واللــه 

أعلــم.

ثانيــاً: مــا يتعلــق بشائــع اإلســالم الظاهــرة، كوجــوب األركان األربعــة، وتحريــم الزنــا والخمر 

ونحوهــا مــن األمــور املتواتــرة، فهــذه يعــذر فيهــا بالجهــل مــن ال يتمكــن مــن العلــم بهــا، 

كحديــث العهــد باإلســالم، أو نشــأ بعيــداً عــن بالد اإلســالم، فــإذا حقق أصــل الديــن )التوحيد 

وتــرك الــشك( ولكنــه جحــد وجــوب الصــالة أو اســتحل الخمــر مثــالً، ومثلــه يجهــل هــذا، 

فإنــه ال يكفــر إال إذا قامــت عليــه الحجــة، والحجــة يف هــذا هــي بلــوغ الدليــل يف املســألة، 

فمــن بلّغــه الدليــل فقــد أقــام عليــه الحجــة، ولــو كان املبلــغ مــن عامــة املســلمني وليــس 

مــن طلبــة العلــم، ألن هــذه املســائل الظاهــرة متواتــرة.
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ثالثــاً: مــا يتعلــق باملســائل الخفيــة وغــري ذلــك ألنهــا تختلــف باختــالف األزمــان واألماكــن 

ــة  ــن الجهمي ــة م ــالم ملجموع ــيخ اإلس ــال ش ــد ق ــالف، وق ــل خ ــألة مح ــخاص، واملس واألش

ــال  ــام ق ــم« أو ك ــدي لجهلك ــرون عن ــم ال تكف ــرت، وأنت ــم كف ــت بقولك ــو قل ــة: »ل الحلولي

ــة  ــا أن هــؤالء الجهمي ــة. واملقصــود هن ــه أمئــة الدعــوة النجدي ــد خالف يف »االســتغاثة«، وق

ــه هــو مــن جــال لهــم  ــه يف كل مــكان«، فــرأى شــيخ اإلســالم –عــىل أن ــون »الل ــوا يقول كان

هــذه املســألة- أن الحجــة مل تقــم عليهــم لقــوة شــبهتهم ومــا نشــأوا عليــه، وخالفــه كــام 

قلــت أمئــة الدعــوة، والتحقيــق يف املســألة أنــه يرجــع إىل أمــر واحــد هــو التكذيــب، فمــن 

ــم  ــم ورأى أنه ــب أو جادله ــه إىل التكذي ــؤدي يف حقيقت ــائل أن ي ــذه املس ــل ه رأى يف تأوي

مكذبــون بالنصــوص فهــؤالء يكفــرون، ومــن رأى أنهــم ال يكذبــون النصــوص بــل يصدقونهــا 

وإن حرفوهــا عــن معناهــا فــال يكفــرون، هــذا مختــص القــول يف املســألة وإن كانــت تحتمل 

بســطاً أكــر مــن هــذا، واللــه أعلــم.

فتجد إقامة الحجة يف األقسام الثالثة تختلف:

- أصل الدين: مجرد البلوغ أو السامع فقط ولو من كافر.

- املسائل الظاهرة: بلوغ الدليل يف املسألة فقط من أي مسلم.

- املسائل الخفية: البد فيها من كشف الشبهة، وهذا ال يتأىت من كل أحد.

5/ وســئل: التأويــل يف املســائل الظاهــرة كــر الــكالم حولــه وحــول ضابطــه، ويســتدل لذلــك 

بفعــل قدامــة ريض اللــه عنــه، عــىل اختــالف رواياتــه، فــام هــو الضابــط يف التأويــل الــذي 

يعــذر صاحبــه؟

فأجــاب حفظــه اللــه: ســبق اإلجابــة عــن هــذا، وهــو التكذيــب أو الــرد، فــإذا كان التأويــل 

لــه مســاغ ووجــه يــدل عــىل أن صاحبــه ليــس مبكــذب وال راد للنــص فــال يكفــر، وإن كان 

ــن  ــع ع ــه ممتن ــص أو راد ل ــذب للن ــا مك ــه إم ــم أن صاحب ــث يعل ــك بحي ــالف ذل ــىل خ ع

التزامــه فإنــه يكفــر.
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ــه،  ــه الل ــم رحم ــن القي ــال اب ــام ق ــل ك ــف دلي ــن أل ــر م ــا أك ــو له ــئل: مســألة العل 6/ وس

فهــل هــي مــن املســائل الظاهــرة التــي يكتفــى فيهــا بتــالوة النــص مــع مخالفــة الطوائــف 

املبتدعــة؟ فــإن مل تكــن ظاهــرة فكيــف تكــون مــن املســائل الخفيــة ولهــا كل تلــك النصوص؟

ــكان  ــان وامل ــالف الزم ــاًء باخت ــوراً وخف ــف ظه ــائل تختل ــاك مس ــه: هن ــه الل ــاب حفظ فأج

واألحــوال، كبعــض نصــوص الصفــات، والقاعــدة يف هــذا هــي: إذا كان املبتــدع مكذبــاً أو راداً 

للنــص فهــو كافــر، وإال فــال يكفــر، فنصــوص العلــو مثــالً كانــت ظاهــرة يف وقــت الســلف، 

ولــذا كفــروا مــن نفاهــا وتأولهــا، ثــم خفيــت بعــد انتشــار الشــبه بــني املســلمني بعــد القرون 

املفضلــة، لــذا تجــد مــن تأولهــا مــن املنتســبني إىل العلــم يف الغالــب معظــامً للنصــوص، ال 

يكذبهــا وال يردهــا، ولكــن قامــت عنــده هــذه الشــبهة التــي بثهــا املتكلمــون بــني النــاس، 

ــىل  ــت ع ــة ليس ــائل الخفي ــام أن املس ــدة، ك ــة واح ــىل درج ــت ع ــرة ليس ــائل الظاه فاملس

درجــة واحــدة كذلــك، فبعــض املســائل الظاهــرة قــد تخفــى، والعكــس كذلــك. واللــه أعلــم.

7/ وســئل: مــا املــراد بفهــم الحجــة الــذي يعــذر بــه صاحبــه، والــذي ال يعــذر بــه يف مســألة 

إقامــة الحجــة؟

فأجاب حفظه الله: الفهم يراد به:

إدراك املعنى: فهذا رشط.  .1

إدراك صحته )أي النص(: فليس بشط.  .2

والحجــة يف أصــل الديــن بلــوغ الدعــوة بــأي شــكل، والحجــة يف املســائل الظاهــرة املتواتــرة 

ــم  ــبهة، والقس ــف الش ــة كش ــائل الخفي ــة يف املس ــه، والحج ــذر مثل ــن يع ــل مل ــوغ الدلي بل

ــم. ــه أعل الثالــث دون القســمني األولــني. والل
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8/ وسئل: ما املراد بعدم الفهم يف إقامة الحجة؟

فأجاب حفظه الله: عدم الفهم يراد به أمران:

ــد مــن إدراك املــرء  ــام الحجــة، فــال ب عــدم إدراك معــان األلفــاظ: فهــذا عــذر يف قي  .1

للمعــان، كاألعجمــي مثــالً إذا خوطــب بالعربيــة.

ــس  ــذا لي ــان: فه ــم صحــة هــذه املع ــدم إدراكه ــار وع ــوب الكف ــه عــىل قل ــُع الل طب  .2

ــه ســبحانه وتعــاىل عــىل قلوبهــم فهــم ال يفقهــون. ومــن أرصح  ــم الل ــل خت ــداً، ب عــذراً أب

األدلــة قولــه تعــاىل: )ولــو علــم اللــه فيهــم خــرياً ألســمعهم( يعنــي: جعلهــم يدركــون صحــة 

مــا بلغهــم، ثــم قــال: )ولــو أســمعهم( يعنــي: ولــو جعلناهــم يدركــون الصحــة )لتولــوا وهــم 

معرضــون(. ومــن أصــدق مــن اللــه حديثــا؟! فهــو ذكــر أن جهلــة الكفــار الذيــن طبــع اللــه 

عــىل قلوبهــم لــو كانــوا علــامء يتحققــون صحــة مــا بلغهــم الســتمروا عــىل كفرهــم، وهــل 

بعــد هــذا بيــان؟! واللــه أعلــم.

9/ وسئل: هل التلبيس عذر يف مسائل الشك وأصل الدين؟

ــه: ليــس التلبيــس عــذراً يف الــشك األكــرب، فمــن وقــع يف الكفــر بغــري  فأجــاب حفظــه الل

إكــراه فهــو كافــر، وأكــر الكفــار مــا وقعــوا يف كفرهــم إال بســبب تلبيــس أســيادهم 

وعلامئهــم عليهــم، فقــد قــال تعــاىل: )اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابــاً مــن دون اللــه( 

وهــو ذم لهــم ال إعــذار. قــال تعــاىل فيهــم –وهــم يف النــار- : )وقالــوا ربنــا إنــا أطعنــا ســادتنا 

ــم  ــد ربه ــون عن ــون موقوف ــرى إذ الظامل ــو ت ــاىل: )ول ــال تع ــا الســبيال(، وق ــا فأضلون وكرباءن

يرجــع بعضهــم إىل بعــض القــول يقــول الذيــن اســتضعفوا للذيــن اســتكربوا لــوال أنتــم لكنــا 

مؤمنــني.. اآليــات( وغريهــا مــن اآليــات، كــام يف الحديــث املشــهور، حديــث عبــد اللــه بــن 

عمــرو ريض اللــه عنهــام يف قبــض العلــم، وهــو متواتــر عنــه، وفيــه: »فاتخــذ النــاس رؤوســاً 

جهــاالً، فســئلوا فأفتــوا بغــري علــم، فضلــوا وأضلــوا«، والنصــوص كثــرية يف هــذا، ومــن أراد أن 

يعــذر بالتلبيــس لزمــه أن يعــذر جميــع الكفــار بــال اســتثناء، 
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ألن الجميــع وقــع عليهــم تلبيــس إبليــس )ومــا كان يل عليكــم مــن ســلطان إال أن دعوتكــم 

فاســتجبتم يل فــال تلومــون ولومــوا أنفســكم(، وهــؤالء املنتســبون إىل العلــم امللبســون عــىل 

هــؤالء املشكــني مــن الشــياطني »شــياطني اإلنــس« واللــه املســتعان.

10/ وســئل: ذكرتــم بأنكــم تتفقــون مــع )اإلبراهيمــي() ( يف رســالته )وقــد أمــروا أن يكفــروا 

بــه( يف الحكــم العــام، فهــل هــذا رأيكــم يف هــذه املســألة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: أقــول: عــىل اإلخــوة تقريــر املســائل الشعيــة وبيانهــا للنــاس، وأمــا 

ــذ  ــوة من ــح اإلخ ــت أنص ــك، وكن ــى علي ــور ال تخف ــم، ألم ــكالم فيه ــزم ال ــال يل ــان ف األعي

عام1425هـــ بــرتك النــزاع يف األعيــان، واالكتفــاء بتقريــر األصــول والقواعــد، ومــا زلــت عــىل 

هــذا الــرأي، وقــد قلــت لــك مــن قبــل: ليــس ألن األعيــان ال يكفــرون، ولكــن ألمــور تتعلــق 

ــه. ــة، وفقــك الل مبصلحــة الدعــوة، ولهــا أصــول رشعي

11/ وسئل: ما حكم مركز حوار األديان؟

فأجــاب حفظــه اللــه: هــذا مركــز ملعــون، ناقــض ألصــل ديــن اإلســالم، هــادم للــوالء والــرباء، 

مكــذب للنصــوص اآلمــرة مبعــاداة الكفــار والــرباءة منهــم، راٌد لنصــوص الجهاد يف ســبيل الله، 

محــارب للــه ولرســوله صــىل اللــه عليــه وســلم، فــكل مــن أسســه، أو شــارك فيــه، أو ريض 

بــه، فهــو كافــٌر مرتــد، عليــه لعائــن اللــه واملالئكــة والنــاس أجمعــني، ويجــب التحذيــر منــه 

ومــن املشــاركني فيــه بــكل وســيلة، فــإن هــؤالء الطواغيــت إمنــا يريــدون ســالمة ســلطانهم 

ولــو قذفــوا النــاس جميعــاً يف جهنــم. واللــه املســتعان.

12/ وسئل: هل يعترب تلبيس العلامء عذراً يف عدم التكفري؟

فأجــاب حفظــه اللــه: مســألة اإلعــذار يف الكفــر الــكالم فيهــا طويــل جــداً، ومــام وضعــُت 

مســّودته يف الســجن كتــاٌب بعنــوان: )التفصيــل للعــذر بالجهــل والتأويل(، وذلــك أن الصواب 

أنــه ال يعــذر يف اإلقــدام عــىل الكفــر إال باإلكــراه فقــط كــام جــاء يف اآليــة، أمــا باقــي األعــذار 

: فهي
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إمــا أال تكــون عــذراً أصــالً، كمــن أرسف يف مســألة العــذر بالجهــل، حتــى عــذر ُعبــاد   .1

ــم! ــور بجهله القب

وإمــا أال يكــون املســلم وقــع يف الكفــر أصــالً، كمســألة الخطــأ والتأويــل، والــكالم يف   .2

ــذا  ــط إىل ه ــارة فق ــه إش ــا ذكرت ــل، إال أن م ــاٍب كام ــاج إىل كت ــذا يطــول، ويحت ــل ه تفصي

ــر. األم

فــإذا علمــت هــذا، فســنتكلم عــن تلبيــس علــامء الســوء عــىل العامــة، وهــل هــو عــذر؟ 

فنقــول هــذا عــىل قســمني:

األول: أن يقــع املســلم يف الكفــر العمــي نفســه، كأن يــشك باللــه ونحــو ذلــك، فهــذا ال يعذر 

فيــه كــام ســبق أن قلــت، إال باإلكــراه فقــط، وأمــا تلبيــس العلــامء وإفتاؤهــم فليــس عــذراً، 

وإال لعــذر الذيــن قالــوا )ربنــا إننــا أطعنــا ســادتنا وكرباءنــا.. اآليــة( وُعــذر الذيــن قــال اللــه 

ــح يف قبــض  ــن جــاء فيهــم الحديــث الصحي ــذر الذي ــة( وُع فيهــم: )اتخــذوا أحبارهــم.. اآلي

العلــم: »فاتخــذوا رؤوســاً..الحديث« وغــري ذلــك.

الثــان: أال يقــع املســلم فيــه، ويعلــم أنــه كفــر؛ ولكنــه ال يكفــر مــن فعلــه لشــبهة عرضــت 

لــه، كتلبيــس هــؤالء العلــامء عليــه ونحــو ذلــك، فهــذا ال يكفــر؛ ألنــه مل يفعــل الكفــر ومل يــرد 

نصــاً وال إجامعــاً، وهــذا فــرع عــىل مســألة مــن مل يكّفــر الكافــر فهــو كافــر، ويحصــل فيــه 

الخطــأ كثــرياً، لــذا سأبســط القــول فيهــا، فأقــول:

ــرده  ــر، ل ــالً، فهــذا مــن مل يكفــره فهــو كاف ــر األصــي، كاليهــودي والنــصان مث األول: الكاف

النصــوص واإلجــامع.

الثــان: الكافــر املرتــد الــذي رصح بعــد أن كان مســلامً برتكــه اإلســالم، إمــا لديــن آخــر، أو 

إللحــاد ونحــوه، فهــو كالقســم األول أيضــاً.

الثالــث: الكافــر املرتــد الــذي ارتكــب ناقضــاً مــن نواقــض اإلســالم املجمــع عليهــا، كاالســتهزاء 

بالديــن مثــالً وهــو يزعــم أنــه مســلم، فمــن تــرك تكفــريه فهــو أحــد رجلــني:

إمــا أن يقــر أن فعلــه أو قولــه الــذي ورد بــه النــص واإلجــامع كفــر، لكنــه يتوقــف يف   .1

تكفــريه لشــبهة عرضــت لــه، أو لــورع بــارد ونحــوه، فهــذا ال يكفــر؛ ألنــه مل يــرد النــص أو 

اإلجــامع.
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ــة،  ــه الحج ــام علي ــذا تق ــراً، فه ــس كف ــه لي ــول، وأن ــل أو الق ــازع يف الفع ــا أن ين وإم  .2

لــورود النــّص واإلجــامع يف هــذا، فإمــا أن يقــر مبوجــب ذلــك، أو يكفــر.

الرابــع: الكافــر املرتــد الــذي ارتكــب ناقضــاً مختلفــاً فيــه، كــرتك الصــالة مثــالً، فهــذا مــن تــرك 

ــريه ال يكفر. تكف

13/ وســئل: مــا رأيكــم يف مــن يقــول إنــه يجــب النظــر يف توافــر الــشوط وانتفــاء املوانــع 

يف حــق مــن فعــل الكفــر، مثــل الــشك أو الســحر أو االســتهزاء ونحوهــا مــن النواقــض حتــى 

نحكــم بكفــر املعــني فيهــا؟

ــه: هــذا غــري صحيــح، فالنظــر يف الــشوط ونحوهــا يكــون يف املســائل  فأجــاب حفظــه الل

التــي قــد تخفــى، أمــا مســائل األصــول التــي ذكــرت يف الســؤال، الــشك والســحر واالســتهزاء 

ونحوهــا فهــذه يكفــر صاحبهــا وال كرامــة، إال يف حــال اإلكــراه فقــط، والقاعــدة والضابــط 

هــو: »كل مــن قــام بــه مــا ينــايف االستســالم للــه فهــو كافــر، إال املكــره فقــط« فاحكــم بهــذا 

الضابــط عــىل جميــع الصــور. مــع العلــم أن االستســالم ينافيــه أمــران:

األول/ أن يستسلم لله ولغريه، وهذا الشك.

الثان/ أال يستسلم لله، وهذا التكذيب واالستكبار ونحوها.

سواء أكان هذا املنايف يف أمر واحد أو أكر، مثالً:

أ. من عبد غري  الله جاهالً = قام به الشك.

ب. من استحل الخمر جاهالً ومثله يجهل = مل يقم به ناقض.

ج. من استحل الخمر ومثله ال يجهل = قام به التكذيب أو الرد.

د. من تأول التوحيد أو مسائل الوالء والرباء = قام به التكذيب أو الرد.

ه. مــن تــأول بعــض الصفــات كاالســتواء والقــدرة لشــبهة )مل يكــذب ومل يــرد( = مل يقــم بــه 

منــاف لإلســالم.

وهكذا جميع الصور، والله أعلم.
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14/ وســئل: مــا هــي األدلــة عــىل التفريــق بــني املســائل )أصــول الدين/الظاهرة/الخفيــة(؟ 

مــع معرفــة حــد كل واحــدة منهــا.

فأجــاب حفظــه اللــه: هــذا الســؤال يحتــاج الجــواب عنــه إىل رســالة كاملــة، وأختــص لــك 

الجــواب هنــا:

اإلسالم هو االستسالم لله وحده، ويناقضه أمران:

األول: أن يستسلم لله ولغريه، وهذا الشك، سواء يف عبادة واحدة أو أكر.

الثان: أال يستسلم لله وهو املستكرب أو املمتنع ونحوه، سواء يف رشع واحد، أو أكر.

فــام نــاىف اإلســالم بالكليــة فهــو املــراد بأصــول الديــن، وهــو األول. فاملــشك ليــس مبســلم 

أصــالً حتــى ينظــر يف عــوارض األهليــة للحكــم عليــه.

ومــا مل ينــاف اإلســالم إال بــشط البلــوغ فهــو املــراد باملســائل الظاهــرة، وهــو الثــان. وذلــك 

ــه  ــاع أو التكذيــب ونحــو ذلــك حتــى ينتفــي عن ــد مــن تحقــق االســتكبار أو االمتن ــه الب أن

مســمى اإلســالم، وال يتحقــق هــذا إال ببلوغــه إليــه ألنــه إذا كان جاهــالً بهــا فلــم يقــم بــه 

مــا ينــايف اإلســالم أصــالً، ألنــه مل يســتكرب ومل يكــذب. 

وأمــا املســائل الخفيــة فتختلــف عــن املســائل الظاهــرة رشعــاً وعقــالً، كــام هــو معلــوم، فــال 

بــد يف كفــر صاحبهــا أن يقــوم بــه مــا ينــايف اإلســالم مــن التكذيــب أو االســتكبار، وهــذا ال 

يتحقــق مــع الشــبه والتأويــالت التــي قامــت عنــده، فهــو بهــا ال يكــون مســتكرباً وال مكذبــاً؛ 

ولكــن إذا كشــفت عنــه هــذه الشــبهة عــىل وجــه صحيــح تقــوم بــه الحجــة عليــه حتــى 

يتحقــق بعدهــا اســتكباره أو تكذيبــه إذا أرص عــىل قولــه فإنــه يكفــر، وهــذا كلــه معــروف 

باســتقراء أدلــة الــشع وكالم أهــل العلــم، واللــه أعلــم.

15/ وسئل: ما هو تعريف الشك األصغر؟

فأجاب حفظه الله: عندي مسودة يف الشك األصغر، هذا ملخصها:

ــه  ــم يف تعريفــه، فمنهــم مــن عرفــه بالعــد ال بالحــد، ومنهــم مــن عرّف اختلــف أهــل العل

بتعريــف ال يصــّور أفــراده، كالتــي ذكرهــا الشــيخ هنــا )أي الشــيخ عــي الخضــري( يف تعريفــه 

للــشك األصغــر عــىل ثالثــة أنــواع بالعــّد وبالحــد وبالحــد أيضــاً.
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فاجتهــدت يف تعريفــه بعــد أن جمعــت أفــراد الــشك األصغــر فوجدتهــا ترجــع إىل ثالثــة 

أشــياء:

1. الشك الخفي كيسري الرياء.

2. رشك األلفاظ: )كالحلف، وما شاء الله وشئت، ولوال الله وأنت، وغريها(.

3. رشك األســباب وهــو جعــل مــا ليــس بســبٍب ســببا: )كالطــرية، والعــدوى، والنــوء، والتامئم، 

والتولة(.

لذا فتعريف الشك األصغر بناًء عىل أنواعه هو:

)رصف املوحد شيئاً لغري الله مام يقدح يف اإلخالص عىل غري سبيل العبادة.(

رشح التعريف:

1. رصف املوحــد: يخــرج بــه املــشك رشكاً أكــرب والكافــر، فالــكالم عــىل األصغــر فــرع عــىل 

ثبــوت اإلســالم.

2. شيئاً لغري الله: يخرج به ما رصف لله سبحانه من العبادات ونحوها.

ــببات إىل  ــبة املس ــالص، كنس ــدح يف اإلخ ــا ال يق ــه م ــرج ب ــالص: يخ ــدح يف اإلخ ــام يق 3. م

ــوب  ــد املطل ــة. واإلخــالص عمــي وعلمــي، فاإلخــالص العمــي: هــو توحي أســبابها الحقيقي

ســبحانه بالقــول )األلفــاظ( وبالعمــل بــال ريــاء، واإلخــالص العلمــي: متعلــق بالربوبيــة، وهــو 

توحيــد اللــه ســبحانه وإخالصــه يف التدبــري، ومنــه ربــط األســباب باملســببات، فمــن جعــل 

ســبباً مل يجعلــه اللــه كذلــك قــدح يف هــذا اإلخــالص.

عــىل غــري ســبيل العبــادة: يخــرج بــه: 1/ العبــادات املحضــة كالذبــح والنــذر 2/ الــشك   .4

ــادة. األصغــر إذا قصــدت بــه العب

16/ وســئل: مــا معنــى الدميقراطيــة؟ ومــا الفــرق بينهــا وبــني الشــورى؟ ومــا حكــم الدخــول 

يف الربملانــات؟

فأجــاب حفظــه اللــه:  الدميقراطيــة هــي حكــم الشــعب، وهــي تعنــي أن التشيــع والتحليــل 

والتحريــم للشــعب نفســه، وكانــت قدميــة يف اليونــان، قبــل امليــالد، ثــم تطــورت بعــد الثــورة 

اإلنجليزيــة، ثــم الفرنســية، إىل أن وصلــت إىل مــا وصلــت إليــه،



25

وهــي كفــر مجــرّد، ألن الحكــم للــه ســبحانه ال رشيــك لــه، كــام قــال تعــاىل: )وال يــشك يف 

حكمــه أحــداً(، وهــي تختلــف عــن الشــورى أكــر مــن اختــالف الزنــا عــن النــكاح، وذلــك 

مــن وجــوه:

األول: أن الشــورى إمنــا تكــون يف األمــور االجتهاديــة، التــي ليــس فيهــا نصــوص رصيحــة، أمــا 

مــا كان الحكــم فيهــا ظاهــراً فــال شــورى فيــه. وأمــا الدميقراطيــة ففــي كل يشء بــال اســتثناء.

الثــان: أن الشــورى تكــون لطائفــة مــن أهــل الحــل والعقــد املعروفــني بالعدالــة والفضــل 

والديــن. أمــا الدميقراطيــة فلطائفــة ينتخبهــم الشــعب بحســب أهوائهــم، ومــا عليــه 

ــاس. ــن أفســق الن ــوا م ــو كان ــم، ول مصالحه

الثالــث: أن حكــم الشــورى غــري ملــزم عــىل الصحيــح، فــال يلــزم الــوايل العــادل أن يأخــذ بــه 

إذا رأى املصلحــة يف خالفــه، وأمــا الدميقراطيــة فملزمــة.

الرابــع: يف الشــورى ال يصــدرون أحكامــاً وقوانــني تفــرض عــىل النــاس، أمــا يف الدميقراطيــة 

فيصــدرون ذلــك.

إىل غريها من الفروق. وهناك كتب ال بأس بها يف هذه املسألة يحسن الرجوع إليها.

والدخول يف الربملانات منكر عظيم من وجوه:

أ. أن فيــه إقــراراً بحكــم الشــعب، ألن الربملــان هــو املجلــس التشيعــي الــذي يصــدر 

ــو أن الربملــان ســيطر  ــه، وهــذا كفــر، ول ــر حاكــامً غــري الل ــه يُِق ــه فإن ــه ل القوانــني، فبدخول

ــه، بــل هــو  ــوا الدســتور إســالمياً فــإن هــذا ليــس حكــم الل ــالً، وجعل ــه اإلســالميون مث علي

حكــم الشــعب، لــذا لــو تغــري أعضــاء الربملــان تغــريت القوانــني، وهكــذا، فهــذا ليــس حكــامً 

بالشيعــة، فالشيعــة تحكــم بالقــوة، ومــن رفضهــا مــن الشــعب رضب بالســيف وألقــي يف 

ــني واملوافقــني واملخالفــني. ــة، وال ينظــر إىل عــدد الناخب املزبل

ب. أنــه ال بــد للداخــل يف الربملــان مــن القســم عــىل احــرتام الدســتور، والدســتور أصلــه كفــر، 

وفيــه مكفــرات ال تحــى، واحرتامــه كفــر، فكيــف بالقســم عــىل ذلك!

ج. أن مــن يســمون باإلســالميني يتنازلــون عــن أشــياء كثــرية يف ســبيل الوصــول إىل الربملــان، 

ثــم ال يحققــون جــزءاً مــام قدمــوه مــن تنــازالت، وانظــر إىل واقعنــا اليــوم تعلــم ذلــك جيــداً.
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وللشــيخ أحمــد شــاكر رحمــه اللــه يف عمــدة التفســري عنــد قولــه تعــاىل )وشــاورهم يف األمــر( 

كالم جميــل جــداً يف املقارنــة بــني الدميقراطيــة والشــورى، والــرد عــىل مــن جعــل الدميقراطية 

مــن الشــورى، ومــن دعــا إىل االنتخابــات، فراجعــه فهــو كالم يكتــب مبــاء الذهب.

17/ وســئل: مســألة طــرح الــشع أو الحكــم بالشيعــة للتصويــت، هــل يعتــرب هــذا ناقضــاً 

ــتكون  ــة س ــني أن األغلبي ــبه يق ــدي ش ــاً أو ل ــم يقين ــا أعل ــال أن ــة؟ وإذا ق ــن املل ــاً م مخرج

ــح التصويــت بنعــم. لصال

فأجــاب حفظــه اللــه: نعــم، وهــذا هــو حكــم الشــعب املســمى بالدميقراطيــة، نــربأ إىل اللــه 

منهــا ومــن كل طاغــوت، ولــو قــال إن جميــع الشــعب -ال األغلــب فقــط- ســيصوت لــه فــال 

يصــح، وليــس هــذا حكــم اللــه، بــل حكــم الشــعب، فإنهــم مــا حكمــوا بــه ألن اللــه أوجبــه 

أو رشعــه، بــل حكمــوا بــه ألن الشــعب أراده، ولــو أراد غــريه لفعــل، فضــالالت املنتســبني إىل 

العمــل اإلســالمي يف هــذا البــاب كثــرية، ومــا عليــك إال أن تتأمــل أحاديــث الخــوارج، وكيــف 

ُحكــم مبروقهــم مــن اإلســالم، وأُمــر بقتلهــم، وُذمــوا ذمــاً شــديداً مــع عبادتهــم العظيمــة، 

وتعظيمهــم لإلســالم والــشع وقصدهــم للخــري، فــام ســبب هــذا؟ هــو أنهــم اتخــذوا منهجــاً 

مــن عقولهــم غــري منهــج النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم وأصحابــه، فكيــف بهــؤالء الذيــن 

ليــس عندهــم مــن العبــادة وتعظيــم الــشع مــا عنــد أولئــك، وكادوا يدخلــون الكفــر مــن 

جميــع أبوابــه، فهــل يشــفع لهــم قصــد الخــري؟ والــكالم عــىل هــذا يطــول، واللــه املســتعان.

18/ وسئل: ديوان املظامل، ما حقيقته؟ وما حكم التحاكم إليه الستخالص الحقوق؟

فأجــاب حفظــه اللــه: ديــوان املظــامل قانــون، وإن وضعــوا فيــه مشــايخ ال يلبســون العقــال! 

وال يجــوز التحاكــم إليــه. واللــه أعلــم.

19/ وســئل: مــن يعمــل يف هــذه الدوائــر »الجــامرك، املــرور، البلديــات« وكان ممــن يبــارش 

تحصيــل املكــوس والرضائــب، أو يصــدر الرخــص ونحوهــا، فــام حكمــه؟

فأجاب حفظه الله: اعلم أخي الكريم أن أقسام الناس يف هذه األمور ثالثة:
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1. املشعــون والحاكمــون والقضــاة: فهــؤالء حكمهــم معــروف، فهــم طواغيــت حكمــوا بغــري 

مــا أنــزل اللــه.

ــم  ــؤالء األصــل أنه ــكار: فه ــري واإلن ــوة يف التغي ــم وال ق ــن ال حــول له 2. املســتضعفون الذي

ــك. ــه وبعــده مــن ذل ــم عــىل بعضهــم بحســب رضــاه وقرب معــذورون، وقــد يحصــل اإلث

3. املوظفــون الذيــن يعملــون مبــا ذكــرت: فهــم يشــبهون القســم األول مــن جهــة التنفيــذ، 

ــم  ــك يف إمثه ــم الش ــة، فه ــدم الحيل ــتضعاف وع ــة االس ــن جه ــان م ــم الث ــبهون القس ويش

وارتكابهــم لكبائــر الذنــوب، ولكــن يف إلحاقهــم بالقســم األول نظــر، لوجــود الفــرق. واللــه 

أعلــم.

ــرد  ــا ال ــك م ــني؟ وكذل ــة قول ــة املمتنع ــال إن يف الطائف ــن ق ــىل م ــرد ع ــا ال ــئل: م 20/ وس

عــىل مــن ينفــي نقــل شــيخ اإلســالم لإلجــامع ويقــول: لقــد بحثــت عــن هــذا اإلجــامع فلــم 

أجــده؟ وكيــف يكــون إجامعــاً للصحابــة ثــم يــأيت الفقهــاء مــن بعدهــم ويخالفــون اإلجــامع 

مــع أن مخالفــة اإلجــامع كفــر؟

فأجاب حفظه الله: الكالم يف الطائفة املمتنعة باختصار يف مقامني:

1. تحرير القول فيهم.

2. يف علة كفرهم.

املقام األول: الطائفة املمتنعة عن شعرية من الشعائر الظاهرة فيها حكامن:

أ. قتالها: وهذا مجمع عليه عند الفقهاء يف جميع املذاهب.

ــىل  ــون ع ــم مجمع ــة فه ــا الصحاب ــهوران، أم ــوالن مش ــه ق ــاء في ــذا للفقه ــا: فه ب. كفره

ــم،  ــر إىل عمله ــتقراء والنظ ــت باالس ــل ثاب ــاً، ب ــس قولي ــذا لي ــم ه ــن إجامعه ــم، ولك كفره

وذلــك أن الفقهــاء كلهــم متفقــون عــىل أن الصحابــة أجمعــوا عــىل قتالهــم، لكنهــم اختلفــوا 

يف تنقيــح املنــاط: أقتالهــم ألنهــم أهــل ردة أم مــن جنــس قتــال البغــاة؟ وقــد حــرر القــول 

يف هــذا شــيخ اإلســالم يف مواضــع، وقــرر أن قتالهــم ألنهــم مرتــدون، وهــذا ظاهــر صنيــع 

البخــاري رحمــه اللــه، 
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إذ بــّوب عــىل حديــث أب هريــرة ريض اللــه عنــه يف قتــال مانــع الــزكاة )بــاب قتــال مــن أىب 

ــزكاة. ــن لعــدم قبولهــم فريضــة ال ــردة( فجعلهــم مرتدي ــول الفرائــض ومــا نســبوا إىل ال قب

فــإذا تقــرر هــذا، فاعلــم أن شــيخ اإلســالم مل ينقــل إجــامع الفقهــاء عــىل كفرهــم، بــل نقــل 

إجامعهــم عــىل قتالهــم. وأمــا الصحابــة فقــد نــص يف مواضــع عــىل أنهــم متفقــون عــىل أنهــم 

ــاط( ال بطريــق النصــوص  ــج املن أهــل ردة، لكــّن هــذا جــاء عــن طريــق االســتنباط )تخري

الصيحــة مــن الصحابــة، لــذا فاألمــر الــذي أجمــع عليــه الصحابــة إجامعــاً رصيحــاً عمليــاً 

ــح  ــس بصي ــه فلي ــال وعلت ــا ســبب هــذا القت ــاء، أم ــه الفقه ــف في ــال- مل يختل -وهــو القت

كــام ســبق، لــذا اختلفــوا فيــه، ولهــذا ال يقــال إن مــن قــال بعــدم كفرهــم خالــف اإلجــامع، 

ــن  ــتنباط م ــت باالس ــه ثاب ــذا فإن ــا ه ــي، أم ــامع القطع ــذا يف اإلج ــر، ألن ه ــه يكف ومخالف

اســتقراء عملهــم، فهــو ظــن.

ــول  ــه ق ــب ل ــم أن القل ــة: فاعل ــة املمتنع ــري الطائف ــة تكف ــو يف عل ــان، وه ــام الث ــا املق وأم

وعمــل، فقــول القلــب هــو التصديــق، وعمــل القلــب االستســالم واالنقيــاد، فــام ضــاد قــول 

ــو كان  ــة. فل ــاع، فهــو كفــر مخــرج مــن املل ــه وهــو االمتن القلــب وهــو التكذيــب، أو عمل

الرجــل مصدقــاً، ولكنــه امتنــع واســتكرب عــن قبــول يشء مــن الشــعائر الثابتــة الظاهــرة فإنــه 

يكفــر. لــذا فمــن تــرك الصــالة كســالً، وُدعــي إليهــا فــأىب، وعــرض عــىل الســيف فرفــض، حــرر 

ابــن تيميــة وابــن القيــم أنــه كافــر باإلجــامع، فهــو إمــا مكــذب وإمــا مســتكرب، فــال يصــح 

ــه يُقتــل مســلامً قــد  ــة أن مــن قــال إن ــداً. وقــد ذكــر ابــن تيمي أن يكــون محــل خــالف أب

دخلــت عليــه شــبهة املرجئــة يف كالم لــه طويــل، وهكــذا العــايص غلبتــه الشــهوة، وقــد يكون 

ون اآلن باملثقفني،  ممتنعــاً مــن قبــول التحريــم وإن كان مصدقــاً بــه، وهــذا يكــر فيمــن يســمَّ

فتجــد لديهــم اســتكباراً وامتناعــاً مــن قبــول بعــض الفرائــض والواجبــات، كالجهــاد واألمــر 

باملعــروف ونحوهــا، أو بعــض املحرمــات كالتــربج والغنــاء وغريهــا. والعــايص املســتكرب كافــر؛ 

إال أن االســتكبار واالمتنــاع أمــور باطنيــة ال ميكــن معرفتهــا، لــذا فاألصــل يف العصــاة عــدم 

الكفــر، ولكــن قــد تظهــر قرائــن تــدل عــىل وجــود هــذا االمتنــاع، فــإذا ظهــرت حكــم عليــه 

مبوَجبهــا. فــإذا تقــرر هــذا فاعلــم أن مــن القرائــن اتفــاق طائفــة عــىل ذلــك، فإنهــا قرينــة 

عــىل اســتكبارهم وامتناعهــم عــن قبــول الــشع، 
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ــرد  ــني الف ــه ب ــرق في ــشع ال ف ــن ال ــول يشء م ــن قب ــاع ع ــا. فاالمتن ــة يف كفره ــو العل وه

والطائفــة، لكــن الفــرد كــام ســبق ال ميكــن أن يعلــم مــا يف باطنــه، واألصــل فيــه اإلســالم، 

بخــالف الطائفــة فــإن اتفاقهــم عــىل رد الفريضــة مثــالً دليــل عــىل امتناعهــم واســتكبارهم. 

واللــه أعلــم.

21/ وسئل: هل لكم أن تفصلوا لنا يف مسألة الطواف؟

فأجــاب حفظــه اللــه: الطــواف فيــه جهتــان، القصــد واملــكان. فالطــواف املــشوع هــو مــا 

كان للــه ســبحانه، وحــول الكعبــة. وأمــا الطــواف لغــري الكعبــة فأقســام:

1. إن كاف يف أي مكان تقرباً لغري الله فال شك يف كفره.

ــة،  ــة أو مزدلف ــى أو عرف ــة يف من ــاع مك ــة كبعــض بق ــري الكعب ــة غ 2. إن طــاف حــول بقع

أو حــول املســجد النبــوي، أو حــول بيــت املقــدس ونحــو ذلــك، فــإن كان طوافــه للــه فهــو 

مبتــدع ضــال؛ ولكنــه ال يكفــر. وملَ يكفــر؟ فــإن قلــت: ألنــه طــاف لغــري اللــه، قيــل لــك: هــو 

طــاف للــه، وإن قلــت: ألنــه طــاف بغــري الكعبــة، قيــل لــك: الطــواف ليــس للكبعــة، وإمنــا 

الكعبــة محــل لهــذه العبــادة، لــذا فهــو مبتــدع ضــال يف عملــه، كــام لــو صــىل للــه ســبحانه 

يف أماكــن نهــي عــن الصــالة فيهــا، أو يف أوقــات النهــي، فإنــه ال يكفــر، وإن فعــل فعــالً منهيــاً 

وليــس محــالً للصــالة. فــإن قيــل: الطــواف ال يــشع إال يف محــل واحــد بخــالف الصــالة، قيــل: 

ــاب واحــد، فكــام  ــه مــن ب ــه الشــارع، والــكالم في ــذي منــع من ــا يف املحــل ال إن الــكالم هن

أنــه منــع مــن الطــواف يف غــري املســجد الحــرام، فكــذا منــع مــن الصــالة يف أماكــن وأوقــات 

معروفــة.

3. وإن طــاف حــول قــرب ويل مــن األوليــاء أو بيتــه ونحــو ذلــك، فهنــا اإلشــكال، ألنــه مل يطــف 

حــول هــذا الــويل إال لتعظيمــه لــه، فهــذا الطــواف وإن قــال إنــه للــه، فــإن الحــال تــدل عــىل 

أنــه ليــس للــه، بــل تقربــاً وتعظيــامً لهــذا الــويل، وأظــن أن هــذه املســألة نظريــة. وكنــت 

ناظــرت أحــد اإلخــوة الفضــالء عــام 1419هـــ وذكــرت لــه أن مــن يطــوف عــىل القــرب مــشك، 

وقــرر هــو أنــه مبتــدع إن كان طوافــه للــه، 



30

فقلــت لــه: أظــن أن خالفنــا ال مثــرة لــه، ألننــي أحســبك لــن تجــد أحــداً يطــوف عــىل قــرب إال 

وهــو متلبــس بشكيــات أخــرى إىل أذنيــه مــن الدعــاء والنــذر وغــري ذلــك، فــإذا وجــدت رجالً 

حقــق التوحيــد يف جميــع أمــوره وتــربأ مــن الشكيــات كلهــا، ومل يبــق عليــه إال أنــه يطــوف 

بقــرب تقربــاً إىل اللــه، فعندهــا نكمــل املناظــرة، ولــن تجــده –واللــه أعلــم- أبــداً.

22/ وســئل: يف حديــث »ذات أنــواط« هــل كفــر الصحابــة ريض اللــه عنهــم بذلــك القــول أم 

ال؟ وملــاذا؟

فأجــاب حفظــه اللــه: مل يكفــروا، ألنهــم مل يفعلــوا كفــراً أصــالً بــل هــو اعتــداء يف الســؤال، 

كــام أن بنــي إرسائيــل مل يكفــروا بســؤالهم ذاك، بــل فيــه اعتــداء يف الســؤال. والــكالم عــىل 

هــذا الحديــث طويــل، وال يــدل أبــداً عــىل العــذر بالجهــل، بــل عــىل عكــس ذلــك متامــاً. 

واللــه أعلــم.

23/ وســئل: هــل يعــذر حديــث العهــد باإلســالم إذا فعــل الــشك أو ارتكــب ناقضاً كالســجود 

للصنــم وهــو يف بــالد اإلســالم؟ وهــل يصــح االســتدالل عــىل ذلــك بحديــث ذات أنواط؟

فأجــاب حفظــه اللــه: أصــل الديــن ال يُعــذر فيــه، وتقــوم الحجــة فيــه ببلــوغ الدعــوة، وإمنــا 

يُعــذر يف الشائــع كالصــالة وتحريــم الخمــر ونحــوه، وأمــا القيــاس عــىل ذات أنــواط فهــو 

ــة؟! فهــم مل يعكفــوا عــىل الشــجرة أصــالً، بــل  ــه الصحاب باطــل، وأي رشك أو كفــر وقــع في

ســألوا، وهــو اعتــداء يف الســؤال ال كفــر، وهــو مــن جنــس املعصيــة، فكيــف يقــاس عليهــم 

مــن يســجد لصنــم كــام يقــول؟ واللــه أعلــم.

24/ وســئل: جــاء يف الحديــث الصحيــح: »مــن قــال ألخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهــام«، 

فهــل هــذا مــن النواقــض؟

فأجاب حفظه الله: تكفري املسلم الذي يظهر يل -والله أعلم- أنه عىل ثالثة أقسام:

األول: مــن كان متــأوالً يف كالمــه فهــذا ال إثــم عليــه، بــل قــد يكــون مأجــوراً كــام قــرره غــري 

واحــد، ويــدل عليــه قــول عمــر لحاطــب: »دعنــي أرضب عنــق هــذا املنافــق« وقــول أســيد 

لســعد بــن عبــادة: »إنــك منافــق تجــادل عــن املنافقــني« وغريهــا،
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وقــد بــّوب عليهــا البخــاري يف األدب املفــرد: »بــاب مــن مل يــر إكفــار مــن قــال ذلــك متــأوالً 

أو جاهــالً«.

ــان، وهــو يف نفســه مؤمــن موحــد،  ــم والخصومــة والبهت ــاب الظل ــه مــن ب ــان: مــن قال الث

فهــذا عــىل خطــر، ولكــن ال يظهــر –واللــه أعلــم- كفــره الكفــر األكــرب، بــل يكــون قــد أىت 

ــاً عظيــامً وكفــراً أصغــر، وعليــه عامــة أهــل العلــم. ذنب

ــه  ــراً، وعلي ــه جعــل اإلميــان كف ــر ألن ــا يكف ــل وال شــبهة، فهن ــال تأوي ــره ب ــن كف ــث: م الثال

بــّوب البخــاري: »مــن كفــر أخــاه بــال تأويــل فهــو كــام قــال«، وذكــر فيــه نصــوص »مــن قــال 

ألخيــه ...«.

*تنبيــه: الفــرق بــني األول والثــان أن األول تــأول تأويــالً رشعيــاً مســتدالً بنصــوص، ومــن بــاب 

ــالً غــري رشعــي، وإن اســتدل  ــأول تأوي ــان فت ــه تعــاىل واألمــر باملعــروف، وأمــا الث ــام لل القي

بالــشع مــن بــاب الخصومــة والظلــم واالنتصــار للنفــس، واللــه أعلــم.

25/ وسئل: ما هو التفصيل يف الناقض الثالث )من مل يكفر املشكني وشك يف كفرهم..( 

فأجاب حفظه الله: التفصيل عىل أربعة أقسام:

األول: مــن كفــره أصــي كاليهــودي والنــصان: فمــن مل يكفــره أو توقــف يف كفــره فهــو كافــر 

ألنــه مل يكفــر بالطاغــوت، ألن التوحيــد ال بــد فيــه مــن أمريــن )الكفــر بالطاغــوت، واإلميــان 

لله(. با

ــو  ــك: فه ــو ذل ــاد ونح ــة أو اإللح ــه إىل اليهودي ــالم ورصح برتك ــن اإلس ــد ع ــن ارت ــان: م الث

كالقســم األول.

الثالــث: مــن ارتــد عــن اإلســالم بناقــض مجمــع عليــه كالســب ولكنــه يزعــم أنــه مســلم: 

فمــن أقــر أن قولــه أو فعلــه كفــر ولكنــه توقــف يف تكفــريه فــال يكفــر ألنــه مل يــرد النــص 

أو اإلجــامع.

الرابــع: مــن ارتــد بناقــض مختلــف فيــه كــرتك الصــالة: فمــن مل يكفــره ال يكفــر ولــو نــازع يف 

أصــل املســألة، ألنهــا خالفيــة. واللــه أعلــم.
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26/ وسئل: هل يكفر من ترك صالة واحدة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: الــذي يظهــر يل واللــه أعلــم أن تــارك الصــالة ال يكفــر حتــى يصــدق 

عليــه وصــف تــرك الصــالة، بحيــث يكــون تركــه لهــا أكــر مــن فعلــه، فمــن تــرك صــالة أو 

صلــوات فهــو، وإن كان عملــه مــن الكبائــر، ال يكفــر إن كان يــؤدي الصــالة يف أكــر األحيــان، 

ومــن أهــل العلــم مــن كفــر بــرتك صــالة واحــدة، وهــي روايــة عــن اإلمــام أحمــد رحمــه 

اللــه. واللــه أعلــم.

27/ وسئل: التتار وكالم شيخ اإلسالم فيهم أشكل عّي كثرياً، فهل حكم بكفرهم؟

ــه  ــه الل ــيخ رحم ــلمني كان الش ــون املس ــوا يحارب ــن كان ــار الذي ــه: التت ــه الل ــاب حفظ فأج

ــم. ــه أعل ــه. والل ــه وعمل ــاواه وأدلت ــداً يف فت ــر ج ــذا ظاه ــم، وه يكفره

28/ وسئل: هل ميكنكم حفظكم الله أن تذكروا لنا مختصاً يف مسألة العذر بالجهل؟

فأجاب حفظه الله: العذر بالجهل اختلف فيه عىل ثالثة أقوال:

1. من عذر بالجهل مطلقاً.

2. مــن مل يعــذر النــاس بالجهــل يف التوحيــد )أصــل العبــادة( مطلقــاً، ســواء يف األســامء يف 

ــو مل تبلغــه الرســالة، واســتدل  ــار ول ــداً يف الن ــه مخل ــا أم يف األحــكام يف اآلخــرة، فجعل الدني

ــاق األول. بامليث

3. وهو الراجح: أن من الجهل ما يكون عذراً ومنه ما ال يكون:

أ/ فيكــون عــذراً يف املســائل الخفيــة، كالقــدر واإلميــان والصفــات ويف مثــل األحــكام العمليــة 

الظاهــرة غــري التوحيــد، كالصــالة والــزكاة وحرمــة الخمــر ونحوهــا.

ــم،  ــن الرســل كله ــن اإلســالم ودي ــادة، وهــذا أصــل دي ــد العب ب. وال يكــون عــذراً يف توحي

ــم هــذا الجاهــل عــىل قســمني: ــذر ونحوهــا. ث ــح والن كالدعــاء والذب
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ــا،  ــه منه ــاذاً بالل ــار عي ــد يف الن ــه مخل ــى أن ــا واآلخــرة: مبعن - جاهــل غــري معــذور يف الدني

وهــو مــن قامــت عليــه الحجــة ببلــوغ الرســالة، ســواء طلبهــا فلــم يفهمهــا -فهــم توفيــق ال 

إدراك- أم أعــرض عنهــا فلــم يطلبهــا.

ــه الحجــة، كمــن نشــأ يف  ــم علي ــن مل تق ــا: وهــو م - جاهــل معــذور يف اآلخــرة دون الدني

باديــة بعيــدة أو كان يف شــاهق جبــل، أو مــن أهــل الفــرتة ونحــوه، فهــذا يعامــل يف الدنيــا 

معاملــة املشكــني، وأمــا يف اآلخــرة فأمــره إىل اللــه، وأصــح مــا ورد يف مثلــه أنــه ميتحــن. واللــه 

أعلــم.

29/ وسئل: هل من رشط الحكم بالكفر بلوغ الحجة؟

فأجاب حفظه الله: الكفر نوعان بحسب إطالقه:

ــه  ــت علي ــن اإلســالم، قام ــدن بدي ــن مل ي ــو كل م ــام: وه ــر الع ــى الكف ــق مبعن ــد يطل 1. ق

ــم. ــة أو مل تق الحج

2. وقــد يطلــق مبعنــى الكفــر الخــاص: وهــو رد الحــق وجحــوده بعــد بلوغــه، وهــذا يختــص 

مبــن قامــت عليــه الحجــة، وهــذا الكفــر هــو املعــذب عليــه.

أمــا الكفــر العــام –األول- فيدخــل فيــه أهــل الفــرتة ونحوهــم، ممــن مل تقــم عليهــم الحجــة، 

ــام الحجــة، ومــن هــذا تســتطيع أن  ــون إال بعــد قي ــاراً لكــن ال يعذب وهــم وإن ســموا كف

تفــر قــول اإلمــام محمــد رحمــه اللــه يف عــدم تكفــريه مــن عبــد قبــة الكــواز وعبــد القــادر 

ــام  ــر الع ــام الحجــة، ال الكف ــر الخــاص املــشوط بقي ــد الكف ــه يري ــم، فإن ونحوهــم لجهله

املقابــل لإلســالم.

30/ وســئل: هنــاك مــن يقــول إن دخــول الربملــان ليــس كفــراً ابتــداًء، ألنــه قــد يدخــل دون 

أن يتعاطــى شــيئاً مــن الكفــر.

ــه  ــه جعل ــابه إلي ــع، وانتس ــس تشي ــان مجل ــال، ألن الربمل ــذا مح ــه: ه ــه الل ــاب حفظ فأج

مشعــاً مــن دون اللــه، كــام أنــه يقســم عــىل احــرتام الدســتور، فكيــف يدخــل وال يتعاطــى 

شــيئاً مــن الكفــر؟!
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31/ وســئل: التفريــق بــني العمــوم واألعيــان، مثــالً: الطائفــة الفالنيــة كافــرة دون األعيــان، 

هــل لهــذا أصــل؟

ــشت مســألة  ــا انت ــر، وإمن ــو كاف ــر فه ــع يف الكف ــن وق ــه: األصــل أن م فأجــاب حفظــه الل

التفريــق بــني العمــوم والتعيــني مــع انتشــار اإلرجــاء، فاإلرجــاء قــد يكــون بــرد الكفــر باللــه 

إىل االعتقــاد، وقــد يكــون بعــدم إيقاعــه عــىل األعيــان، كــام هــو املشــاهد اآلن، حتــى قــال 

بعــض الظرفــاء: »عــىل كالم هــؤالء لــن يدخــل النــار إال الكفــر فقــط، ألنــه ال يوجــد كافــر!!« 

ــار املوانــع والــشوط؛ ولكنهــا ليســت بهــذه الصــورة املوجــودة  وهــذا ال يعنــي عــدم اعتب

اآلن، وأكــرب دليــل عليهــا حــروب الــردة، وأنصحــك بقــراءة رســالة الشــيخ إســحاق بــن عبــد 

الرحمــن –مــن أمئــة الدعــوة- يف تكفــري املعــني والعــذر بالجهــل، فقــد رد عــىل هــؤالء الذيــن 

يقولــون العمــل كفــر ولكــن فاعلــه ال يكفــر، واللــه أعلــم.

32/ وسئل: ما هي أقسام الدور؟ وما ضابطها؟

فأجاب حفظه الله: الدور كام هو معروف ثالث:

• دار اإلسالم: وهي التي يحكم فيها بالشع.

• دار عهد: وهي دار الكفر إذا كان بينها وبني املسلمني عهد، كمكة بعد صلح الحديبية.

• دار حرب: وهي دار الكفر التي ال عهد بينها وبني املسلمني.

والبــن تيميــة كالم ذكــره يف املاردينيــة عــن الــدار املركبــة وهــي الــدار التــي فيهــا مســلمون 

وكفــار، وال تغلــب أحــكام اإلســالم عليهــا وال الكفــر، فيعامــل هــؤالء وهــؤالء بحســبهم، وال 

تعطــى حكــامً واحــداً، هــذا هــو األصــل، أمــا الواقــع فينظــر إىل كل دار بحســبها اآلن، ألن 

ــب  ــن بحس ــر، ولك ــا دور كف ــم كله ــب الحك ــدور بحس ــد ال ــت، فتج ــوم اختلط ــور الي األم

األفــراد تختلــف، فمنهــا دار كفــر ودار إســالم، وأكرهــا أو كثــري منهــا مــن الــدور املركبــة، أمــا 

دار العهــد يف هــذا الزمــن فــال توجــد، واملســألة هــذه طويلــة. واللــه أعلــم.
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33/ وسئل: ما حكم السجود لغري الله؟

فأجاب حفظه الله: السجود لغري الله يف رشعنا فيه قوالن:

األول: أنه رشك عىل اإلطالق.

الثــان: التفريــق بــني ســجود التحيــة وســجود العبــادة، فــإذا كان القصــد األول وهــو أن يكون 

لوجيــه أو كبــري أو رئيــس ونحــو ذلــك، فهــو محــرم وليــس رشكاً، وأمــا إن كان لشــجر أو حجــر 

أو قــرب أو وثــن أو كان لكبــري بنيــة الخضــوع والعبــادة، أو كان بتشيــع فهــو رشك أو كفــر 

ــق مــا ثبــت مــن ســجود املالئكــة آلدم، وســجود إخــوة يوســف  ــل هــذا التفري أكــرب. ودلي

لــه، ونحوهــا مــن النصــوص، وال يقــال إن هــذا رشع مــن قبلنــا، ألن األنبيــاء متفقــون عــىل 

التوحيــد، وإن اختلفــت تفاصيــل رشائعهــم، وإمنــا حــرم يف هــذه األمــة لكاملهــا، وابــن تيميــة 

أظنــه يفــرق بــني األمريــن.

وقــد كنــت مــن قبــل أرى الــرأي األول أنــه كلــه رشك، ولكنــي ملــا تأملــت أدلــة القــول الثــان 

ملــت إليــه. واللــه أعلــم.

34/ وســئل: املباريــات والقوانــني التــي فيهــا هــل تدخــل يف التحاكــم بغــري مــا أنــزل اللــه؟ 

وإذا كانــت كذلــك فــام حكــم الذيــن يتعاطونهــا وميارســونها ويقــرون بهــا، وكــذا الحــكام 

فيهــا؟

ــان يف الخطــوط  ــى الصبي ــني حت ــني اثن ــه: القاعــدة أن كل مــن حكــم ب فأجــاب حفظــه الل

ورمــاة البنــدق فهــو قــاٍض كــام قــرره الصحابــة ونقلــه أهــل العلــم كشــيخ اإلســالم وأمئــة 

ــه  ــه علي ــه ورســوله صــىل الل ــم الل ــم كان أن يقــي إال بحك ــال يجــوز ألي حاك ــوة، ف الدع

وســلم، وراجــع كالم شــيخ اإلســالم يف الفتــاوى يف آخــر مجلــد منهــا ويف رشح حديــث أب ذر 

يف السياســة الشعيــة فإنــه قــرر هــذا األمــر، ونقلــه عــن الصحابــة، وهــو الــذي تــدل عليــه 

النصــوص. فــإذا تقــرر هــذا فاعلــم أن الحَكــم يف املباريــات الرياضيــة قــاض، يحكــم بغــري مــا 

أنــزل اللــه، يحكــم بقوانــني الفيفــا لعنهــم اللــه، ومــن أمثلــة ذلــك أن الالعــب إذا رضب آخــر 

عمــداً فحكمــه يف الــشع القصــاص، 
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أما حكمه عندهم فهو الكرت األحمر، والحكم بغري مبا أنزل كفر، 

وهذا من األمور التي صار فيها املعروف منكراً واملنكر معروفاً. والله املستعان.

ــاً  ــم إذا كان ملتزم ــة: الحاك ــه املعروف ــزل الل ــا أن ــري م ــم بغ ــام الحك ــن أقس ــئل: م 35/ وس

بحكــم اللــه ظاهــراً وباطنــاً، ولكنــه حكــم لهــوى وشــهوة يف قضيــة معينــة، مــرة أو مرتــني 

كــام هــو معــروف ال يكفــر، كــام هــو مذهــب الســلف. فهــل هــذا صحيــح؟ ومــا حكــم مــن 

أطلــق الحكــم بتكفــريه يف القضايــا القليلــة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: هــذه املســألة التبســت عــىل كثــري مــن اإلخــوة حتــى تســلط عليهــم 

املرجئــة، فمــن ذلــك أن مناظــرة يف رشيــط بــني: )...( وآخــر ممــن يــرى كفــر الحاكــم بغــري 

مــا أنــزل اللــه، فســأله )...( لــو حكــم يف قضيــة واحــدة؟ فأجــاب: ال يكفــر، قــال: يف قضيتــني؟ 

قــال: ال يكفــر، وصــار يزيــد شــيئاً فشــيئاً حتــى أحرجــه، وقــال لــه: أعطنــي العــدد الــذي 

ينتقــل بعــده إىل الكفــر. فلــم يســتطع اإلجابــة، وعــد املرجئــة هــذا الــكالم قاصــامً حاســامً! 

وهــو فاســد باطــل.

وتحرير القول أن الحاكم يف مثل هذا قسامن:

ــواه، ال  ــا به ــض القضاي ــم يف بع ــه حك ــوره؛ ولكن ــع أم ــشع يف جمي ــه ال ــن مرجع األول: م

بالــشع، مبعنــى أنــه قــدح يف عدالــة الشــهود مثــالً، وهــم عــدول، أو شــكك يف رشط موجــود، 

ــا  ــا ظاهرهــا الــشع، وباطنه ــه للحكــم كله ــك، فحيثيات ــر مانعــاً ال يوجــد، ونحــو ذل أو ذك

ــا،  ــي حكــم به ــا الت ــه بحســب القضاي ــد معصيت ــرية، وتزي الهــوى، فهــذا عــاص مرتكــب كب

قلـّـت أو كــرت، لكنــه ال يكفــر مــا دام حكمــه بالــشع، وإن كان ظاملــاً، ومنــه أيضــاً لــو عطل 

ــال،  ــن رشــاه مب ــه، وعــىل م ــرتك الحكــم عــىل أحــد أقارب ــا، كأن ي الحكــم يف بعــض القضاي

ونحــو هــذا، فهــذا ظــامل مرتكــٌب كبــرية، لكنــه ال يكفــر ألن فعلــه معصيــة )تــرك( وليــس 

تحكيــامً لــشع الطاغــوت مــن القوانــني األخــرى، ففــرق بــني مــن تــرك الحكــم مبــا أنــزل اللــه 

يف قضايــا، ومــن حكــم بغــري مــا أنــزل اللــه يف قضايــا.
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ــاً إىل  ــا التفات ــم فيه ــة حك ــه يف قضي ــوره؛ ولكن ــع أم ــشع يف جمي ــه ال ــن مرجع ــان: م الث

الطاغــوت، كأن يحكــم مثــالً يف الرقــة بالقانــون الفرنــي، ويف الزنــا بقانــون آخــر، ونحــو 

ــه حكــم بالطاغــوت. ــط، ألن ــة واحــدة فق ــو مل يحكــم إال يف قضي ــر ول ــذا يكف ــك، فه ذل

فإذا عرفت الفرق بني األمرين اتضح لك الجواب عن شبهة املرجئة، والله أعلم.

36/ وســئل: مــا حكــم مــن يقــول: »يــا رســول اللــه ادع اللــه أن يغفــر يل«؟ وهــل هــذا مثــل 

قــول: »يــا رســول اللــه اشــفع يل«؟ ومــا حكــم مــن قــال إن هــذا القــول بدعــة وليــس رشكاً 

أكــرب؟

فأجاب حفظه الله: هذه املسألة فيها تفصيل، فهي عىل قسمني:

1. إذا دعــاه بهــذا الدعــاء وهــو بعيــد عــن قــربه، فهــذا رشك أكــرب ال شــك فيــه، ألنــه ال شــبهة 

ذلك. يف 

2. إذا دعاه عند قربه فهو أيضاً عىل قسمني:

أ- أن يطلب منه الشفاء أو الغيث أو النص ونحو ذلك، فهذا رشك أكرب أيضاً.

ــس واحــد، فأهــل  ــه«، وهــي مــن جن ــد الل ــه يل«، أو »اشــفع يل عن ــول »ادع الل ب- أن يق

العلــم فيهــا عــىل قولــني:

- فأمئــة الدعــوة يرونــه رشكاً أكــرب، مــن جنــس رشك قريــش )هــؤالء شــفعاؤنا عنــد اللــه(، )إال 

ليقربونــا إىل اللــه زلفــى(.

ــه ليــس بكفــر، ألن  ــراه بدعــة ومنكــراً وذريعــة إىل الــشك، ولكن - ومــن املتأخريــن مــن ي

لهــم شــبهة وهــي حياتــه يف قــربه وســمعه ســالم مــن يســلم عليــه ونحــو ذلــك، فهــم عنــد 

أنفســهم ال يدعــون غائبــاً وال غــري قــادر، وال يدعونــه بــيء مــن صفــات الربوبيــة كاإلغاثــة 

والشــفاء ونحوهــا، فهــو مثــل طلــب الدعــاء منــه يف حياتــه، وهــو ليــس بــشك باإلجــامع، 

وهــو اآلن حــٌي يف قــربه، فهــذه شــبهتهم.

والــذي يرتجــح يل أنــه رشك أكــرب، ولكــن يعــذر فيــه بالجهــل والتأويــل لقــوة شــبهتهم هنــا، 

واللــه أعلــم.
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ــد  ــن نري ــي« أو »نح ــا دميقراط ــي« أو »أن ــالن دميقراط ــول: »ف ــم ق ــا حك ــئل: م 37/ وس

الدميقراطيــة« وهــو ال يعــرف معناهــا الحقيقــي، بــل يظــن معناهــا الشــورى حتــى لــو كان 

ــك؟ ممــن يســتطيع الســؤال والبحــث عــن ذل

فأجاب حفظه الله:

- إذا كان يريــد بهــذا اللفــظ معنــى الشــورى فــال يكفــر بكالمــه؛ ولكــن اللفــظ منكــر، فعليــه 

برتكــه إىل األلفــاظ الشعيــة غــري املوهمة.

- وإن كان يعرف معناها أنه حكم الشعب وقصده، فهذا كفر.

- ولــو كان يعــرف معناهــا ولكنــه مل يقصــده بــل قصــد بــه الشــورى، فــال يكفــر أيضــاً، ولكــن 

اللفــظ منكــر واللــه أعلم.

38/ وســئل: هــل جــاء عــن الســلف تكفــري الخلفــاء الذيــن دعــوا إىل القــول بخلــق القــرآن 

بأعيانهــم؟

فأجاب حفظه الله: نعم، ثبت تكفريهم عند بعض السلف.

- فاملأمــون: روى الخــالل يف »الســنة« )5/90( أو نحوهــا عــن أب طالــب أنــه قــال ألحمــد: 

ــوا: الكافــر ال  »إنهــم مــروا بطرســوس بقــرب رجــل ]مل يذكــروا اســمه واملــراد املأمــون[ فقال

رحمــه اللــه. قــال أحمــد: نعــم! ال رحمــه اللــه، هــذا الــذي أســس هــذا وجــاء بهــذا«.

ــري حــوادث  ــن األث ــخ اب ــن نــص الخزاعــي )انظــر تاري ــق فقــد كفــره أحمــد ب ــا الواث - وأم

ــم(. ــه أعل ــا والل ســنة230 أو نحوه

- قــال أبــو داود يف مســائله )1696(: »ســمعت أحمــد ذكــر لــه رجــل أن رجــالً قــال: أســامء 

اللــه مخلوقــة، والقــرآن مخلــوق، فقــال أحمــد: كفــر بــنّي«.

- وقــال أيضــاً يف مســائله )305(: »قلــت ألحمــد أيــام كان يصــي الجمــع مــع الجهميــة، قلــت 

لــه: الجمعــة؟ قــال: أنــا أعيــد، ومتــى مــا صليــت خلــف أحــد ممــن يقــول القــرآن مخلــوق 

فأعــد، قلــت: وبعرفــة؟ قــال: نعــم«.
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هــذا رد عــىل مــن ينقــل عــن اإلمــام أحمــد عــدم تكفــريه ألعيانهــم، وأنــه كان يصــي خلفهم، 

وال ينقــل أنــه يعيــد. واللــه أعلم.

39/ وسئل: ما حكم استعامل هذه الكلمة وإطالقها عىل اإلخوة املجاهدين: »اإلرهاب«؟

فأجاب حفظه الله: هنا ينبغي التفريق بني أمرين يف اإلرهاب:

األول: أصــل مشوعيــة الجهــاد، فمــن كان يتكلــم يف هــذا األصــل كالحــكام وأذنابهــم مــن 

الصحفيــني، فهــذا كفــر ال شــك فيــه.

الثــان: مــن كان يتكلــم عــن بعــض املجاهديــن ال عــن جميعهــم، وال يجعلهــم أهــل الجهــاد 

ــه، وإمنــا ينكــرون بعــض  ــوا يقــرون بأصــل الجهــاد يف ســبيل الل فهــؤالء ال يكفــرون إذا كان

ــب إىل  ــن ينتس ــل م ــاكن، وقت ــري املس ــل: تفج ــة، مث ــامالً تخريبي ــا أع ــي يرونه ــامل الت األع

اإلســالم ونحــو هــذا، فإنــكار الجهــاد يشء، وإنــكار أعــامل بعــض املجاهديــن يشء آخــر، وقــد 

قــال النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم: »اللهــم إن أبــرأ إليــك مــام صنــع خالــد« يف قصــة بنــي 

ــه عنهــم، وكــام  ــام أب بكــر ريض الل ــد أي ــكار عمــر عــىل خال جذميــة، وكــام حصــل مــن إن

حصــل أيــام الفتنــة بــني عــي ومعاويــة.

ــا إنهــم ال يكفــرون أنهــم ال  ــي قولن ــني املســألتني، ولكــن ال يعن ــق ب ــا التفري فاملقصــود هن

يأمثــون بأقوالهــم، بــل اإلثــم يلحقهــم بحســب تقصريهــم عــن طلــب الحــق، ومداهنتهــم 

ألهــل الباطــل. واللــه أعلــم.

40/ وســئل: مــا حكــم مــن يقــول: »إخواننــا اليهــود والنصــارى والشــيعة« مــن بــاب الدعــوة، 

ويتأولــون اآليــات يف ســورة الشــعراء، وأن املقصــود بذلــك األخــوة اإلنســانية؟

ــل  ــت قب ــت كتب ــد كن ــود والنصــارى فق ــا قولهــم يف مؤاخــاة اليه ــه: أم فأجــاب حفظــه الل

الســجن بحثــاً يف هــذا يف الــرد عــىل القرضــاوي، ولكنــه مل ينــش ألننــي مل أنتــه منــه، وهــذا 

فاســد، ألن املؤاخــاة عــىل قســمني ال ثالــث لهــام:

- مؤاخاة يف الدين )إمنا املؤمنون إخوة(.
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- ومؤاخاة النسب )وإىل عاٍد أخاهم هوداً(.

وليــس بــني هــؤالء وبــني مــن يؤاخــون اتحــاد يف الديــن، وال اشــرتاك يف النســب، فــأي أخــوة 

يزعمونهــا؟! ثــم إنــه منــاٍف للــوالء والــرباء، وأدلتــه أكــر مــن أن تحــص.

وأما استداللهم بسورة الشعراء، فهو دليل عليهم ألمرين:

- األول: أن قولــه تعــاىل: )إذ قــال لهــم أخوهــم( )أخوهــم هــود( )أخوهــم صالــح( )أخوهــم 

لــوط( كلهــا يف أخــوة النســب، كــام تقــول العــرب للتميمــي يــا أخــا متيــم، وهــذا معــروف 

يف اللغــة.

- الثــان: أن اللــه ســبحانه قــال: )كــذب أصحــاب األيكــة املرســلني . إذ قــال لهــم شــعيب.. 

ــه قــال يف موضــع آخــر: )وإىل مديــن أخاهــم شــعيباً( فانظــر إىل الفــرق ملــا  ــة( مــع أن اآلي

نســبهم إىل القبيلــة قــال )أخاهــم شــعيباً(، وملــا نســبهم إىل الــشك )أصحــاب األيكــة( قطــع 

األخــوة فلــم يذكرهــا، وهــذا مــن أبلــغ الحجــج يف الــرد عليهــم، فقــد قطــع األخــوة النســبية 

ــن، وال يشــاركونك يف النســب؟!  ــك يف الدي ــف مبــن ال يوافقون ــشك، فكي ــا نســبهم إىل ال مل

واللــه أعلــم.

41/ وســئل: املجالــس البلديــة هــل هــي صــورة مصغــرة مــن الربملانــات بداللة وظيفتهــا التي 

عرفــت عنهــا، وهــذه الوظيفــة هــي إتاحــة الفرصــة للمواطــن للمشــاركة يف إدارة الخدمــات 

البلديــة مــن خــالل اتخــاذ القــرارات يف الشــؤون البلديــة، ومراقبــة إدارة البلديــات، وترشــيد 

قراراتهــا؛ تجعلــه رشيــكاً لهــا يف تحمــل املســؤولية وأداء الواجبــات تجــاه الشــأن البلــدي مبــا 

يحقــق املصلحــة العامــة للمواطنــني؟

فأجــاب حفظــه اللــه: ال أعــرف عمــل املجالــس البلديــة بالضبــط، لكننــي ال أشــك يف حرمــة 

ــل  ــشع ب ــع لل ــة ال تخض ــا باطل ــن أعامله ــرياً م ــا أن كث ــرية، منه ــور كث ــا، ألم ــول فيه الدخ

للنظــام، ومنهــا أنهــا مجالــس حاكمــة، فهــي داعمــة للحكــم بغــري مــا أنــزل اللــه، ومنهــا أنهــا 

تــأيت مــن طريــق مــا يســمى باالنتخابــات، وغــري ذلــك. واللــه أعلــم.
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42/ وســئل: يف جــواب ســابق –حفظكــم اللــه- حــول املجالــس البلديــة قلتــم: ... إنهــا تــأيت 

ــات، هــل هــو  ــات، فــام وجــه التحريــم يف هــذه االنتخاب مــن طريــق مــا يســمى باالنتخاب

مــن بــاب النهــي عــن طلــب الرياســة، أم مــن بــاب التشــبه، أم مــاذا؟ أفيدونــا رعاكــم اللــه.

ــه يف  ــة ل ــن ال أهلي ــاب دخــول م ــن ب ــب العمــل، وم ــاب طل ــن ب ــه: م فأجــاب حفظــه الل

ــاب تصويــت أهــل الفســق وغريهــم، وغــري  ــاب التشــبه بالكفــار، ومــن ب الرتشــح، ومــن ب

ــم. ــه أعل ــك مــن املنكــرات. والل ذل

ــا فــالن، أو تباركــت  43/ وســئل: مــا حكــم قــول: فــالن كلــه بركــة، أو هــذا مــن بركاتــك ي

ــا الربكــة، ونحوهــا؟ ــا، أو زارتن علين

فأجــاب حفظــه اللــه: أمــا )تباركــت( فقــد ذكــر عــدد مــن أهــل العلــم كابــن القيّــم أنهــا ال 

تقــال إال للــه ســبحانه، ألنهــا عــىل بنــاء التعظيــم، مثــل: )تعــاىل، وتقــدس(، وأمــا غريهــا مــام 

ذكــرت فــال يظهــر يل فيهــا يشء، ألن الجلــوس مــع اإلخــوة وزيارتهــم ومحادثتهــم مــن الربكــة، 

وليســت الربكــة شــيئاً معينــاً، فقــد تطلــق عــىل األمــور الحســية واملعنويــة، والقرائــن تــدل 

عــىل املــراد بهــا. واللــه أعلــم.

44/ وسئل: ما حكم التجنس بجنسية الدول الكافرة أو املرتدة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: التجنــس بجنســية أي دولــة بحســب مــا فيهــا مــن رشوط والتزامــات، 

إن كفــراً فكفــر، وإن حرامــاً فحــرام. واللــه أعلــم

45/ وســئل: مــا حكــم مشــاهدة الســريك واأللعــاب البهلوانيــة؟ وهــل تدخــل يف مشــاهدة 

الســحر؟

ــا  ــام )م ــاه الع ــه يدخــل يف الســحر مبعن ــن ألعاب ــري م ــه: الســريك يف كث فأجــاب حفظــه الل

لطــف وخفــي ســببه(، وال أســتبعد أن كثــرياً مــن ألعابــه يدخــل يف الســحر مبعنــاه الحقيقــي. 

ومنكــرات الســريك كثــرية وليســت هــذه فقــط، واللــه املســتعان.
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46/ وســئل: مــا هــو الــرد عــىل مــن جعــل االنحيــاز رشطــاً يف مشوعيــة الجهــاد؟ ومــا هــي 

لــوازم هــذا القــول؟ مــع الــرد عــىل شــبههم واســتدالالتهم.

فأجــاب حفظــه اللــه: الــرد عــىل هــؤالء بالتفصيــل ال يكــون إال بعــد الوقــوف عــىل كالمهــم 

ــة، وأن  ــرتة املدني ــم الف ــن أدلته ــل م ــن لع ــك، ولك ــىل ذل ــف ع ــا، ومل أق ــم بتفصيله وأدلته

الجهــاد مل يــشع يف الفــرتة املكيــة، وكــذا قولــه تعــاىل: )ولــوال رجال مؤمنــون ونســاء مؤمنات 

مل تعلموهــم أن تطؤوهــم فتصيبكــم منهــم معــرة بغــري علــم(، وهــذه األدلــة لــو ســلمت 

فإنهــا ال تــدل عــىل الشطيــة أبــداً، لذلــك ال أذكــر أحــداً مــن الفقهــاء املشــهورين ذكــر مــن 

ــا  ــرياً، وإمن ــه خ ــم الل ــدون جزاك ــك فأفي ــون ذل ــم تعرف ــاز(، وإن كنت ــاد )االنحي رشوط الجه

يذكــر الفقهــاء القــدرة، وهــو الــشط الــذي تــدل عليــه النصــوص العامــة والخاصــة. والقــدرة 

ــا لوجــود  ــاد فيه ــه رشع الجه ــة فإن ــا الفــرتة املدني تختلــف باختــالف الزمــان واملــكان، وأم

القــدرة عليــه، وليــس ملجــرد االنحيــاز، بدليــل أن النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم جاهــد بنــي 

قينقــاع وبنــي النضــري وبنــي قريظــة، وكلهــم معــه يف املدينــة، وأمــا اآليــة فــإن النبــي صــىل 

اللــه عليــه وســلم مل يكــن مضطــراً لغــزو مكــة آنــذاك، ولــذا صالحهم وغــزا بعدها خيــرب، فلام 

نقــض املشكــون العهــد غزاهــم مــع وجــود هــؤالء )املؤمنــني واملؤمنــات( يف مكــة، والــكالم 

يف هــذا يطــول، ومســائل القــدرة ورشوطهــا يعرفهــا أهــل الخــربة والجهــاد، ال املنتســبون إىل 

العلــم، فــإن عامــة املنتســبني إىل العلــم مــن أجهــل النــاس بأمــور الجهــاد عــىل الواقــع، وإن 

كانــوا يعلمــون األحــكام الشعيــة العامــة للجهــاد، ولكــن الشــأن يف تحقيــق املنــاط، وقــد 

يكــون االنحيــاز خطــراً عــىل املجاهديــن، كــام يف وقتنــا هــذا مــع تطــور األســلحة، ووجــود 

ــار، والصواريــخ العابــرة القــارات ونحوهــا، فإنهــا  األقــامر الصناعيــة، والطائــرات بــدون طي

قــد تبيــد ال قــدر اللــه املجاهديــن يف طرفــة عــني، بخــالف مــا إذا كانــوا غــري منحازيــن كــام 

ــال شــك أن الكفــار يتمنــون أن يجتمــع املجاهــدون دون غريهــم يف مــكان  هــو ظاهــر، وب

معــني فيقصفونهــم، وهــذا مــن أقــوى األدلــة يف الــرد عــىل هــؤالء، واعلــم أن كثــرياً مــن هــذه 

الــشوط والتعقيــدات يف أمــور الجهــاد إمنــا وضعــت إغالقــاً لبابــه يف الغالــب وكراهــة لــه، 
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وألن كثــرياً مــن الدعــاة وطلبــة العلــم ألفــوا الراحــة واالســرتاحات والخــروج يف الفضائيــات 

وتقبيــل الــرؤوس، وهــذه األمــور ســتفقد مــع الجهــاد، وقــد قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

ــه ورســوله،  ــه الل ــه أعــىل مــا يحب ــه، فإن ــك الجهــاد يف ســبيل الل ــه: » وســنام ذل رحمــه الل

والالمئــون عليــه كثــري، إذ كثــري مــن النــاس الذيــن فيهــم إميــان يكرهونــه، وهــم إمــا مخذلون 

مفــرتون للهمــة واإلرادة فيــه، وإمــا مرجفــون مضعفــون للقــوة والقــدرة عليــه، وذلــك كلــه 

مــن النفــاق..« أو كــام قالــه. واللــه أعلــم.

47/ وسئل: هل تجوز الكتابة عىل كتب الوقف، وكذا أخذها ورشاء مثلها حال الحاجة؟

فأجاب حفظه الله: الكتابة عىل كتب الوقف فيها تفصيل:

- فإن كان الواقف اشرتط أال يكتب عليها أحد فال يجوز.

- وإن مل يشرتط ذلك:

• فــإن كانــت الكتابــة عبثــاً أو يف غــري فائــدة فــال يجــوز، ألنــه تــصف يف ملــك غــريه مــن 

غــري فائــدة.

• وإن كانــت الكتابــة مفيــدة كتخريــج حديــث أو ترجمــة رجــل أو بيــان حكــم مســألة أو 

ــل هــذه التعليقــات  ــأس، ب ــك فــال ب ــاب آخــر، أو اســتدراك خطــأ ونحــو ذل ــة إىل كت اإلحال

تزيــد الكتــاب قــوة وجــامالً ، كــام قيــل: ال يــيء الكتــاب حتــى يظلــم، أي إذا كــرت عليــه 

الحــوايش املفيــدة.

وإذا علــق أحــد عــىل كتــاب وقــف واحتــاج إىل تعليقاتــه ليحتفــظ بهــا واشــرتى كتابــاً فجعله 

وقفــاً مكانــه، فالــذي يظهــر يل جــوازه، التحــاد املنفعــة املقصــودة، ألن الواقــف إمنــا قصــد 

ــداد، وهــذا يحصــل  ــاب، ومل يقصــد القرطــاس وامل ــب يف هــذا الكت ــا كت ــة، وهــي م املنفع

بالكتــاب اآلخــر. واللــه أعلــم.

48/ وسئل: الكحول إذا كان ساماً أو قاتالً يف العطور وغريها، ما رأيكم يف هذه املسألة؟

فأجاب حفظه الله: الكحول أو الخمر إذا خالط غريه فهو عىل وجهني:
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1. إن اســتحال إىل مــادة أخــرى غــري مســكرة فــال بــأس يف اســتعامله، وذلــك مثــل الخمــر إذا 

. تخلل

2. إن مل يستحل، بل بقي عىل إسكاره، فال يجوز حتى لو كان ساّماً، ألمرين أو ثالثة:

أ- أن الخمــر ال يجــوز حبســها واالحتفــاظ بهــا أبــداً، كــام دلــت عليــه النصــوص يف تخليــل 

الخمــر، واألمــر باالجتنــاب، وغريهــا. وكذلــك هنــا فكونهــا ســامة ال يخرجهــا عــن الخمريــة، 

ألن علــة الخمريــة هــي اإلســكار )كل مســكر خمــر(.

ب- أن الخمــر نجســة، وهــو مذهــب األمئــة األربعــة، وهــو الصــواب الــذي اختــاره املحققون 

كابــن تيميــة وابــن القيــم وغريهــم، فخاصــة النجــس هــو وجــوب االجتنــاب، وهــو املأمــور 

بــه يف الخمــر )فاجتنبــوه(، والنجــس ال يخــرج مــن النجاســة لكونــه ســاماً.

ج- وهو سد للذريعة أيضاً.

ــس ســاماً  ــا يســمى )اســبريتو(، لي عــىل أن بعــض الكحــول املوجــودة يف العطــور، وهــي م

بنفســه بــل اإلكثــار منــه، وذلــك أن بعــض الخمــور عافانــا اللــه قاتلــة إذا رشبهــا أصحابهــا 

بــدون تخفيفهــا باملــاء، فهــي مثــل كثــري مــن املــواد التــي ال بد مــن تخفيفهــا قبل االســتعامل 

كاملخــدرات وغريهــا.

وقــد كتبــت رســالة ســنة 1419هـــ بعنــوان: »حكــم العطــورات الكحوليــة« ، ذكــرت فيهــا 

مثانيــة أدل عــىل تحرميهــا، والدليــل الثامــن: »النجاســة«، ألن كثــرياً مــن طلبــة العلــم يظــن أن 

الحرمــة يف ذلــك لعلــة النجاســة، فــإذا أثبتــوا طهارتهــا مل تحــرم، لــذا جعلتــه الدليــل األخــري. 

ومــن األدلــة وصفهــا بأنهــا )رجــس( و )مــن عمــل الشــيطان( واألمــر باجتنابهــا أبــدا، والنهــي 

عــن تخليــل الخمــر، واألمــر بإهــراق خمــور اليتامــى، ولعــن الخمــر )ولعــن فيهــا عــشة(، 

وامللعــون تجــب مفارقتــه، وســد الذريعــة، وطائفــة مــن اآلثــار عــن الصحابــة يف النهــي عــن 

اســتعامل الخمــر يف الطــالء أو مشــط الشــعر، وغــري ذلــك. واللــه أعلــم.

49/ وســئل: كــرت الدعايــات يف اآلونــة األخــرية مــن البنــوك الربويــة املعروفــة عــام يســمونه 

ــة  ــن اللجن ــد م ــه )معتم ــامً في ــة خت ــون يف الدعاي ــارك، ويضع ــورق املب ــورق الخــري، والت بت

الشعيــة(، فهــل هــذا جائــز؟
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فأجــاب حفظــه اللــه: التــورق املعــروف عنــد الفقهــاء، الــذي وقــع فيــه الخــالف أن يشــرتي 

املــرء ســلعة بثمــن مؤجــل، ثــم يبيعهــا المــرئ ثالــث بــدون اتفــاق ســابق أو حيلــة - بثمــن 

ــا،  ــىل الرب ــل ع ــا تحي ــن فيه ــوازه إذا مل يك ــىل ج ــور ع ــل - ، والجمه ــن املؤج ــل م ــالٍّ أق ح

ومواطــأة بــني األطــراف، وذهــب بعــض أهــل العلــم، وهــي روايــة عــن اإلمــام أحمــد اختارها 

شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، إىل تحرميــه، واألحــوط اجتنابــه؛ ولكــن إذا احتــاج املــرء ومل يجــد 

قرضــاً حســناً فــال حــرج عليــه فيــه إن شــاء اللــه بالــشط املذكــور، وهــو أن يكــون العقــدان 

صحيحــني، وليــس فيــه حيلــة أو اتفــاق ســابق.

هــذا التــورق املعــروف يف كتــب الفقــه، وأمــا التــورق املــصيف الذي انتــش يف البنــوك الربوية 

فهــو مــن اخــرتاع أهــل الحيــل والتالعــب بالــشع ممــن يســمون باللجــان الشعيــة، وصورتها 

املشــهورة أن يريــد العميــل أن يقــرتض مــن البنــك بفائــدة وال يريــد الربــا الصيــح، فوضعت 

لــه اللجــان الشعيــة حيلــة ألكل الربــا )بصــورة معتمــدة رشعــاً(: وهــي أن يوكلهــم العميــل 

بــشاء ســلعة )يعلــم اللــه ومالئكتــه والنــاس والبنــك واللجنــة الشعيــة أنــه ال يريدهــا وال 

يعرفهــا وال ميلكهــا وإمنــا مــراده اقــرتاض املــال(، فيشــرتيها البنــك كــام يزعمــون، ثــم يبيعهــا 

بثمــن مؤجــل عــىل العميــل –الــذي مل يــر الســلعة أصــالً وال يــدري أيــن هــي-، ثــم يوكلهــم 

العميــل ببيعهــا، فيبيعهــا البنــك -بزعمهــم- بثمــن حــال أقــل مــن الثمــن املؤجــل، ويعطيــه 

العميــل، فصــارت النتيجــة النهائيــة أن البنــك أقــرض العميــل بفائــدة ربويــة، وجعلــوا هــذا 

ــوب – ــال أي ــة لتســويقها رشعــاً، وللضحــك عــىل املســلمني، واألمــر هــذا كــام ق مــن الحيل

رحمــه اللــه- : »يخادعــون اللــه كــام يخادعــون الصبيــان، لــو أتــوا األمــر عيانــاً كان أهــون«. 

وكــام قــال بعــض الســلف يف هــذه الحيــل: »دراهــم بدراهــم بينهــام حريــرة«. وهــذه الحيلة 

املذكــورة )دراهــم بدراهــم( معتمــدة مــن اللجــان الشعيــة، وراجــع كتــاب شــيخ اإلســالم 

)بيــان الدليــل( فإنــه قــد أطــال يف الــرد عــىل هــؤالء الــذي يتالعبــون بديــن اللــه ويســتهزئون 

بأحكامــه، وكذلــك كتــاب ابــن القيــم )إعــالم املوقعــني(، والــكالم عــىل ]...[) ( يطــول ويف مــا 

ذكــرت كفايــة إن شــاء اللــه. ومــن أراد الســالمة لدينــه ابتعــد عــن هــؤالء املرابــني ولجانهــم 

الشعيــة.
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طـريـقــان شتى: مــســتــقــيـٌم وأعـوُج أمـاَمـك فـانـظـر أيَّ نهـَجيـك تنـهـُج   

50/ وسئل: ما حكم التشيط) ( واإلرضاب؟

ــط فــال يجــوز، اللهــم إال إذا كان يدفــع مفســدة أعظــم  ــا التشي ــه: أم فأجــاب حفظــه الل

منــه، فيكــون مــن بــاب دفــع أعــىل املفســدتني باحتــامل أدناهــام، وأمــا اإلرضاب إذا احتيــج 

ــرضب )أي رضر غــري الجــوع  إليــه فيجــوز، وإن كان الصــرب أفضــل، بــشط أال يــرض بامل

ــال(  ــوازه )الوص ــىل ج ــدل ع ــام ي ــك. وم ــري ذل ــوت أو غ ــرض أو م ــواء كان مب ــب( س والتع

الثابــت يف الصحيــح حــني واصــل الصحابــة مــع النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم إىل أن رأوا 

الهــالل فقــال: »لــو تأخــر لزدتكــم«، وكان ابــن الزبــري يواصــل أســبوعني، وملــا ذهــب اإلمــام 

أحمــد وأوالده إىل املتــوكل ســنة 237هـــ واصــل أحمــد الصيــام )وهــو كاإلرضاب( ليضغــط 

عــىل أوالده لريجعــوا إىل بغــداد أيامــاً كثــرية حتــى غــارت عينــاه ومل ترجــع حالــه إىل بعــد 

ســتة أشــهر، ومل يفطــر إال بعــد أن عــزم عليــه عمــه إســحاق بحقــه عليــه. واملقصــود أن تــرك 

الطعــام مبجــرده ليــس حرامــاً لهــذه األدلــة، ولكــن إن تــرضر بــه رضراً واضحــاً مل يجــز بســبب 

الــرضر ال ملجــرد تــرك الطعــام. وقــد أرضبــُت إجابــة إىل طلــب اإلخــوة ســنة 1425هـــ أكــر 

ــاً ومل  ــت أصــي واقف ــت ال أشــعر إال بالجــوع فقــط، وكن ــك كن ــاً، ومــع ذل ــني يوم مــن ثالث

ــم. ــه أعل ــه الحمــد. والل يحصــل يل أي أذى أو رضر ولل

51/ وســئل: هــل يشــرتط يف حصــول األجــر املقيــد يف األذكار حضــور القلــب مثــل قــول )ال 

إلــه إال اللــه وحــده...( مئــة مــرة، و)ســبحان اللــه وبحمــده( مئــة مــرة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: ال شــك أن حضــور القلــب أقــوى لتأثريهــا بــإذن اللــه، ولكــن ال يوجــد 

يف النصــوص مــا يــدل عــىل اشــرتاط هــذا، وفضــل اللــه واســع، ونســأل اللــه ســبحانه أال يكلنــا 

إىل أعاملنــا، وأن يتغمدنــا برحمتــه وفضلــه، واألمــر والقاعــدة يف ذلــك مــا قالــه النبــي صــىل 

اللــه عليــه وســلم: »ســددوا وقاربــوا وأبــشوا«، نســأل اللــه الكريــم مــن فضلــه. واللــه أعلــم.
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52/ وسئل: ما حكم الكذب للمصلحة وخاصة يف السجن؟

فأجــاب حفظــه اللــه: هــذه املســألة مختلــف فيهــا، وقــد ذكرهــا ابــن الجــوزي يف )منهــاج 

القاصديــن(، والنــووي يف )ريــاض الصالحــني(، والحافــظ يف )الفتــح(، وابــن مفلــح يف )اآلداب( 

وغريهــم، وذلــك لــورود الحديــث يف جــواز الكــذب يف اإلصــالح ويف الحــرب وعــىل الزوجــة –

عــىل خــالف يف رفــع هذيــن-، فاختلــف أهــل العلــم يف هــذا، فهــل يقــاس عــىل هــذه الثــالث 

ــوزي  ــن الج ــب اب ــل؟ فذه ــص أو للتمثي ــالث للح ــذه الث ــل ه ــها؟ وه ــن جنس ــا كان م م

والنــووي والخطــاب وغريهــم إىل أن مــا كان مــن جنســها فهــو جائــز، وضابطهــم يف هــذا )كل 

مقصــود محمــود ال ميكــن التوصــل إليــه إال بالكــذب جــاز الكــذب(، وهــذا يف غــري الحاجــة 

ــه، ويف  ــرء يف دين ــلم للم ــن أس ــام أمك ــذب مه ــن الك ــاد ع ــة فاالبتع ــرضورة، ويف الجمل وال

املعاريــض مندوحــة عــن الكــذب، ولكــن قــد يغتفــر يف الســجن بســبب اإلكــراه والظلــم مــا 

ال يغتفــر يف غــريه، واملســألة فيهــا خــالف كــام تــرى ولقولهــم وجــه، واللــه أعلــم.

53/ وسئل: ما حكم استعامل الحبوب النفسية املنومة، وكذا املفرتة واملنشطة؟

ــذة فيــه  ــه: ال يجــوز، وأهــل العلــم يختلفــون فيــام يزيــل العقــل وال ل فأجــاب حفظــه الل

عــىل قولــني، بخــالف مــا فيــه لــذة كالخمــر، وهــي باإلضافــة إىل كونهــا مــن جنــس الخمــر 

ــا فبعــض  ــاء؛ إال إن اضطــر أحــد إليه ــرره األطب ــام ق ــي ضــارة ك ــل فه ــىل العق ــر ع يف التأث

أهــل العلــم يجيــز املحــرم عندهــا يف الــدواء، وبعضهــم كابــن تيميــة وغــريه ال يجيــز ذلــك، 

ــم. ــه أعل ــم )ال رضورة يف دواء(. والل وقاعدته

54/ وسئل: ما حكم املظاهرات؟ وما األدلة عىل جوازها؟ وما هي أدلة املانعني؟

فأجاب حفظه الله: مسألة املظاهرات طويلة، وسألخص لك الكالم فيها فأقول:

ــة عــىل هــذا، فذكــروا  ــوا يف الســنة عــن أدل ــن أجــازوا املظاهــرات بحث بعــض اإلخــوة الذي

ــرأي العــام، وهــو  ــرة املشــهور يف الجــار، وهــو مــا يســمى اآلن بتأليــب ال حديــث أب هري

ــاء  ــكوى النس ــاب يف ش ــن أب ذب ــاس ب ــن إي ــه ب ــد الل ــث عب ــذا حدي ــنن أب داود، وك يف س

ــاً، ــنن أب داود أيض ــو يف س ــائية( وه ــرة نس ــن )مظاه ألزواجه
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ولكــّن هــذا كلــه ال داعــي لــه، ألن القاعــدة أنــه )ال يــشع مــن الديــن إال مــا رشعــه اللــه، 

وال يحــرم إال مــا حرمــه اللــه(، فالقاعــدة يف العبــادات التوقيــف، فــال بــد مــن الدليــل عليهــا، 

ــل، هــذا هــو األصــل.  ــب بالدلي ــو املطال ــا فه ــادات اإلباحــة، فمــن حرمه ــدة يف الع والقاع

ــه ال حــرام إال  ــاج إىل اســتدالل، ألن فمــن أجــاز املظاهــرات متمســٌك بهــذا األصــل، وال يحت

مــا حرمــه اللــه، فــإن اســتدللت عــىل إباحتــه كان مــن بــاب التــربع، فيبقــى أن نعــرف أدلــة 

املحرمــني ثــم نجيــب عنهــا، وتنتهــي املســألة.

فأدلتهــم أشــهرها ثالثــة: أنهــا بدعــة، وأنهــا تشــبه بالكفــار، وأنهــا تحــرم ســداً للذريعــة ألن 

فيهــا مفاســد.

ــاج هــذا  ــادات ال العــادات، وال يحت ــدع يف العب ــا بدعــة، فباطــل. ألن الب ــا قولهــم إنه 1. أم

ــه. ــاب لوضــوح بطالن املوضــع إىل إطن

2. وأمــا قولهــم: إنهــا تشــبه بالكفــار، فباطــل أيضــاً، والتاريخ مــيء بتجمع الناس ومســرياتهم 

للمطالبــة بأمــر مــن األمــور، وراجــع ســرية عثــامن ريض اللــه عنــه، وراجــع تاريــخ البــصة 

والكوفــة يف النصــف الثــان مــن القــرن األول لتعلــم كــرة هــذه املظاهــرات، وهــي ليســت 

دليــالً عــىل املشوعيــة، بــل هــي دليــل عــىل أنهــا ليســت مــن التشــبه بالكفــار.

3. وأمــا قولهــم: إنهــا تجــر إىل املفاســد، فغــري صحيــح، فنحن نراهــا اآلن يف كل مــكان تقام وال 

يــأيت منهــا مــن املفاســد مــا يقولــه هــؤالء، بــل أىت منهــا مصالــح عظيمــة، كإســقاط طاغــوت 

مــص، فســقوطه وإن مل يقــم بــدالً عنــه حكــم إســالمي إال أنــه خفــف الظلــم والطغيــان، 

وحصــل مــن العدالــة مــا مل يحصــل يف وقتــه. هــذا ملخــص رسيــع يف هــذه املســألة. واللــه 

أعلــم.

55/ وسئل: هل للتشبه بالكفار ضابط معني؟ وهل يزول التشبه بالتفي؟

فأجاب حفظه الله: التشبه يعود الضابط فيه والله أعلم إىل ثالثة أشياء:

1. ما ورد فيه نٌص بخصوصه مثل اللحية واللباس.

2. ما يختص به الكفار ويكون عالمة لهم سواء من العبادات أو العادات.

3. ما يعود انتشاره عىل املسلمني بالرضر ولو عىل املدى البعيد.
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أمــا التفــي مــام مل يــرد فيــه نــص بخصوصــه -كاللبــاس- وال يختــص بــه الكفــار وال يعــود 

ــالً. أمــا  ــم يف التشــبه املحــرم، كاملراكــب مث ــه أعل عــىل املســلمني بالــرضر، فــال يدخــل والل

اللبــاس فــال يجــوز مشــابهتهم فيــه أبــداً ولــو انتــش بــني املســلمني، فهــذا ال يزيــل حكمهــا 

لــورود النــص فيهــا وألنهــا مــن العالمــات الفارقــة بــني املســلمني وغريهــم، واللــه أعلــم.

56/ وسئل: ما حكم لبس املالبس الرياضية التي فيها صليب؟

ــه  ــه مــن التشــبه بالكفــار، وألن ــاس الريــايض ال يجــوز أصــالً، ألن ــه: اللب فأجــاب حفظــه الل

يجســد العــورة، وال يجــوز لبــس مــا عليــه شــارة صليــب، ومــن تركهــا فهــو آثــم، أمــا كفــره 

فــال يظهــر يل، إال إن كان هــذا مــن بــاب التعظيــم لــه، واللــه أعلــم.

ــا  ــي فيه ــس الت ــس املالب 57/ وســئل:  ورد إشــكال يف الجــواب الســابق: وهــو أال يكــون لب

ــاب التعظيــم؟ شــارة صليــب مــن ب

ــس منكــر ســبق ذكــره يف  ــب إذا كان يف املالب ــس الصلي ــه أرسه: مســألة لب ــك الل فأجــاب ف

ــم  ــاب التعظي ــة الســابقة، وإن كان العــرف عــىل أن جعــل الصــورة يف اللبــس مــن ب اإلجاب

فهــذا كفــر، ولكــن كونــه مــن بــاب التعظيــم فيــه نظــر، لــذا يفتــي العلــامء بعــدم جــواز 

ــم. ــه أعل ــات واألســامء الحســنى يف املالبــس، ألنهــا عرضــة لالمتهــان دامئــاً. والل وضــع اآلي

تنبيــه: أراك أخــي الكريــم تحــرص دامئــاً عــىل األحــكام القطعيــة، وهــذا ال ميكــن يف كثــري مــن 

األحــوال والصــور، فعليــك بضبــط األصــول الكليــة، ثــم يف حــال التطبيــق تنظــر يف كل حــال 

بحســبها، وال يســّوى بــني الجميــع، وإذا شــككت يف دخــول الحــال املعينــة يف األصــل الــكي 

فتوقــف، والســالمة ال يعدلهــا يشء، حفظــك اللــه.

58/ وســئل: يف جــواب ســابق قلتــم إن لبــس املالبــس الرياضيــة ال يجــوز أصــالً، فهــل ينطبــق 

هــذا عــىل اإلخــوة املجاهدين؟

فأجــاب حفظــه اللــه: ال، هــذا ال ينطبــق عــىل املجاهديــن نصهــم اللــه تعــاىل، فمــن املعلوم 

أن لهــم أحكامــاً خاصــة كثــرية، ومنهــا مــا يتعلــق باللبــاس، واللــه أعلم.
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59/ وســئل: هنــاك مــن جعــل مــن مناطــات تكفــري العســكر حلــق الــرأس، فكيــف يكــون 

ذلــك؟

ــم يف  ــن القي ــرره اب ــة كــام ق ــواع العبودي ــغ أن ــرأس مــن أبل ــق ال ــه: حل فأجــاب حفظــه الل

الــزاد فمــن حلــق رأســه لغــري اللــه عــىل ســبيل الخضــوع كــام يفعلــه املتصوفــة ملشــايخهم 

ــىل  ــريه ع ــق رأس غ ــن حل ــذا م ــشك، وك ــو م ــكرية فه ــم يف العس ــد دخوله ــكر عن والعس

ســبيل اإلذالل واالســتعباد، كــام يفعلونــه يف الســجن باإلخــوة، فهــو مــن بــاب الــشك أيضــاً، 

ــه أعلــم. ــه تعــاىل يف النســك. والل فالنــوايص ال توضــع إال لل

ــات  ــن الهيئ ــق م ــذا الحل ــكر رشكاً، وه ــق للعس ــون الحل ــن أن يك ــف ميك ــئل: كي 60/ وس

املحتملــة التــي تتبــع النيــة، مبعنــى أن مــن حلــق تقربــاً إىل شــخص فقــد كفــر، وأمــا مــن 

حلــق مــن بــاب اتبــاع النظــام، والنظــام أراد منهــم إذالل أنفســهم بذلــك فليــس كفــراً، وإمنــا 

ــو  ــك ل ــة، ولذل ــق عــىل حســب الني ــدارس، والحل ــام يحــدث يف امل ــة ك ــة محرم هــو معصي

كانــت وجهــاً واحــداً ملــا جــاز لعمــر أن يحلــق رأس نــص بــن الحجــاج ألجــل إذهــاب الفتنــة 

عــن شــكله؟

فأجــاب حفظــه اللــه: أمــا الحلــق إذا كان مــن بــاب الخضــوع للغــري كــام هــو فعــل الصوفيــة 

ــو رشك،  ــكرية، فه ــم العس ــكريني يف دخوله ــد العس ــو عن ــام ه ــايخهم، وك ــم ملش يف حلقه

فالنــوايص ال توضــع خضوعــاً إال للــه ســبحانه يف النســك، وقــد قــرر ابــن القيــم أن الحلــق 

مــن أبلــغ أنــواع العبوديــة، وأمــا تنظــري ذلــك بغــريه، فالجــواب فيــه مــن طريقــني، مجمــل 

ومفّصــل:

أمــا املجمــل: فــإن كان حلــق هــؤالء هــو مــن بــاب الخضــوع للمخلــوق والتذلــل لــه، فبابــه 

واحــد وهــو الــشك، وإن مل يكــن كذلــك فالقيــاس فاســد وال يقــدح يف األصــل.

ــتعباد  ــاب اس ــن ب ــس م ــراً- لي ــه نظ ــع أن في ــرؤوس –م ــات لل ــق الهيئ ــل: فحل ــا املفّص وأم

اآلخريــن، بــل مــن بــاب التعزيــر بحلــق الــرأس، وقــد قــال بــه بعــض أهــل العلــم ولــه أصــل 

رشعــي، وهــو إتــالف محــل املعصيــة، كخــرق روايــا الخمــر، 
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وتكســري أوانيهــا، وحــرق حانــة الخــاّمر، وتخريــق ثــوب الحريــر ونحوهــا، فليســت مــن هــذا 

البــاب، وكــذا حلــق املعلــم لطالبــه هــو مــن بــاب النظافــة والرتبيــة، ال االســتعباد، كحلــق 

األب لــرؤوس أوالده. وقــد ورد أن النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم حلــق رؤوس جعفــر بــن 

ــتبهت  ــكرية اش ــألة يف العس ــذه املس ــت ه ــن. وإن كان ــني األمري ــرٌق ب ــا ف ــب، فهن أب طال

عليــك فدعهــا وانظــر إىل املســائل األخــر كاملحاكــم العســكرية والتحيــة العســكرية والصمــود 

للعلــم ورشك الطاعــة، وغريهــا.

ــاب املشــابهة  ــن ب ــة العســكرية هــي م ــال بعــض اإلخــوة: »بالنســبة للتحي 61/ وســئل: ق

للمشكــني، وهــذا الــذي عليــه فتــوى الشــيخ حمــود التويجــري، فــإن قيــل إنهــم يعظمــون 

النجمــة تعظيــامً زائــداً، وتعظيــم الجــامد ال يجــوز، فأقــول: ليــس كل تعظيــم لجــامد يكــون 

رشكاً، بــل هــو عــىل أقســام: فمنــه مــا هــو تعظيــم مأمــور بــه، وهــو تعظيــم الحجــر األســود 

ــور  ــم املشــاهد والقب ــشك كتعظي ــيلة إىل ال ــي ووس ــم بدع ــو تعظي ــا ه ــه م ــه، ومن وتقبيل

بإرساجهــا ورفعهــا عــن مواضعهــا، وقــد ذكــر ابــن القيــم أن هذا مــن ذرائــع الشك ووســائله، 

كذلــك مــن علــق متيمــة يعتقــد أنهــا ســبباً مــن أســباب رفــع العــني، فإنهــا بدعــة ال توصل إىل 

الــشك، أمــا إن اعتقــد أنهــا تنفــع وتــرض مــن دون اللــه فقــد أرشك الــشك األكــرب، ومعلــوم 

أن العســكري ال يعتقــد النفــع والــرض يف النجمــة، ولكنــه يحرتمهــا نظامــاً ألجــل أنهــا ســبب 

مــن أســباب الرتقيــة، وهــي مــن هــذا البــاب رشك أصغــر«

فام هو الرد عىل هذه الشبهة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: أمــا مســألة التحية العســكرية فالــكالم فيها طويــل، ســأحاول اختصاره، 

ثــم الــكالم عــىل الشــبهة التــي ذكــرت، فأقول:

إن األمــر إذا ثبــت كونــه عبــادة للــه تعــاىل فصفــه لغــريه رشك، أمــا إذا مل يكــن عبــادة ولكــن 

ثبــت النهــي عنــه ففعلــه حــرام، وذلــك مثــل القيــام –وهــي مســألتنا هنــا-، فالقيــام كــام 

هــو معــروف ثالثــة أنــواع: ثبــت النهــي عــن نوعــني:

- القيام له )من أحب أن ميتثل الناس له قياماً... الحديث(
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- القيــام عليــه )إن كنتــم آنفــاً لتفعلــون فعــل فــارس والــروم يقومــون عــىل ملوكهــم وهــم 

قعــود فــال تفعلــوا(

فهــذان النوعــان محرمــان ثبــت النهــي عنهــام، وليســا بــشك، أمــا القيــام بصفــة الخضــوع 

والقنــوت فهــو عبــادة للــه ســبحانه، وهــو أمــر زائــد عــىل مجــرد القيــام فقــط، كــام قــال 

تعــاىل: )وقومــوا للــه قانتــني(، وقــد ثبــت يف الصحيــح مــن حديــث زيــد بــن أرقــم تفســري 

القنــوت بقولــه: »فأمرنــا بالســكوت ونهينــا عــن الــكالم«، فمثــل هــذا القيــام بهــذه الصفــة 

ــن  ــك. وم ــري ذل ــجراً أو غ ــراً أو ش ــشاً أو حج ــواء كان ب ــو رشك، س ــه فه ــري الل إذا رصف لغ

ــوت املوجــود يف  ــام العســكرية أشــد وأعظــم مــن القن ــوت املوجــود يف قي ــوم أن القن املعل

قيــام الصــالة، ففــي الصــالة يقــرأ، وتجــوز الحركــة اليســرية، واملراوحــة بــني القدمــني، وقتــل 

األســودين، وحمــل الطفــل، ونحــو ذلــك. وهــذا كلــه محــذور يف قيام العســكرية، فــإذا أضيف 

إىل ذلــك رفــع اليــد إىل الجبهــة أو إىل الســالح ونحــو ذلــك، فهــي كهيئــة تعبديــة للغــري، مــع 

رضب الرجــل خضوعــاً لــه أيضــاً كــام ورد يف الحديــث املشــهور الصحيــح: »رضبــت املالئكــة 

بأجنحتهــا خضعانــاً لقولــه«. فهــذه األمــور كلهــا تجعــل القيــام املوجــود يف العســكرية ســواٌء 

كان للضابــط أو النجمــة أو العلــم مــن بــاب العبــادة، والعــربة بالحقائــق واملعــان، بــل هــي 

أبلــغ مــن العبــادة املوجــودة يف الصــالة كــام ســبق.

فــإذا تقــرر هــذا اندفعــت الشــبهات التــي أوردهــا كقولــه يف تعظيــم الحجــر األســود وغــريه، 

ــود أو  ــر األس ــادة للحج ــالً رصف عب ــو أن رج ــاً، فل ــاً تام ــف اختالف ــر يختل ــاب آخ ــذا ب فه

الكعبــة ونحوهــا فإنــه يكفــر. والــشك املذكــور يف العســكرية ليــس ملجــرد التعظيــم فقــط، 

بــل التعظيــم الــشيك، وأخونــا هــذا وفقــه اللــه أخــذ القــدر املشــرتك يف كلمــة التعظيــم، ومل 

يلحــظ الفــروق، أســأل اللــه ســبحانه أن يوفــق الجميــع ملــا يحبــه ويرضــاه.

ــوم  ــة )النج ــي للرتب ــوع ه ــة والخض ــذه التحي ــر: إن ه ــع آخ ــه يف موض ــه الل ــال حفظ وق

ــه ال  ــري الل ــادة غ ــع أن عب ــة، م ــمونها اإلرادة امللكي ــك، ويس ــز للمل ــا ترم ــارات(، ألنه والش

يفــرق فيهــا بــني عبــادة البــش والحجــر، إال أن هــذه تقطــع حجــة مــن يجعــل األمــر مــن 

ــع  ــور م ــذا ال يتص ــا، ألن ه ــخ يف رشيعتن ــاً فنس ــذي كان مشوع ــة ال ــجود التحي ــس س جن

ــامدات،  ــر والج الحج
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ــن أخــل  ــب م ــام يعاق ــه ك ــزم ب ــن ال يلت ــب م ــزم يعاق ــون مل ــع قان ــه بتشي وإن هــذا كل

بالصــالة، فتأمــل هــذه األمــور كلهــا وتجــرد مــن العــادة واأللفــة والعــرف، فــال شــك أنهــا 

ــوالك  ــاىل يت ــه تع ــا، والل ــكالم فيه ــار ال ــذا اختص ــرب(، ه ــه )رشك أك ــري الل ــة لغ ــادة رشكي عب

ــك أرسك. ــك ويف ويحفظ

62/ وسئل: هل العسكرية تعترب طائفة ممتنعة؟ وما النواقض التي اشتملت عليها؟

فأجــاب حفظــه اللــه: أمــا العســكرية فهــي مــن أظهــر األمثلة عــىل مســألة الطائفــة املمتنعة 

عــن التــزام بعــض رشائــع اإلســالم، وهــذا ظاهــر جــداً، ويف الــدرر الســنية )املجلــد 15و16( 

بــاب خــاص يف الــشط، ومــا ذكــره أمئــة الدعــوة فيهــم، وقــد ذكــروا مــن املحرمــات الواقعــة 

ــد  ــا. وق ــة العســكرية واملوســيقى وغريه ــم ويف التحي ــار يف لبســهم وأنظمته التشــبه بالكف

ــه  ــع في ــا وق ــني مل ــاب )اإليضــاح والتبي ــه يف كت ــه الل ــم الشــيخ حمــود التويجــري رحم تكل

األكــرون مــن مشــابهة املشكــني( عــن العســكرية ومــا فيهــا مــن املنكــرات، مثــل التحيــة 

العســكرية والــرضب بالرجــل واللبــس والقبعــة واملوســيقى وغريهــا، وقــد قــدم لــه ابــن بــاز. 

ويوجــد يف فتــاوى اللجنــة الدامئــة طائفــة مــن الفتــاوى عــن منكــرات العســكرية، فهــذا كلــه 

ــداً للحــق. فهــب أنهــا ليســت كفــراً، فهــي منكــر ومحــرم،  يكفــي مــن جــادل إذا كان مري

وهــذه فتــاوى مشــايخك فيهــا، وال يجــوز العمــل فيهــا أبــداً، ولــو مل يلتــزم بأنظمتهــم، ألن 

فيهــا تعاونــاً عــىل اإلثــم والعــدوان، وفيهــا تقويــة لشــوكتهم وتكثــري لســوادهم وغــري ذلــك.

ومنكراتها كثرية جداً كام سبق أن ذكرت، ومنها:

1. رشك الطاعــة، وهــو مــن أظهــر صــور هــذا الــشك، ألن عندهــم قاعــدة )نفــذ ثــم اعــرتض( 

وكل منهــم مأمــور بطاعــة مــن فوقــه مطلقــاً، وامليــزان يف األوامــر هــو النظــام ال الــشع، 

فــإذا أمــر بأمــر يجيــزه النظــام ولــو كان محــرم رشعــاً فإنــه يجــب عليــه تنفيــذه، والعكــس 

كذلــك.

2. رشك التحية العسكرية وتحية العلم، وكنت كتبت بحثاً يف هذا عام 1414هـ.

3. الحكــم بغــري مــا أنــزل اللــه، وذلــك ألن لهــم محاكــم خاصــة هــي املحاكــم العســكرية، 

تحكــم بالطاغــوت ال بالــشع، وقضايــا العســكريني تحــال إليهــا.
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4. أن حميّتهــم وقتالهــم وشــوكتهم مــع النظــام ال مــع الــشع، كــام قــال شــيخ اإلســالم يف 

جنــود التــرت الذيــن ينتســبون إىل اإلســالم، قــال بعــد أن حكــم بردتهــم: »إن قتالهــم ليــس 

عــن ديــن اإلســالم بــل عــن دولــة التتــار«.

5. أن جميــع مــا انتــش يف البــالد مــن الكفــر واملحاكــم الطاغوتيــة ومــواالة الكفــار وغريهــا 

كلهــا بواســطتهم وحاميتهــم وإعانتهــم.

ــاس والرتــب، وانتهــاًء باألحــكام  ــدءاً مــن اللب 6. أن أكــر مــا فيهــا مســتورد مــن الكفــار، ب

ــا. ــة الدراســة واملــي وغريه ــروراً بطريق العســكرية ]...[) ( م

والكالم فيها يطول، وهذه إشارة تكفي عن كثري من العبارة، والله أعلم.

63/ وسئل: هل يعترب االنشقاق من الجيش السوري توبة وتربأ به الذمة؟

فأجــاب حفظــه اللــه: ليــس مجــرد انشــقاقه توبــة، وهــذا ظاهــر، بــل البــد أن يؤمــن باللــه 

ــد، ومــن  ــاىف التوحي ــه، وكل مــا ن ــزل الل ويكفــر بالطاغــوت، كالبعــث والحكــم بغــري مــا أن

الواضــح أن كثــرياً مــن االنشــقاقات إمنــا هــي للدنيــا، إمــا لعجزهــم، وإمــا لبغضهــم لألســد 

وزمرتــه، وإمــا لطمعهــم يف املناصــب بعــُد، وإمــا لخوفهــم مــن الثــوار، أو لغــري لذلــك. وهــم 

مــا دامــوا مل يحققــوا التوحيــد ويكفــروا بالطاغــوت فــام زادوا إال أنهــم انتقلــوا مــن كفــٍر إىل 

كفــر آخــر، واللــه املســتعان.

64/ وسئل: ما حكم الذهاب إىل حقوق اإلنسان والتظلم عندها ألخذ الحق الشعي؟

فأجــاب حفظــه اللــه: التعامــل مــع الكفــار إلحقــاق الحقــوق وإقامــة العــدل املــشوع يجوز 

بــشط عــدم تعظيمهــم، وعــدم تعظيــم أنظمتهــم وقوانينهــم والخضــوع لهــا، ويــدل عــىل 

هــذا قصــة حلــف الفضــول، وقصــة الهجــرة إىل الحبشــة، وقصــة دخــول الرســول صــىل اللــه 

عليــه وســلم يف جــوار املطعــم بــن عــدي، وقصــة دخــول أب بكــر ريض اللــه عنــه يف جــوار 

ابــن الدغنــة، 
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ودخــول عمــر ريض اللــه عنــه يف جــوار العــاص بــن وائــل الســهمي، ودخــول عثــامن ريض 

اللــه عنــه يف جــوار الوليــد بــن املغــرية، وغريهــا مــن الحــوادث. فلــو أرســل أحــد إىل منظامت 

حقــوق اإلنســان الكافــرة فوصــف لهــم أحــوال التعذيــب والظلم ونحوهــا، ودعاهــم للضغط 

عــىل الظلمــة بغــري ثنــاٍء عليهــم وال خضــوع ألنظمتهــم فــال بــأس بــه واللــه أعلــم.

أســأل اللــه لنــا ولكــم الهدايــة والســداد والثبــات حتــى املــامت، وأن يجعلهــا حجــة لنــا، وأن 

ينفعنــا بهــا، وصــىل اللــه وســلم عــىل نبينــا محمــد.


