
1 

 

 
 
 

 جامع األسئلة
 املطروحة يف مناظرة

) هل الدولة اإلسالمية 
 خوارج ؟ (

 

 سؤال وجواب 120من أكثر 

 لفضيلة الشيخ الدكتور حممد بن رزق بن طرهوني

 هـ1436-1437
 

 
 
 



2 

 

 
 
 
 

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على خري الربايت وبعد
ري من الظروف والعوائق من عمل املونتاج جلميع امللفات فقد انتهينا بعد ألي وجهد وكث

ة ومت أيضا تفريغ مجيعها مبا يف ذلك امللفات اخلاصة ابألسئلة وقد مت الصوتية للمناظر 
رفع امللفات الصوتية على حساب الدكتور الطرهوين يف األرشيف وها حنن قد مجعنا 

اجمللدة نسأل هللا أن ينفع هبا  تفريغات مجيع األسئلة اليت طرحت يف املناظرة يف هذه
 ويتقبل من اجلميع صاحل األعمال وجيعلها خالصة لوجهه الكرمي .

ُأعلن عنها بتحد من الدكتور حممد طرهوين ألي عامل يصف  قدوقد كانت هذه املناظرة 
 الدولة أبهنا خوارج

 فانربى لذلك الشيخ عصام العويد
 واستضاف املناظرة منتدى أان املسلم

يصمد العويد أمام ضرابت سيف العلم واملنهج العلمي فراوغ حىت انسحب  لكن مل
 مدعوما من املنتدى الذي صدم مشرفوه كذلك

 فأصر الدكتور على إكمال نقاط املناظرة منفردا يف لقاءات صوتية على البالتوك
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اللقاء التحضريي الستئناف املناظرة على 
 : البالتوك

 فريغ اللقاءطرح سؤال واحد ونشر مع ت
 
 

 اللقاء األول :
 املقدم :

اي إخوة الوقت ضيق .. سنأخذ سبعة أسئلة للمخالفني للدولة .. ومخسة أسئلة لإلخوة املؤيدين 
 للدولة .. نبدأ ابملخالفني للدولة ..

 تعليق للشيخ :
نا ليس هناك يف زمان؟ هل أحد يوافق على كل األفعال .. شكالنا يف خمالفة الدولة إحنن ليس 

الصحابة وخالفوه  اأمور عملها مل يوافقه عليه يوجدالنيب صلى هللا عليه وسلم نفسه .. أنبياء 
وكذا فنحن خنالف الدولة يف أمور ونوافقها يف .. تبيني إىل فيها وأشكلت عليهم واحتاجت 

 ماهي مشكلة املخالفة.. خواننا ونعلم جهدهم ونعلم اخلري العظيم الذي عندهم إأمور لكنهم 
نقول ، والتخوين  التكفري: نقول ، القتل والقتال : نقول ،  ةحنن خنالف الفجور يف اخلصوم.. 
: اتقوا هللا ونقول ، هذا الذي نتكلم فيه ، التأليب عليهم ابلقتل : نقول ، الرمي ابخلارجية : 
 فهذا هو، هذه حرب عاملية اثلثة على دولة انشئة ، ر األرض عليهم كفا خوانكم تكالبإ

 كلنا خنالف هذا أمر طبيعي .،  أما املخالفة فليخالف .. موضوعنا 
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هل هناك درجات للخوارج يف الغلو؟ أم أن كل من جيمع اخلمس صفات اليت ذكرها  :1س
 ؟؟ اابن حزم يسمى خارجي

وطوائفهم كثرية وهلم تفاصيل  اكبري   اواخلوارج خيتلفون اختالف، غالة منهم هناك نعم اجلواب : 
العتقادات وهلم عجائب يعين املوضوع شائك وطويل جدا ولكن هذا الذي جيمعهم  فهذا يف ا

يف شخص أو يف مجاعة يقال عنها خوارج يعين هذا أقل  ايسمى أقل ما جيب أن يكون  متوفر 
فهمت ،، مثال الصوفية إذا أردان أن نقول ماهي طرق الصوفية وماهي فرقهم عندان .. قدر 

ري وتصوف رقمي مثال التصوف النظري ما الذي يُتهم به تصوف إشاري وتصوف نظ
؟ أقل شيء جيب أن يكون عند الشخص حىت يُتهم أبنه متصوف تصوف نظرايً  ..الشخص

يف قدر قليل أقل قدر يصح انطباق الوصف به على الشخص .. وكذلك يف اإلشاري والرقمي 
ره غريه من حتديد أمور معينه هذا أو اجلماعة، فالذي ذكره الشيخ ابن حزم رمحه هللا أو ما ذك

القدر املشرتك الذي ال يصح أبداً أن يطلق على شخص أبنه خارجي بغريه ، أما األوصاف 
األخرى فهم يتفاوتون ومعلوم أن أخف فرق اخلوارج هم اإلابضيون وهم اآلن يعيشون يف وسط 

املالكية يف اجلزائر وكادت املسلمني وقبل فرتة يسرية كان هناك قتال بينهم وبني أهل السنه من 
 أن تقوم بينهم حرب عظيمة .

يف احلكم وألجل هذا العلماء خيتلفون  ةمنهم غالفاخلوارج يتفاوتون طبعًا .. انتهى كالمي 
 عليهم .

هناك _ إذا أردان أن نستخدم تقسيم العلماء وأنيت جبامع _ والصحيح أن هناك من اخلوارج 
وهذا تلفيق ، املذهب التلفيقي بني القولني ، كفر حقيقًة من اخلوارج من خيرج من الدين وي

هنم كفروا وخرجوا من امللة والذين قالوا بل هم داخل امللة وهم فساق إألهل العلم الذين قالوا 
 ..فقط 

والذين مل يصلوا هلذا احلد مازالوا يف دائرة ، كفروا   منهم يكونونأن الغالة  :فاملذهب التلفيقي 
 . وهم فسقةروا اإلسالم مل يكف

 
النقطاع الكهرابء ومل نستطع الدخول مرة ملحوظة : مل يطرح غري هذا السؤال وانقطع االتصال 

 .أخرى 
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 اللقاء الثاين :
يف تعبك وعملك وجهدك يقول السائل وهو احلكمي يقول : عن ابن  ا: جزاك هللا خري  2س

رأى من أمريه شيئا يكرهه فليخضع  عباس يرويه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من 
يقول : هل خنضع آلل سعود أم نتكلم  فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات ميتة جاهلية (

 ونتظاهر ؟
 

اجلواب : اي أخوة ولعله يقصد شيئا بقوله احلكمي فعلى كل حال أريد أن تتفهموا موقفي 
تكلم عن جزئية حمددة وليس املراد وأن تلمحوا أمورا أان أ بديهةوأريد أن تكونوا لديكم سرعة 

الكالم عن كل األمور املتعلقة ابلدولة أوال لست متحداث ابسم الدولة أساسا وأخالفها يف أمور 
اجملال ومل أابيع وأشياء كثرية ولكن أان أتكلم عن مسائل علمية معينة دخلت من أجلها هلذا 

دولة حنن تكلمنا يف اهتام الدولة ابخلارجية ش يف كل األمور املتعلقة ابلوليس اجملال مفتوحا للنقا
 وأان أقول فهذه كذبة صلعاء وال أساس هلا من العلم الشرعي وهذا الذي أردته 

صرب عليهم أبدا فهؤالء أصال خونة األمة كلها مل خيونوا اومسألة آل سعود أان ال أقول لك 
حربة للطعن يف االسالم ليست  شعبهم فقط امنا خانوا أمتهم وخانوا دينهم وخانوا اسالمهم وهم

الصرب سأعطيكم فائدة علمية مهمة ذات شقني  ة ظلم وايقاع األحاديث اليت فيهاالقضية قضي
أتيت تستنبط   جتمع األدلة اليت تتعلق هبا الالعلماء قاطبة يقولون أنك الحتكم يف مسألة حىت

ث أو أربعه ومعها أثر احلكم من حديث واحد أو حديثني أو ثالث أو آية أو آيتني أو ثال
وهلذا هنا حيتاج اىل العامل فنحن نقول كونك مثقف شيء وكونك طالب علم شيء وكونك عامل 
شيء آخر فالعامل مثل جوجل تدخل عليه فتكتب البحث عن كلمة فيعطيك ثالثني ألف رابط 

ظ من ماحيف ه مجيع ماحيفظ من األحاديث ومجيعفالعامل عندم تسأله عن مسألة تدور يف ذهن
القرآن ومجيع ماحيفظ من أصول ومجيع ماحيفظ من أقوال علماء كل هذا يدور مثل دوران السي 

هنه يف حلظات ويعطيك اجلواب بناء م زمان اآلن فكل هذا يدور يف ذيروم أايدي يف السيد
التأمل الداخلي نفس الشيء ملا أتيت حبديث وتقول من رأى من أمريه فليصرب فإن  على هذا
كلمة هلا ضوابط أمريه من الذي يتكلم عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم واإلضافة   .... كل
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مري الذي اهلاء هذه مضافة ملن ؟ ومن األهذه ملن ؟ أمريه هذه مضاف واهلاء مضاف اليه ف
د مجاعة ومىت تكون اجلماعة يتكلم عنه مث يقول ففارقه فمن فارق اجلماعة فأي مجاعة وهل يوج

ال األدلة األخرى رق اجلماعة القضية هذه اليفسرها إفا ملنامليتة ميتة جاهلية  ومىت تكون مجاعة
على آل سعود فاحلديث صحيح واحلديث نعرفه ونعرف شرح العلماء  إطالقاهذه التنطبق 

يف قضية التنزيل فالنص عندان  فاإلشكالولكن ال عالقة هلا آبل سعود وال من كان مثلهم 
على آل سعود يبقى عندان أمر أن هؤالء خونة هلل ولرسوله طالقا واضح لكن اليتنزل إ
املهم احلديث ابرك ، ألسلوب ؟ هذه قضية أخرى ا زالتهم كيف ؟ ماإوللمسلمني والبد من 

 هللا فيك العالقة له هبؤالء اطالقا 
هذا مثل واحد جاء يريد أن يتزوج أخته فقلنا له التتزوج أختك فقال : ملاذا فاهلل يقول  : 

كحوا ماطاب لكم من النساء وأان طابت يل أخيت أتكذبون هللا هذه آية يف القرآن كيف فان
تكذبون آية ؟ فنقول له هذه اآلية هلا ضوابط وهلا ختصيصات وهلا معاين والأتخذ أنت الفتوى 
من آية . الذي أيخذ الفتوى من اآلية العامل ألنه يعرف املخصصات ويعرف يف التقييد ويعرف 

ملنسوخ واألشياء هذه هذا جزء اجلزء الثاين ال أتخذ حديثا حىت جتمع طرقه وحىت الناسخ وا
تعرف أيضا اللفظ ألن بعض األحاديث خمتصرة من البعض اآلخر فال يظهر معىن األلفاظ اليت 

احلديث وتعرف الرواايت  فال يظهر معناه البد أن جتمع طرقفيه ألن الذي رواه رواه خمتصرا 
 الصحيحة فيه مث بعد ذلك تفهم واألمثلة على ذلك كثرية وليس ذلك وقتها . الواردة الثابتة 

 
يقولون الطرهوين يقول من أصول اخلوارج القول خبلق القرآن وهذه املسألة يف القرن :  3س

 الثالث ... والسؤال الثاين : الفرق بني اخلوارج القعدية واخلوارج الذين ورد احلث على قتاهلم 
 

أعيد احملاضرة اليت كانت ابألمس وخمرجات التعليم هي السبب وقد وصلين ان  يعين: اجلواب 
بعض الناس يقول أان حكمت على اململكة يف خمرجات التعليم مبسألة أو مسألتني أان ماأدري 

سنة وذكرت أمثلة  35ماذا أقول ماقمة الغباء اليت يف هؤالء أان حكمت على اململكة خبربة 
اليت بنيت عليها احلكم وهذه أان أقول اليوجد تصور هؤالء يتكلمون ليست هذه األمثلة هي 

ن من صفات اخلوارج القول خبلق القرآن أين قلت الكالم اليفهمون اآلن يقول أين أان قلت إو 
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هذا ؟ أان مل أقل هذا اطالقا أان نقلت عن العلماء بعض العلماء قال كذا وبعضهم قال كذا 
ن من تكلم يف اخلوارج أحد العلماء امام عامل كبري ذكر من وبعض العلماء قال كذا ومن ضم

ضمن مايدين به اخلوارج أهنم يقولون خبلق القرآن وهو تكلم عن اخلوارج مطلقا سواء كانوا يف 
السابق أو يف الالحق أن منهم مايرى هذا االعتقاد فذكره من عقائد اخلوارج لكن أان ماقلته 

مخسة   النا كالم اإلمام بن حزم رمحه هللا جيمعهم كذا وذكر نقاطابلعكس حنن يف النهاية قرران وق
حىت هذه حنن الندقق فيها كثريا أما أهم شيء يف اخلوارج أمران ويكاد يكون ابإلمجاع حىت 
يكون الشخص خارجي البد أن يكون فيه أمران على األقل أول شيء تكفري املسلمني 

اليسمى خارجي اال اذا قال لك الذي يرتكب  ابرتكاب املعاصي فاليوجد خارجي يف الدنيا
الكبرية كافر وليس تكفري املسلمني ألجل ارتكاهبم شيئا معينا تكفري املسلمني ابرتكاب الكبائر 

يرون وجوب اخلروج  الثاينيعين كل مسلم عنده يرتكب كبرية فهو كافر هذا شيء والشيء 
العاصي يقومون على من خالف الدين  على احلاكم املسلم املخالف للدين يعين لظامل اجلائر

وليس الكافر احلاكم الكافر ابتفاق العلماء جيب اخلروج عليه وبعضهم يتكلم يف القدرة وكذا 
بل ينعزل مباشرة وطبعا احلاكم األكرب مانتكلم على الصغار الذين ميسكون بعض الدول حنن 

اخلوارج  ضابط امه ذينبلني هابرتكاب الكبرية فاجل نتكلم على اخلروج على األئمة والتكفري
 ال نقال يف بعض النقول اليت ذكرت عن العلماء ماجبت سرية خلق القرآن إطالقا إ

 
هؤالء خوارج أم ماهم خوارج ؟ أنت مل تفرق بني اخلوارج القعدية وبني املأمور : اخلوارج القعدية 

 بقتلهم . 
القعدية بغريها وال تكلمت عن أان تكلمت عن اخلوارج ماتكلمت يف أنواعها والفرقت بني 

 جواز قتلهم من عدمه ، 
أان تكلمت عن اخلوارج وعلى من تنطبق عليهم كلمة اخلوارج حنن مالنا دخل أبنواعهم 

يفرتقون عن بعضهم فقط الذي يهمنا هل السلف قتلوا اخلوارج القعدية هل  ومايقولون ومبا
فهؤالء عندهم كل  ليهم خوارج قعديةسلمني ويقولون عفعلوا هلم شيء فآل سعود يسجنون امل

 مشايخ اململكة خوارج قعدية غري عبيد الدولة العويد معتربينه من اخلوارج وهذا الرابط 
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ن ال الذين يعبدوهنم عبادة الباقي كلهم عندهم خوارج مثل سلماإال من اخلوارج إماعندهم أحد 
هاهنا بعض الروابط هاء . كلهم عندهم سفن انصر العمر  العودة طارق السويدان حممد حسا

 لذلك 
كل من قال كلمة حق ولو كانت صغرية جدا فهؤالء الذين تسموهنم القعدية أيها الكذبة أيها 
الدجالون الذين تلبسون على العامة أمر دينهم هم خيار األمة عند السلف والعلماء ارجعوا اىل 

ىل أي كتاب تكلم عن تراجم العلماء إالذهيب ارجعوا  سري أعالم النبالء لإلمامتراجم األئمة مثل 
علين على احلاكم الظامل اجلائر وهذا أفضل النكار األمة يف السلف واخللف اإلوانظروا أن منهج 

منصوص عليه ومعروف واتفق  بسبب ذلك فهو أفضل الشهداء وهذا اجلهاد ومن قتله احلاكم
ين هللا وهذا هو األمر هذا دهناك حديث إن كنت جتهل هذا احلديث عليه اخللف والسلف 

من علماء ابملعروف و النهي عن املنكر والذي تسمونه اخلروج القويل الذي قاله بعض املتأخرين 
ل من حيث اليشعر وبعضهم قد يكون قاصدا وأول مرة يف حيايت أمسع آل سعود بعضهم ز 

م السلف خروج قويل هذا يسميه علماء السلف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ويف تراج
عن املنكر  يزيد بن هارون وغريهم كثري جتدون قوهلم عنهم وكان أمارا ابملعروف هناء مثل ترمجة

وأصله حديث النيب صلى هللا عليه وسلم فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن أفضل اجلهاد كلمة 
 تااب عن منهج السلف الصاحلحق عند سلطان جائر أان يف احلقيقة قبل اعتقايل كنت أكتب ك

نكار على الوالة وأنزلت منه بعض املقاطع يف منتدايت ولكن ابسم مستعار وإبذن هللا يف اإل
 نكمل الكتاب  

فاخلالصة اخلوارج القعدة اليقاتلون ولكنهم عقيدهتم هكذا يرون تكفري مرتكب الكبرية واخلروج 
لقعدة عمران على احلاكم اجلائر فليس من شروطهم أن يقاتلوا بل وأشهر واحد من اخلوارج ا

ماما من خوارج القعدة مامسه إالذي أخرج له أصحاب الصحيح وكان بن حطان عامل حمدث 
أحد بشوكة ألن هناك شروط لقتال اخلوارج حنن ماتكلمنا عنها فهذا شيء وحنن مافيه شيء 

ما كتبت فيما يعملونه  ابضية عمان اليعملون شيئا بل ارجع إىلإعض أن آخر وقد يظن الب
 ة يف أهل السنة  إلابضيا

ا لقتاله يعين وأصل تسميتهم قعدة ألهنم كانوا مؤيدين العتقاد من قاتل عليا ولكنهم مل خيرجو 
عندهم وكفر معاوية  تلوه ولكنهم يعتقدون بكفر مرتكب الكبرية وهو كفر عليمل ينصروه ومل يقا



9 

 

يفعلوا عليه لكن مل ء ألهنم عندهم ارتكبوا كبرية ويف نفس الوقت يرون اخلروج فيكفرون هؤال
مل جتاهد وقعدت عن اجلهاد هذا لو كنت ترى اجلهاد ؛ مثل  مثلك أنت ترى اجلهاد وانت

فقلت له  احملقق الذي حقق معي يقول يل ايدكتور أنت عندك مؤلفات كثرية يف اجلهاد ؟
ا ؟ هل أنت ماترى اجلهاد ؟ قال : ال ال طبعا كلن عجيب وهل هذه هتمة وال إيه ؟ مامعناها

؟ ولألسف يف احلقيقة ماعندي قدرة أن أؤلف مؤلفات إذن شكال إلا حنب اجلهاد فقلت له ما
د رة يف فقه اجلهاد من صحيح البخاري هذا الذي ألفته يف اجلهاكثرية يف اجلهاد ولكين جمرد دو 

حماضرة مسجلة مرتمجة مفرغة موجودة يف املوقع هذا الذي عندي فهل جتد فيه  ةعشر  مخس
 .اد يف اجلهاد . قال : كلنا حنب اجلهالذي أحزنكم من أتليفي  لف الدين ماشيئا خيا

فأراك أنت أيضا تقول هذا كلنا حنب اجلهاد ولكن إذا سألناك ملاذا مل جتاهد فتعطي بعض 
يقولوا اخرجوا على أنت من القعدة فكذلك اخلوارج ملا األصوات لعدم معرفة الرد فأقول لك 

لوا معنا يعتذرون أبهليهم ويعتذرون حبجج واهية عم حقا حقا طيب تعان هذا اجلائر الظامل يقول
 فهؤالء خوارج قعدة . 

 
دولة يقول ال أحد يقيم شرع هللا إال الدولة فبذلك الذي يقاتلهم ال املتحدث الرمسي ابسم:  4س

 هو كافر من حيث اليدري أو يدري ؟ أليست هذه خصلة من خصال اخلوارج ؟ 
 

هل من صفات اخلوارج أن يكفروا من يقاتلهم عنه ل الذي كان ينبغي أن يسأل : السؤا اجلواب
 ؟فهل هذه عالمة من عالمتهم 

فرق كبري بني القاعدة وبني التنزيل حنن تكلمنا عن هذا من قبل وقلنا هناك فرق بني التأصيل 
ب اخلروج والتنزيل اخلوارج خوارج ألن هلم أصال وهو كل من ارتكب كبرية فهو كافر وهذا سب

كثر املسائل أ فارقوا مجاعة املسلمني ككل ألن أهل السنة واجلماعة اليكفرون بكبرية ولكن ما
ابإلمجاع وال أقول  ايكون خارجيالاليت أخطأوا بتكفريهم واحد كفر واحد ألنه قاتله وهذا 

ى أنه ر بعمل معني ير الدولة وال أدلة الدولة هذه قصة طويلة جدا وحنن نقول اآلن الذي يكف
وهذا الذي تكلمنا عنه ابألمس وقلنا أنه خطأ يف تنزيل حكم الكفر لكن  ردة وهو خمطئ

اليصلي  االقاعدة هل اإلنسان يعتقد كفر مرتكب الكبرية ال أبدا ، كثري من العلماء يرى شخص
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ويقول هذا كافر وعنده كثري من العلماء يقولون ال بل مسلم من قال اترك الصالة كافر 
أي أحد كفر فردا أو مجاعة بعلة معينة فهذا خطأ يف  أوالدولة  أوفإذا كان العدانين  فيختلفون

عتقاد الذي جيعل الشخص به خارجي ه ليس اعتقادا ابرك هللا فيك االتنزيل حكم الكفر ولكن
يقولون كافر ، قتل النفس كافر  أن يكفر ابلكبرية هذه قاعدة يعين ماهي الكبائر ؟ شرب اخلمر

أشياء يتفق معهم أهل السنة لكن هم  كل  هناكالكاهن كافر ، السحر كافر وهكذا تيان إ، 
مطلقا كبرية وليس قتال كبرية مكفرة مثل القتل هذا خيالفهم فيه أهل السنة هم يرون القتل 

رجال ماذا  قتلذا أمسكت رجال إسالمية ألجل كذا وكذا يعين لو الدولة االسالمية الدولة اإل
الدية  سالميةاإلل أهل املقتول هل تقبل الدولة ذا تناز إتقتله ردة  ؛ له حدا أم تعمل فيه ؟ تقت

هي  إذنل أبن مرتكب الكبرية كافر و الدولة ال تق إذنتقبل الدية  فنجدها أم تقتله ألنه مرتد
ليست من اخلوارج  فاخلارجي هو الذي يقول مرتكب الكبرية كافر مرتد حىت لو مل يقتله فهو 

 خارجي .
 
دفاعا عن نفسها طاملا أهنا تبني أن عندها علماء أن الدولة االسالمية جيب على : ملاذا  5س

 ؟ تتبع منهج أهل السنة واجلماعة يف كل شيء 
 

: يف احلقيقة أن الناس هلا حق أن تسأل عن هذا ألن الميكن أن يستدل االنسان على اجلواب 
ل قال : " فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم وج الطريق الصحيح اال عن طريق أهل العلم فاهلل عز

التعلمون " فالبد أن يسأل اإلنسان اال أن يكون هو عامل فالناس ثالثة اما عامي واما طالب 
علم واما عامل وألجل هذا أنصح بقراءة مقايل من أي صنف أنت ألن هذا مهم جدا فكيف 

هج السلف الصاحل ؟ نعرف طريق أهل السنة ؟ كيف نعرف املنهج الصحيح ؟ كيف نعرف من
كيف نعرف العقيدة الصحيحة ؟ كيف نسلم من الوقوع يف اخللل العقدي أو اخللل التنفيذي 

ألحكام الشرعية هذا البد فيه من العلماء لكن حنن قلنا ماذا ؟ قلنا أن الدولة طبعا هلا علماء ل
ن ولكن السؤال اآل لهذا مايف داعي هلذا السؤا علىبدا اال أن يكون هلا علماء بناء والميكن أ

 ملاذا التظهر علماءها ذكران األسباب والميكن أبدا دولة اليكون عندها علماء 
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يقول الدكتور أن أكثر أهل العلم قالوا إن اخلوارج خيتصون بزمن علي فكيف ذلك مع :  6س
 قول علي : هم يف أصالب الرجال ؟

 
ولكن اذا صح  ىل قيام الساعة هذا قولناتدون احنن قوينا ورجحنا قول من قال أهنم مياجلواب : 

هل أحد عن علي أنه قال يف أصالب آابئهم هذا حيتاج نظر يف سنده ألين ال أذكره اآلن ف
تؤيد أيضا القول  اوسندها صحيح يزودان فإذا صحت عن علي فإهن عنده هذه الرواية وبسندها

 آخر هلذا القول فقط .  االذي رجحناه وستكون مؤيد
 

يسرية مل تفرغ هنا من أرادها فليستمع إليه يف هذا التسجيل الصويت به إضافات ملحوظة : 
  الرابط .

 
 

 اللقاء الثالث :
 هل يشرتط للخوارج أن يكفروا بكبرية أو بغري مكفر ؟ :: مارديت على العويد 7س
 

 م الصغرية : اذا اتفق مع اخلوارج على التكفري بكبرية فهو عنده زايدة اآلن فهو يزيد عليه اجلواب
هو من اخلوارج والذي يكفر بغري مكفر أصال فهو أوىل وأوىل  إذنهو يكفر ابلكبرية  فإذن

وأوىل لكن املصيبة الكلمة كلمة انسان غري فاهم ملا يقول يكفر بغري مكفر هذا فهم انسان مل 
د لصنم هذه قاعدة وليست حالة تنزل يعين مبعىن أن فالان كفر فالان ألنه يسج أصال ألنيفهم 

نساان يشرب يقول هذا يكفر بغري مكفر أو رأى إأييت واحد يقول هذا السجود ليس مكفرا ف
دخاان فكفره فيقول هذا يكفر بغري مكفر نقول له أل سواء هذا وال ذاك هذا اليسمى يكفر 
بغري مكفر حنن نريد شخص عنده قاعدة يعين كل شيء ال يكفر هو يكفر به يعين كل كبرية 

ر ا وكل صغريه هو يكفر هبا لكن أتى اىل صغريه فكفر هبا أو أتى بشيء اليكفهو يكفر هب
الشخص ويرد عليه وتنتهي القضية سواء ترتب عليه  فكفر به هذا اجتهاد تنزيلي خيطئ فيه
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اجتهاد صواب هذه قضية أخرى حنن  خاطئشيء ماترتب املهم هذا اجتهاد يف جزئية اجتهاد 
وعة تكفر بدون أي خمالفة شرعية يكفر بغري مكفر هذه الفرقة نريد قواعد أي أن هذه اجملم

تكفر كل من يفعل الصغرية أو هذه الفرقة تكفر كل من ارتكب كبرية كل الذي يعتربوه كبرية 
هذا هو ضابط اخلوارج فإذا يكفرون ابلكبرية أصل أو يكفرون دون  نعندهم فهو كافر فإذ

ا على الدولة االسالمية يعين يقول كفروا ذلك فطبعا خوارج لكن هو يريد أن يسقط هذ
من السعودية  اوا دعمذالفصائل أبهنم تعاونوا مع األتراك مثال أو تعاونوا مع األمريكان أو أخ

ضد اجملاهدين وهذه مواالة هذه قضية كالشمس يف رابعة النهار تكلم فيها العلماء واملواالة 
وال مواالة وهل هم مصيبني يف االجتهاد أم غري  والفرق بني املواالة وبني التويل وهل هذا تويل

مصيبني وهذا وقع فيه الشيخ حممد بن عبد الوهاب وغريه وهذه تكلم فيها العلماء وتناقضت 
الذي  يكفر ؟ هل هذا يسمى يكفر بغري مكفرفيها األقوال قصة مايف أصعب منها وأكرب منها 

 .  ةيقول هذا عنده شيء من الباله
 
على الرأس أم اللحية ألن هذه الصفة موجودة يف اجليوش  ةتحليق مقتصر : هل صفة ال 8س

 العربية ؟ 
 

من أبواب أخرى وليست صفة  احلجج ألجل الطعن فيهم الطعن آت حنن ال نتصيداجلواب : 
التحليق هذه من صفة خلوارج إال من خرجوا على علي فقط وإمنا صفة اخلوارج بعد علي رضي 

وجوب اخلروج على احلاكم  تقد التكفري ابلكبرية ، ويعتقدعتقاد ، يعهللا عنه امنا هي يف اال
اجلائر ، وجواب أي الزاما وليس اخلروج ، فاخلروج على اإلمام اجلائر هناك من أهل السنة ومن 

يرى اخلروج لكنه ال يلزم واليوجب وإمنا يرى اجلواز عند املصلحة لكننا من السلف الصاحل 
ن ، أما التحليق هذه فقد انتهى يدهتم البد أن يتوفر هذان األمراقنتكلم عن اخلوارج هذه ع

 وقتها وكانت موجودة فعال فيمن قاتلهم اإلمام علي . 
ولكن لو أردان أن نلزم اجلماعة نقول هلم لو كانت هذه صفة فأوىل الناس هبا جيوشكم فهم 

 احلديث فكما يقولون فنا هلا اللحية وهي غري مرادة يفضالذين حيلقون رؤوسهم وأيضا إذا أ
 أخس .
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لمعتزلة خمانيث اخلوارج ،  وبعض رجال املعتزلة من قال ل: األخ نقل نقال على أن هناك 9س

 نسبوا اىل اخلوارج فكتب شعرا يتربأ فيه منهم  ؟ 
 

: هذا على العكس متاما حنن اآلن أهل السنة  كانوا يعدوننا من رموز السلفية فاآلن اجلواب 
هؤالء من  ت من اخلوارج ومنك ، فتربؤيد أبننا من اخلوارج فأقول له برئمثل العو يتهمنا واحد 

مث لو  ماخلوارج يدلل على أنه ليسوا من اخلوارج فالذي اهتمهم أهنم من اخلوارج خمطأ يف اهتامه
ولو كان املعتزلة خوارج ملا مسوهم خمانيث اخلوارج يعين يقصد أن هناك  فاهتمهم بشبهةاهتمهم 
، فنحن نقول يف الرافضة خمانيث اليهود مثال فهل هم يهود حقيقة ال ألهنم يتفقون  اتفاقنقاط 

مع اليهود يف أمور وهكذا ، فال يوجد أحد من أهل العلم صنف املعتزلة من أنواع فرق اخلوارج 
وإمنا صنفوها فرقة أخرى مستقلة بذاهتا وأكثر أهل العلم بل يكاد يكون ابالتفاق مصنفني 

 ية فرقة من اخلوارج وال ينظرون لقضية قعدية وغريها .اإلابض
  

ىل صنفني صنف خرج على علي رضي هللا عنه وصنف إ: ملاذا رددت تقسيم اخلوارج 10س
 ذكرهم العلماء ؟ 

 
إلنسان يقول املاء قسمني قسم املوجود عندي ألن هذا تقسيم ابطل  ، هذا كأن ا:  اجلواب

مل يقل به أحد  فنقول له ال ؛ هذا تقسيملعلم يف كتبهم . يف البيت وقسم الذي يذكره أهل ا
اخلوارج ومن بعدهم تبعا هلم يعين هم علي رضي هللا عنه هم لذين خرجوا على من العلماء ا

هلم لكن حنن ذكران قولني للعلماء ؛ القول األول أن  تة األوىل للخوارج ومن بعدهم تبعالنب
حناه وإن كان يقول به أقلية ، والقول الثاين الذي األحاديث واردة يف الكل وهذا الذي رج

يقول به األكثر هي أحاديث خاصة ابلذين قاتلوا عليا رضي هللا تعاىل عنه وأما البقية هم تبع 
مل يذكره أبدا من أهل  ني اجلهة األوىل فساده واجلهة الثانية أنهرد من جهتهلم فيلحقون هبم فال

أحد البد من علماء ويكون مصنف يف كتبهم أو تناقلناه  العلم وحنن ال أنخذ الكالم من أي
 ابألسانيد عنهم وهللا أعلم . 
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الكبرية يف النار فيما نعلم  : األخ يقول اليوجد اآلن من يكفر ابملعصية وخيلد صاحب 11س
على بقائهم لقيام مايدل ظم فرق اخلوارج املشهورة انقرضت حبمد هللا فهل ورد يف الشرع ومع

 هي مرحلة يف زمن معني ؟  الساعة أم
 

: بل بقي من يكفر ابملعصية وخيلد صاحب الكبرية يف النار فمنهم من تكلمنا معه  اجلواب
يوجد من هؤالء وهم مجاعة أتعشى معه قبل فرتة يسرية فومنهم من نعرفه ومنهم رجل كنت 
 .التكفري واهلجرة ومشهورون يف مصر 

اإلابضية ، واالابضية هم من فرق اخلوارج  ت ولكن بقيج املشهورة فعال انقرضولكن فرق اخلوار 
حتديث حىت تتعايش مع الناس لكنها اخلوارج لكنها عملت نوع  اتاليت تعتقد نفس اعتقاد

سالم واملسلمني ومن أراد أن ينظر ما حتدثه دولة عمان اإلابضية يف أهل السنة اإلحرب على 
) اي مسلمون أال تقاتلون دولة اخلوارج ( وأيضا  فلينظر ماكتبناه يف منتدى أان املسلم يف مقال

 حصل بينهم احتكاكات يف اجلزائر . 
ىل قيام الساعة الواقع ، إ على كل حال مازالوا موجودين ولكن بقلة ، والذي دل على بقائهم

احلديث املشهور : ) كلما خرج قرن قطع حىت عد عشرين قران ومنها أوال . وهناك أدلة شرعية 
فيه ضعف من جهة السند تكلم فيه بعض هذا احلديث بقيتهم يف عراض الدجال ( و حىت خيرج 
هم اىل قيام الساعة وإن ءيد بقاؤ ه آخرون . يعين هو وأحاديث أخرى ت، وصححأهل العلم 

 العلماء وهللا تعاىل أعلم . من ضعفه البعض كان يف السند مقال و 
 
 على دولة اخلالفة ؟  : ما دوران حنن جتاه الكذابني أمثال العويد 12س
 

دور العامة أن يتربأوا من هؤالء وأال يعطوهم قدرا وأن يبصروا من حوهلم أي : دوران  اجلواب
أبهنم يكذبون على الدولة ويفرتون عليها والذي يستطيع أن يقوم يف جوف الليل ويتحرى 

من شرهم  يح املسلمنيوير عليهم أن أيخذهم هللا  املباركة الستجابة الدعاء يدعواألوقات الطيبة 
أو يهديهم اىل الطريق القومي هذا دوران ، ومن كان عنده علم أو يستطيع أن ينشر ماتكلمنا به 

 فعليه أن ينشر بني الناس ويبني هلم احلق ، هذا دوران حنن . 
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تتخذ ماتراه جتاه أمثال هؤالء ألهنم يفتون بقتلهم قتل عاد ويفتون فلدولة االسالمية ر اوأما دو 
ها ممن ذكران بعضهم اللقاء املاضي وهم كثريون واحلمد وجدمتوهم فاقتلوهم فللدولة علماؤ  ينماأ

 هلل يفتون هلم ماذا يفعلون فيهم وهللا سبحانه وتعاىل أعلم . 
 
: ملاذا تتهجم على السعودية وخاصة يف هذا الوقت الذي حتارب فيه روافض اليمن  13س

 ؟الدولة االسالمية حفظها هللا  ييكبري شرعنية أن تكون  وحماربتها سياسيا إليران هل لديك 
 

على البلد نفسها بل أحب البالد ايل  اهجوم: أوال : هجومي على السعودية ليس  اجلواب
وكنت أمتىن أن أعيش فيها  أحبة يلحلرمني بل كل مناطق السعودية وأهلها هم اليس فقط 

ى احلكومة العميلة اليت حتارب منا أهتجم علوماخرجت إال مكرها ، فال أهتجم على السعودية إ
سالم واملسلمني ، وهذا فرض علي أن أظهر احلقيقة اليت رأيتها وعرفتها وتبينت يل جليا اإل

خروجي حىت أقول هذا  ىنوخصوصا بعد املعتقل ، أما الوقت فأان بدأت منذ خرجت وكنت أمت
أبسلوب معني يف السجن الطويل حىت الكالم ، وكنت أمتناه حىت أقول هذا الكالم ، وتعاملت 

  فأخرج مايف نفسي . أمتكن من اخلروج
وأما كون الدولة حتارب الروافض فهذا مسألة كبرية وقد تكلمنا عليها يف بالد احلرمني حتت 

( السعودية ال حتارب  ؟ جمهر الطرهوين ويوجد مقال خاص ) هل حتارب السعودية الروافض
قطعة من كعكة اتفقوا على أهنا تكون هلم أتمينا ن انزعها وافض . السعودية حتارب مالر 

لكرسيهم وإال هم متواطئون ، وهم الذين أعطوا األسلحة للحوثة ، وهم الذين دفعوا املال 
للحوثة حىت يقاتلوا اإلخوان املسلمني ، ويقاتلوا القاعدة يف اليمن ، وهم الذين دعموا علي 

على الساحر ، أما  انقلب ، ولكن السحر وقووهم وثينيعبد هللا صاحل ، وهم الذين دعموا احل
حزب الشيطان  على شكل، وتدعم ايران الروافض ، أكرب دعم يف العراق  السعودية فهي تدعم

نه يف لبنان فهي ابلعكس ، واآلن سلمان كان يف أمريكا يستجلب أمريكا على أن ختف ع
م هم أهل االسالم احلق ألهنم هم أعداؤهف.. النووي  باركون االتفاقيران ، وآخر األخبار يإ

الخيافون اال على الكرسي اليهمهم إسالم شيعة نصارى يهود فهذا اليؤثر فيهم سلبا أو إجيااب 
 الذي يؤثر فيهم فقط الكرسي وهللا تعاىل أعلم . 
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، حنن فقط نبني احلق اآلن ، ويقضي هللا أساسا هذا ليس يف النية  اأما مسألة أن أكون شرعي
 د ذلك ما يشاء .بع
  

 اما الرد على من يقول : اخلوارج الذين خرجوا على علي رضي هللا عنه مل يكونو  : 14س
 يكفرون ابلكبرية ؟ 

 
: أقول ابلعكس هم أول من كفر ابلكبرية وألجل هذا كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا  اجلواب

ر وهذا هو املنبت ، وهؤالء مل حتفظ احلكمني وكفروا من وافقهما ألهنم اعتربوا هذه  كلها كبائ
لطريقة التأصيلية ألهنم كانوا شرذمة وبعد ذلك تطور أمرهم وظهرت مقاالهتم اب املقاالتهلم 

ال ، النيب صلى وأصوهلم . هذا مثل أحد يقول ماكان الصحابة يعرفون التجويد مثال . يقال له 
تجويد ويقرؤون به ويطبقونه ولكن ال كانوا يعرفون الهللا عليه وسلم كان يعرف التجويد وهم  

وتلقى مت وضع القواعد  يعرف عنهم قواعد للتجويد ولكن من خالل من أتى بعد ذلك
 من اعتقادات وأفعال فعلها هؤالء .  معلى ما وصله والتأصيالت بناء

 
ملحوظة : التسجيل الصويت به إضافات يسرية مل تفرغ هنا من أرادها فليستمع إليه يف هذا 

 ابط . الر 
 
 

 اللقاء الرابع :

إبذن هللا اللقاء –حياكم هللا اي إخوان، نريد أن نبدأ جبمع األسئلة حىت ال يضيع علينا الوقت 
أن تفسح  -ابرك هللا فيك–لن يزيد عن الساعتني، فرجاًء أول شيء أطلب منك أاب يوسف 

سؤااًل سؤااًل، رجاًء  لإلخوة وتفتح اجملال لطرح األسئلة، حىت نصل إىل عشرة أسئلة مث أنخذ
تطرح األسئلة مث سأبدأ أان ابإلجابة عن كل سؤال بشرط أساسي وهو أن األسئلة تكون فيما 

ابرك هللا فيكم، والشرط –تكلمنا فيه من مباحث، يعين ال خترج األسئلة عّما مر من حديث لنا 
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اإلخوة اشتكى يل،  أحًدا وأفسحوا اجملال ملن يريد أن يكتب ألن بعض تطردواالثاين هو أال 
 قال: أان حاولت الدخول وما وجدت إمكانية اكتب وطُردت! وأشياء من هذا القبيل.

طبًعا األخ يقول: أان أول مرة أدخل وما يعرف األسلوب، لكن البعض يظن أننا نفتح الغرفة 
 ومرحًبا ألجل األنصار أو املوافقني فقط، ابلعكس حنن نريد الذي ال يوافقنا، الذي يوافقنا أهاًل 

وا ما عندهم من شبهات ومن حم الذين خيالفون؛ حىت يطر به لكننا ال نريده، الذين نريدهم ه
أسئلة ومن استدراكات ومن اعرتاضات، وأخوان أبو يوسف مل يفتح اجملال ألحد مؤيد للدولة 
 ليسأل، بل العكس أكرت من فتحه للذي ال يؤيد، ولكن لألسف مل تطرح األسئلة كما ينبغي.

فعموًما حنن نرحب بكل اإلخوة وأحب أن أنبه على جزئية، بعض اإلخوة استشكل يف  
اإلعالن أن الغرفة لطرح املسلمني أسئلتهم، فألجل الوسواس الذي يف قلوب الناس بسبب 
الوسواس اخلناس الذي يفتيهم أبن الدولة اإلسالمية تكفر املسلمني، فهذه كارثة.. األصل يقول 

مسلمني، ال نريد رافضة ال نريد نصريية ال نريد يهوًدا ال نريد نصارى ال نريد للمسلمني يعين لل
مالحدة؛ ألن هذه الغرف يدخلها الكل، غرفيت كان دائًما أانقش واحد نصاري امسه بولند 

، يعرف ذلك متاًما، وكام مرة أاتين قساوسة مثاًل وأنتم انقشتم كثريًا وهناك غرف كثرية، صربا 
ال نفتح اجملال هنا إال ألسئلة املسلمني الذين يناقشون يف الدولة، وليس واحد  فاملفروض أننا

كافر يناقشنا يف الدولة، اي أخي كن مسلًما أواًل مث بعد ذلك نتناقش معك يف الدولة، أما أنت 
 أصاًل كافر يعين ما الذي نستفيده من مناقشتنا معك يف الدولة؟

خيالفون الدولة ويتهموهنا ابخلوارج هم هؤالء الذين نريدهم حنن نريد إخواننا من املسلمني الذي 
اآلن، ابرك هللا فيكم ونفتح اجملال ألخوان أبو يوسف لينسق أمر األسئلة، ورجاًء بسرعة اي أبو 

 يوسف هللا يبارك فيك.
 
 : هل النفاق السياسي كفٌر عند اخلوارج؟15س
 

عندهم، أما املسائل فيمكن ألهل السنة : اخلوارج عندهم كل كبرية كفر، هذه قاعدة اجلواب 
أن يعتربوا النفاق السياسي كفر، ممكن يعتربه املعتزلة كفر، ممكن يعتربه الصوفية كفر، ممكن 
يعتربه الرافضة كفر، يعين املسألة الواحدة ال عالقة هلا ابلطائفة أو ابلفرقة، املسألة الواحدة ينظر 
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ة اخلاصة هبا، لكن حنن اآلن عندما نقول اخلوارج، فيها علماء كل فرقة ابالجتهاد يف األدل
فاخلوارج عندهم قاعدة مبين عليها دينهم وهذه القاعدة هي تكفري من وقع يف الكبرية، أما بعد 
 ذلك فمسائل ال دخل لنا هبا، حنن نريد القاعدة فاملسائل اخلاصة هذه خيتلف فيها كل العلماء.

الة كفٌر عند مجاعة من أهل العلم وليس كفًرا عند مجاعة فمثاًل يف مسألة ترك الصالة، ترك الص
آخرين، وانتهت املشكلة.. ال عالقة مبن هؤالء وماذا يؤصلون يف عقيدهتم! حنن نقول يف أهل 
السنة حىت خيتلفون فيما بينهم، هل اترك الصالة كافر أم ال؟، موالة الكافرين أهل السنة يتفقون 

امللة )رّدة مغلظة( ولكنهم خيتلفون فيما بينهم يف ضبط هذه أن هناك موالة مكفرة خمرجة من 
 املوالة، هؤالء كلهم من أهل السنة.

النفاق السياسي هذا قد يصل عند كثري جًدا من أهل السنة إىل الردة وقد يكون ال شيء فيه؛ 
طيهم ألن املشكلة يف ما هو النفاق السياسي؟ هناك من يعترب أين أان أعطي أمريكا األموال وأع

الدعم اإلعالمي، وأكون يف صفهم وأحبهم ظاهرًا أمام الناس وأرحب هبم وأستضيفهم يف أرضي 
وأفتح هلم اجملاالت اجلوية وأجعل هلم قواعد عندي يضربون منها املسلمني، وأؤيدهم يف بياانهتم 
ضد اجلهاديني وأهل اإلسالم وأتفق معهم يف كذا وكذا.. الذي يفعل ذلك حذاء عندهم أو 
محار يركبونه أو بقرة حيلبوهنا، مثل هذا ال يُقال فيه أنه نفاق سياسي؛ فألجل هذا التعبري بكلمة 
النفاق السياسي حتتاج إىل توضيٍح كامل وينظر فيها كمسألة وال عالقة هلا ابلفرق اليت نتكلم 

 فيها، وهللا أعلم.
 
 ا؟: هل كانت اخلوارج تكفر احلكام أم العوام من املسلمني أيضً 16س
 

وبّيناه واستدللنا عليه بكالم العلماء وبعض احلوادث أهنم طبًعا يكفرون  قررانه: الذي اجلواب 
املسلمني، ال يكفرون احلكام، وبعض احلكام منهم ليس دائًما احلكام، وإمنا هم يكفرون 

ف قتلوا املسلمني، قلنا قاعدة، والذي يقرأ يف القصة الشهرية اليت دائًما تذكر يف اخلوارج.. كي
املسلمني ومل يقتلوا الكافرين؟ قصة الصحايب ابن الصحايب عبد هللا بن خباب الذي قتلوه وبقروا 
بطن امرأته وهي حامل، وهذا الشيء متفق عليه أن اخلوارج يكفرون املسلمني وليس احلكام، 

إذا ابرك هللا فيكم وكما قلت عندهم قاعدة أتصيلية عقدية وهي كفر كل من ارتكب كبرية، 
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وقع احلاكم عندهم يف الكبرية فإهنم يكفرونه، إذا وقع جاره يف كبريه فإنه يكفره، إذا وقع والده 
 أو أمه يف كبرية فإنه يكفرهم، وهؤالء موجودون بيننا اي إخوان.

فجماعة التفكري واهلجرة موجودة يف مصر وتكفر هبذا األسلوب، وكان عندان من ضمن من 
جًدا ما فيها إال سبعة أو مثانية، وهؤالء يكفرون أنفسهم.. يعين  غرفة خاصة معتقلنيكانوا 

الواحد منهم يكفر والده ويكفر أمه، معروفة الغرفة أبمسائها بل أهنم يكتبون على كل من يدخل 
عملوا مشاكل وضربوه وكذا؛ حىت أتيت اإلدارة  مابعتقاداهت، فإن مل يقر مابعتقاداهتالغرفة أن يقّر 

عة مشهورة جًدا، وهؤالء هم اخلوارج الذي يرى الواحد منهم أن والده كافر وخترجه وهي مجا
 صألنه يرى التلفاز، ويعتقد أن والده كافر ألنه حيلق حليته، ويعتقد أن أمه كافرة ألهنا تنم

 حاجبها، ويعتقد أن أخته كافرة ألهنا غري حمجبة، وهكذا.. 
الكبائر وابلتايل يكفرون بناًء على ذلك،  هؤالء هم اخلوارج، كل معصية عندهم يعتربوهنا من

أما تكفري احلكام فهذه قضية قد فرغ هللا منها كما يقولون، مسألة تكفري احلكام هذه مسألة 
والنزاع حوهلا مشهور وهل هم كفروا كفرًا أصغر أم أكرب، هل حيكمون مبا  ةأدلتها كثرية وواضح

.. هذه مسألة علمية رصينٌة هلا أصول ؟ فضلأم أ همساو ل عندهمأنزل هللا أم ال، هل احلكم 
وهلا أخذ وهلا عطاء والرتجيح فيها واضٌح يف مواضع كثرية، وليس هلا عالقة اطالقًا بقضية 

 اخلوارج، ابرك هللا فيكم.
 
: من الصفة االمسية للخوارج املشتق من اخلروج على ويل األمر الشرعي أو اجلماعة 17س

 فعله اجلوالين مع أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي من اخلروج؟ القائمة ابحلق، وهل نعترب ما
 

: أقول هذا األخ ما شاء هللا فيه حملة تذّكي، ذكّرين مبا كنا ننصح به اإلخوة طالب اجلواب
املاجستري والدكتوراه عندما يريدون التقدم برسالة وحنن نعرف أنه لألسف رؤساء األقسام 

ين وال يهتمون ابملضامني، او كثريًا ابلعن  ات العربية لألسف يهتمونوجملس اجلامعة يف أكثر اجلامع
فاألخ يقول: أريد مثاًل أن أحبث يف التفسري، هو حيب التفسري لكنه يف قسم احلديث، فيقول: 
ال أريد أن أحبث يف مادة حديثية حمضة هكذا، ال أحب هذا، فبماذا تنصحنا؟ فنقول له: خذ 

كذا، فهو أيخذ املروايت ويف دراسة   -تعاىل–دة يف تفسري قوله مثاًل عنوان املروايت الوار 
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حديثية، فلو قال مثاًل: املروايت احلديثية لفالن الفالين من الصحابة رفضت الرسالة مباشرًة، 
 إذا قال: املروايت الواردة يف آية كذا.. أصبحت مقبولة؛ ألهنا تتعلق ابلقرآن الكرمي.

ع ولكن نصوغ العنوان أبسلوب هكذا حىت يُقبل، وأقول ذلك فهكذا أحيااًن يكون نفس املوضو 
صاغه صياغة حىت حيشره يف املوضوع حشرًا،  -ما شاء هللا–ألن سؤاله خارج املوضوع لكنه 

صفات اخلوارج اليت تكلمنا فيها وال كذا، لكن عموًما أعلق تعليق عاجل  منهذه طبًعا ليست 
 على السؤال..

وابلتايل من سحب  -رضي هللا تعاىل عنه–تقة من اخلروج على عليٍّ أواًل: فرقة اخلوارج هي مش
فقالوا  -رضي هللا تعاىل عنه–هذه الصفة على بقية اخلوارج الذين خرجوا على األئمة بعد علي 

اخلروج على كل ويل أمٍر بشروط، أن يكون من التابعني إبحسان وأن يكون كذا وكذا.. وأن 
لنا واحد ماسك حارة مثل حارة البحرين مثاًل أو حارة يكون خليفة، ال يكون مثل ما ق
 اإلمارات أو مثل هذه حارات اثنية.

فاملقصود أن الذي ميسك منطقة ويفرض سلطته عليها هذا ليس ممن يتكلم عنهم الشرع 
وإمنا هم والة فرضوا هذا فيكون هلم  شرعينيأساًسا، يعين كناحية شرعية فهؤالء ليسوا حبكام 

 لدرِء املفسدة ولكذا ولكذا.. مسألة أخرى. حكٌم خاص هبم
أما تنزيل األحاديث الواردة يف احلاكم املسلم وما يرتتب على طاعته واخلروج عليه فهذه خاصة 

يع خللفتني فاقتلوا اآلخر منهما"، و : "إذا بُ -صلى هللا عليه وسلم–ابحلاكم، كما قال النيب 
لبيعة من مجيع بالد املسلمني، والبيعة له حمصورة فالنسبة للشيخ أبو بكر إىل اآلن مل تتم له ا

حالًيا يف مكان خاص، فاجلوالين ال يعترب اآلن كان مبايًعا وخرج، إمنا هو خالفه، هذه املخالفة 
ليفة على اخل ابناًء على اجتهاد وهذه املخالفة وإن كانت على خطأ حىت لو كانت خروج

فروه ومل يكفروا إخواهنم، فهذه مسألة تدرس الكبرية ومل يك لكنهم ال يعتقدون كفر مرتكب
 حلاهلا ليست هلا عالقة ابخلوارج.

كثريًا، نقول: جبهة النصرة أو اجلوالين ومن تبعه على ما   ليعين خالصة املوضوع حىت ال نطي
 أعلم. -سبحانه وتعاىل–هم عليه من خطأ اآلن ال يسمون خوارج، فقط وهللا 
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األئمة كما يّدعي البعض أن الدولة اإلسالمية كفّرت  : هل من صفات اخلوارج تكفري18س
 مشايخ آل سعود مع اعتقادان أبهنم ليسوا أئمة؟

 
 ن قلنا صفة اخلوارج تكفري مرتكب: أواًل: ليس من صفات اخلوارج تكفري األئمة، حناجلواب 

األئمة يف حد الكبرية، األئمة إذا ارتكبوا عندهم كبرية كفروهم.. مل يرتكبوا كبرية مل يكفروهم، 
ذاهتم إذا ارتكبوا كبرية أو غري األئمة إذا ارتكبوا كبرية إذا ارتكبوا هذه الكبرية فهم كفار عند 
اخلوارج، أهل السنة عندهم األئمة إذا ارتكبوا انقًضا كفروهم حىت لو كانوا أئمة، اآلن أنيت إىل 

 كلمة أئمة هذه لنبنّي ما يقصد األخ هبا.
ر الرازي هناك من كفره، اإلمام الزخمشري هناك من كفره، ابن عريب الذي مثاًل: اإلمام أبو بك

إمام األئمة، لكن هل هذا يعين أن هذا له عالقة   آهنرى كفره هناك من قال إبسالمه ور 
اص و ابخلوارج؟ ال، ليس له عالقة ابخلوارج ألن تكفري الناس مطلًقا بقاعدة شيء وتكفري اخل

ا ارتكبت عند املكفر انقًضا خُيرج من امللة، هذه قصة أخرى، هذه أبعينهم أو فئة بعينها ألهن
 مسألة فيها أخذ وعطاء، مسألة يف التنزيل كما قلنا.

وطبًعا األخ يقصد هنا بكلمة األئمة أي: املشايخ، واملشايخ هؤالء ال يطلق عليهم أئمة سواءٌ  
كة مثاًل، علماء بالد احلرمني كانوا مشايخ آل سعود أم غريهم، والدولة ال تكفر علماء اململ

ال تكفرهم الدولة، هذا الذي أعرفه عنها.. إذا كان أحد عنده علم أن الدولة أصدرت بيااًن 
كثريون جًدا، الذين يظهرون لكم   -ما شاء هللا تبارك هللا–كما يقول البعض، علماء اململكة 

وعه، فهؤالء لو حصل هم علماء آل سعود أو مشايخ آل سعود وبعضهم ال يعرف كوعه من ب
من الدولة تكفري هلم.. نبحث ما السبب الذي جعل الدولة تكفرهم فقط، مسألة علمية حبتة 

 أعلم. -سبحانه وتعاىل–وال عالقة هلا ابعتقاد، وهللا 
 
 : معىن ميرقون من الدين؟ هل معناها ميرقون من احلاكم أم من الشرعية؟19س
 

 -صلى هللا عليه وسلم–خ خلط بني األمريني، النيب : حنن تكلمنا يف هذا وكأن األاجلواب 
قال: "ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية" وحنن ملّا فسران اخلوارج وقلنا ما الذي جعل 
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بن أيب إما ألهنم خرجوا على اإلمام علي العلماء يسموهنم خوارج؟ فقلنا: لسبب من سببني، 
التابعني إبحسان، هذا تفسري اخلوارج.. أو ألهنم خرجوا طالب أو من بعده من األئمة الصاحلني 

 من الدين لقوله: "ميرقون من الدين"، إما أهنم خرجوا على احلاكم أو خرجوا من الشريعة.
فهي واضحة أي: خيرجون من اإلسالم، طيب هل خروج كلي؟ مبعىن أما ميرقون من الدين، 

ل مسألة خالفية بني العلماء وكثرٌي من أه أهنم كفروا أو خروج جزئي مبعىن أهنم فسقوا؟ هذه
ن كفر اخلوارج، وطائفة كبرية من العلماء يرون صدقهم، وحنن قلنا العلم وكثرٌي من أهل العلم يرو 

القول املتفق عليه جيمع بني األمريني وهو مجيل أن الغالة منهم وبعض من ارتكبوا أمورًا معينة 
والبعض اآلخر الذي ارتكب احلد األدىن من وصفه  من اعتقادات اخلوارج كفروا كفرًا أكرب،

ابخلارجية وفعل أشياء معينة أقل من هؤالء الغالة من اخلوارج فهذا فاسق، إًذا هم يدورون بني 
 كافر وفاسق، نسأل هللا السالمة والعافية، ابرك هللا فيكم مجيًعا.

 
 وارج اآلن؟ اخل: هل اخلوارج خيرجون يف كل عصر ومن هم 20س
 
: اخلوارج خيرجون يف عصوٍر كثرية وقد خرجوا يف عدة عصور، ولكنها ليست ابلكثرة واباجل

خوارج ويتميزون، ال.. قد يكونون أفراًدا؛ ألن هذا اعتقاد أهنم اليت جتعلهم يف كل وقت يُعرف 
واالعتقاد هذا يوجد عند طوائف من الناس، واخلوارج الذين يعتقدون هذا االعتقاد موجودون 

ق معينة وخالل العصور اإلسالمية كان هلم حدود وهلم وجود، ولكن مل يكن هلم دولة يف مناط
بن أيب طالب ألن هذا مفروغ منه، ولكن بعد ذلك  عصور قليلة، يعين بعد عصر علي إال يف

 كان هلم دولة يف عصوٍر عدة.
ابضية واآلخرون كانوا ، وهؤالء كانوا إدرارية مية والدولة املران أن هلم دولتني: الدولة الرستوذك 

صفرية، واآلن يوجد خوارج يف عمان ويف اجلزائر ويف بعض املناطق على قلة، وأكثر هؤالء 
 وجود اآلن،  يف مصر طائفة قليلة تسمى التكفري واهلجرة، تكفر كل املسلمنياملإابضية ألهنم 

م وأكثرهم على ونعرفهم وتناقشنا معه، ومن ابيع رئيسهم  ما عدا الذين داخل اجلماعة فقط
قع، يعين شيء فظيع ال يوجد عندهم إال الرتاب، ال يوجد علم، نسأل هللا السالمة دجهل م

 أربعني سنة قبل أن أذهب إىل احلرمني. وأوثالثني  لعافية، وهؤالء انقشناهم قبل مخسوا



23 

 

 
 : هل يطبق لفظ اخلوارج على حكومات الطواغيت؟21س
 

ثري، هؤالء ليسوا خبوارج.. حكومات الطواغيت هلم أحكام : ال، اخلوارج أشرف منهم بكاجلواب
روج على احلاكم، بل العكس هم يرون ون وجوب اخلهؤالء ال يكفرون ابلكبرية وال ير أخرى، 

ون ارتكاب الكبائر ويتبجحون بذلك ويفرحون وينشرون الكبائر، بل ينشرون عبادة احلاكم وير 
 حنن تكلمنا ابألمس، حكومة السعودية ماذا تفعل؟ الدعارة والفسق والكفر العلين واإلحلاد، و 

أن بنّي لنا حقيقة هذه الدولة يف الربانمج  -حنن نشكره جًدا–كما قال الشيخ: عصام العويد 
الرائع الذي عمل فيه وإن كنا حزان أنه حاول أن يتهم غري املتهم األصلي، فهو قال: أن حكومة 

( وقال هذه القناة تنشر الكفر واإلحلاد والفسق، mbc) اململكة العربية السعودية تدعم قناة الـ
وقال أبو جهل ال يرضى مبا ينشر فيها، فهل يعين هم أسوأ من أيب جهل وهم يدعموهنا ومل 
يلتفتوا لكلمة مما قاهلا ُنصًحا وتوجيًها، هذه هي حكومات الطواغيت وال عالقة هلا ابخلوارج، 

هنم يكفرون مرتكيب الكبرية، أما هؤالء يرتكبون الكبرية اخلوارج عندهم غرية على الدين لدرجة أ
جهارًا عيااًن أمام الناس بل وينشروهنا بل ويدعمون من ينشرها، هذا هو الفارق ابرك هللا فيكم، 

 وهللا أعلم.
 
: هل اإلابضية حًقا خوارج ألن هناك فتنة وقتال يف اجلزائر بينهم وبني املالكية، والنظام 22س

ح بينهم واإلابضية يريدون إقامة دولة لوحدهم وهي غرداية، واآلن هي مستقلة حياول اإلصال
 عن الدولة يعين حكم ذايت؟

 
: كما يشري بعض األخوة أان ال أعرف أن غرداية هلا حكم ذايت إىل اآلن، وطبًعا حنن اجلواب 

ًيا، لكن على احتكاك ابجلزائر ألن زوجيت جزائرية أصاًل، فغرداية ليست حتت حكم ذايت حال
بينهم وبني املالكية على فرتاٍت متعددة، أما كون اإلابضية من  تمعلوم أن املناوشات حصل

اخلوارج فهذا ال شك فيه وإن كان هناك بعض أهل العلم يقول: خنرجهم من اخلوارج، وأكثرهم 



24 

 

 صلى هللا–هم نفس اإلابضية ينفون عن أنفسهم هتمة اخلوارج؛ حىت ال يقعوا حتت نص النيب 
 أهنم شر اخللق واخلليقة واألشياء هذه. -عليه وسلم

م ة الذليعين بعضهم يريدون أن ينفوا عن أنفسهم أهنم من اخلوارج حىت ال يقعوا حتت طائ 
الشديد الوارد يف األحاديث، ولكنهم ابلتأكيد هم خوارج وقد فصلنا ذلك يف رساليت يف 

لة، وهي موجودة على الشبكة )التفسري ملن يريد أن يراجع ذلك يرجع إىل الرسا الدكتوراه
بن إابض؟ ابضية وأصوهلم ومن هو عبد هللا واملفسرون يف غرب إفريقيا( وسريى ما يتعلق ابإل

 وكيف كان أمره؟ وهلم أشياء خيالفون فيها بقية اخلوارج لكنهم طائفة من اخلوارج.  
ارج القعدية، فاخلوارج البعض يقول: هم خوارج قعدية وهذا ليس بصحيح، ليسوا كلهم ابخلو 

القعدية موجودون يف كل طوائف اخلوارج، أي: مبعىن أنه ميكن أن يكون صفري ويكون قعدي؛ 
سلم، أان مسلم وأنت مسلم واإلخوة يف اجلبهات املألنه مل خيرج بسيفه يقاتل، مثل اآلن 

من  مسلمون، حنن مسلمون قعدية وهم مسلمون جماهدون، لكن هل حنن طائفة غريهم؟ حنن
أهل السنة وهم من أهل السنة لكن يوجد من أهل السنة من هم قعدة ومن هم جماهدون، 

دعم  ، يوجدفاخلوارج من أي فرقٍة كانت منهم قعدية الذين قعدوا على القتال، ومنهم مقاتلون 
قتال، اخلوارج القعدية هؤالء دعم لوجسيت، يعين هم يعتقدون  يوجدو ، كما يقولون )لوجسيت( 

ون وجوب قتال احلاكم اجلائر لكنهم ال يفعلون، هم ، ويرون نفس املسألة وير عتقاداتنفس اال
 قعدية فقط.

اإلسالم ابن تيمية كما قلنا خالف من يشرتط أهنم  شيخهذه هي القضية، وهذا الذي جعل 
ه صلى هللا علي–يقاتلون، وقال أنه سواٌء قاتل أم مل يقاتل، يُقاتل ويُقتل، وحيتج حبديث النيب 

وهم"، وقلنا أن هذا خالف قول اجلمهور وخالف نيم: "أينما ثقتموهم فاقتلوهم أو فأ-وسلم
ما يرتجح حالًيا عندان، اإلابضية فرقة من فرق اخلوارج خبالف املعتزلة الذين ال يكونون حبال 

يف ون أنه ن بكفر مرتكيب الكبرية، وإمنا ير من األحوال فرقة من فرق اخلوارج؛ ألهنم ال يعتقدو 
منزلٍة بني املنزلتني، فالذي خيلط ويظن أن املعتزلة يكفّرون ابلكبرية هذا أويت من جهله؛ ألن 
املعتزلة ال يكفرون ابلكبرية وإمنا يقولون بشيٍء يسمى ابملنزلة بني املنزلتني، وهذه من خصائص 

 .-أعلم -سبحانه وتعاىل–املعتزلة وهللا 
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أنه جيب أن جتتمع فيهم كل الصفات اليت وصفهم : الذي فهمته من كالمك عن اخلوارج 23س
مبعىن لو وجدان صفة واحدة يف آخرين ال يوصفون ابخلواج،  -صلى هللا عليه وسلم–هبا الرسول 

 مثل العساكر الذين حيلقون رؤوسهم!
 

: اي أخي أنت لألسف مل تفهمين حقيقًة، أان قلت هذه الصفات غري معتربة، ليست اجلواب
 -صلى هللا عليه وسلم–يتصف هبا طائفة اخلوارج هذه الصفات وصفها النيب من الصفات اليت 

للصحابة؛ كي يعرفوا هبا اجملموعة اليت خرجت على علٍي فيقتلوها وأيخذوا األجر يف قتلها كما 
فصلنا وبيينا ابلنصوص الصرحية جًدا، فهذه الصفات كانت يف الطائفة اليت خرجت على علي 

يهم؛ فألجل ذلك صدقوا علًيا وفرح علي وكرّب، كانت هذه بشارة بن أيب طالب وتوفرت فا
 وداللة على صحة قول علي وتوجهه.

أما اخلوارج بعد هؤالء فصفاهتم هي التوافق يف االعتقاد مع هؤالء وليست الصفات الشكلية 
سهم يف األحاديث، فسواءً حلقوا رأ -صلى هللا عليه وسلم–اليت تكلمنا عنها واليت ذكرها النيب 

أم مل حيلقوا، سواًء كانوا صغار األسنان أم كانوا كبار األسنان، سواًء كانوا سفهاء األحالم أم 
انوا يقتلون أهل اإلسالم عقالء األحالم، سواًء كانوا يقتلون أهل الكفر أم ال يقتلوهنم، سواًء ك

 قتلوهنم، عرفت أخي الكرمي؟أم ال ي
وإن كانوا حيلقون رؤوسهم لكن ال عالقة هلم  كرالعس؛ ألجل هذا وبيناههذا الذي فصلناه 

ابخلوارج ال من قريب وال بعيد حىت يعتقدوا اعتقاد اخلوارج، وقلنا أقل ما جيب أن يتوفر فيمن 
يوصف أبنه خارجي أمران، األمر األول: تكفري املسلمني ابرتكاب الكبائر، قاعدة وليس من 

ة عندهم كافر، والثاين: وجوب اخلروج على يرتكب كبرية معينة، قاعدة: كل من يرتكب كبري 
ومنهم  جوب وليس جواز، ألن أهل السنة يرون اجلواز وليس الوجوباخلليفة املسلم اجلائر، و 

، األمر الثاين: -رضي هللا تعاىل عنه–السلف الصاحل أئمتنا وتيجان الرؤوس، اإلمام احلسني 
ت البيعة تلقائًيا إذا كفر وارتد فهذه البيعة عيكون مسلًما ال يكون مرتًدا حُيكم عليه ابلردة فخل

 ُخلعت مباشرًة.
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إًذا، أواًل: أن يكون خليفة، اثنًيا: مسلًما، اثلثًا: جائرًا.. يعين فيه أو صاحلًا، طبًعا جائرًا هذا 
من الباب األعلى، يعين هذان الشرطان ال بد أن يتوفرا يف أي شخٍص يوصف يف أنه من 

 أعلم. -وتعاىلسبحانه –اخلوارج وهللا 
 
: هل ال جتد يف كالمك تناقًضا؟ أنت تقول خمرجات التعليم يف اململكة سيئة ويف نفس 24س

 مما يدعم الدولة اإلسالمية هم من السعوديني، فما هو خترجيك هلذه؟ %70الوقت قلنا 
 

ها : أعجبين السؤال يف احلقيقة؛ ألن البعض فعاًل استشكل هذه، كيف وأن اململكة فياجلواب 
أانٌس على خري عظيم وعلى علم وكذا، فأقول له: هؤالء اي أخي ليسوا من  -ما شاء هللا–

خمرجات التعليم، أان من خمرجات تعليم اململكة لكنين مل اقتصر على تعليمهم، لو اقتصر 
الشخص على تعليم اململكة سيخرج مثل هؤالء، فأان أقول: خمرجات التعليم يعين التعليم 

 تشرف عليه حكومة آل سعود، لكن الذي يتعلم خارج هذه املنظومة، يعين التقليدي اليت
 جيتهد خيرج يتثقف يفتح خمه يتطلع لآلخرين يستفيد من األمم األخرى يقرأ ينتقل يرحل.

ملّا قرأمت الرتمجة مع بعض األخطاء اليت كانت هبا لكن درست يف اليمن ويف اململكة وعندما  
على دراسة اجلامعة ودرست يف األزهر وأخذت املاجستري والدكتوراه كنت يف اململكة مل اقتصر 

منه، وأخذت الليسانس من اململكة، لو اقتصرت أان هكذا من الصغر فقط أتعلم يف اململكة 
ابتدائي اعدادي اثنوية جامعة وخرجت من هؤالء هبذا فقط ستكون أموري نسأل هللا السالمة 

هذا لو شوفت، واقرأ جريدة  اثننيغصب واحد وغصب  والعافية وال أطلع وال أقرأ! أشوف
عكاظ ألجل احلوادث وهذا وأشوف الرايضية ألجل أن أرى الكورة.. االحتاد واألهلي وما إىل 

 ذلك.
سأخرج ابلعقل مرّوح، فهذه امسها خمرجات التعليم يف اململكة، لكن كثري من الشباب هؤالء  

خرجوا عن نطاق املخرجات هذه واطلعوا وخرجوا اللذين يؤيدون هؤالء شباب ثقفوا و  %70ال
التنومي املغناطيسي، أان أنصحكم مبقال إخواين يف بالد احلرمني  علىوكسروا احلواجز، مل يقتصروا 

زعلوا مين كثريًا حينما نشرته؛ لذلك كتبت فيه اعتذارًا وتوضيًحا؛ ألهنم وهللا من أحب الناس 
فعاًل، تيجان الرؤوس أهل بالد احلرمني ولكن نعتب إىل قليب، بل هم أحب الناس إىل قليب 
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يف فرعون:  -تعاىل–تلعب هبم، كما قال هللا  طغمةعليهم أهنم أسلموا أنفسهم هلذه ال
ُْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقنَي﴾]الزخرف:  [.54﴿فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمُه َفَأطَاُعوُه ِإهنَّ

هم، وينوموهم به تنوميًا مغناطسًيا، املقال فهم ال نريد منهم أن يستسلموا ملا يبث هؤالء في
السعوديون؟( اقرأوا املقال  مل يثرموجود يف موقعي وموجود على الشبكة حتت مسمى )ملاذا 

 هذا سوف تعرفون ما معىن قويل: خمرجات التعليم يف اململكة، 
 قادة هم خنبة، والنخبة األمجل منهم قادة اجلهاد يف كل مكان، ما شاء هللا %70فهؤالء ال

 اجلهاد يف كل مكان هم من بالد احلرمني، والسبب التنشئة الدينية اليت يف نفس اجملتمع 
ون أالعيبهم ابملشايخ أمثال من ندخل معهم يف نزاعات؛ ر اذا أصاًل آل سعود يلبسون ومير ومل

ألن الشعب ما زال فيه فطرته، ما زال فيه حب الدين، فلعب على هذا الوتر يشتغل، فأقول 
م يلعبون على هذا الوتر؛ ألنه به يضحكون على عامة الناس ألجل ما فيهم من فطرة وحب ه

 للدين، فالذي يتفتح منهم وخيرج من عقله األوهام مباشرًة يتحول.
الدولة ومن الدخول على النت، كمثال: موقعي  إصداراتالناس من رؤية  ننعو ميوألجل هذا  

 يقرأ الناس، أان ممنوع من اململكة، ال يريدون أن 
واملقال اآلخر: )إايك أن تضع الكرسف يف أذنك( سيعلم متاًما كيف خيرج من خمرجات التعليم 
أو من أتثري التعليم املتدين يف اململكة أو طريقة التنومي املغناطيسي للشعب والضحك عليه 

 وخداعة.
يشجعون ري وهو ممن واضع كلمة "د" جبانب امسه يف توتأحدهم خمرجات التعليم عن ابملناسبة، 

وال  الدكتوراهالكرة، والدال ليست شرعية وإمنا دال ألموٍر أخرى فسبحان هللا رجل وصل إىل 
يعرف معىن الطبقات، يعين أان ابألمس ملا قلت: إن فالاًن من الناس ليس من طبقيت إمنا هو 

هل العلم يف من الطبقة اليت حتيت، فلم يفهم معىن كلمة الطبقة، العلماء عندهم تصنيف أل
الطبقة األوىل، يف الطبقة الثانية، الثالثة.. يف أهل احلديث مثاًل، معروف أهنا طبقات، فأقول 
فالن من طبقة شيوخي، هذه مسألة، أقول طبقيت مسألة وأقول طبقة تالميذي مسألة، فنحن 

 منه نتكلم عن طبقات علمية، فهو ليس من طبقيت وإمنا من طبقة تالميذي بل تالميذي أكرب
 سًنا وأكثر منه يف املنزلة العلمية.
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يعين كما قلنا أن الرجل ليس معه دكتوراه إىل اآلن ومع األسف الغرفة اليت يتكلم فيها كاتبني 
فيها الدكتور، ومل ينكر عليهم، الكتيبات اليت يوزعها الدعوية هذه يكتب عليها دكتور، وملا 

يين وبني رجل شبيه ابالسم، فنقول له: ملاذا ال كلمناه قال: الناس يقولون عين هذا تفرقًة ب
تنكر عليه؟ هذا من الصدق وحىت ال تكون متشبًعا مبا مل تعطى، وهذا ال يقدم وال يؤخر، 

 فالدكتوراه ال ترفع اإلنسان وال تعطيه العلم.
حنن لو اكتفينا ابلدكتوراه ما كان عندان شيء من العلم؛ ألن الدكتوراه تعطيك حبث تدرسه 

خترجت من كلية القرآن  أان ، صل وفيه شيء لكن ليس هو كل العلم، ما ينفعؤ ه حبث ملكن
الكرمي، درست القراءات العشر فيها لكين مل اكتِف بذلك، قرأت خارج اجلامعة على الشيوخ 

كل جلامعة، الشهادة موجودة، دفعيت  وأخذت منهم اإلجازات واألسانيد وليس يل أي عالقة اب
أحد منهم اسناًدا مع أين متخرج معهم وهم متخرجون معي، لكن فرق بني من فيها مل أيخذ 
زيد من العلم ويسلك مسالك عدة، وبني من يكتفي فقط بشيء، فالذي ستإنسان حياول أن ي

 يكتفي فقط بتعليم اململكة هذا هو مآله وهذه هي حالته.
ين نوع من الرتفع وكما صاحب الدال الذي تكلمنا عنه اآلن يظُن أن كلمًة ليس من طبقيت، يع

كتب أحد األخوة: طبقة اجتماعية، هذه اي أيها الِذي ال تعرف هذه طبقات علمية، طبقيت 
يوجُد فوَقها طبقًة تسمى طبقَة شيوخي، ويوجد حتتها طبقة تسمى طبقة تالميذي، من تدافع 

  فيكم.ح لألسف لفعلك هذا هو من طبقة تالميذي، وتالميذي أرفع منه، ابرك هللافعنه وتنا
 
: على افرتاض وجود خوارج ينطبق عليهم الوصف الشرعي للخوارج، هل جيوز للمسلم 25س

 أن يتحالف مع املرتدين والكفار األصليني لقتاهلم وإن مل يكن ذلك جائزًا، فما حكم من فعله؟
 

وارج : طبًعا، ال جيوز التحالف مع املرتدين والكفار األصليني لقتال اخلوارج؛ ألن اخلاجلواب
ينظر فيها على حدة، هذه مسألة شرعية أحيااًن  حالمهما كانوا فهم مسلمون، ولكن كل 

خيرج فيها يف صورة معينة ليس من ابب التحالف؛ ألن هناك فرق بني التحالف ألن هناك فرق 
بني التحالف وبني اإلعانة وبني االستعانة، فكل واحدة هلا حكمها، فالتحالف أخبث من 
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بث من االستعانة، التحالف هذا توافق ودعم كامل اتم يف هذا املوضوع يف قتال التعاون وأخ
 مسلم، أما االستعانة فلها ضوابط معينة.

طبًعا هذه مسألة خارج قضية اخلوارج وال نريد أن نغوص فيها، هذه من املسائل املهمة اليت 
ية فقهية عقدية ليست حدث فيها القيل والقال وهي سبب تكفري الدولة ملن يقاتلها، هذه قض

أو الفسق العظيم  كفرالبني  يرتاوحمن مسائل اخلوارج وإذا مل يكن هذا جائزًا، وحكم من فعله 
الذي هو ارتكاب الكبرية، يعين هو إما مرتكب كبرية، وإما أنه كافٌر مرتد، ويف املسألة تفصيل 

 ابرك هللا فيكم.
لدولة نفسها لست أان عموًما ألنين لست هذا املوضوع جتيب عنه اسبب تكفري الدولة لشيء، 

ممثاًل عن الدولة، ولكن ميكنين أن أنقل لكم ما ورد يف كالم الدولة )بيانتها( لست ممثاًل هلا 
ولست منها، أان جمرد أانقش مسألة علمية حالًيا هنا، املسألة العلمية اليت أان ذكرهتا هل هناك 

ا فعلت؟ الدولة دخلت املنطقة الفالنية... هذه مسائل أسئلة تتعلق هبا اي إخوة؟ أما الدولة ملاذ
هلا وليست يل، عندما أنيت ونتكلم يف مضمار هل الدولة اإلسالمية خوارج؟ سوف نتعرض 

 ملسائل من هذا النوع وأنخذ من كالم الدولة.
يعين هل ينطبق وصف اخلوارج حىت لو كان كما يقول هؤالء هل ينطبق على الدولة؟ سندرس 

أننا إىل اآلن الذي يظهر أنه ال ينطبق اطالقًا؛ ألننا قلنا شرطان والدولة نفت الشرطني هذه مع 
يف بيانتها الرمسية، قالت: نعوذ ابهلل أن نكفر ابلكبرية أو ابملعصية، وما نكفر إال ابلنواقض 

 رما مل ياملتفق عليها بني العلماء، واألمر الثاين أهنا قالت: وال نرى اخلروج على احلاكم املسلم 
منه كفرًا بواًحا، هذا الذي عليه أهل السنة واجلماعة وال نعرف إال هذا، لكن للحديث بقية 

 عندما ندخل يف هذا املضمار، ابرك هللا فيكم.
 
 ابجلهل من اخلوارج؟ ذر: هل من يرى كفر العا26س
 

ليه فيها د ع: ال طبًعا، هذا رجل عنده وجهة علمية يف مسألة معينة وهذه الوجهة ير اجلواب 
ن يرى هذا، يُقال له: ما لك إذا مل يكن أهاًل ألأما يرى هذا،  نمن أهل العلم إذا كان أهاًل أل

وما هلذه املسائل؟ لست بعامل ولست جمتهًدا حىت أتخذ حكًما شرعًيا يف مسألة عظيمة مثل 
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الذي  هذه، وننصحه بقراءة مقال: )من أي صنٍف أنت؟( الذي ذكرانه لكم قبل، فإذا كان
يعذر شخًصا ابجلهل أنت تراه كافرًا ألنه عذر شخًصا ابجلهل يف مسألٍة ال ترى أنه يعذر فيها 

 ابجلهل فأنت خمطئ فإما أن نعلمك أو نناقشك أو نناظرك حسب مستواك.
إذا كنت من العوام فسوف نعلمك، وإن كنت من طلبة العلم فسوف نناقشك، وإذا كنت من 

صلى –غري ذلك فال يقال فيه شيء، وحنذره طبًعا من قول النيب  العلماء سوف نناظرك، أما
 قحذير من التكفري والتفسي: "من قال ألخيه اي كافر، فقد ابء به أحدمها" والت-هللا عليه وسلم

والتبديع ومن رمي أخيك مبا ليس فيه وأن تقول عليه خارجي أو صويف أو معتزيل وهو ليس 
من ردغة اخلبال يوم القيامة، فنحذره  -عز وجل–قيه هللا كذلك، هذه كلها عظيمة جًدا، ويس

من هذا وأما كونه يكون من اخلوارج فال طبًعا ال يكون من اخلوارج؛ ألنه ال ينطبق عليه ما 
كررانه مرارًا وتكرارًا، ال يرى تكفري املسلم ابرتكاب الكبرية وال يرى وجوب اخلروج ابلسيف 

 أعلم. -سبحانه وتعاىل–أو يف الظلم ، وهللا  رجلو م الذي يقع يف اعلى اإلمام املسل
 
 : ما مناط تفسري اخلوارج عند من كفرهم من أهل العلم؟27س
 

قال:  -صلى هللا عليه وسلم–: املناط أساسه ما ورد يف احلديث من حكٍم مآيل، النيب اجلواب 
علم؛ ألجل وجود "ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية"، فهذا الذي أمسك به أهل ال

قال: "مل يبق منه شيء  -صلى هللا عليه وسلم–نصوٍص تلحق به من التفصيل الشديد أن النيب 
فانظر ال ترى فيه شيًئا" فمثل هذه األحاديث كانت السبب يف أهنم قالوا أن هؤالء خوارج، 
الذين خرجوا على وجه اخلصوص على علٍي أيب طالب كفروا بذلك؛ ألجل هذه النصوص 

 شرعية.ال
، إذا كان هناك من يرى ما ناهم من الغالة وهذا اجلمع الذي مجعوحنن قلنا أن هؤالء كانوا ه

بن أيب طالب من كفر علي على وجه اخلصوص وكفر معاوية يرى اخلوارج اأُلول يف أايم علي 
 ا بذلك، فهذا ال شك أنه وقع يف أموٍر كثرية وتكفري سائر الصحابة الذين رضو وكفر احلكمني

 تصل به إىل الكفر أساًسا.
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وقعوا فيها هناك من يراها مكفرة، يعين لو  اآلخر أن هناك أعمااًل واعتقاداتفننتقل للمناط 
والعياذ –بن أيب طالب أنه كافر وقلنا أن هذا الشخص يقول عن علي أتينا بشخٍص واحد 

صلى –ألن النيب ستجد من أهل العلم من يرى أن من يقول عن علٍي كافر فهو كافر؛  -ابهلل
يقول: "من قال ألخيه اي كافر، فقد ابء هبا أحدمها" وحنن قد شهد لنا الشرع  -هللا عليه وسلم

مناط الكفر  نة، فال شك أن الكافر هو هذا، فإذأن علًيا من أهل اجلنة ومن سادة أهل اجلن
 رجح.وهذا هو السبب، حنن قلنا أن قول التلفيق هو األمكفرا هنا هو ارتكاب بعضهم 

هذا و هو فاسق ال خيرج من امللة،  اخلوارج من هو كافر )خارج عن امللة( ومن اخلوارج من من
 أعلم. -سبحانه وتعاىل–هو السبب وهللا 

 
 بقتل اخلوارج؟ -هللا عليه وسلم صلى–: ملاذا أمر النيب 28س
 

ن ذلك أساًسا، علم ابلوحي أهنم يستحقو  -صلى هللا عليه وسلم–: ألن هؤالء فئة النيب اجلواب 
عنه  -رضي هللا تعاىل–ر األوصاف هذه فيمن خرج على علي صجل ذلك قلنا مسألة حوأل

–م أساًسا هم من خرجوا على علٍي اهلبقت -تعاىل–هي املتعلقة بسؤاله، فهؤالء الذين أمر هللا 
ذين عنه، وليس اخلوارج يف اجلملة، اخلوارج يف اجلملة قضية اصطالحية، ال -رضي هللا تعاىل

، -رضي هللا تعاىل عنه–بقتاهلم هم الذين خرجوا على علٍي  -صلى هللا عليه وسلم–أمر النيب 
 فمن وافقهم يف اعتقادهم وأفعاهلم وخطورهتم فهؤالء يقاتلون ويقتلون.

ماذا فعلوا؟ قاتلوا خرية املسلمني، اإلمام علٍي  -رضي هللا عنه–أرأيتم الذين خرجوا على علٍي 
ومن معه من خيار الصحابة وقتلوا املسلمني واحلوادث اليت فعلوها، قتلوا  -رضي هللا عنه–

املسلمني بال جرم أساًسا فال يوجد ما يدعوهم إىل قتلهم إال االعتقاد الفاسد فقط، فقتلوا 
خيار الناس وعوام الناس بدون حكم شرعي وال أتويلي وال شيء، وإمنا هم لفساد املعتقد 

 رعية.حوا كل النصوص الشطر وا
ث، يعين أمامهم األحاديث عن وألجل هذا كانوا هؤالء أيًضا يعتقدون عدم األخذ ابحلدي 

لنيب اتالميذ  علمطالب وعن فضائل الصحابة وعندهم أبن أيب طالب وفضل علي بن أيب علي 
الذين تعلموا منهم وعندهم وعندهم وتركوا علماء زماهنم الذين هم  -صلى هللا عليه وسلم–
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إىل فهمهم القاصر بدون مؤهالت أساًسا، فهؤالء  وجلأواحابة وخيار علماء األمة، خيار الص
استحقوا أن يكونوا خارجني فعاًل من امللة، يعين احلكم عليهم ابلكفر أقرب من احلكم عليهم 

، وهؤالء الذين ينطبق عليهم -رضي هللا عنه–ابلفسق، هؤالء الذين خرجوا على علٍي وقاتلوه 
؛ ولذا كان مآهلم أن قال: "اقتلوهم -صلى هللا عليه وسلم–الذي وصفه النيب  الوصف الكامل

 ديث اخلطري الذي ذكرانها.احلقتل عاد شر اخللق.." 
وقد نصحناكم مبراجعة ما كتبه خالد احلايك يف املقال الذي يتكلم عن اخلوارج على أن هذه  

 ماعتقاداهت واه هؤالء فيعتقدحادثة لن تتكرر هبذه الصورة، لكن الذي يتكرر طوائف تشاب
أخذ احلكم املآيل وسيأخذ احلكم التكليفي، احلكم املآيل: يويفعلوا أفعاهلم، فمن فعل ذلك فس

وأن يكونوا شر اخللق واخلليقة، واحلكم  ىشر قتل واأن يكونوا كالب أهل النار، وأن يكون
 التكليفي: أن يقاتلوا.  

ارج ال يقاتلون إال إذا توفر فيهم هذه الصورة اليت وألجل هذا أكثر أهل العلم على أن اخلو 
ذين ال يفسدون يف وسط املسلمني وال يكون هلم شر ذين ال يقاتلون والا القعدية الذكرانها، أم

يرتكون، وشيخ اإلسالم كما ذكران  نعظيم، فينقص مستواهم عن هذا املستوى، فهؤالء يقولو 
–حىت هؤالء يقاتلون، واألوىل قول اجلمهور وهللا  هالنقل الذي ذكرانه ابألمس أنه يرى أنيف 

 .-أعلم -سبحانه وتعاىل
 
 اخلوارج يف أصلهم هل يلحقه وصفهم؟  : من شابه29س
 

: إننا ال نتكلم على ما شاهبه إمنا نتكلم على من وافق، وليس يف أصٍل واحد وإمنا اجلواب
 أصل واحد فليس من اخلوارج، يوافقهم يف أقل شيء ومها األصلني املذكورين، إذا شاهبهم يف

وال بد أن يوافقهم على أقل تقدير أن يوافقهم، وليس يشاهبهم يف بعض أمور هذا األصل، ال 
حنن نريد أن يطابقهم ويوافقهم، فرًضا اخلوارج يرون التكفري ابلكبرية، فينا واحد يرى التكفري .. 

ه املسألة موجودة، هناك الشيعة ببعض الكبائر وليس ابلكبائر، هذا ليس من اخلوارج ألن هذ
 م اخلوارج.هنذين يسبو سب الصحابة لكن ليسوا الصحابة المثاًل توافقهم يف 
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بن أيب طالب، الشيعة يعبدون ويتوسلون ويعظمون علي وارج يسبون ويلعنون ويكفرون علي اخل
وهذا  ء يكفرون عائشة، فهذا يكفر صحايبهؤالء علًيا فهؤال بن أيب طالب، ولكن إذا كفرا

يكفر آخر لكن هذا اتفاق يف تكفري بعض الصحابة، لكن ال يعين هذا أن الشيعة خوارج، 
اخلوارج يكفرون ابملعصية وابلكبرية، فأما الشيعة فال يفعلون ذلك إمنا يكفرون أشخاًصا بعينهم 

رقة من الصحابة، فإذا توافقوا يف هذه اجلزئية أن يكفر هذا صحايب وهذا صحايب ال يعين أهنم ف
 أعلم. -تعاىل–واحدة أو يفهم أبهنم كذلك، وهللا 

 
وهل جيوز لطالب العلم  ؟ ما حكمكم عليه شرًعا، ما حدث بينك وبني العويد بعد : 30س

 حضور جملسه، وهل تسقط عدالته؟
 

: الذي حدث بيننا هو بداية مناظرة ومل تكتمل كما كنا نود أن تكون، والذي نراه أننا اجلواب 
ا حصل معنا ليس مبجة أن حنكم عليه شرًعا؛ ألن احلكم عليه شرًعا ليس فقط لسنا يف حا

فقط أبمر املناظرة، إمنا احلكم عليه شرًعا يرتبط أبموٍر أخرى عالقته آبل سعود، عالقة ابلفصائل 
اليت تقاتل الدولة، دوره يف هذا األمر، قصة طويلة جًدا فال حنكم عليه أصاًل، ونرتك احلكم 

 ذين حيتكون به وأضف إليه القذف للمؤمنات.ألهنم هم ال الدولة اإلسالمية؛ يعليه لشرعي
الدولة، فنحن األخ يقول والقذف للمؤمنات أو القذف جلنود الدولة، فهذا كله من خصائص 

كم عليه شرًعا وتتخذ ما تراه مناسًبا حبقه، أما حنن فهو رجٌل تناقشنا وحتاوران نرتك الدولة اليت حت
ل معه إىل نتيجة فنرتكه وننشغل أبنفسنا، أما حضور طالب العلم جملسه فمن شاء معه ومل نص

أن حيضر فليحضر، طبيعتنا أال مننع أحًدا من االستماع ألحد حىت يستطيع أن يتبني ويعرف 
احلق، إذا كانوا طلبة علم ويريدون أن يستمعوا فليستمعوا، ولكن نقول هلم: انتبهوا جلزئيتني، 

: تكثري السواد وهو ُيشعر أبن الرجل له قيمة وأمهية وهذه مفسدة، والثاين: أنه اجلزئية األوىل
ليس عنده ما حيتاجه طالب العلم؛ ألن الذي يريد أن يستمع إىل علم فال بد أن يبحث عن 
العامل، فالرجل ليس بتلك املنزلة اليت يثىن عندها الركب ويتعلم منه اإلنسان، فال يوجد ما 

 وىل أن تصرفوه عند من تستفيدون منه.يدعو.. وقتكم أ
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وأما سقوط العدالة فسقوط العدالة هي ملتحقة مبا ذكران ابحلكم عليه، فإذا حكم عليه فسيتبني 
هل سقطت عدالته أم ال، لكن ال شك أنه كذب علينا وأخلف الوعد وال شك أن عنده 

م ال، فاملهم أن عنده أمور موضوع أمانة اجلهاد واألشياء هذه.. ينظر هل التزم هذه األمانة أ
 أعلم. -تعاىل–كثرية واضحة حتتاج إىل احلكم عليه كما قلنا واحلكم عليه نرتكه للدولة وهللا 

 
روى له البخاري ووثقه ابن معني وغريه ودار بينه وبني جابر حوار؛ ألنه قد  يزيد الفقري: 31س

روى عنه اإلمام البخاري وما خلوارج، فما هو الضابط يف الرواية عنهم وكيف اوقع يف أمر 
 املوقف من هؤالء أو الضابط فيهم؟

 
: أواًل: الرواية أو الكالم الذي ذكرته يدلل على أنه قد  اتب ورجع عن هذا القول ومثله اجلواب

أنه كان على  يكثريون، كعكرمة موىل ابن عباس، حنن دافعنا عنه يف رسالة الدكتوراه؛ ألنه رو 
الذي أدخل مذهب الصفرية إىل بالد املغرب، فهناك من أتثر ببعض مذهب الصفرية وأنه هو 

شيء من مذهب اخلوارج فرمي بذلك ومل يثبت عنه، ورّد عنه هذا االهتام؛ ألنه ال يرى اعتقاد 
 اخلوارج حبال أو ترك ما كان يراه، ومثله كثري تعلقوا ببعض أهل البدع وتركوا هذا.

حنن أنخذ بذلك؟ ال، أواًل: قتادة أشياء لكن هل قيل عن احلسن البصري أشياء وقيل عن 
بد أن يثبت الشيء املتهم به على الشخص ثبواًت صحيًحا شرًعا، مث يثبت أنه مات عليه ومل ال

لذين كون هكذا أو غريه من أهل العلم ايرجع عنه، واملسألة الثانية وهي رواية البخاري عمن ي
ة طاملا يف املبتدعة تفصيل، فيقسمون أهل البدع أيخذون برواايت الثقات فنقول: العلماء هلم

ارتكب ما جيعله خيرج من  اوليس خارجي امسلم ابد أن يكون خارجيأنه مسلم، يعين أواًل ال
 امللة عند من يرى كفر اخلوارج.

اخلارجي املسلم هل يروى عنه احلديث؟ العلماء هلم تفصيل، اخلارجي املسلم يروى عنه احلديث 
ًيا إىل بدعته، هذا كثرٌي من أهل العلم على ذلك، والبعض اآلخر يقول: حىت إذا مل يكن داع

بدعته فمثل هذا تقبل روايته وإن  ولكن احلديث ال يؤيد بدعته أو ضدلو كان داعًيا إىل بدعته 
 كان مبتدًعا داعًيا إىل بدعته، فهذا التصور هو الذي جعل العلماء يروون عن اخلوارج.
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لرافضة؟ الرافضة ال يروون عنهم ألهنم يدينون ابلكذب وهي التقية، خبالف ملاذا مل يرووا عن ا
اخلوارج ألهنم يستعظمون الكذب؛ ألن الكذب عندهم خيرج من امللة، الرافضة عندهم الكذب 
جزء من االعتقاد، ركن من أركان الدين عندهم التقية، بل ميدحون من يتعامل ابلتقية عندهم، 

 .-أعلم -تعاىل–والرافضة وهللا فرٌق كبري بني اخلوارج 
 
: هناك من أنكر علينا أننا ذكران يف صفات اخلوارج اليت يتميزون هبا أهنم يقولون خبلق 32س

 -رضي هللا تعاىل عنه–القرآن ، فكيف وفتنة خلق القرآن كانت متأخرة كثريًا عن عصر علي 
 الذي هو أصل عصر اخلوارج؟

 
لون، أين قلت أان أن من أصول اخلوارج القول خبلق القرآن؟ : األخ أبعد النجعة كما يقو اجلواب

يتوفر  أان مل أقل هذا اطالقًا، وكم لقاء وأان أكرر.. حىت يكون الشخص من اخلوارج ال بد أن
فيه أمران، هل مسعتم فيهم القول خبلق القرآن؟ بل ابلعكس موضوع خلق القرآن من األمور 

ن هناك من يرى خلق القرآن من أهل السنة أساًسا وحصل أل الاليت ال يتميز هبا اخلوارج أصً 
إخوانه وزمالئه،  خالف وكذا، وذكر هذا عن اإلمام أيب حنيفة حىت كفره بعض أهل السنة من

 وهناك ممن ينتمي إىل أهل السنة يرى ذلك.
واإلمام الزخمشري رجل معتزيل مل يقل أحد أنه خارجي وهو رأٌس يف القول خبلق القرآن؛ ألجل 
هذا خلق القرآن ليست صفة من صفات اخلوارج مطلًقا، وليست خاصة ابخلوارج عند من 
 يقول منهم بذلك، لكن حنن نقلنا أقوااًل ألهل العلم، كل واحد منهم قال أمورًا قد تكون صوااب

ال،  ،أن كالمه كله صواب كان عظيًما وكبريًا  وقد تكون خطأ، حنن ال نرى أن العامل مهما
 جتاوزات وأخطاء وخلل ويفوت عنه أشياء مهما وصل من العلم.ك نعرف أن هنا

هذه  هذا يعين أنين وافقته؟هل عن عامل  ئاشي لبه، فعندما أنق -تعاىل–ندين هلل هذا الذي 
؟ عن القاضي أبو بكر بن العريب، فذكر اخلوارج وقال أهنم منمصيبة! أان نقلت هذه عن 

ري يف مقاالت اإلسالميني هل أان قلت: اله األشعت بعد ذلك الكالم مبا قصنفان، مث أتبع
أهل البلد منرة واستمارة؟ ملا قلت ذلك، أان قلت ما اتفق عليه األشعري قول أين أوافقه فيه مثل 

 وأبو بكر بن العريب والكعيب ... أخذت كالم العلماء كلهم وذكرت اخلالصة. ستاينوالشهر 
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ال: واخلوارج مجيًعا يقولون خبلق القرآن، وقال: فمما ذكره األشعري يف مقاالت اإلسالميني ق
مجعوا على كذا.. وهكذا، كالم اخلوارج أبسرها يثبتون إمامة أيب بكر وعمر، قالوا: واخلوارج أ

يذكرونه  ئاده، والشيء الثاين ملا يذكرون شيه عن رجٍل من أهل العلم فلست متبنًيا له وال أؤيلتنق
بن أيب طالب ليس  يف زمن علي يد القواعد، فمثاًل: اخلوارجعقعلى ما استقر عليه األمر بعد ت

عندهم كالم يف مسألة خلق القرآن، لكن من جاء بعدهم ومن ورد هلم قول يف خلق القرآن 
 بعدما أثريت املسألة من اخلوارج كلهم جممعون على خلق القرآن.

ن، أييت واحد يقول: اي عندما أييت أحد يقول: وأهل السنة مجيًعا جممعون على عدم خلق القرآ
لصحابة وا -صلى هللا عليه وسلم–سالم، إذا كان موضوع خلق القرآن مل يكن أايم النيب 

 أهل السنة جممعون؟ : نوالتابعني، كيف لكم تقولو 
هي ألي واحد حىت ولو طفل صغري يعرف أننا نا نتكلم عن األمر بعدما حصل، بدنقول له أن

ثها كان قوهلم دو هذه قضية حدثت بعد زمن، وبعد ح بقها،ال نتكلم عن هذه القضية فيمن س
 يف هذه الطائفة القول خبلق القرآن واتفقوا على ذلك، ال يعرف بينهم خالف.

ما حصلت وليس حكًما على من بعدعنها ون خلق القرآن هذه القضية نتكلم إًذا اخلوارج ير 
 ون عدم خلق القرآن، نقول: أهل السنة واجلماعة ير كما سبق،  

ومل نقل أن كالمه صواب، والثالث هو أنه مل ، إًذا مل أقل أان ذلك، والذي قاله إمام من األئمة 
يفهم القضية أن هذا العامل اجلليل الكبري إمنا يتكلم عن هذا األمر بعد حدوثه وال عالقة له 

 أعلم. -تعاىل–فيما قبل حدوثه، وخالصة القول الرجل قّولين ما مل أقل وهللا 
 
 من هو املكلف بقتال اخلوارج؟: 33س
 

: كل قتال األساس فيه أن املكلف اخلليفة الذي على رأس أهل اإلسالم، هو الذي اجلواب 
م اخلوارج على داير املسلمني فسيكون جاجليوش إال يف حالة واحدة إذا ه أيمر وهو الذي جييش

إمنا يدفع يفة وال غريه، يرتب فيه مع اخلل من دفع الصائل، ودفع الصائل ال يستأذن وال انوع
 اإلنسان بقدر ما يستطيع.
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اخلوارج نوعان، صائل وغري صائل، إذا كان غري صائل وقرر اخلليفة أن يقاتله فهو الذي يوجه 
سالم ابن تيمية أن اخلوارج يبدؤون ابلقتال وإن مل يقاتلوا، الناس ويكون قد تبىن قول شيخ اإل

فة ينسق فال أبس من انتظار تنسيق اخلليفة وإذا كان لكن يف جهاد الدفع إذا أمكن أن اخللي
ن جهاد الدفع إىل إذن والدين وال غري ذلك، أل عاجاًل فال ينظر فيه إىل انتظار خليفة أو

 أعلم. -تعاىل–يسقط فيه كل هذه األمور، وهللا 
عندما حصل هجوم صدام حسني على الكويت واحتلها وطرد منها حكومتها وأخذ األرض 

ن الدخول، أصبح هناك خالف بني أهل العلم هل جيوز استعانة احلكومات اليت يف ومتكن م
ني واألمريكان يالكويت ويف أرض احلرمني بقوات خارجية مشرتكة من املصريني والباكستان

وغريهم، وكانت القيادة للمسلمني، وأان أعرف قائد اجليش املصري اللواء/ بالل الذي كان 
ادة عندما حتول يف األمريكان ورفض ورجع إىل مصر، وكنت ممن أفىت يقود القيادة وترك القي

جبواز االستعانة؛ حىت يكون الناس على نور، ورمبا يكون غائب عنا اخلدعة وهذا الذي حصل 
 مع الشيخ ابن ابز ومن وافق معه على االستعانة.

ع كان من ضو ش ولعب وخداع وهذا من غفلتنا آنذاك، املو غولكن احلقيقة أهنا كانت فيها 
ن عاًما يف هذه احلدود، فكان مّلبس علينا أمور كثرية، فألجل هذا يقبل مخسة أو ثالثة وعشر 

أان فقط أذكر هذه الواقعة على الرغم من الوضع الذي كان فيه األمور خمتلفة، وكان الوضع فيه 
ا وكان العلماء للبعث جهارًا هنارً  متبنياتلبيسات مل يكن واضًحا وال ظاهرًا، وكان صدام حسني 

د كافر وليس مسلم، ويروون أنه صائل ودخل واحتل ون أن هذا جهاد ضث وير فرون البعيك
 البلد فعاًل، كل هذه األمور وحصل خالف بني العلماء هل جيوز أم ال!

فما ابلك اآلن الدولة اإلسالمية دولة انشئة، الدنيا كلها تقاتلها، الروافض يف العراق تقاتلها، 
خ و ة يف سوراي يقاتلوهنا مث أييت الناس ويضربون هؤالء ويقتلون األبرايء أطفال ونساء وشيوالنصريي

 .. ؟ وخرية اجملاهدين، ويضربون الدولة والنصرة وغريهم، هذه كلها يلبس هبا
 هذا الشخص الذي كنا سنتناظر معه وأضربنا صفًحا، يقول: اي أخي هؤالء أواًل : أذكر لك 

 ن ألهنم من بدأوا مبهامجتنا!كاتستعني ابألمريعودية( )السهامجوان والدولة 
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.. كيف هامجوك؟ هل دخلوا أرضك؟ أين اجليوش اليت دامهتك حىت تقول حنن نسألك سؤاال
حنتاج االستعانة؟ أين دور جيشك الذي عجز؟ أان أريد أن أفهم، أنت ترى هؤالء صبية! صدام 

 كان أقوى جيش، 
شها أقوى مبراحل من اجليش السعودي وستأكله أكاًل؟ حتتاج أنت تقر أن الدولة اإلسالمية جي

 إىل األمريكان حلمايتها؟ 
ة هلربوا ثاحلو  عونرى كالًما آخر له يقول: وهللا لو دخلوا لقام جيشنا وفعل فيهم مثل ما فعل م

 مبالبس النساء! هذا قول له.. يعين أنت جيشك قوي، فلماذا ال تقاتلهم؟
فجروا داخل نا، قلنا: كيف يهامجوك؟ قال: يرسلون أانس يفخخوا ويمث يقول: هؤالء يهامجون

 ! البلد
عك منه الطائرات ومينعك منه األمريكان؟ هل هم الذين قاموا حبراسة املساجد أم نمت هل هذا

 العمليات الداخلية؟  تماذا عملوا؟ هل امتنع
ربك ما له عالقة له حزام ويروح داخل ضا العمليات الداخلية أي واحد يفكر يروح حاطط

 ابلناس الذين يعيشون هناك كي تذهب وتضرهبم ابلطريان!
وا أواًل أن اجليش حنن نقول: إذا قلتم استعانة أقر  يعين عندك ثالثة أقوال متناقضة متضاربة!

هؤالء شرذمة وقلة، هل معقول  ونالسعودي زابلة ال يستطيع أن يصمد أمام مجاعة، تقول
حممد بن سلمان ما يقدر على هؤالء؟ إذا اعرتفت هبذا عاملًيا،  اجليش العظيم الذي بقيادة

تقولوا ال نستطيع أن نقف أمام جيش الدولة اإلسالمية، فنحن حنتاج من يعيينا وينقذان وحيمينا، 
 وإال ضاعت نسائنا، قل هذا الكالم، بعدها نبحث تستعني أم ال.

ودعكم هللا الذي ال تضيع ودائعه وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، واست
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 
 
 
 



39 

 

 اللقاء اخلامس :
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله 

ت وصحبه أمجعني، ابرك هللا فيك دكتوران فضيلة العالمة: حممد الطرهوين جزاك هللا خريًا، أفد
وأجزت ونفعك، فبارك هللا فيك هذا العلم، نسأل هللا أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناتك، 
وأنت ممن ميلكون العلم ويعلمون اآلخرين فبارك هللا فيك اي دكتوران، إًذا اي أحبة األسئلة فيما 

 طُرح اليوم، ما مسعتمهوه على مدى الساعتني السابقتني، تفضل دكتور حممد..
وة، حنن سنفتح ابب األسئلة وال نريد أن نطيل ألننا أخذان وقًتا طوياًل يف الكالم، نعم اي إخ

فبإذن هللا نريد من اإلخوة كل واحد عنده سؤال أواًل يكون السؤال فيما ذكران اليوم، وفيما 
ذكران يف اللقاءات السابقة، ال خنرج عن ذلك، مث يكون السؤال كتابًة وينتظر اإلنسان قلياًل 

ة ممكن يرتبوا هذا فني يف الغرفنستطيع أن جنيب عن سؤال سؤال، واإلخوة الفضالء املشر حىت 
األمر، لعلهم أيخذوا األسئلة اليت يطرحها اإلخوان، مث يطرح عليَّ سؤااًل سؤااًل، وإبذن هللا 

 .-إبذن هللا–سوف جنيب على ما تيسر 
 نبدأ،  -تعاىل–حبول هللا 

لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، يف بداية حديثي أنك قلت أنه معاان أخوان )سيف التوحيد(: ا
مبثال لفظ اخلوارج للصحابة؛ ال يصح أن نصف اخلوارج بصفٍة مشرتكة بني الطرفني، وأتيت 

 ُجعلت صفة اخلروج عن احلاكم للخوارج مع أهنا صفٌة للبغاة أيًضا؟  فلم
صفٌة ابرزة  -رضي هللا تعاىل عنه–علي ملاذا ُجعلت مسة هلذه الطائفة؟ انهيك على أن تكفري 

 للخوارج فحسب ومل خيتص فيها أحد! حياكم هللا، وعندي عدة أسئلة لكن سؤال سؤال..
 
يسأل يقول: ملاذا ُجعل اخلروج على احلاكم من صفات اخلوارج  -ابرك هللا فيه-األخ :  34س

 تضبط ا ذكران األمور املشرتكة المع أنه مشرتٌك مع البغاة مثاًل؟ وكم
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عىن أننا ال ننظر إىل نقول: ليس املراد األمور املشرتكة ككل وإمنا كاشرتاك اجلزء، مباجلواب : 
كل فرقٍة هلا عدة أمور تتوفر فيها مجلًة، ،  فيه، فرقة مع فرقٍة أخرى فنلحقها هبا، ال  شيٍء اشرتك
 معها غريها فهذا ال يدلل على أهنا منهم،  فإن اشرتك

سألة اشرتاك البغاة مع اخلوارج يف اخلروج على اإلمام، فنحن قد بينا تفصيل ذلك وأما ابلنسبة مل
 يف لقاء سابق ويبدو أن األخ مل حيضر معنا.

حنن قلنا أن الذي خيرج على اإلمام أنواع: منهم اللصوص وقطّاع الطرق وكذا، فهؤالء حكمهم 
ج متأواًل تديًنا ألجل اإلصالح ما بني القطع والصلب وحّد احملاربة وحنو ذلك، وهناك من خير 

وألجل نصرة الدين، فهؤالء بغاٌة عند البعض وعند أهل السنة واجلماعة هم مأجورون، مثل 
معاوية وعائشة، هؤالء  -رضي هللا تعاىل عنه–الذي حصل بني الصحابة فيمن خرج على عليٍ 

نها مأجورة؛ ألهنا أرادت هلم األجر، ومعلوم احلديث عمار تقتلك الفئة الباغية، فئٌة ابغية ولك
 .ةاحلق ومل تصبه، فهؤالء البغا

ري فكلته إلقامة اعتقادهم الفاسد من تلكن اخلوارج إمنا خيرجون تكفريًا هلذا احلاكم ورغبًة يف إزا
ورون وليسوا أبهٍل لالجتهاد، فألجل هذا هناك فارق بني ز املسلمني ابلكبرية أساًسا، فهؤالء مأ

كذا،   بني أيًضا كما ذكران الذين خيرجون ألجل سرقة أو قطع الطرق أوالبغاة وبني اخلوارج و 
 .-أعلم -سبحانه وتعاىل–وهللا 

 
 أان سأجيب على سؤاٍل أمامي هو داخل يف موضوعنا يقول: 

: "أييت يف آخر الزمان قوٌم حداثء -صلى هللا عليه وسلم–من املقصود حبديث الرسول :  35س
هبذا احلديث، أرجوك اي شيخ  ارؤوسنم؟ ويقول األخ: ثقبوا األسنان سفهاء األحالم" من ه
 أن توضح هذا وابرك هللا فيك.

 
دراسة وحبثًا يف اللقاءات السابقة، وقلنا  تلأقول أخي احلبيب: هذا احلديث قد قاجلواب : 

–وقد خرجوا كما أخرب النيب  -رضي هللا تعاىل عنه–املقصود هبذا الذين خرجوا على علي 
صلى هللا عليه –وقتلهم علي وظهرت فيهم اآلايت اليت ذكرها النيب  -عليه وسلمصلى هللا 

خيرج يف أثناء  الزمان  ماعتقاداهتوانتهى أمرهم واحلمد هلل، بقّي أنه يوجد من يوافقهم يف  -وسلم
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تفصيل وقد بينا ذلك يف اللقاءات  بعدهم، وهؤالء أيخذوا حكمهم يف القتل والقتال على
 السابقة.

وليس  -رضي هللا تعاىل عنه–الذين ذكروا يف هذا احلديث فهم اللذين خرجوا على علي أما 
علم أن املراد مبن يف احلديث أي حجٍة ألحد، وهذا شيءٌ متفق عليه وال خالف فيه بني أهل ال

–، وكلمة "آخر الزمان" هو النيب -رضي هللا تعاىل عنه–ذين خرجوا على علي ذكر هنا هم ال
 س مبقياس رب العزةهو نيب آخر الزمان أصاًل، ألنه بُعث أول أم -ه وسلمصلى هللا علي

﴿َوَيْستَـْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذاِب َوَلْن خُيِْلَف اَّللَُّ َوْعَدُه َوِإنَّ يـَْوًما ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ممَّا واجلالل، 
 أعلم. -سبحانه وتعاىل–، وهللا [47تـَُعدُّوَن﴾]احلج:

 
كانت هناك فرقٌة من اخلوارج يف عصران، هذا بغض النظر عن املسميات وهم : إن  36س

يقاتلون أعداء الدين املعروفني ابلرافضة وُعباد الصليب، هل هناك مشكلة أن أقاتل معهم دون 
 االعتقاد مبعتقدهم؟ 

ابلنسبة لألخ السائل الذي يسأل ويقول: هل إذا ُوجدت فعاًل دولة خوارج أو مجاعة معتقدة 
اعتقاد اخلوارج وهي تقاتل الرافضة والنصريية ومن أتفق عليه كاألمريكان، فهل يصح يل أن 

 أقاتل معهم وإن مل أعتقد اعتقادهم؟ 
 

اجلواب: نعم، ال شك يف ذلك وقد حصل يف أثناء عصور اإلسالم القتال مع اخلوارج ضد 
م حينما حتني له الفرصة العبيدين وال شك أن هذا مطلوب، مث بعد ذلك يتفرغ اإلنسان لقتاهل

فهذا نوٌع من التحالف بني مسلمني، طائفتني مسلمتني تقاتل كافرًا، وإن كانت الطائفة اليت 
 أعلم. -سبحانه وتعاىل–نتحالف معها فيها بدع أو فيها خمالفات شرعية، وهللا 

 
عليه سؤال: اخلروج على اإلمام، ما هي صفات هذا اإلمام الذي ال جيوز اخلروج :  37س 

الستدالل أبهنم أئمة يوم املغريين لشرع هللا؟ وهل يصح اوهل تتوفر هذه الشروط يف احلكام ال
 استولوا على احلكم ابلغلبة، هل الغلبة هنا شرط صحة يف إمامة هؤالء؟ 

 ألخ يسأل يقول: هل حكام اليوم يصح أن يطبق عليهم أحكام اإلمام املتغلب؟ ا
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كام اليوم ابإلمام املتغلب حباٍل من األحوال، اإلمام املتغلب هو أنه ال عالقة حل: اجلواب 

املقصود منه: اإلمام املسلم الذي أصبح خليفة للمسلمني مجيًعا وتغلب عليهم، وأصبح هو 
 اخلليفة األوحد، فهذا هو الذي أيخذ أحكام اإلمام املتغلب.

حسب املصلحة واملفسدة،  أما إذا تغلب رجٌل على منطقة من املناطق فإن هذا يُنظر يف أمره
وليس حسب األدلة املتعلقة بطاعة ويل األمر وطاعة اإلمام وهكذا، وإمنا حسب املصلحة 
واملفسدة، فإن كان يف إزالته مصلحة للمسلمني فإنه يُزال، وإن كان يف ابقائه مصلحة للمسلمني 

 فإنه يبقى، 
، اخلروج الذي خيرج على حاكم ال بد هي قاصرة وال عالقة هلا مبا حنن فيه، ال : مسألة واليته 

–للمسلمني، وتعرفون حديث النيب  اأن يكون احلاكم هذا حاكًما مسلًما متفًقا عليه إمام
خللفتني فاقتلوا اآلخر منهما"، فهؤالء ليسوا خبلفاء وليسوا  : "إذا بويع-صلى هللا عليه وسلم

 صلحة واملفسدة.ليهم حسب املعأبئمة وإمنا هم حكام مناطق ينظر يف اخلروج 
هذا شيء، والشيء الثاين ينظر فيهم يف أنفسهم، يعين حنن نتكلم عن حاكم مسلم ينفع 
ا أو جائرًا، أما احلاكم الذي يكون مرتًدا 

ً
املسلمني ويقوم بشئون الوالية حىت وإن كان ظامل

سبحانه –ويكون خائًنا أو يكون عمياًل فأمثال هؤالء ال قيمة هلم وال يذكرون عندان وهللا 
 أعلم. -وتعاىل

 
يقول السائل: يقولون إن الدولة خرجت على والة األمر املسلمني وخاصة السعودية :  أ37س

 صول اخلوارج؟أر، وهذه صفة اخلوارج أو فرت طالبان بغري مكفاليت تطبق شرع هللا، وك
 

قول اخلروج على ويل أخي الكرمي يبدو أنك بعيد متاًما عن الواقع واحلقائق، أواًل: ملا ن: اجلواب 
، أما السعودية اعليكم متسلط اله ويكون متغلب ةاألمر فاملقصود منه ويل أمر يكون يف عنقك بيع

ما هلا ومال العراق والشام؟ ليسوا والة أمر عندان يف أي منطقة من بالد املسلمني، آل سعود 
على من يعيش يف منطقتهم، ليسوا والة أمٍر للمسلمني، هم عند من يراهم والة أمر هم والة أمر 

 هذا شيء، فإًذا املوضوع خارج موضوعنا متاًما فهم ليسوا بوالة أمر أصاًل.
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أما يف السعودية فهم يف احلقيقة ليسوا بوالة أمٍر وإمنا هم والة مخٍر، هؤالء مضيعون لألمر وليسوا 
هم يطبقون الشرع  ،طرفة والة أمر، هؤالء خونة وال يطبقون شرع هللا إال كما يعرب اإلخوة ك

ِجلِّ   ...﴿: -تعاىل–كما تطبق أنت املالبس كما يطوى السجل كما قال هللا  َكَطيِّ السِّ
فيه، أما تطبيق  مما ءبشيشرع: أي يطوونه وال يعملون فهم يطبقون ال [104لِْلُكُتِب﴾]األنبياء:

 الشرع حقيقًة فهو املوجود اآلن يف الدولة اإلسالمية.
وثالثني سنة ويل أصدقاء وإخوة وتالميذ،  م عنها بصفيت جلست هبا مخسا اتكلالسعودية أان

يف هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ويف هيئة كبار العلماء، وهؤالء  ومسؤولنيقضاة 
على صلة وثيقة معي وأعرف متاًما أن الدولة ال تطبق الشرع وإمنا تطبق دين آل سعود، ما كان 

ه، وما كان خمالًفا لدين آل سعود فإنه ال يطبق، نن آل سعود فإهنم يطبقو موافًقا من الشرع لدي
يُلغى، وما كان موافًقا ملا تريده أمريكا فإنه  ألمريكا وتتشدد فيه أمريكا فإنهما كان معارًضا 

 يبقى.
أضرب لك مثااًل حىت ال تظن أنين أعطي الكالم على عواهنه هكذا، مثاًل: القتل، السعودية 

هؤالء يقتلون، لكن ال ميكن تقتل  تل مهريب املخدرات على مستوى عالقتل وتقتقتل من 
والساخر  -تعاىل–الزاين احملصن، ال ميكن تقتل اللوطي، ال ميكن أن تقتل املستهزئ بدين هللا 

من اإلسالم، وال تقتل الساحر، ألن هؤالء ال ترضى أمريكا أبًدا بقتلهم، لكن أمريكا ممكن 
مع الرب  شكاالات، فهي أتخذ جزءًا ال يسبب هلا إل وقتل مهرب املخدر ترضى بقتل القات

 األكرب هلا وهو أمريكا.
إًذا، ال السعودية والة أمر على سائر بالد املسلمني وليسوا حًقا بوالة أمر داخل السعودية 

 ؛ حىت يُقال أبن الدولة خرجت وكذا وكذا، وهللا-سبحانه وتعاىل–وليسوا مطبقني لشرع هللا 
 أعلم. -سبحانه وتعاىل–

ة فيه أما من انحية طالبان فهذا كذٌب صريٌح على الدولة، ال يوجد نص واحٌد ظهر من الدول
ضعفاء العقل الذين يقرأون الكالم وال يفهمونه من خمرجات  أن طالبان كافرة، وإمنا بعض

لتكفري مث يلزمون به الدولة السعودية، التعليم يف الدولة السعودية فهؤالء يفهمون من الكالم ا
الدولة، وهذا الكالم غري صحيح، وفرٌق كبري بني تكفري عمل عام مث إيقاعه على مجاعة معينة، 

: من يفعل كذا وكذا.. مث ة هذا الذي حيتاج إىل استدالل ونص وصراحة، أما أن تقول الدول
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قالت الدولة:  أييت شخص ويقول: هي تكفر طالبان، ال.. نريد هكذا يف بيان من الدولة كما
ال عمر، وحنن نكفر طالبان..".

ُ
 "وحنن نكفر الرافضة" مثاًل، نريد منهم أن يقولوا: "وحنن نكفر امل

الأما أن أييت شخص خمبول يقرأ كالًما لل
ُ
عمر! هذا من أكذب  دولة مث يقول: الدولة تكفر امل

 األكاذيب، ال يوجد تكفري من الدولة ال للُمال عمر وال لطالبان، 
لو حصل وكفّرت الدولة طالبان، ستكون مسألة فرعية وينظر ملاذا كفّرت طالبان؟ ملاذا  مث

ال عمر؟ ملاذا كفّرت فالاًن من الناس، هذا ينظر على أنه مسألة مستقلة.
ُ
 كفّرت امل

ذين ذكروا أن اجلزئيات ال تعترب يف الفرق، وسيتبني عن كالم الشاطيب وأئمة العلم ال حنن تكلمنا
، وكفّروا هبا وصًفا ومل يقل ا كثرية العلماء كفّروا هبا طوائف، وكفّروا هبا أفرادً   اناك أمور لنا أن ه

 أعلم. -سبحانه وتعاىل–أحد عليهم هؤالء من اخلوارج، وهللا 
 
 فيمنلفظ اخلوارج لفظ اصطالحي أو لفظة شرعية؟ وملاذا طبقت األحاديث الواردة  : 38س

 ات ميكن أن حُتمل على املنافقني؟ميرق من الدين عليهم مع أهنا صف
 
: أخي الكرمي صاحب السؤال.. أواًل أان ال أطبق، حنن نتبع العلماء يف فهمهم جلواب ا

لألحاديث، ويف شرحهم هلا، وهذه كلمة نعيها جيًدا ألن هذا هو سبب العبث الذي جعل 
مث يسقطوهنا على  هؤالء يلعبون يف عقول الناس أهنم أيتون أبحاديث ال عالقة هلا ابملوضوع

وما أصل الكالم  وبيناهاأانٍس ال انقة هلم وال مجل فيها، فاألحاديث الوارد يف اخلوارج فصلناها 
فيها، وليس فقط قضية املروق من الدين، فكل فاجٍر وكل فاسٍق وكل كافٍر فهو مارق من 

 ذلك. بيناالدين، وقد 
من الدين قلنا أن هذا حكم مآيل، يعين هم حنن مل ننزل هذه على اخلوارج اطالقًا، هذا اخلروج 

ميرقون من الدين هذه أخرهتم، سيكون املروق من الدين؛ ولكن ليست صفة، فال نقول هؤالء 
مارقني من الدين يعين هؤالء خوارج، هذا كالٌم فارغ، واملروق من الدين حيصل من اخلوارج 

 وغري اخلوارج.
ة يف زمن الصحابة، وال يصح وجودها يف حديث، أما لفظة اخلوارج فهي يف احلقيقة اصطالحي

وما ورد بلفظ اخلوارج كالب أهل النار فإمنا هذا حديٌث خمتصر من حديٌث طويل، وذُكرت 
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فإًذا لفظة اخلوارج هي لفظة  ديث من كالٍم يف سنده ويف ثبوته،اللفظة ابملعىن مع ما يف هذا احل
املعتربة من الكتاب والسنة فال ذكر فيها  اصطالحية يف زمن الصحابة، وأما النصوص الشرعية

 أعلم. -سبحانه وتعاىل–لكلمة اخلوارج وهللا 
 
الستعانة ابلكافر، واملشكلة أن السعودية اآلن هي اب : هؤالء العلماء استدلوا على هذا 39س

 ، هذه ليست استعانة ابلكافر وإمنا أمريكاكفار، ولكن أمريكا جتّرها جرا ال تستعني أبمريكا ال
جتّر السعودية حيث ما شاءت، يعين ما حكم هذا؟ أن جير املسلم مع الكافر حيثما وىل وحيثما 

 أراد؟
 
: أقول اي أخي احلبيب هذا السؤال طبًعا خارج عن موضوعنا، وهو واضح كالشمس، جلواب ا

رافضي علماين  صهيوينهذه ليست قضية ال استعانة وال إعانة، هذا حتالف صلييب يهودي 
ا و كله ضد الدولة اإلسالمية، ما هلا أي عالقة ال إبعانة وال ابستعانة، هؤالء قوم متالؤ كفري،  

هذا حتالف عاملي، متاأل القوم على أهل اإلسالم يريدون أن يزيلوهم وال يبقوا هلم مكااًن يف هذه 
ن بصدد األرض؛ فألجل هذا.. دعك من هذا ألن األمر فيه واضح لسنا اآلن بصدده، حن

يه سؤال فيما دأمورًا كثرية تتعلق بذلك، فمن ل بيناهنا خوارج، وقد لدولة اإلسالمية أباهتام ا
 ذكرانه فليتفضل ألنه بقّي من الوقت ست دقائق ابرك هللا فيكم.

 
ما ترتب مع  لماءالعواجملاهدين ابخلارجية من األعيان و من قذف دولة اإلسالم ماحكم : 40س

 ..على ذلك من إراقة لدماء املسلمني
 

أخي احلبيب، يعين حنن أجبنا على ذلك، حكم قذف املسلم أبنه خارجّي وما يرتتب  اجلواب :
على ذلك، قلنا أنه حمرٌم ابإلمجاع، فال شك أن الذي يقع يف ذلك فقد وقع يف هذا احملرم 
 ابإلمجاع وخيتلف أمره بنيته ومقصده، فإن كان كارًها للدين وكارًها لإلسالم فهذه ردة والعياذ
ابهلل، وإن كان ُملَبسًّا عليه واجتهد يف هذا فلعله يتجاوز عنه، وإن كان مل يتبني ومل يهتم فهو 
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آمث مرتكٌب لكبرية من الكبائر وهكذا، يعين األمر خيتلف لكن املهم أن  احلكم هو أن هذا 
 قذف املسلم، فما ابلك بقذف دولة كاملة؟  العمل كبرية من الكبائر.

 ل: النهروان كانت بني من ومن؟ وهناك أخ يسأل يقو 
ال أدري ملاذا يسأل السؤال! هؤالء هم  اخلوارجكانت ضد اخلوارج، هي أشهر وقعة ضد 
 اخلوارج حقيقة املتفق عليهم بني أهل العلم.

 
إىل يومنا هذا وأتباعه بن عبد الوهاب بق صفات اخلوارج على الشيخ حممد : هل تنط41س

 الدائمة للمجاهدين؟ مرك أهل األواثن ومعادهتخاصًة صفة قتل أهل اإلسالم وت
 

: أقول أخي احلبيب يعين من يتكلم يف الدولة اإلسالمية ويطعن فيها فكالمه حذو اجلواب 
القذة ابلقذة يف الدولة السعودية األوىل، الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومن معه، كل ما كان 

 اتباعولكن على أفضل من انحية  افريهحبذيف زمن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومن معه طبق 
األحكام يف الدولة اإلسالمية، فال مفر ألحٍد يتهم الدولة اإلسالمية أبهنا خوارج من أن حيكم 
على الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومن معه أبهنم خوارج، والصفات ألصق هبم عند هؤالء، 

نا سنتعرض ملوضوع الشيخ خبوارج وسوف يتبني ذلك؛ ألن أولئكوليس هؤالء خبوارج وليس 
سبحانه –، وهللا -إبذن هللا–حممد بن عبد الوهاب يف أثناء كالمنا يف اللقاءات القادمة 

 أعلم. -وتعاىل
 
صلى هللا –: دراستكم متخصصة يف موضوع اخلوارج، حسب علمك منذ عهد النيب 42س

غري اخلوارج كما  واألصحاب وكل العهود حىت الساعة، هل قوتل اخلوارج بعنوان -عليه وسلم
حيدث اليوم؛ يشاع بني العامة أهنم خوارج بينما احلرب عليهم حتت عنوان احلرب على اإلرهاب؟ 
السؤال أعتقد للناس اجتمعوا أن دوهلم أصاًل ال حتارب اخلوارج، هي حتارب اإلرهابيني ونتمىن 

 من الدكتور أن يفسر لنا هذه الظاهرة.
صل أن حارب املسلمون اخلوارج يعين حتت مسمى غري األخ يسأل: هل على مر األزمان ح

 مسألة حماربة اخلوارج كاحلرب على اإلرهاب؟ احلرب اليت حتصل اآلن حتت هذا املسمى.. 
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أقول طبًعا مل حيصل هذا، والذي حيدث اآلن ال حرب على خوارج وال حرب على اجلواب : 
حتارب الروافض؟" السعودية اآلن عندما هذا، ارجعوا إىل مقايل.. "هل السعودية  بينارافضة وقد 

حتارب احلوثيني فإهنا ال حتارب الرافضة، وإمنا حتارب على قطعة من الكعكة أراد حلفاؤها 
 وعمالؤها أن أيكلوها منها.

ال يوصف، ابملال  والسعودية دعمت احلوثني دعًما، يعين هم اتفقوا على اتفاٍق يف اليمن 
ياسة واستقبلوهم يف الرايض وتشاوروا واتفقوا ورتبوا كل شيء، وابلس اللوجسيت والسالح والدعم

ومسحوا هلم ابحتالل صنعاء واحتالل غريها وسلموهم اجليش ورتبوا مع علي عبد هللا صاحل.. 
كل شيء، ولكن هؤالء اجملرمون ماذا عملوا؟ دخلوا يف القطعة اليت أرادت السعودية جتعلها 

سبب اإلشكال، كانت الضرابت بسبب اختالفهم على لعمالئها فدخلوا على عدن وهذا هو 
 قسمة الكعكة كالسراق عندما خيتلفون على السرقة.

كذلك كلمة اخلوارج ارجعوا إىل مقايل: "اي مسلمون أال تقاتلون دولة اخلوارج؟" دولة اخلوارج 
ُعمان، وُعمان الرمسية املتفق عليها أهنا خوارج ابتفاق العلماء وامجاع العلماء تقريًبا هذه دولة 

حليفة، هذه داخل دول جملس التعاون اخلليجي وإن كانت ختالفهم كثريًا لكنها هي داخل 
 .. ال يقاتلون خوارجهم جملس التعاون اخلليجي، وبينها وبينهم صالت، 

فارجعوا إىل تعليقي يف  تلون كما أن خوارج عمان اإلابضيةوإذا قال قائل إن اخلوارج ال يقا
يوجد وإمنا  مسألة قتل بسيف،ليست فاملسألة فقط  سلم" عن هذا املوضوع.منتدى "أان امل

يف اإلسالم ويف خاصرة  لسنة، ويفعلون األفاعيل وهلم طعنكثرية حياربون هبا أهل ا  عندهم أمور
على  م إطالقًا، وهم كما يقولون :"مسناإلسالم طعن قوي، ولكن مع هذا ال أحد يسأل فيه

 عسل"، 
ة فهم يريدون قتال الدولة سواءً كانوا خوارج أو كانوا حىت صحابة، هم سيقاتلوهنا فأما قتال الدول

ألهنا ضد الكرسي، اي إخوة أان أدلكم رجاءً يوجد عندي على قناة الطرهوين ويوجد على النت 
عموًما احبثوا عن فيديو يسمى مساطيل آل سعود يبحثون عن املهدي، شوفوا الفيديو هذا 

يبحثون عن املهدي يريدون أن يضعوه يف السجن وسجنوا ألجله أكثر من ابرك هللا فيكم، 
 بضع وسبعني رجل وامرأة أبطفال، أطفال أصغر سجينة عمرها شهرين!

 هؤالء مجيًعا ألقوهم يف السجن خوفًا من أن يكون املهدي منهم! 
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ويريدون أن  .. إذا مل يكن من منهجهم أهنم يقاتلون املهدي ويكرهون املهدياأان أريد تفسري 
 يسجنوا املهدي، فلماذا يسجنون كل هؤالء ويبحثون عن الرجل؟ 

يفعلون هذا مع أهله مثاًل؟ ويبحثون عن عالمات لم يّدعي املهدية مثاًل، ف رجل جمنوانالإذا كان 
 املهدي اليت يظنوهنا عالمات ألهنم رجعوا هلا يف أحاديث ضعيفة.

اليمن، وهذه ذكرت يف حديث من األحاديث، يف  هؤالء املسلمون من منطقة تسمى قرعا
الرجل امسه حممد بن عبد هللا ومن آل البيت، ففعاًل هم يبحثون عن املهدي يريدون سجنه، 

هذا؟ حيمون أنفسهم من املهدي، وحيمون كراسيهم من املهدي، ماذا تقول يف ن هل تعقلو 
 هؤالء ابهلل؟ 

يعرف حقيقة هؤالء  ألي عاقل يريد أن أرجوكم شوفوا الفيديو.. مدته نصف ساعة وهو كافٍ 
 ذا القدر.نكتفي هبابرك هللا فيكم 

 
 أخي احلبيب يقول: ملاذا تكره الشعب السعودي؟:  43س
 

اي أخي أان قلت كم مرة، الشعب السعودي أقسم ابهلل على رأسي، وأحبه حًبا ال اجلواب : 
نهم، وما أتكلم إال حًبا أحبه ألي شعب حىت ولو لشعب مصر، وأان أعترب نفسي واحًدا م

فيهم ونصرة هلم مع نصريت األساسية لإلسالم، الشعب ليس سعوداًي كما يقول األخ فعاًل، 
هذا شعب اجلزيرة العربية، ولكين مسيته مبا يشتهر، بالد احلرمني وما حوهلا كل شعب اجلزيرة، 

 ان حفيدوحديثًا، أان يل عشرو  مين قدميًا وهللا إن هلم يف قليب ملكانة ال تعقلوهنا وأان منهم وهم
ه كما هم يكرهون وقد من أهل اجلزيرة، ال ميكن أن يقع يف نفسي أي شيء جتاههم، أان أكر 

وثالثني سنة، وهللا ما وجدت أحًدا خالل اخلمسة والثالثني سنة حيب آل  عاشرهتم مخسا
 من املشايخ سعود، وأان لألسف كنت أهّون عليهم وأحاول أن أمسك العصا من الوسط ككثري

 اآلن.
وقد ظهر لنا منذ فرتة فساد هذه الطريقة، ونصحنا من حياول أن يعمل هبا وهي طريقة فاشلة، 

 ابرك هلل فيكم، نكتفي هبذا واستودعكم هللا الذي ال تضيع ودائعه.
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 اللقاء السادس :
باكون وال يت : األخ يقول أن حكام املسلمني ومن اتبعهم يتباكون على موتى الكفار 44س

على كثري من املسلمني الذين يقتلون هل ينطبق عليهم حديث النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم 
 من اخلوارج ؟

 
 نك مل تسمع مجيع اللقاءات اليت تكلمناها ؛اجلواب : يبدو أ

املسلمني وحيزنون ملوت الكفار ألهنم أولياؤهم ملوت هؤالء خونة جمرمون والطبيعي أهنم يفرحون 
عالقة ذلك ابخلوارج ، اخلوارج هلم صفتان تكفري مرتكب الكبرية واخلروج ابلسيف ولكن ال 

فاجر كافر ه ذلك فليس خبارجي يقال فيه  على احلاكم فهذا هو ضابط اخلوارج من مل يكن في
ال ارج . العلماء ال يعرفون خارجيا إمتطرف وغري ذلك ولكن اليقال عليه خو  فاسق جمرم مغال

 ذكرانه . هبذا الضابط الذي 
 
ذكرها النيب صلى هللا اليت  منهاج النبوة هو اخلالفة على: هل ما حيصل اآلن من الدولة  45س

 ؟ عليه وسلم 
 

: نرجو ذلك وأن تكون هي اليت ذكرها النيب صلى هللا عليه وسلم وإن مل يكن هناك  اجلواب
لنص الذي أاتان من يؤكد اجلزم هبذا ألنه قد حيصل فرتات من العجز وحصول خالفة ألن اما

النيب صلى هللا عليه وسلم مل مينع حصول شيء يف الداخل مثل ماحصل يف األزمان السابقة ، 
ليست كلها ملكا عضودا ، ليست كلها ملكا جرباي ، ولكن الذي يظهر من خالل عظم 

قل أن هلي الذي الميكن أن يعجيبة والتأييد اإلماحنن فيه اآلن يف أحوال الدولة والكرامات الع
 تسبقتقول اهنا اخلالفة إبذن هللا اليت يقوي اجلانب الذي يكون هكذا بشكل تقليدي كلها 

 نهاج النبوة وهللا تعاىل أعلم . املهدي وإهنا اخلالفة على م
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 : ماحكم من يبلغ عن من يؤيد الدولة االسالمية أو يتعاطف معها ؟  46س
 

بغري  عليه وسلم ألنه يؤذي عباد هللا املؤمنني خائن هلل ولرسوله صلى هللاأنه : واضح  اجلواب
ما اكتسبوا وهو حمارب ألهل احلق ولكن خيتلف حاله اختالفا بينا قد يصل بدرجة معينة اىل 
الكفر وقد يكون مرتكبا لكبرية وقد يكون جمتهدا مأجورا أجرا واحدا ان كان متأوال واليدري 

لعمل وذات العمل هو خيانة هلل ولرسوله صلى أو ملبسا عليه فاألمر فيه تفصيل ولكن نفس ا
هللا عليه وسلم أما كل شخص فبحسبه عندما حنكم على عني البد من النظر يف حاله حسب 

 كالم أهل العلم وهللا تعاىل أعلم . 
 
 حكام العرب هل يصح قولك إهنم سفهاء ؟: 47س
 

م سفهاء فهذا الشك أما الكالم على حكام العرب وخاصة حكماء السعودية أبهناجلواب : 
فيه وهذا بال جدال كحكم شرعي عند أئمة العلماء ومسألة ال اشكال فيها اطالقا ألن السفيه 
هو الذي الحيسن التصرف يف األمور ويبدد األموال وينهمك يف املعاصي هذا وان كان خارج 

 موضوعنا ولكن تعريف قضية كلمة سفهاء .
  

من خرجوا يف عهد علي  ومن عاد منهم فما املقصود : عقدت مقارنة احصائية أبعداد  48س
 من ذلك ؟ 

 
: هذا قد وضحته توضيحا اتما فمقصودي ان هؤالء هم الذين مبكن أن حنكم عليهم  اجلواب

أبوصاف حمددة الميكن أن حتكم على مدينة وال دولة وال على حىت على قرية ولكن أن حتكم 
، عشرة آالف تستطيع أن حتكم عليهم  على مجاعة يف مسجد ألف ألفني ، مخسة آالف

يف التصرف كصغر سن هذه ممكن األمور ممكن أن  ةأبوصاف كصغر عقل كتحليق كسفاه
حتصرها اذا كانت الشرحية اليت أمامك حمددة وألجل هذا أان ختمت يف النهاية بقاعدة من 

لى منطقة أبن حىت حتكم ع لمون بعلم االحصاء واليفقهونهقواعد علم االحصاء ، فهؤالء يتك
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عدد الذين فيها يغلب عليهم صغار السن مثال هذه قصة طويلة جدا فأان أعرف انس أخدت 
ماجستري ودكتوراه يف مسائل قليلة من هذا النوع االحصاء يف مناذج معينة وجيلس يوزع لآلالف 

غري منضبطة يف املنطقة والشرحية تقبل وتعدل بياانهتا حىت يف النهاية أييت بنتيجة وغالبا تكون 
احلكم الميكن أن يصدره شخص اال بعد دراسة احصائية هذا ألن  ة، فهؤالء يتكلمون بسفاه

من ذكر العدد احملدود ملن خرج على علي  غرضيحصائية معتربة هذا إمقننة منضبطة وتكون 
 ألنه هو الذي يتحقق فيهم ماذكر يف احلديث أما غري ذلك فشبه مستحيل أصال .

  
 ث حداثء األسنان من أهل السنة أم هم أهل البدع واألهواء ؟ : هل حدي 49س
 

: يبدو أيضا أن األخ مل يسمع احملاضرة اطالقا حنن قلنا حداثء األسنان وصف جملموعة  اجلواب
 وأعلى علي رضي هللا عنه وظهر منهم أهنم كان جلهم كانوا حداثء األسنان خرجت صغرية 

الصحابة أي ليسوا من الصحابة ومل يدخل فيهم من شيوخ  اليت نبتت من بتةكانوا من النأهنم  
الصحابة أحد هذا هو املراد بكلمة حداثء األسنان وشرحنا معناها اللغوي يعين صغار السن 
، فهذا املعىن اللغوي اجملرد إذا كان املراد منه الظاهر. وهذا ال يوجد يف الرافضة فالرافضة أكثرهم 

 شيء.فليسوا حبداثء أسنان وال ! أرجلهم والقرب  : ل عليهمشيبان هم وأئمتهم ميكن أن يقا
فمن األنبياء ومن تبعهم كانوا حداثء األسنان فاحلديث مل الناس وحداثء األسنان كانوا خري 

يقل اال حداثء األسنان سفهاء األحالم فالبد جتمع الصفتني وهذا مقصود به من خرجوا على 
ذا هو الذي عليه علماء األمة كلهم ال أحد يقول ان علي فقط وماله عالقة أبحد بعد ذلك ه

  .كضابط للخوارج صف للخوارج عموما ومل يذكره أحدا هذا و 
 

من األايم امسه أبو منصور أو كذا  ايوم اأنتم أجربمت أخخوة املخالفني ومبناسبة سؤال من اإل
عه يف واملسكني راح سجل جوايب على السؤال وهو جواب مفحم ، وذهب ليسمليسأل ، 

هلم ،  افحامفسمعوا التسجيل فوجدوا فيه إغرفة هؤالء املساكني الذين يستضيفون العويد ، 
ورفضوا طبعا مل يسمحوا له أبن يسمعهم  اعجيب اآخر فرتجاهم ترجي فأراد أن يسمعهم تسجيال

 التسجيل اآلخر حىت الأتتيهم طامة أخرى .
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اكم للعراق ويستدل أبمور بلهاء فرددان عليه كرين بردي على العبيكان كان يقول برمير حهذا ذ  
ردا مسح به األرض فاملهم انتشر الرد بصورة كبرية وكان ردا مفحما واحلمد هلل وهذه من األشياء 

مستواه العلمي متدين  جل امسه عبيد اجلابري وأان أعرفهاليت اهتمت هبا يف االعتقال ، جاء ر 
قليال ومسح له أن يتكلم على البالتوك فعبيد  جدا ولألسف واحد من تالميذي هو الذي رفعه

اجلابري أراد أن يرد علي ، فسبحان هللا سخر ريب يل هؤالء ألهنم اليسمعون للمخالفني فمن 
بالهتهم طلبوا من شخص أن يقرأ كالمي يف الرد على العبيكان أوال مث يرد عليه عبيد اجلابري 

واألدلة مث أييت عبيد اجلابري  ابإلثبااتتوموثقا  فكان الشاب الذي يقرأ يقرأ كالما دقيقا علميا
مستواه ماهو أهل ألن يرد فبدأ يقول نقول للطرهوين ايغريب كن أديب ، ، مايعرف شيء 
مث يدخل يف سفر احلوايل شوية يدخل يف أشياء أخرى املهم حيوس مسكني  اايغريب كن أديب

ملوجودين مث الحيسنون الرد كما يذكر فأان كنت فرحان جدا ألهنم يقرأون كالمي على األخوة ا
نقدا مث يرد عليها نسيئة فأحياان  ةاالمام الرازي فاستنكر عليه قالوا كان يطرح الشبه نع

تدين يطرح شبهه قوية مث يرد عليها فإذا به يرد ردا املالشخص من سذاجته ومستواه العلمي 
هذا راح طرح كالمي فأصبح  تتأكد فهذا الذي حصل مع أبو منصورة سخيفا فالشبهفتا متها

 كالمي ردا على ماذكروه وهو يظن أنه أتى هلم أبنين أتيت بكالم غري معقول فاحلمد هلل 
بعا يف الغرفة وكتبت له ط ندهمفاملهم الشيخ عبيد من فرحيت بعد مامسعت كالمه دخلت ع

نريد منك ردا هذا املدعو الطرهوين له رد آخر غري هذا الرد  ابسم مستعار ايشيخ عبيد رجاء
فمسكني ، ه عليك لرتد عليه وأعطيتهم الرابط فقلت له ايشيخ البد أن ترد عليه ؤ عليه فأحد يقر 

على شقاشق الطرهوين فإنه يشقشق يف الكالم  أستويف الرداعتذر وقال : اين أعلم مل أستطع أن 
 متام مابدأته . إ األخوة واألخوات أن جيتهدوا يف ويتبلغ فيه وكالم من هذا القبيل وعلى مجيع

ألين أسعد هبذه الردود البلهاء ألنه يثبت أمام الناس أهنم عندهم فراغ علمي  وراحت علي
 والحجة لديهم واحلمد هلل .
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نأخذه وسؤال يف الصميم األخ يقول عندان سؤاالن سؤال يعترب نوعا ما بعيدا ولكنه ملخالف فس
 فنبدأ به 

ن العدد حمصورا بعدد ميكن احلكم عليه فهل ميكن ن يكو يقول : قلت إنه جيب أ:  50س
 حصر العدد برؤوس القوم أقصد رأس اجملموعات أو الكتائب ؟ 

 
الميكن أن نقول  أبنهلكن عليه اعرتاض ، ذا كنا نتكلم عن جمموعة مقاتلة اجلواب : ميكن إ

داثء األسنان فالقادة مل يكونوا ح القادة بل ابلعكس مسألة اخلوارج أايم علي رضي هللا عنه
 .أكثر القادة كانوا كبار السن ولكن أكثر الذين خرجوا كانوا صغار السن 

مث اذا حصران األمر فنحتاج اىل احصاء سليم علميا يعين البد أن حتصر الكتائب كلها فعال 
التابعة مثال للدولة االسالمية مجيع القادة ومجيع الكتائب وتعرف كل قائد ماسنه ومامستواه 

،  سراايففيه ، ويف نفس الوقت البد أن حتدد لنا كم عدد الكتيبة ومامستوى القائد  العقلي
فيه نقاط تفتيش فهذا األمر لو سلمنا فهو أيضا من  وفيه ألوية وفيه وحدات فيه كمائن

 املستحيل حنن قلنا هذا خاص مبن كان يف زمن علي رضي هللا عنه وقد انتهى هذا األمر .
  

 ا الوقت ابلذات تتكلم يف نصرة الدولة االسالمية ؟ : ملاذا يف هذ 51س
 

يل من أول يوم أعلنوا فيه اخلالفة ارجع وسرتى ، لست يف هذا الوقت يف احلقيقة : اجلواب 
يفرح هبم وأن أن الواجب على املسلم أن الكالم عنهم ويف اثبات يف جدا جدا  اواضح بياان

والبيان موجود ومنشور اكتب فهم فيما فعلوه يؤيدهم وأن يقف جبانبهم وبصفهم حىت وإن خال
 هذا شيء  عن اخلالفة .بيان الطرهوين يف قوقل 

والشيء الثاين أان أنصر اجملاهدين من قبل ماأرمى يف السجن ويف اجلريدة الرمسية ارجع اىل 
األمريكان وغزوهم للعراق وستجد ردودي على  عنجريدة املدينة املنورة وستجد فيها مقايل 

جملاهدين من أول ومن أايم هو منافحة عن ايكان وستجد أشياء كثرية فمنافحيت عن الدولة العب
 .حرب أفغانستان فاملوضوع ليس اليوم والشيء لكن أنت علمت به اليوم 
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لسعودية فأقول له أان ال أهاجم اآلن اال السعودية ألهنا ما ملاذا الأهاجم مصر كما أهاجم اأ
ات مصر ال عالقة يل هبا حاليا أان أتكلم فقط يف السعودية ختصصي فأي بلد أخرى وابلذ

وثالثني سنة وهذه خربيت وتعاملت مع من أول  ختصصي ألين درستها وعشت فيها مخساوهي 
أما مثال يف مصر أان ال ، امللك اىل الفراش والكناس يف الشارع وعشت بني مجيع الطبقات 

أتكلم اال فيما أحسنه وفيما أتقنه وبقية البالد  يف مصر وأان ال أحداأكاد أعرف شيئا ماأعرف 
 يتكلم فيها .ومنها مصر هلا أهلها وهلا من 

 
 سؤال يتعلق مباسبق وأن سببه مابيين وبني آل سعود .:  52س
 

أان الشك بيين وبينهم حنل وأثر لكن العالقة لذلك اطالقا مبا أفعل أان الذي أفعله اجلواب : 
ف وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يقيين شر ما أفعل ولكن هذه مسئولية اآلن يوردين املهالك وأعر 

شرعية فأان أخص السعودية _ أان ال أستطيع قول كل ماعندي أان الذي عندي كثري جدا 
ألف أو مخسني  40اىل حوايل  هبا ولكن يكفي أن أقول الصفحة على تويرت وصلت التغريدات

 ألف تغريدة كلها يف السعودية 
ية من ضمن األمور األساسية أهنا هي عمدة وحربة قتل اإلسالم واملسلمني يف العامل السعود

يت جبوارها أي بلد أخرى هي تضرب يضرب هبا اإلسالم يف كل مكان الأي فهي احلربة اليت
من ألهنم علماء هلم منزلة يف نفوس الناس تلبيس باالسالم مبا لديها من مال ومبا لديها من 

لمية ابملرة وإمنا متأثرة فتاوى غري عبالوقت هم يسوغون للحاكم وملا يريده  احلرمني ويف نفس
السياسي والناس يتأثرون بذلك فالسعودية مصيبتها من جانبني تدعم أهل الكفر  ابلضغط

وتضرب  يد الضاربة ابملال وبكل ماتستطيعلضرب االسالم واملسلمني يف كل بقاع العامل هي ال
تل أهل االسالم احلق ، اجرامها اسلحتها وهي أبسلحتها متد كل من يقاآلن فعال بطرياهنا وأب

يهمين فالذيل ال يهمين فهي اليت تدفع املال وهي  الذياملتناهي هذا أان أريد أقطع رأس احلية 
ألموال اليت حتارب هبا االسالم فهي تدفع للتحالف يف كل مكان اباليت تؤيد وهي اليت تدعم 

د يف كل أي بل تدعم هذه األعمال من السعودية كله من السعودية يف مث تدعم ابلفتاوى اليت
ال .  ،  فألجل هذا مهنا السعودية ليس حقدا عليها ألهنا اعتقلتين مكان يف لبنان يف العراق
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ذوين به ولكنهم ليسوا على حق لو كانوا على حق كنت صربت على ماآفهذه قصة أخرى ف
د أان الوحيد الذي يستطيع أن أفضح ماهم عليه ألمور هم حرب على االسالم واملسلمني وأكا

وجدت غريي لسكت لو وجدت غريي يقوم مبا أقوم به اآلن  عدة ألمور كثرية جدا فو هللا لو
 9ال تتخيلوها عندي  وضغوط أمنية تعرض لضغوط أسرية وضغوط سياسيةأللسكت وإين 

يل ، أان أحرج أسريت وأعرف من سبة بنات يف احلرمني وأحفادي هناك فاألمر ماهو سهل ابلن
ال أجد أحدا  أفعل هذا ألين أتكلم فيه وحصلت قطيعه بيين وبني بعض أهلي ولكين حيزن مما

القائمة ضد حرب  ةيقوم مبا أقوم به اآلن ، وأما نصريت للدولة فهو جزء ألهنا هي اليت متثل احلرب
سعودية وحرهبا على اإلسالم وكل ماحيصل اآلن مع الدولة هو بسبب اللمسلمني لالسعودية 

واملسلمني .. واآلن جيش اإلسالم وأحرار الشام واجلزء املتبقي من النصرة اجلوالين ومن معه 
هؤالء كلهم يدعمهم السعودية من يعطيهم املال لقتال الدولة السعودية وقطر واإلمارات 

 وابلتنسيق مع أمريكا ومن تدرهبم أمريكا أبموال السعودية 
 دين .. وجيش علوش اخلائن ودعمه من السعودية .. النظر إليه مقزز أصال مسته واألمر وهللا

 ودله وقارن مثال بينه وبني الدكتور أيب بكر البغدادي ستعرف الفارق .
 

ملحوظة : التسجيل الصويت به إضافات يسرية مل تفرغ هنا من أرادها فليستمع إليه يف هذا 
 الرابط . 

 
 

 اللقاء السابع :
من  تكفر بغري مكفر وهو موجود ال ختلو مجاعة: لو كان هناك أفراد من جنود الدولة  53س

 هؤالء وإن كانوا قليال فهل تتحمل الدولة ماقاموا به هؤالء ابلرغم من قلته ؟ 
 

توى مشاخيها : حنن تكلمنا يف هذا وقلنا الذي يلزم الدولة فقط هو كالمها الرمسي حىت ف اجلواب
فهموين من قصر  ماهم خوة هذه دولة وأان من بداية املناظرة من األساس اي إال تتحمل فتواها 
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التفكري أان أردت ماهية الدولة وأعطيتها جزءا معقوال ألن كل ماسيأيت سيرتتب عليها يعين ملا 
أي دولة من الدول السعودية أقول دولة يعين حنن اآلن يف دولة كدولة العراق مصر سوراي 

من مشايخ أي دولة من هؤالء وقال قوال فهل هذا ملزما  شيخاملعروفة وطلع  أبمسائها املشهورة
هلا بل ابلعكس ميكن الدولة حتاسبه على هذا القول وهذا موجود اآلن وحنن كتبنا كتااب عن 

عامل من كبار العلماء اجلهابذة وهم اآلن يف  12العلماء واملشايخ يف سجون اململكة ونشران 
م خالفوا الدولة يف توجهها فاألفراد هلم مايفعلون وهم يسألون عن أفعاهلم السجون ملاذا ؟ ألهن

، واملشايخ كذلك ، والقضاة كذلك ، الدولة متثل نفسها ابعتبار القيادة والشيء الرمسي الذي 
فكل واحد مسئول عما يصدر منه ، وحىت نكون قد مهما كانوا يصدر منها ، أما األفراد 
ى يد من يكفر الدولة أتخذ علإن ألن هذا الكالم ذكرانه نقول استفدان من طرح السؤال 

على من كفروا والدولة أخذت على  لألخذلتكفري وموجود فيديوهات ابلباطل ومن يغلو يف ا
 أيديهم وعاقبتهم أشد أنواع العقوابت وهللا تعاىل أعلم 

 
هل هم خوارج  مالذين خرجوا على عثمان رضي هللا عنه حول: شيخنا الطرهوين سؤايل 54س

هنم خوارج األحاديث جاءت فيمن من بعدهم ومل تقصدهم وما هو قول أم ال ؟ وإن قلنا إ
 سبب ذلك ؟  م ؟ وإن كانوا ليسوا خوارج فماالعلماء املتقدمني فيه

 
: هؤالء ليسوا خوارج وإمنا هم بذرة اخلوارج كما كان الذي جاء للنيب صلى هللا عليه  اجلواب

عدل ايحممد . وامسه ذو اخلويصرة هو أيضا البذرة األوىل متاما للخوارج ومل وسلم وقال له : ا
يف عهد النيب صلى هللا وعليه وسلم وماعومل معاملة اخلارجي وكذلك الذين  ايكن هذا خارجي

خرجوا على عثمان رضي هللا عنه مل يكونوا خوارج ومل يعتربهم العلماء من اخلوارج ألهنم الينطبق 
اخلوارج ألهنم مل يكونوا يكفرون ابلكبرية كانوا فقط مشكلتهم مع عثمان رضي ضوابط عليهم 

ئر ، وعثمان رضي هللا عنه مل يرض أن يدافع عنه حىت هللا عنه وخرجوا عليه العتقادهم أنه جا
وارج وهذا ابتفاق بسببه فلم يعتربهم العلماء خوارج وال حيكم عليهم حكم اخل التراق الدماء

الكالم يف اخلوارج هو عمن خرج يف زمن علي رضي هللا على أن أهل احلديث  أهل العلم ينص
 عنه وإن كان من قبلهم نواة هلم وهللا تعاىل أعلم 
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دولة االسالم وأن أمريها هو أهنا : هل الدولة االسالمية تكفر من قاتلها ألهنا تعتقد  55س
ذين حاربوا الدولة ال يتخلفون عن تطبق الشرع وال خيفاكم أن الدولة هنا ألخليفة املسلمني أم 

 تطبيق الشرع ؟ 
 

يف الرد على شبهة من يقول مفصال تفصيال واسعا :  هذا السؤال سيأيت اجلواب عليه اجلواب 
 يقتلون أهل االسالم ويرتكون أهل الكفر واألواثن 

لى سبيل يقاتلها وإمنا تكفر الذي يقاتلها عاحلقيقة التكفر من قاتلها ألنه  ولكن الدولة يف
العموم ألهنم يريدون ازاحة شرع هللا من األرض اليت حتكمها الدولة ، يعين هو يهاجم الدولة 

أساسا ويريد أن أيخذ األرض فإذا أخذها  إذن هو معتدويريد أن أيخذ األرض من الدولة 
الدولة وهذا اجتهادها أهنم سيطبقون شرع الشيطان وليس  هالذي تعتقد؟ فماذا سيطبق فيها 

وهذا هو املشاهد عند كثري من اجلماعات وكثري من ، يطبق فيها قوانني البشر ، سرع هللا ش
االخوة اجملاهدين سلموا بعض املناطق ألانس حيكمون حكما مدنيا ، أانس عندهم نظرة علمانية 

 ايطبقون شيا بقوا شيئا من الشرع إمنبعيدة متاما عن تطبيق الشرع واإلخوة الذين حياولون يط
وعلى استحياء وليس يف مجيع األحوال هذا شيء مشاهد ومعروف ، اليطبق أحد الشرع  ايسري 

تطبيقا اتما إال يف الدولة وهذا مشاهد ألن الدولة هلا سلطة اآلن دولة خبالف اجلماعات 
يسيطر على منطقة صغرية اليستطيع أن يقيم فمن األخرى كلها تنظيمات وأحزاب وفصائل 

ت أن تقيم مجيع أمور فتحكم منطقة عظيمة واسعة واستطاعا الدولة وأم الشرع فيها كامال
 النظر والتفرقة يف هذه األمور من البد فالدولة كما بينا يف ماهية الدولة فألجل هذا افرتق األمر 

  
 : ماحكم من كفر بغري مكفر ؟  56س
 

 ؟ حنن قلنا الذيماحكم األحناف الذين كفروا بغري مكفر ؛يعين نعيد احملاضرة .. : اجلواب 
ألنه اليوجد قاعدة تسمى من كفر بغري مكفر هذا غري موجود واحد من اثنني كفر بغري مكفر ي

كقاعدة ، ولكن كتنزيل موجود ، هناك عامل يكفر بغري مكفر ، وهناك جاهل يكفر بغري مكفر 
كفري على حدا ألنه أخطأ يف تنزيل الت، فالعامل الذي يكفر بغري مكفر جمتهد مأجور أجرا وا
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بغري مكفر فهو بني أمرين اما كفر وإما الذي كفر شخص واليوجد مكفر ، وأما اجلاهل 
 ارتكب كبرية من كبائر الذنوب هذا فصلناه يف بداية احملاضرة .

 
يوالون الصليبني من : عندما نرى يف الساحة من احلكام وقادة الفصائل اجلهادية 57س

 هنم كفار؟ م فهل نستطيع القول إ نواقض االسالواملالحدة ، ويقعون يف
 

التكفري العيين كما ذكران وعموما ويبقى : النقول إهنم كفار وإمنا نقول وقعوا يف الكفر اجلواب 
ئة مليون يعين يف النقاط الباقية واليت مل اهذه املسألة سيأيت التفصيل فيها يف مسألة تكفري امل

واقض االسالم وتكفري الدولة ملن يقع يف هذه نستطع نتكلم عنها اليوم . سيأيت الكالم عن ن
 النواقض وما إىل ذلك . 

 
دى الدولة وحيارهبا جمددا : ماحكم من ينكث عهد االستتابة من أسرى الفصائل ل 58س

 عطته األمان وفرصة التوبة وهل هذا الشخص يكفر ؟ بعدما أ
 

هل كانت استتابته من  اليت تنظر فيها هل هذا الشخصهي : هذه حالة عني الدولة  اجلواب
هل قاتلها ألجل حرصه على مال ، هل حرصه ؟ ملاذا قاتل الدولة  ؟ردة فعاد وارتكب انقضا 

على انتقام أو يف شيء يف نفسه سابق ، هذا تنظر فيه الدولة ألهنا حالة عني تتعامل فيها عن 
 طريق القضاء . 

ارتكب انقضا لإلسالم  وجد هذا الشخص سيعرض على القضاء وحيكم عليه القاضي فإن
وأقيمت عليه احلجة وانتفت عنه املوانع فإنه سيقتل ردة أو يقتل ألنه قتل نفسا أو استخدم 
على أنه جاسوس وسيأيت الكالم عن اجلاسوس وهكذا وهذه مسئولية الدولة وليست مسئولية 

 مفيت . 
 
قع الدولة دار عليها خارطة العامل مكتوب على موا : انتشرت صورة لكتب جغرافيا 59س

 اسالم وبقية الدول العربية دار كفر هل يلزم ذلك أن الدولة تكفر كل من ليس يف دارها ؟ 
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: هذا نصت عليه الدولة وموجود يف كتبها كتب التوحيد اليت تدرس للطالب يف  اجلواب

لة عن ويف بيان الدو املدارس ومذكرات التوحيد والعقيدة اليت يف اجلبهات فكلها تتكلم يف هذا 
قالت : كل دولة غلبت عليها أحكام الكفر فهي دار كفر وليس الذين يعيشون فيها عقيدهتا 

حكم ساكنيها فهم ينصون على أن بني من املسلمني بكفار ، يعين يفرقون ببني حكم الدار و 
تغلبت  وإمنا الدار أصبحت دار كفر ألنه املسلمني يف بالد االسالم اآلن كلهم على ماهم عليه

 قول وهيها أحكام الكفر وزالت عنها أحكام الشريعة فهذه وجهة نظر يعين الدولة تبنتها و عل
الدعوة النجدية ، قد خيالفهم البعض ولكن هذه مسألة علماء كثري من أهل العلم ومنهم ل

 ساكنني . للتكفري مبا حنن فيه وليس فيها فقهية ماهلا عالقة 
 
عبد بن ة االسالمية وبني منهج الشيخ حممد : هل هناك وجه شبه بني منهج الدول60س

 الوهاب ؟ 
 

: ليس وجه شبه وإمنا مطابقة سواء بسواء وحذو القذة ابلقذة وإن كانت الدولة أدق  اجلواب
 .أو الدعوة الوهابية وأضبط وأقوى يف بدايتها خبالف احلركة الوهابية 

 
وإمنا هي حتارب الدولة وهي  : ما الرد على من يقول تكفري السعودية تكفري بغري مكفر61س

 يف وسط التحالف ألهنا تدافع عن أراضيها وليست حتالفا ألمريكا ؟ 
 

: وهللا الذي يقول هذا امنا هو غائب عن الوعي فإذا مل تكن املواالة مكفرة فما الذي اجلواب 
بغري  لكن تكفري ، كفراملغري مواالة من النوع أهنا ة نظر يكون مكفرا وإمنا يكون هناك وجه

ألن املواالة من أعظم نواقض اإلسالم ، ومن أعظم املكفرات لكن  ... هذه بالهة؟ مكفر 
فقد يكون مواالة ال تصل اىل درجة التكفري وهذه ال ميكن أن يضبطها اال دقيقة حيصل تفرقة 

وهلا مسوغات وابلنسبة للدولة السعودية األمر خيتلف متاما فهي ليست  ةجهابذ أكابر علماء
سالم ال هي حتارب اإلليست قضية أهنا حتمي أراضيها ال ففقط حذاء ، نعل تركبه أمريكا  اال
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ة ئبقاع املعمورة ال عالقة هلا حبماية أراضيها هي حتمي كرسيها مبحاربة اإلسالم ومتواطمجيع يف 
 أمريكا وروسيا وإسرائيل وأورواب واحلوثيني والرافضة وااليرانينيطوب األرض مع ومتآمرة مع 

كلهم مع بعض لضرب االسالم واملسلمني وممكن نبني هذا ابلتفاصيل واألدلة يف لقاءات 
 أخرى . 

 
يكفر أحد الطواغيت من احلكام كان يعرتض عليه أبنه البد أن  البعض: عندما كان 62س 

 يفضل رؤايه على رؤاي الشرع فما صحة هذا الكالم ؟
 

العموم هذه احلجة حجة داحضة يقول  لىع : هذا السؤال قتل كالما من غريي ولكن اجلواب
الشخص إذا ووجه وقيل فالن من الطواغيت هذا كافر ألنه حيكم بغري ما أنزل هللا ويبدل حكم 
هللا فيقول الكفر ابحلكم بغري ماأنزل هللا مشروط أبنه يرى حكمه مساو أو أفضل أو أنه يسعه 

غري ما أنزل هللا فهذه كلها من النواقض حىت أنه يراه غري مساو ولكن يرى أنه يسعه أن حيكم ب
ومن الردة فإذا قال : ال . حكم هللا أفضل من حكمي فإنه اليكفر ، هذا الكالم كالم نظري 

استبدل يف  هومقبول أنه يقول ان حكم هللا أفضل من حكمي ولكن هل هو يف حكم واحد 
نون يزيح به شرع هللا وحيكم احلكم حنن نتكلم يف استبدال الشريعة ويف التشريع ويف تقنني قا

 بشرع آخر هذه قصة أخرى الخنلط بني األمرين هذا أوال . 
ائة مرة وألف األمر الثاين أن هؤالء يستعبطون ألهنم يرون أن حكمهم أفضل من حكم هللا م

فهل واحد منهم يستطيع يقول أان ظامل وأن حكمي ملاذا ؟ أو على األقل أنه مساو مرة كمان 
ن حكمي ظلم للناس هل أحد يقر بذلك على نفسه أم على العكس متاما حكم ابطل وأ

يقولون حنن حنكم بني الناس أبفضل مايكون وحنكم ابلعدل وجنتهد فيما ينفع الناس وهذا دليل 
الزم أن أقول هلم هل أنت ترى حكمك أفضل من ليرى املساواة واألفضلية وليس ابعلى أنه 

عادل وأنه صاحل وأنه ينفع الناس فهذه مساواة أقل  حكم هللا ؟ فإن قال ان حكمي حكم
يصدر من كالمهم سخرية من الدين واستهزاء به وبعقائد كلهم . و  مافيها إن مل تكن تفضيال 

 فهؤالء الينتظر هلم أن يوقفوا .سالم ، وبتطبيق الشرائع وكل ذلك اإل
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أعرف  ال : وهللا اينقاض من القضاة حكم بشيء خيالف الشرع فلما أوقف ق هذا الكالم يف
كذا ولكين حكمت هكذا رغبة يف مال أخذته أو خوفا من أن حكم الشرع يف هذه املسألة  

 أفصل من وظيفيت أو حنو ذلك فهذا الذي ينطبق عليه مايقوله األخ . 
بن ابز كفر بورقيبة وكفر صدام حسني ان من قبل أالعلماء وقد ذكرانها  نالثابت عإن مث نقول 

مجاع ومل يقم أحد منهم احلجة على هؤالء دية كفرت عبد الناصر ابإليف والدولة السعو وكفر القذا
 ومل ينادوا على اقامة احلجة على هؤالء ألن هذه األمور واضحة والحتتاج اىل حجة 

ملاذا حيكم وهو محار .. على يعين حاكم بلد واليعرف أن هذا ينقض اميانه فلماذا حيكم ؟ 
 يفهم ولو شيء يسري . األقل حيكم وهو إنسان

 
 بكر البغدادي حفظه هللا ؟ ماحكم من أنكر خالفة أيب:  63س
 

سلطة اخلليفة فمشكلته فإذا كان حتت ؟ : هذا السائل حتت سلطة اخلليفة أم خارجها اجلواب 
نكث اخلارج عن ويل األمر فيعترب أنه عن ويل األمر فيعامل معاملة  ايعترب خارجمشكلة ألنه 

هذا حكمه ، أما لو كان يكون مات وليس يف عنقه بيعة كان ابيع أو رافض للبيعة ف  البيعة إذا
خارج سلطان اخلالفة يعترب أخطأ يف اجتهاده أنه ينكر واليته على هذه البالد فإذا كان ينكر 

هذه اخلالفة ال  طالقا ويرى أنبه إاخلالفة كخالفة مبفهوم اخلالفة فهذا اجتهاد قد اليؤاخذ 
هذا وقتها عنده وجهة نظر هذه أمور ختتلف ابختالف األشخاص واختالف  تقوم وليس

 ابرك هللا فيكم .كل شخص له حكمه أحواهلم  
 
 : هل تسمية الصحوات بصحوات الردة يعترب تكفريا ؟ 64س
 

: لو اعترب تكفريا هو تكفري ابحلال تكفري وصفي ليس تكفري لألشخاص أبنفسهم اجلواب 
اإلسالم جيش صحوات ردة ألنه يقوم بعمل خيدم الكافر ضد رفعة وإمنا ككل فهذا اجليش 

.. سواء كان الشخص متفهم هلذا كما قال العدانين : يدري أو اليدري  وضد دين اإلسالم
هذا هو مراد الدولة لكن األشخاص أبعينهم خيتلف وضعهم وقلنا كل شخص يكون حبسبه 
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يلبسون على الناس أنه مثال أهنم خرية  فأمثال العويد ومن معه. فهناك أانس ملبس عليهم 
على الدولة االسالمية أهنم خوارج فكثري يقولون خلق هللا يف األرض وهؤالء كذا  وهؤالء كذا و 

مون أبموال من السعودية وقطر وتوجيهات و علناس يدخل معهم وهو اليدري أهنم مدمن ا
 .مجيعا أمريكا حىت التقوم دولة االسالم ألهنا خطر عليهم 

 
هل فمن عامل معترب معينة دولة مجاعة أو أو ما : لو صدر حكم التكفري جتاه شخص 65س

 يلزم العوام أن أيخذوا به ؟ 
 

تيه على قدر مالديه من مستوى : هذه كأي مسألة علمية العامي مذهبه مذهب مف اجلواب
ن هذا وتعقل فهناك درجات بني مستوى تفكري العامي وطالب العلم متفاوت ، فإذا كا فهم

أمور حياته وأمور دينه فإذا وجد هذا العامل يفيت يف  العامي يستفيت هذا العامل يستفتيه دائما يف
فيلزم هذا العامي يف هذه املسألة أن أيخذ مبذهب  دولة الفالنية أو اجلهة الفالنيةبكفر ال املسألة

يلزم هؤالء العوام أن آخر يستفيت علماء آخرين خيالفون هذا العامل فالهناك مفتيه هذا  ولكن 
أيخذوا بفتوى هذا العامل ، فهي مسألة استفتاء عامي لعامل سواء كانت يف مسألة كفر أو صالة 

الناس مجيعا أن أيخذوا بفتوى عامل أو دين أو أي شيء آخر ولكن اليلزم أو صوم أو زواج 
 يف فتواه وخيالفه غريه . ئافإنه قد يكون خمط

 
 : هل يوجد تعليق على موضوع األخت اميان ؟ 66س
 

حنن ذكران يف تويرت ويف الفيس وقلنا اللهم العن من سلمها واحشره مع من سلمها اجلواب : 
اليهم ، اخلبيث الذي سلمها فبإذن هللا سيأتيه العقوبة من البشر قبل أن أيتيه العقوبة األخروية 

األمثلة أروع ت ويكفي ثباهتا ويكفي أهنا ضربت فبإذن هللا أتتيه سيوف اخلالفة تنتقم لألخ
ثبتها هللا وتقول هلم حييطون هبا الذين هؤالء يعين امرأه عاملة عاملة وسبحان هللا كيف يف وسط 

 الكفار ومن واالهم .  أركان ابقية وتتمدد الكلمة اليت ترتج هلا 
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وال ال أمثل إال نفسي طيب .. اي إخوة أان ال أمثل الدولة اإلسالمية أبي حال من األح
نا ذلك من البداية قد ال يعجبين أمور يف الدولة والدولة اليعجبها أمور عندي لوقد قفقط 

 ولكننا نقول احلق فقط .
أن أقول كلمة قلتها منذ زمن أن الدولة لو كفرتين وقتلتين فال أغري كالمي فيهم  ريدوال أ

ل هللا أن يغفر يل وهلم ولكن أان أقول فيها وأسأ أخطأواوسأعترب أن ذلك وجهة نظر منهم 
 احلق يف الدولة بغض النظر عن أي شيء آخر . .

 
ملحوظة : التسجيل الصويت به إضافات يسرية مل تفرغ هنا من أرادها فليستمع إليه يف هذا 

 الرابط . 
 
 

 اللقاء الثامن :
 
 خاص ابلعلماء دون غريهم ؟  : موانع التكفري وهل التكفري 67س
 

ة عن مخس أزعجت البعض وهي موجودة وهي عبار :هذه املسألة كتبنا فيها مقالة  باجلوا
يروق للبعض أو سواء كان الرد على الغالة وتربئة الدولة منهم وعلى كل حال امسها مقاالت 

يروق هلم وهذا دين هللا سبحانه وتعاىل وحنن ندين هللا سبحانه وتعاىل هبذا فالتكفري ذو شقني ال
لسؤال خارج عن موضوعنا وسنتكلم عنه يف احملاضرات التالية إبذن هللا ولكن مع ان هذا ا

عاقال فأوال ننصح أي شخص يريد أن يتكلم يف  لكالم ولكن نريد ان يكون املتلقيسنلخص ا
أي مسألة يف العلم يقرأ أوال مقالة من أي صنف أنت ؟ ألن الناس ال خترج عن ثالثة أشكال 

. ولكل صفات  اوإما أن يكون طالب علم وإما أن يكون عامل اإما أن يكون الشخص عامي
 وعليه التزامات فهذه سرتيح كثريا . 
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توجهني تكفري الكافر األصلي فهذا ال حيتاج علم امنا إىل يتوجه  أنهقلنا فأما مسألة التكفري 
 فقط مسلم فيعرف أن اليهودي والنصراين والذي ينكرحيتاج من الشخص أن يعرف الدين 

 والذي اليؤمن برسول هللا كافر فهذا يلزم الكل ألنه مما علم من الدين ابلضرورة .د هللا وجو 
وأما تكفري املسلم الذي خرج من اإلسالم ابرتكابه انقضا أو ألجل ردة أو زندقة وحنو ذلك 

 قرأوافهذه يف جل أحواهلا ختفى على العوام بل على كثري من العلماء .. وأان أنصح اإلخوة إذا 
 هذا األمر أن يذهبوا إىل بعض الرسائل رسائل دكتوراه يف مكفرات أو نواقض اإلميان اليت يف

رسائل دكتوراه يف عشرة ... بني العلماء وردود  اكبري   اشبه متفق عليها فسيجد فيها خالف تكون
..جلس فيها عامل من العلماء سنوات  ألن النواقض أكثر من العشرة نواقض العشرة أو حنو ذلك 

 وحراب بني العلماء يف هذه النواقض فكيف يف أمور أخفى من ذلك . وجتد خالفا شديدا
وأمر التكفري البد أن يكون الشخص عنده مؤهالت كثرية جدا البد أن يكون عنده احاطة 

يعرف ، واالستنباط  الت وعنده أصول يف احلديث يعرف دالالت األلفاظبصحة االستدال
 سنة ندرس العلم فكيف ابلعامي 35اي حنن نغوص فيها بعد وتعارض األدلة قضاالتفسري 

يعين الكافر الذي ليس بكافر أصلي ال يستطيع أحد أن يعرف حاله اال العامل ، والعامل خيتلف 
من أايم العلماء هذه ألجل هذا أكثر القضااي فأيضا معه علماء آخرون ويبقى األمر يف نزاع 

قاضي يتبىن قوال من أقوال العلماء وحكمه ينفذ حىت لو القدامى الذي يبت فيه القضاة ألن ال
الزنديق واملرتد ألنه يوقف للقضاء أهل العلم يف كان خطئا فسينفذ حكمه ، إذا رجعنا ألحكام 

إذا حكم القاضي أبنه فإذا حكم القضاء بردته وزندقته حوسب على ذلك وضرب عنقه ، أما 
هذا كما أمره وسكت العلماء الذين يكفرونه و  توبته وحنو ذلك فقد انتهى مسلم وأبنه قبلت

على الغالة فيها أن هذا مرجعه يف النهاية ال عالقة له على  ذكرت يف السلسلة اليت رددان
االطالق ابلقتال ، قد حيصل قتال مع مسلم ماهو شرط تكفر الشخص حىت تقاتله ، أنت 

طائفة ممتنعة ألجل أشياء ، أو مع  تقاتله إلقامة شرع هللاقد تقاتل املسلم ألنه صائل عليك ، 
 قضية القتال مسألة أخرى . كثرية ف

 ..وقد يقول أان أريد معرفة هذا الشخص كافر مرتد حىت ال يتزوج من عندي حىت ال يورث 
كل هذه األمور التقام على فهمك أو فهم اآلخرين وإمنا تقام على حكم قضائي فال ينفسخ 

فهناك حكم قضائي يلزم الناس املرياث إال حبكم قضائي .. والمينع النكاح اال حبكم قضائي 
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ابلكفار مل حيصل هلم أي شيء ،   هللا عليه وسلم يف عهده كان مليئا يف األحكام والنيب صلى
فاملنافقون اذا رجعتم لتفسري سورة البقرة يف عالمات املنافقني يف أوائلها قال تعاىل : ) مثلهم 

أضاءت ماحوله ذهب هللا بنوره وتركهم يف ظلمات اليبصرون ( كمثل الذي استوقد انرا فلما 
بنور اإلميان يستضيء  املنافق يقولونواخللف واألمثلة اليت ضربت يف املنافقني وعلماء السلف 

يف أنه ينكح املسلمات ويرث وكذا وكذا وهو يف احلقيقة كافر عند هللا سبحانه وتعاىل والنيب 
مينع  هم وملحيفسخ نكا ومع ذلك ملاملنافقني ويعلم أهنم كفار صلى هللا عليه وسلم كان يعلم 

 سلول نفسه ،أيب بن مرياثهم وامنا بقوا على ماهم عليه حىت عبد هللا بن 
وحىت نرد قاالت وهي حتتاج اىل كتب حىت نفصل فيها هذه امليف  أمجلناهاإمنا و فاملسألة طويلة 

  نرد عليه هذه أتخذ كتبا .يقول أحد بقول من املعرتضني ماعلى الشبهات وكل
 
بن ابز رمحه هللا أنه يكفر من يقول بكروية األرض فما الرد ابعض الناس اهتم الشيخ :  68س

 على ذلك ؟ 
 

 .  القا ألن الشيخ نفى عنه هذا وأهنا كذبةومل نتعرض هلا إطحنن هذه مل نذكرها اجلواب : 
وران فقط والشيخ مل يرتاجع عن فكالمنا حول دوران األرض حول الشمس املوضوع يف الد

ن الشمس هي اليت تتحرك وهي اليت تدور واألرض قي علماء اململكة على ماهم عليه أذلك وب
فالشيخ كفر من قال إن الشمس اثبتة ، وان األرض .. علماء الاثبتة يف مكاهنا هذا الذي عليه 
 هي اليت تدور حول الشمس . 

لشيخ هو نص كالمه بغض النظر عن صحته نوافقه أم عندان صورة الكتاب .. ما نقلته عن ا
 ال نوافقه .

 
ن املشرع اليكفر اال إذا بدل شرع هللا ابلكلية أما : الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يقول إ 69س

 اذا بدل حكما أو عدة أحكام فال يكفر ؟ 
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، فرق بني أن  : نقول هذا الكالم غري صحيح إن قاله الشيخ ابن عثيمني أو قاله غريه اجلواب
حيكم يف مسألة خبالف شرع هللا ، وبني أن يبدل حكم هللا ، تبديل الشرع هذا تشريع والتشريع 
هو شرك فالتشريع خاص ابهلل ) إن احلكم اال هلل أمر أال تعبدوا اال إايه ( فحق هللا سبحانه 

هذا كفر أكرب اته فوتعاىل فال جيوز أن يشاركه فيه أحد فمن شارك هللا يف شيء من اختصاص
 . رضي بذلك أو عمل بذلك فهو جعل نفسه ندا هلل سبحانه وتعاىل ، ومن

 فتبديل الشرع مسألة واحلكم خبالف الشرع مسألة أخرى . 
هذه صورة ذهنية ليست واقعية ألنه ماهو شرع هللا ككل هذا فيعين ولو بدل شرع هللا ابلكلية 

وم والبيوع املعامالت النكاح الطالق العتق يعين أحكام شرع هللا كالصالة والص صعب جدا .
اتفاق يف بعض والوالء يعين شرع هللا فهذا شيء واسع جدا جدا مث سنجد يف النهاية هناك 

يعين أنت لو أتيت يف القانون الفرنسي أو أتيت أي قانون ستجد فيه بعض األحكام  املسائل
كان مليئا أبحكام اإلسالم وإمنا غريت   موافقة لشرع هللا تعاىل مثل الياسق الذي ذكره ابن كثري

 . فيه بعض األحكام فقط 
فأان ال أصدق ان هذا الكالم ذكره ابن عثيمني .ألن هذا الكالم اليقوله أحد يفهم مايقول . 
ألن استبدال حكم واحد يف شرع هللا كفر أكرب وهذا حمادة ومنادة لسبحانه تعاىل وهذا خالف 

 أخرى . وهللا تعاىل أعلم .  حكم الشخص خبالف الشرع مسألة
 
 
  األخ يسأل يقول: هل انتخاابت أعضاء البلدايت من االنتخاابت الطاغوتية أيًضا؟ :  70س
 

: أقول اي إخوة: حنن نريد أن يكون عندان مسألة فقه األحكام، يعين هذه األحكام اجلواب
جعل هذه طاغوتية؟  اآلن اليت نتكلم عنها، هل هلا فقه؟ مبعىن أن هناك خلفية، ما الذي

وليست هي؛ ألهنا أمسها انتخاابت تصري طاغوتية، تصري كل شيء نسميه انتخاابت سيكون 
 طاغوتًيا.

ال، ليست األمور هكذا، حنن نريد ملاذا قلنا عن هذه االنتخاابت طاغوتية؟ وعندما ذكرت 
، ويضع الدولة هذا، ذكرت أن هذه االنتخاابت يُنتخب فيها شخص؛ لكي يزيل شرع هللا
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تشريعاٍت من عند نفسه فيحل احلرام، وحيرم احلالل، ويرفض الشرع ويرد الدين، مثل هذه 
 األمور هي اليت جعلتها طاغوتية.

لكن ملا تقول: سنعمل انتخاابت، أنت اآلن مسيتها انتخاابت، مث ما هي االنتخاابت؟ قلنا 
ه البلدية ستقوم بتنظيف الشوارع، وهللا االنتخاابت سنعني لنا رئيس، وأعضاء جلنة للبلدية، هذ

وتقوم خبدمة األهايل، وتنظر يف طلبات ُسكان احلي، ماذا يريدون؟ هذه ما هلا أي عالقة 
 مبوضوعنا إطالقًا.

ألهنا ليست فيها تشريع، وليس فيها حتليل حالل، وال حتليل، وال حترمي، وال رد شرع، بل 
فيها، طاملا أهنا يرتتب عليها مصلحة ابلعكس هذه خدمة، فمثل هذه األشياء ال إشكال 

 لألمة؛ حىت وإن كانت مأخوذة من اخلارج.
يعين فيه جزئية مهمة، وهي ما يُثريها البعض أهنا فيها مشاهبة، أو أخذت من الغرب مثاًل، ال 
أبس تؤخذ من الغرب ألجل مصلحتها، فالتشبه مقصود فيه كلمة التفعل، مادة التفعل مقصودٌة 

 يف التشبه.
اك فرق بني املشاهبة وبني التشبه، فإذا كانت املسألة أو األمور اليت ُأخذت من الغرب هن

ُأخذت، أخذت ألجل اخلري اليت فيها، وليس ألجل التشبه، فهذا ال شك فيه، بل هو جائز، 
 ، ُوفعل يف أزماننا وحياتنا كلها عليها.-صلى هللا عليه وسلم–وفُعل يف زمن النيب 
لتوك، والالبتوب، واملسجالت، والربامج اليت نستخدمها اآلن، كل ااآلن البومنها ما حنن فيه 

 هذه األمور هي مأخوذة من الغرب، ولكننا أنخذها لننتفع هبا، وليس ألجل أن نتشبه هبم.
لكن أن أييت شخص، وجيد مثاًل العب أوريب البس كلسان يف رقبته، أو قاصص قصة يف 

، فالبد ففعل ذلك؛ ليتشبه هبذا الكافر، فهذا هو التشبه احملرمرأسه، أو مثاًل داهن وجهه بلون، 
 -سبحانه تعاىل-أن أنخذ األمور بنوع من الفقه؛ حىت ال ُنضيق على أنفسنا واسًعا، وهللا 

 أعلم.
 
ه هللا خريًا، يعين هذا الظن ابلشيخ ابن عثيمني، يعين ما النسبة ألخوان الشيخ البغدادي جز اب

قول هذه اللفظة، مسألة االستبدال هذا صعب، يعين أان طبًعا حتفظت دخل عقلي أن الشيخ ي



68 

 

يف الكلمات؛ ألجل الشخص، يف احلقيقة الذي نُقل عنه، ولو كان هذا الكالم ذُكر عن غري 
 الشيخ ابن عثيمني؛ لكنت طيحت فيه طيحة كبرية شوية يعين.

 
ني، فكيف تقوم  بتفجري األخ يسأل يقول: إذا كانت الدولة ال ُتكفر عموم املسلم : 71س

السيارات يف أحياء حماربني هلا فيها عوائلهم، إذا كانت هذه األحياء هبا من خيالفهم، أو من 
 تريد تُفجر فيهم؟

 
: أقول: مازلنا.. حىت السؤال السابق كان خارج املوضوع، يعين هذه الُشبهة اي أخي: اجلواب

، رتسمسألة الت آلن إىللمل نتطرق ، رتس لتهل كل من قاتل وقتل؛ ألنه ُيكفر؟ مل نتكلم عن ا
 .رتسحنن سنتطرق للمسألة حىت وإن مل يكن فيها ت

إن شاء هللا اللقاء القادم، سنذكر كيف حصل القتال بني اجملاهدين وبعضهم البعض، أو بني 
 ِفرق املقاتلة يف سوراي، قتل بعضهم بعًضا بغض النظر عن الدولة اإلسالمية وغريها.. الُنصرةال

مع حركة حزم، وفالن مع كذا، ويضربون يف بعض، ويدمرون بعض، وأيخذون أراضي بعض، 
 سيأتينا كل ذلك مفصلة.

فال عالقة بني القتل والتكفري، ممكن الدولة أخطأت، راحت قتلت انس وراح فيها عوائل، هذه 
 قتال، فتنة قتال.قضية ما لنا عالقة إطالقًا ال ابلتكفري، وال ابخلوارج، وال بشيء، هذه عالقة ب

وهذا الذي يتساءل يف مثل هذه األمور، اي أخي: أي قتال البد أن يذهب فيه أبرايء، هذا 
الذي اعرفه عن الدولة،  وحنن نفرتض أنه حدث، نفرتض مع أنقتال، وخصوًصا يف زماننا، 

ذا ها، وال نتحمل صواهبا، هءأكثر من مرة، وال نتحمل أخطاوحنن ال نتكلم ابمسها، كرران 
 راجع هلا.

لكن حنن نقول: القتال يستلزم حصول إصاابت خاطئة، والذي يقول هذا مستنكرًا على 
الدولة، نقول له اي أخي: من ممن يقاتل يستطيع أن خيرج عن هذا؟ من؟ إذا ضربت صاروًخا 

 على منطقة، هل تستطيع أن متيز؟ 
املنجنيق عندما ة نجنيق، هل رميعندما رمى أهل الطائف ابمل -صلى هللا عليه وسلم–حىت النيب 

هنى عن قتل  -صلى هللا عليه وسلم–أتيت على بيت فتحرقه، أو على شجر فتحرقه، النيب 
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النساء، وهنى عن قتل األطفال، وهنى عن قتل احليوان، وعن كذا.. وعن الشجر، لكن هذه 
 األمور كلها حتصل عند الرمي ابملنجنيق؛ ألنه ال مُييز.

قبلة، أو ألقيت صاروًخا أو كذا، أو فجرت سيارة، أو حنو ذلك.. ابلتأكيد فكذلك إذا ألقيت 
سُيصاب انس، وهؤالء البد من الشخص املقاتل أن يكون عنده خوفًا واحتياطًا يف دينه، 

، فيحرص على أن جُينب بقدر االستطاعة األبرايء، لكن قد ال يتمكن من ذلك، وإال فاته 
 معناه ال يُقاتل.

ن: يوجد أعداء يف مكان، وهذا املكان فيه أبرايء: واحد أو أثنني مثاًل، هل حيصل يعين ختيل اآل
عقاًل أنك أنت تقول: ال ال أان ال أضرهبم، خلوهم يضربوين أان يهلكوين، ويهلكوا نسائي، 

س اليت ما تكلمنا فيها؟، وأين رت ويهلكوا أطفايل، أين ترجيح املفسدتني، أيهما؟ وأين مسألة الت
 وأين؟ 

هي مسألة: إما انك تضحي ابلبعض ألجل الكل، وإما أن تضحي ابلكل ألجل البعض، 
 فأيهما أوىل، الشك أنك ُتضحي ابلبعض ألجل الكل، هذا شيء ال يستطيع..

 -صلى هللا عليه وسلم–كما َحرم اإلسالم قتل املسلم ابتداًء، حرم قتل املرأة ابتداًء، ولكن النيب   
الرجال، والنساء، واألطفال، واحليوان، والنبات، ملاذا؟ ألهنا ال ميكن كان يرمي املنجنيق فيحرق 

 أن مُتيز، لكن ابتداًء أييت المرأة فيقتلها، أو ابتداًء أييت لطفل فيقتله، ال.
طبًعا آل سعود، آل سعود ما يهمهم أصاًل يقذفه، يقذفون ابتداًء عادي جًدا، يقتلون اإلخوة 

كلة، أان كادوا أن يقتلونين واحلمد هلل إين سلمت من بني داخل السجون، ما عندهم أي ُمش
أيديهم، حماوالت القتل عندهم أبساليب خمتلفة، ما هي إنه الزم أييت مبسدس فيضرب يف رأس 

قد الشخص، ال، هو يعرضه؛ ألن ميوت، مث يقول مات، طرق التعريض للموت سهلة جًدا، و 
 أعلم. -انه وتعاىلسبح-ات، وهللا ذكران القصة طبًعا يف التغريد

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.. سؤال اي شيخ ربنا يبارك فيك ويوسع قدرك، مجلة:  : 72س

"التفريق عذٌر ابجلهل" منقول من الوثيقة اليت استشهد هبا العويد، والذي ساق الناس إىل هذا 
، ال للعلماء الزائفني، الشر، هو جهلهم ابلدين احلق، وعدم رجوعهم للعلماء الرابنني الناصحني
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وكذلك سعيهم وراء املصاحل واملطامع الشخصية الدنيوية، ضاربني عرض احلائط مبصاحل األمة 
 العظيمة، واجتماع كلمتها؟ 

 هذا هو السؤال: هل تعد اجلملة التالية: "عذرًا ابجلهل منقوٌل من الوثيقة" أم ال؟
 

التالية: "عذرًا ابجلهل" منقول من الوثيقة؟  وهللا ما فهمت، خلينا نشوف نقرأ اجلملة اجلواب:
يعين الكالم هذا موجود يف الوثيقة ال أبس، يعين الذي ساق الناس إىل هذا الشر هو جهلهم 

 ابلدين احلق، وعدم رجوعهم للعلماء الرابنيني الناصحني.
ذلك،  مجيل هو هذا الكالم موجود يف الوثيقة، واملقصود منه تربير ما الذي ساق الناس إىل

لكنهم نبهوهم وأعلموهم خبطورة هذا األمر، وكما ذكران حنن ذكران يف كالمنا، أن الذي جاء 
 يف الوثيقة إمنا هو تكفرٌي للوصف، وليس تكفريًا ألعيان الناس. 

فالشك أن هناك من هو، زي التكفري يعين التكفري ميتنع، موانع التكفري منها اجلهل، ومنها 
، وكان هذا سؤال سابق، لكن نسينا أن جُنيب عنه، فاملكره واجلاهل التأول، ومنها اإلكراه

 واملتأول يُعذر، يعذر ابلوقوع يف الكفر.
فمثل هذا طبًعا على تفصيل طويل، لكن هذا إمجااًل، فهنا هذا عذر أن الناس جهلة ما يعرفون 

امة الناس يسمع انتخاابت، رمبا ما يفهم ما الذي يرتتب على هذه االنتخاابت، خصوًصا ع
 الذي يذهب لالنتخاابت بعضهم سبحان هللا ما يعرف شيًئا، وهذه من مصائب االنتخاابت.

يعين أييت جاهل وأييت؛ لكي يبت يف أمر األمة، وهذا ما يُقبل شرًعا، الذي يبت يف أمر األمة 
له أبمور أهل احلل والعقد، العلماء، والقادة، ورؤساء الناس، أما عامة الناس، والذي ال عالقة 

 الدولة، فهذا ال يؤخذ كالمه. 
من االعتذار للناس، ألعيان الناس، وليس تربيرًا لنفس الفعل،  افألجل هذا: يعترب هذا نوع

فالفعل كفٌر أكرب، وأما إيقاعه على أانٌس أبعينهم، فمنهم من يكون هبذه الصورة، أنه فعاًل 
يُفهم، وتقام عليه احُلجة، وحنو ذلك... فيعذر جبهله، ولكنه وقع يف كفٍر، يُعلم، و جهل رجل 

 وهللا أعلم.
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: لو افرتضنا أن الدولة كفرت كل من شارك يف العملية االنتخابية أبعياهنم، هل هذا 73س
 جيعل منهم خوارج؟ 

 
: أقول: قد أجبنا عن هذا اي إخوة، أجبنا عن هذا يعين، وفصلنا كمان اإلجابة فيه، اجلواب

ا سيكون خطأ يف اإلسقاط، يف التنزيل، يعين تكفري األعيان قبل أن ًتقام يعين؛ ألننا قلنا أن هذ
 عليهم احلجة، وقبل أن... هذا خطأ، وهذا حصل، وقلنا حصل كثريًا.

وذكران التكفري لبعض العلماء أبمسائهم، وأن هذا حصل من علماء، وحصل من عوام بكثرة، 
ن يكون من العلماء واجتهد، فقد أخطأ فهذا خطأ وخلل، وقلنا: من كفر شخًصا بعينه، إما أ

يف هذا االجتهاد، ويؤجر أجرًا واحًدا، وإما أن يكون جاهاًل، فهذا اي ويله وقع يف كبرية، 
 واختلف العلماء، هل يعترب كفر أو ال؟ وتكلمنا عن هذا..

نزيل، ال عالقة لذلك أيًضا ابخلوارج إطالقًا، اخلوارج كما قلنا مشكلتهم يف التأصيل ال يف الت
يؤصلون وعندهم أصل، وهو كل من أرتكب كبرية فهو كافر، وليس فالن الفالين فعل كذا 

 فهو كافر، ال ما هو مذهب اخلوارج، هذا يعترب خطأ يف التنزيل.
مشكلة اخلوارج هي يف التأصيل، والدولة ذكران أن الذي كفروا أشخاص أبعينهم، فهذا كتكفري 

ن ذكران أن هناك من ُيكفر علماء أكابر، وكفروا أبعياهنم، األشخاص أبعينها، كما ذكران، حن
من كفرهم أبهنم خوارج؟ ال، الدولة إذا كفرت جمموعة معينة، أو هلدف  وصفلكن هل أحد 

 معني، ولو أخطئوا يف التعيني، فهذا خطأ يف التنزيل يف مسألة حمددة.
تكلمنا فيه، وكررانه أكثر من مرة، اخلوارج ال خيطئون يف التنزيل، إمنا عندهم أتصيل، هذا الذي 

النية كفار، هذا خطأ يف التنزيل، وأخطأ قال: فالن كافر، أو القبيلة الف طائفة معينة فالن
استيفاء الشروط  يم عليهم حجة، أو قبل أن ينظر يفني هؤالء ووصفهم ابلتكفري، قبل أن يُقيبتع

 وانتفاء املوانع.
كثرية يف هذا، وال   االعراقي، وأنه كذا، يعين ذكران أمور وذكران أن الشيخ ابن ابز كفر اجليش 

 عالقة لذلك ابخلوارج إطالقًا.
 



72 

 

–األخ يقول: ملاذا مل تعذر الدولة اإلسالمية الذاهبني لالنتخاابت، كما عذر النيب  :74س
 حاطب بن أيب بلتعة؟ -صلى هللا عليه وسلم

 
صلى هللا عليه –يعذر النيب مل ول: ملاذا : يعين شتان بني األمرين، يعين مثاًل واحد يقاجلواب
؟ ملاذا مل يعذر مثاًل السارق الذي قطع يده، مثلما عذر طبماعز مثلما عذر حا -وسلم

 ؟ ال هذه مسألة، وتلك مسألة أخرى.طبحا
شرعوا، يريدوا أن ينتخب من يأن  وايدير أواًل: هؤالء الذين دخلوا لالنتخاابت، حنن ذكران 

فهو عمل فردي، عرف منه أنه ال يؤثر،  حاطب، وأما -سبحانه وتعاىل- ُيشرع، غري دين هللا
صدقه ابلوحي،  -صلى هللا عليه وسلم–وإمنا أراد أن يكسب يًدا عند الناس، وله سابقة، والنيب 

 وحنو ذلك...
بن أيب بلتعة، يف اللقاءات القادمة  طبوحنن ال يوجد أي.. حنن اآلن سنتعرض ملوضوع حا 

، عند طباسوس؛ ألنه حىت مسألة اجلاسوس ال يصح أن حيتج فيها بقضية حايف مسألة اجل
مسألة فردية خاصة أتى فيه الوحي، أيت فيه وحي،  طبالنظر العلمي املنضبط؛ ألن مسألة حا

 ودّل على سلوكه أمور معينة أحاطت به، فاملسالة مسألة أخرى سنتعرض هلا.
ن ألهل و للغزاة، ومؤيد نو يف حرب، وهؤالء مؤيداابت فالبلد أما هؤالء الذين يذهبون لالنتخ

 الكفر، وللروافض، وللمجرمني، يعين قضية أخرى متاًما، ابرك هللا فيكم.
مث حنن مل نتكلم يف العذر، الدولة تكلمت يف ُحكم وصفي، ومل تتكلم على األشخاص، بل 

هذا موجود فعاًل، األخ الذي أاثر سؤااًل، وقال: كأن الدولة اعتذرت ابجلهل لبعض الناس، ف
قد يكون اإلنسان جاهل وال يكفر بذهابه لالنتخاابت، أو متأول وال يكفر بذهاب 

 االنتخاابت.
إقامة عن لكن هو مقصوٌد للدولة عند القتال؛ ألنه أوقع نفسه مع طائفة، وهذه الطائفة ممتنعة 

عث يوم القيامة يب شرع هللا، فهو مؤاخٌذ معهم، ولكن، وحتكيم -سبحانه وتعاىل-شرع هللا 
 أعلم. -سبحانه وتعاىل-، وهللا -سبحانه وتعاىل-على ما يعذره به هللا 
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 األخ يقول: ملاذا الدولة تكفر جنود الدول العربية، إذا كانت ال ُتكفر املسلمني؟ :75س
 

: نقول: يعين نرجع مرًة أخرى، لنفس كالمنا الذي ذكرانه، الدولة إمنا ُتكفر حتت بندين اجلواب
 اسني:أس
 .البند األول: وهو الناقض الذي يتعلق ابلتشريع 
 .البند الثاين: وهو الناقض الذي يتعلق مبواالة الكافرين 

تعتقد أن هؤالء طواغيت، وأهنم مرتدون،  لدولةفالدولة عندما ُتكفر جنود الطواغيت، هي اآلن ا
حيموهنم، وهم الذين يعطوهنم  وأهنم حماربون لدين هللا سبحانه وتعاىل، وأن هؤالء اجلنود هم الذين

 الوضع الرمسي الذي هم فيه.
فمن حيمي الكافر، ومن حيمي الطاغوت أيخذ حكمه؟ هذه وجهة نظر الدولة، وليس األمر 
متعلق ابألعيان أيًضا، إمنا هذا ُحكم وصفي، فيأخذ احلكم الوصفي وحيارب، كما حيارب 

 .-سبحانه وتعاىل-هللا  دالرأس، ويبقى كل واحد حسب حاله، عندما يُبعث عن
فالقضية واضحة ما هلا عالقة بقضية اخلوارج، وال هلا عالقة مبسألة التكفري ابلكبرية، أو مبسألة 

تكفر التكفري الناس بذنوهبم، أو تكفري املسلمون، ال، الدولة واقعها ونصوصها تدلل على أهنا 
وتقيم احلدود على من يقع فيها،  الذنوب، ومبرتكيبابلعصاة مليئة القًا، الدولة املسلمني إط

 والناس خيالفون.
ر رجاًل حترش ابلنساء يف السوق، فالرجل ُجلد ما قتلوه ردًة وقالوا هذا ز ابألمس مثاًل كانت تُع

ل هذه األمور كافر، وال مثاًل هناك من فعل كذا، وهناك من فعل كذا، والذي يبيع الدخان، ك
 حًدا عليها. ر عليها، أو تقيمز موجودة، والدولة تع

ف، نصدر احلكم على مرتكيب الناقض كصأما النواقض فهذه مسألة أخرى، النواقض الدولة تُ 
مث بعد ذلك لو متكنت من شخٍص معني بعينه، وتريد أن تقيم عليه حكم رِدة، فهذا حتاسبه 

ظروا رتد؟ اناما  أمرتد بذلك، اابلطريقة الشرعية، يعين يوقف عند القاضي، ويُنظر: هل الرجل 
ما أييت يقتلهم مباشرًة، وإمنا ،  اسيس، كيف يتعاملون معهم؟ يتبنيإىل تعاملهم مع مثاًل اجلو 

يذهبوا به إىل القضاء، ويصدر عليه حكم أنه ثبتت ردته، فيقتل بناء على الرِدة، هذا هو الطريق 
 الصحيح، وأما احلكم العام، احلكم العام ينفع يف القتال فقط.
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فإنك تقاتل الطائفة ككل، بغض النظر عن أفرادها، كل واحد يقع عليه  يعين عندما تقاتل
الكفر حقيقًة، هو كافر مرتد بعينه، أم الطائفة كلها حتاسب على أهنا طائفة ردة، فإهنا تُقاتل، 

 -سبحانه وتعاىل-هذا مسألة تفصيلية ومتعلقة ابلنواقض، وليس هلا عالقة بقضية اخلوارج، وهللا 
 أعلم.

هللا شيخنا احلبيب، فضيلة الشيخ الدكتور العالمة: حممد بن رزق الطرهوين على  زىج احملاور:
أن يُبارك فيه، وأن حيفظه، وأن يرفع شأنه يف الدارين،  -سبحانه وتعاىل-ما قدم، ونسأل هللا 

 -صلى هللا عليه وآله وسلم–وأن جيعلنا مجيًعا من الثابتني على ذلك الدين، مدافعني عن رسوله 
نا الباطل ابطاًل وأن يحًقا وأن يرزقنا إتباعه، وأن ير احلق أن يرينا  -سبحانه وتعاىل-ل هللا نسأ

 يرزقنا اجتنباه، إنه ويل ذلك وموالان.
لإلخوة مجيًعا ربنا يبارك فيكم، فيه أسئلة كثرية عندي، ولكنها غري متعلقة ابملوضوع أصاًل، 

اإلجابة عن من  -حفظه هللا تعاىل-الشيخ  فمنها ما هو خاٌص، وإن شاء هللا األسئلة نريح
تعلقة ابملواضيع، وحنن نتوىل هذا األمر، مث بعد ذلك كثري هذه األسئلة عندما املغري األسئلة 

 حين وقتها.
ن األسئلة املتعلقة فيما نقول يُطرح، أليس كذلك! رمبا بعد ذلك إقال  -حفظه هللا–فالشيخ 

ا سلف وفيما بقي يف أي وقٍت، يكن األمر كذلك، بعد أن ننتهي، ومن أراد أن يسأل فيم
 خريًا إبذن هللا تعاىل.

أن جيعله  -سبحانه وتعاىل-الشكر موصول لفضيلة الشيخ حممد بن رزق الطرهوين، ونسأل هللا 
صبًحا ابحلق، حي هللا أخاان الكرمي، وربنا يبارك فيك ويوفقك، فتفضل دكتوران احلبيب معاك 

 املايك.
جيزيك خري اي شيخ حممد، وهللا أان كأنكم مالحظني الصوت تعبان شوية ومتأثر،  : هللاالدكتور

وعندي رشح كأنه شيء من الزكمة، لكن على كل حال أان سعدت هبذا اللقاء، وإن شاء هللا 
تتعلق  تكستتعاىل جزآكم هللا خريًا، لقاءان إبذن هللا بعد غٍد، وأشوف األسئلة اليت على ال

محاس، وابلفصائل املقاتلة؛ هذا سيأيت ابرك هللا فيكم، سيأيت يف اللقاء القادم كثريًا ابلقسام، و 
 إبذن هللا، وسنتعرض لكل ذلك إبذن هللا تعاىل.
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هب، وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل ما ذوأشكر الشيخ الفاضل إنه أعطاين الفرصة أن أ
صحبه وسلم، سبحانك اللهم ومنكم صاحل العمل، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله و 

 وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
: حياك هللا شيخنا، أحسن هللا إليك، جزآك هللا خريًا، ابرك هللا فيك، وشفاك هللا، احملاور

ونشكر جزيل الشكر على حضورك، وعلى هذا اللقاء الرائع، نسأل هللا تعاىل لنا ولكم التوفيق 
 حياكم هللا مجيًعا، طيب اي أحبة ابلنسبة لألسئلة اليت طرحت خارج...والسداد، 

 
ملحوظة : التسجيل الصويت به إضافات يسرية مل تفرغ هنا من أرادها فليستمع إليه يف هذا 

 الرابط . 
 

 اللقاء التاسع :
 .مع كروية األرض ودوراهنا حول الشمس  موضوع ابن ابزحول :  76س
 

 يوسف أان ال ينقضي عجيب من هؤالء، للدرجة هذه عندهم فراغ، حنن وهللا اي أاباجلواب : 
نتكلم يف جزئية تتعلق ابلدولة واخلوراج وكذا، وقمنا بضرب مثال فقط بقضية فتوى الشيخ؛ 
ألجل بيان أنه قد جيتهد الشخص يف فتوى يندرج حتتها أعداد كبرية جًدا وتكون هذه الفتوى 

ولكنها مقبولة عند اآلخرين، فقط كوهنم يتمسكوا هبذه القضية مستنكرة عند الكثري من الناس، 
هذا دليل إفالس عجيب جًدا، وأهنم ورطوا ومل يستطيعوا أن يردوا على أصل القضية، فبدأوا 
بيحثون عن أي شيء يتكلمون فيه، وأرجع وأعود املشكلة عندان يف خمرجات التعليم السعودية، 

دولة، فقالوا: هذا درس جغرافيا، وبعد ذلك أعطيناهم ما يعين: يف األول أعطيناهم ماهية ال
 أدري ماذا، قلنا: هذه حماسبة.

يف الفلك، نعطيهم درس يف الفلك وهللا املستعان، أان أعرف كالم الشيخ  ااآلن نعطيهم درس
ابن ابز، وأعرف رده، وأعرف ما قاله، وكل شيء، املوضوع واضح وكلنا نعرفه، أي واحد اتبع 

ه، القضية هذه أزعجت األمة فرتة طويلة، وذكرت أن هناك من يوافق الشيخ ابن القضية هذ
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ابز، ومنهم شيخنا الشيخ محود التوجيري، ومنهم الشيخ عبد الكرمي احلميد وله كتاب خاص 
يف هذا، الشيخ عبد الكرمي احلميد الذي اهتموه ابجلنون احلكومة السعودية، وقاموا برميه يف 

ه أوالده لكي يعين هو ال يصلح لرتبيتهم هبذه األفكار، يعين القضية السجن، مث أخذوا من
وجة ومعروفة، وأان سأخلصها اآلن حىت يفهم اإلخوة مجيًعا، وكل من أراد أن يصطاد يف جمم

 ماء عكر يرد هللا كيده يف حنره.
ن املمكن عندان النظرية العلمية املشهورة واليت أنكرها الشيخ، الشيخ أنكرها وألف ألجلها، وم

من املدرسني  اأن نقرأ من الروابط اليت أنت أنزلتها، هذا كتاب الشيخ، والشيخ ذكر أن كثري 
والطالب واملعلمني يقولون بذلك، وهو ألف الكتاب ألجل هذه القضية اليت عليها نظام التعليم 

، هناك من تقريًبا يف عاملنا، النظرية تقول، وحىت نوضح األمر، عندان شيء امسه كروية األرض
يتهم الشيخ أنه يكفر من يقول بكروية األرض، والشيخ ابن ابز ابلطبع رد على ذلك، إذن 
انتهينا من قضية كون األرض كروية أو غري كروية، بل الشيخ ابن ابز يقول أبن األرض كروية، 

 ويعتقد ذلك، ونقل ذلك عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وعن غريه من أهل العلم.
أخرى، نظرية تقول أبن األرض تدور حول نفسها، تتحرك وتدور حول نفسها، عندان نظرية 

هذه دوران األرض حول حمورها، افهموا هذا جيًدا هو درس فلك، األمر إىل هللا، هذا الشيخ 
ابن ابز يرى عدم صحته، ويعتقد ذلك متاًما، ويصل به األمر إىل تكفري من يقول به، إال أنه 

شبهة عند القائلني به، دوران األرض حول نفسها، وحركة األرض توقف يف التكفري لوجود 
مستقلة، انسوا موضوع الشمس اآلن، دوران األرض وحركة األرض هذه الشيخ ابن ابز لوال 
أنه جيد شبهة عند القائلني بذلك لكفرهم، والصورة اليت أنت أرسلتها مذكور فيها هذا 

ه ونعرف، ؤ كالم الشيخ موجود سوف نقر   ابلتفصيل، حنن اآلن عندما نلخص كالم الشيخ،
يعرف الشيء بدقة، ماذا قال الشيخ، توقف يف تكفري من يقول حبركة األرض وحدها بغض 

 النظر عن قضية الشمس؛ ألجل وجود شبهة.
عندان نظرية أخرى، وهي اليت تكلم عنها الشيخ ابن ابز، وألف ألجلها الكتاب، وأنكر على 

س يف مركز اجملموعة الشمسية والكواكب تدور حوهلا، ومنها األرض، القائلني هبا، وهي أن الشم
وبدوران األرض حول الشمس، أن األرض هي اليت تدور حول الشمس، والشمس يف املركز 
اثبتة، هذه هي اليت تكلم هبا الشيخ ابن ابز وكفر قائلها، هذه هي النظرية اليت عليها أكثر 
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الشمس يف املركز ودوران األرض حوهلا، يعين ال يوجد الناس، واليت حنن نتكلم فيها، ثبوت 
انفصال، ال أييت أحد ويفصل كالمي، أان قلت دوران األرض حول الشمس ال العكس، إذن 

جزأ، هذه هي تكالمنا على دوران األرض حول الشمس والشمس اثبتة يف املركز، هذا كل ال ي
أكرب وردة وكذا وكذا؛ ألنه  ايرى هذا كفر  النظرية، وهذا الذي حنن تكلمنا فيه، والشيخ ابن ابز

يرى أن من يرى أن الشمس اثبتة فقد عارض القرآن الكرمي، وعارض النص الصريح يف القرآن 
 الكرمي.

أما حركة األرض ودوراهنا حول نفسها، أو حركة األرض عموًما فهذه الشيخ ابن ابز يرى أن 
د شبهة، اآلن نقرأ الكالم ونفهم، إذن مسألتنا، قائلها يقع أيًضا يف الكفر وال جيزم بكفره لوجو 

والذي قلته أان على الشيخ ابن ابز، الشيخ مل يرتاجع عنه، ومل يكذبه، ولكن هؤالء هم الذين 
فهموا خطأ، الشيخ مات وهو يرى أن من يرى أن الشمس اثبتة وأن األرض هي اليت تدور 

لق بثبوت الشمس، وثبوت الشمس حول الشمس، هذه النظرية ككل كفر؛ ألن فيها جزء يتع
عنده كفر، أما غري ذلك فنحن ال عالقة لنا به، مل نتعرض له، حىت نقلنا كالم الشيخ يف حركة 
األرض وكيف يستنكر ذلك، هو يعتقد أن األرض ال تتحرك أصاًل ال تدور، ال حول نفسها 

ألرض مستقرة وال حول الشمس، هذا الذي يعتقده الشيخ، بل ابلعكس الشيخ يعتقد أن ا
اثبتة، وعنده استدالالت على ذلك، وحنن خنالفه يف هذه اجلزئية جزئية األرض، وأما الشمس 

 فهذه قضية أخرى.
فنحن تكلمنا عن كل، وعن نظرية كلية حنن مجيًعا درسناها، وما زالت تدرس، النظرية تقول: 

ا تدور حول هذا املركز إن الشمس اثبتة يف مركز اجملموعة الشمسية، واجملموعة الشمسية كله
الثابت، هذا الذي ذكرانه، نقرأ كالم الشيخ من كتابه حىت ال يكون هناك إشكال، سنرى أن 

 الشيخ كيف يربط األمرين، هذا مهم ابلنسبة لنا.
( يقول: )أما بعد: فإنه ملا شاع بني الكثري من الكتاب واملدرسني 17يقول يف املقدمة صفحة )
مس اثبتة، واألرض دائرة(، انظروا اي أحبة، حىت ال يلعب هؤالء بنا، والطالب القول أبن الش

يعين هؤالء وهللا أثبتوا أهنم من الفراغة مبكان، ملاذا مل يقل الشيخ أبن الشمس اثبتة، كتبت يف 
ذلك مقال، ال، الشيخ ما قال هكذا، الشيخ ما قال إال أبن الشمس اثبتة واألرض دائرة، يعين 

جزئيتني، وحنن كل كالمنا متعلق بكالم الشيخ هذا، يقول: )كتبت يف الكالم مركب على 
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ذلك مقااًل يتضمن إنكار هذا القول، وبيان شناعته(، القول املركب، هذا كل القول املركب، 
فما ابل هؤالء القوم ال يفقهون حديثًا، )يتضمن إنكار هذا القول وبيان شناعته، وذكر بعض 

بطالنه وغلط قائله، وأوضحت فيه أن القول بثبوت الشمس(،  األدلة النقلية واحلسية على
انظروا هنا، الشيخ اقتصر هنا على )بثبوت الشمس(؛ ليبني احليثية اليت من أجلها نفى القول 
اجململ كاماًل هذا؛ ألن القول هذا ال أييت جمماًل كاماًل، الشمس اثبتة يف املركز، واألرض تدور 

بثبوت الشمس وعدم جرايهنا كفر وضالل، ونشر هذا املقال  حوهلا، وأوضحت فيه أن القول
 يف الصحف احمللية إىل آخر كالمه.

( قال: )قد شاع 21ننظر يف النقل الثاين حىت يظهر لنا متاًما، أيًضا رجع قال هنا يف صفحة )
ا بني كثري من الكتاب واملؤلفني واملدرسني يف هذا العصر أن األرض تدور والشمس اثبتة(، أيضً 

هنا مل يكتفي بكلمة الشمس اثبتة، ملاذا الشيخ ما قال يف هذا العصر أن الشمس اثبتة، ال، 
 الشيخ يتكلم عن أمرين متالزمني، وهي النظرية املشهورة، أن الشمس يف املركز تدور حوهلا

، يقول: )وراج هذا على كثري من الناس، وكثر السؤال عنه، فرأيت أن من الواجب الكواكب 
ب يف هذا كلمة موجزة، ترشد القارئ إىل أدلة بطالن هذا القول(، يعين القول الكامل أن أكت

هذا، وليس فقط قضية الشمس، القول املتكامل، ويكمل اآلن )ومعرفة احلق يف هذه املسألة 
فأقول: قد دل القرآن الكرمي واألحاديث النبوية وإمجاع علماء اإلسالم(، هذه الثالثة اآلن اليت 

ها من خيالفها، ما حكمه؟ القرآن الكرمي، واألحاديث النبوية، وإمجاع علماء اإلسالم، بىن علي
مث قال: )والواقع املشاهد على أن الشمس جارية يف فلكها كما سخرها هللا سبحانه، وأن 
األرض اثبتة، قارة، قد بسطها هللا لعباده، وجعلها هلم فراًشا ومهاًدا، وأرساها ابجلبال؛ لئال متيد 

 م(.هب
يعين ماذا يريدون هؤالء؟ ماذا يريدون؟ هذا كالم الشيخ يف كتابه، الشيخ يتكلم عن النظرية 
متكاملة، ثبوت الشمس يف املركز، ودوران األرض حوهلا، هذا الذي يتكلم فيه الشيخ، أما 
حركة األرض أتتينا اآلن يف معرض آخر، الشيخ يقول ابلتوقف يف تكفري من يقول بذلك؛ 

هة، املهم الشيخ يف هذه الصفحة الثالثة، يقول: )وكل من قال هذا القول فقد قال ألجل شب
كفرًا وضالاًل؛ ألنه تكذيب هلل، وتكذيب للقرآن، وتكذيب للرسول صلى هللا عليه وسلم(، 

رتب هذا -طبًعا يتكلم عن موضوع الشمس، مث قال: )فهو كافر، وكل من كذب هللا سبحانه 
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تتاب فإن اتب وإال قتل(، كثريون يقولون أبن الشمس اثبتة يف كافر ضال مضل يس  -عليه
املركز إىل اآلن ابملاليني، ما هم ابملئات، أو ابآلالف، يعين هذا تكفري، ما هي املشكلة، يقول: 
)فهو كافر ضال مضل يستتاب فإن اتب وإال قتل كافرًا مرتًدا ويكون ماله فيًئا لبيت مال 

يقول: )وكما أن هذا القول الباطل خمالف للنصوص فهو خمالف املسلمني(، يكفيكم هذا، مث 
للمشاهد احملسوس، ومكابرة للمعقول والواقع، فلم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون 
الشمس طالعة وغاربة، ويشاهدون األرض قارة اثبتة(، ها اي شباب! )ويشاهدون األرض قارة 

يتغري من ذلك شيء، ولو كانت األرض  اثبتة، ويشاهدون كل بلد وكل جبل يف جهته مل
تدور(، اآلن الشيخ يتكلم عن الشمس اي شباب حلاهلا، يعين هؤالء ]يستعبطوا[ علينا أو ما 
هي قصتهم ابلضبط، )ولو كانت األرض تدور كما يزعمون، لكانت البلدان واجلبال واألشجار 

 واألهنار والبحار ال قرار هلا( إىل آخر الكالم.
: )وأما من قال: إن األرض تدور، والشمس جارية فقوله أسهل من قول من قال مث قال الشيخ

بثبوت الشمس، ولكنه يف نفس األمر خطأ ظاهر خمالف لآلايت املتقدمات، وللمحسوس، 
والواقع، ووسيلة للقول بعدم جري الشمس(، هذا كالم الشيخ، أنتم معي؟ أقول اي إخوة، حنن 

ابن ابز ما نناقش القضية واملسألة، وهو أصاب أو أخطأ، اآلن حىت عندما ننقل عن الشيخ 
هذه ال تعنينا اآلن يف شيء، حنن نتكلم يف قضية أن الشيخ كفر أممًا ال حتصى بقضية هو 

نكر اآلن على الدولة عندما تكفر بقضية يُ  لفه غريه، فقط هذه كل القصة، فلمَ اجتهد فيها خيا
وغريهم ال يراها، هذا هو مربط الفرس، وخالصة تراها مكفرة، يرى علماؤها أهنا مكفرة، 

والشمس جارية فقوله أسهل(، الكالم، الشيخ عندما قال: )وأما من قال: إن األرض تدور 
هذا، واحد يقول: األرض تدور، وهو كما قلنا: دوران األرض حول حمورها، والشمس  انظر

)ولكنه يف نفس األمر خطأ جارية، )فقوله أسهل من قول من قال بثبوت الشمس(، مث يقول: 
ظاهر خمالف لآلايت املتقدمات، وللمحسوس، والواقع، ووسيلة للقول بعدم جري الشمس، 
فقد أوضح هللا يف اآلايت املذكورات آنًفا( إىل أن قال: )ويف تكفري قائله نظر؛ ألن األدلة 

لواردة يف جري الواردة يف ثبوت األرض وسكوهنا، وعدم دوراهنا ليست يف الصراحة كاألدلة ا
الشمس، وعدم سكوهنا؛ وألن القائلني بدوران األرض قد أوردوا شبهات توجب التوقف عن 
كفر من قال بذلك، أما إنكار جراين الشمس فال ريب يف كفر قائله(، مث بدأ يفند أدلة من 
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 يقول بدوران األرض، الشبه اليت ذكروها لالستدالل على الدوران ويبطلها، ويقول: )هي شبه
 زائفة تنادي جبهل قائلها وحنو ذلك(.

أرجو أن يكون اتضح ما يقوله الشيخ، حنن نتكلم عن قضية دوران األرض حول الشمس مع 
 ثبوت الشمس يف املركز، هذه هي القصة، وهذه هي القضية، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

 
 

 اللقاء العاشر :
 الدولة اإلسالمية؟: األخ يسأل يقول: ما حكم من يُبلغ عن مناصري 77س
 

أواًل أان أود أن جتنبوين األسئلة اخلارجة عن موضوعي، هذا أول  شيء، لكن احلكم اجلواب: 
يف مثل ذلك سيختلف من شخص آلخر؛ ألن الذي يُبلغ عن مناصري الدولة اإلسالمية 

دين قد يتفاوتون، هو ال شك أن اإلبالغ عنهم هذا حمرٌم حترميًا شديًدا، ولو كانوا من اجملاه
يصل إىل أعظم من التحرمي، خصوًصا إذا كان اإلبالغ للكفار، كما أفىت بذلك مفيت اململكة؛ 
يعين مفيت اململكة لألسف ترك اململكة، مع أن اململكة دائًما تقول حنن ال نتدخل يف شئون 

رب فقط إمنا يتدخلوا يف ح، الدولة اخلارجية، طبًعا كذابني، ما يتدخلوا يف نصرة اإلسالم 
اإلسالم دائًما، أما نصرة اإلسالم فنعم ال يتدخلون، فقد أفيت ابلتبليغ عن اإلخوة يف فرنسا، 

يبلغوا الكفار، فهذه وضعها أعظم، وهو نوع من  -والعياذ ابهلل -أن يُبلغوا اجلهات الفرنسية
ه الوقوع وقد تكلمنا عنه يف اللقاء، فُيخشى على صاحب -نسأل هللا السالمة والعافية -املظاهرة
لكننا نقول ختتلف الناس؛ ألن هناك من هو ُملبس عليه، ومن مل يعرف  -والعياذ ابهلل –يف ردة

–احلقيقة، ومن اجتهد ويظن أن يف ذلك مصلحة، فيتفاوتون ولكن أصل األمر التحرمي، وهللا 
 أعلم. -سبحانه وتعاىل

 هل يصل ذلك للنواقض ؟السؤال: 
 قض كما ذكران.نعم قد يصل  إىل النوااجلواب: 
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: هل يُعذر الذي حُيارب الدولة اإلسالمية اآلن بعد أن أعلنت روسيا أن احلرب حرب 78س
 مقدسة، وأنه جيب حرب اإلسالم يف ُعقر داره مبباركة البطريرك؟

 
أقول اي أخي هذه حصلت منذ زمن من أمريكا أهنا حرب صليبية وُنص على ذلك، اجلواب: 

الصليب، الكل حقيقًة حتت راية الصليب، لكن مسألة أن منسح ومعلوم أن الكل حتت راية 
العذر عن اجلميع فهذا صعب؛ ألنه لألسف هناك من مل يسمع مبا ذكرت أنت اآلن، ومل يطلع 
عليه، وما يطلع إال على كالم امللبسني واملدلسني من أمثال العويد وحنوه، هذه هي املشكلة؛ 

لعذر، لكن ابلتأكيد كل من وصله هذه التصرحيات ألجل ذلك ما نستطيع أن نقول مُيسح ا
فال عذر له بعدها من انحية العلم، أما قد يُعذر ألنه جمنون، قد يُعذر ألنه ُمتأون، هذه مسألة 

 أخرى، وهللا أعلم.
 
  ؟من يصف الدولة اإلسالمية أبهنم خوارج هل يكفر : 79س
 

رمحه -لشيخ حممد بن عبد الوهاباي شيخ حممد هذه أسئلة خارج موضوعنا؛ يعين ااجلواب: 
هو نفس ما حصل له هو حيصل اآلن للدولة اإلسالمية سواًء بسواء، وحنن ذكران ذلك؛  -هللا

ومن قال »فألجل ذلك قلنا إن هؤالء الذين يصفون الدولة أبهنا خوارج هم ُيكفروهنا ضمًنا، 
اإلسالمية كفار، حالة من فإما هم كفار، وإما الدولة ، «ألخيه اي كافر فقد ابء هبا أحدمها

أنه طاملا أين أان مؤمن وأعرف أين مؤمن فمعناه الذي  -هذه وجهة نظر-االثنني؛ ألجل هذا 
 يكفرين هو الكافر، وأنه سيبوء  بقوله.

لكنه يُعرض نفسه ، ما نريد أن نقول أن الذي يرمي الدولة اإلسالمية أبهنم خوارج أنه كافر، ال 
وإىل قويل أهل العلم، « فقد ابء هبا أحدمها»قال ألخيه اي كافر لذلك، وحنن تكلمنا فيمن 

هناك من أهل العلم من يرى أن هذا يستوجب الكفر؛ ألنه إذا وصف اإلميان والتوحيد أبنه 
كفر، فهذا يعين أنه مل يعرف اإلميان والتوحيد، هذه وجهة النظر العلمية يف املسألة، ولكن حنن 

لدولة اإلسالمية أبهنم خوارج إمنا يقولون ذلك تقليًدا ومتابعًة نعرف أن كثريًا ممن يصفون ا
للملبسني، وكثري متأول وكذا، وحنن حنذر دائًما من الوقوع يف تكفري الناس، فنتجنب هذا 
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األمر، ويكفينا أن نقول أهنم حصل عندهم خلل عظيم، وأهنم أخطأوا ، وأهنم سيتحملون إمثًا 
يف كبرية من الكبائر لرميهم إخواهنم مبا ليس  -والعياذ ابهلل–فهم عظيًما، إن مل يقعوا يف الكفر 

 أعلم.-سبحانه وتعاىل-فيهم، وهذه تكلمنا فيها ابلنص يف لقاٍء من اللقاءات، وهللا
كفار عند كثري من أهل العلم، وعند حمققني، فالذي يرمي الدولة أبهنا خوارج هذه نعم اخلوارج  

يوم، هو مبين على تكفري الدولة، وإال أقول كيف يقول: اتبعوا كارثة، التسجيل الذي مسعناه ال
مدبرهم وال أتسروا منهم أحًدا، اذحبوهم وهم يصلون، هذا كله تكفري، ال ميكن أن يكون مسلم 
ويتعامل معه هبذا األسلوب، والراجح عند أهل العلم أن اخلوارج ليسوا بكفار، هذا القول 

 تكلمنا يف ذلك، رجاًء ال نريد أن نعيد كالمنا، ما الفائدة الراجح، والصحيح أهنم نوعان، وقد
يف كل لقاء؟! غالهتم كفار وخارجون من امللة حقيقًة، والذين  امن اللقاءات السابقة إذا أعدانه

 ليسوا من الغالة فهم مسلمون وإن وقعوا يف البدعة، وهللا أعلم.
 
 ة اجلنود الذين حتت هؤالء القادة؟: األخ يقول: إذا ُحكم بردة القادة هل حُيكم برد80س
 

أقول ال يلزم ذلك، وإمنا سُيقاتل اجلميع بناءً على ردة القائد، هذه املسألة يعين التكفري اجلواب: 
العيين لكل واحد من اجلنود ليس مقبواًل مبجرد كفر القائد، ولكن إذا قاتلوا مع القائد، وحتت 

هذه تكلمنا عنها يف قضية الطائفة املمتنعة، وأن الكل إمرة القائد فهم يُعاملون نفس املعاملة، و 
سبحانه –يدخل يف القتال وإن مل يكن منهم من هو موافق هلم أساًسا ولكنه معهم، وهللا 

 أعلم. -وتعاىل
 
 
 

 اللقاء احلادي عشر : 
 أجلت األسئلة للقاء آخر بسبب طول اللقاء 
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 :عشر اللقاء الثاين 
 ؟ماعالقته ابستهداف املصلني د: يف مسألة تفجري املساج81س
 

عليه  –: هناك فرق بني تفجري املسجد، وبني استهداف املصلني فيه، ابلنسبة للرسولاجلواب
هدم املسجد ومل يستهدف املصليني فيه، نعم حنن ما تكلمنا على املصلني،  -الصالة والسالم

-صلى هللا عليه وسلم–يب ، حنن ذكران فعل الن-صلى هللا عليه وسلم–عندما ذكران فعل النيب 
 ؛ لبيان أنه مل جيعل هلذا املسجد ُحرمة فقط، وليس االستدالل على قتل من فيه.

حنن نقول: هذا امسه مسجد، وبشهادة القرآن الكرمي، نزل يف القرآن الكرمي أنه مسجد، ومع 
 ، بل حرّقه وهدمه.-صلى هللا عليه وسلم–ذلك مل حيرتمُه النيب 

تج فيه أحد يقول املساجد هلا حرمة، حينما تكون هذه املساجد ال تقوم مبا إًذا املسجد ال حي
مع  -صلى هللا عليه وسلم–جيب أن يقوم به املسجد، هذا هو املراد، االستدالل بفعل النيب 

 مسجد الضراء.
أما قتل من فيه فهذه قضية أخرى، وحنن نتكلم فيها وهي جنود الطواغيت، أو الرافضة الكفار 

ن، هذه قصة أخرى، يعين إذا سلمنا أن الرافضة يقتلون مثاًل، فقتلهم داخل املسجد أو املرتدو 
خارج املسجد سواًء، ال يقال أن هذا مسجد وله حرمته، نقول له اي أخي ال ، ابرك هللا فيك، 
املسجد له حرمته إذا كان يقوم أبمور املساجد، أما إذا كان ال يقوم أبمور املساجد، فحرمته 

 .ممسوحة
طيب؛ حصل قتل داخل املسجد، ننظر: هل الذين قتلوا جيوز قتاهلم وقتلهم؟ إذا كان جيوز 
قتلهم وقتاهلم، فاآلن انتهى األمر من اجلانبني من جانب املسجد ومن جانب من قُتل يف داخل 

 املسجد.
ونفس الشيء هذا مسجد، املسجد له حرمته؟ نعم له حرمته، لكن هذا املسجد هو الذي 

كان مهذا ن نه جنود الُنصريية، أو جنود الطوارئ احملاربني لدين هللا سبحانه وتعاىل، وأخيرج م
 جتمعهم، ومكان وجودهم، وهذا املكان الذي ميكن أن نوجه هلم فيه الضربة.
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فهل يعترب حرمة للمسجد هنا، ويعترب حرمة لألرواح هنا؟ ال، ميكن أال يعترب حرمة للمسجد 
، ونفس الشيء الذين قُتلوا -صلى هللا عليه وسلم–اربني هلل ولرسوله هنا؛ ألنه مركز جتمع حمل

 يف داخله هم هؤالء.
-صلى هللا عليه وسلم–فإًذا انتهت املسألة من اجلانبني، فال إشكال يف االستدالل بفعل النيب 

 ؛ ألننا أردان االستدالل به على جواز إهانة املسجد؛ ألنه مل يقم أبعمال املسجد اليت جعلت
 هلا املساجد، وهللا أعلم.

 
أُمر أبال يقوم يف مسجد الضرار،  -صلى هللا عليه وسلم–السؤال يقول: أن النيب :  82س

 ولكن اهلدم واحلرق من أين؟
 

؛ ألهنم كانوا يطلبون من [108﴿ال تـَُقْم ِفيِه أََبًدا﴾]التوبة:: الذي جاء يف القرآن هو: اجلواب
يصلي فيه، عندما يعود من غزوة تبوك، ولكن عندما عاد من أن  -صلى هللا عليه وسلم–النيب 

 غزوة تبوك أاته األمر هبدمه وحرقه، فأرسل من أحرقه وهدمه.
فاآلية القرآنية مل تذكر األحداث كاملًة، وإمنا الذي ذكر األحداث كاملًة هي السرية النبوية، 

صحتها، واتصاهلا، وكذا.. وهناك انس تتشدد يف أمر السرية كحالنا، فنبحث عن األسانيد، و 
 وهناك من يتساهل جملرد ِذكر ذلك يف السرية، وتوارد عليه أهل العلم من أهل السرّي.

وحنن حنارب هذا التوجه، لكن يف موضعنا اآلن فرق بني التوجه اخلاص، وبني ما عليه أهل 
ستشهاد حبوادث العلم عموما من قبول اخلالف يف مثل هذه املسائل ، فُجل العلماء يتقبلون اال

 السرية، حىت وإن مل تكن مسندة، أو إن مل يكن هلا إسناد صحيح.
فنحن على كل حال: نقول إن هذا اثبٌت يف السرية من طرق عدٍة، ومن رواايٍت عدة، ذكر 

 ذلك أكثر من مؤرخ من مؤرخي السرية كابن إسحاق وغريه..
بغزوة تبوك، وفيها أبو عامر فمسألة الذي حصل مع مسجد الضرار، هي قصة طويلة متعلقة 

 الراهب، ومسي أبو عامر الفاسق، وأنه تواطأ مع كذا ومع كذا، وقصة طويلة مذكورة يف السرية. 
فالذي ذُكر من قضية احلرق واهلدم، فهو مأخوذ من القصة املطولة، واآلية إمنا اقتصرت على 

صلى –كان طلب صالة النيب احلكم الشرعي بعدم جواز الصالة فيه والقيام فيه؛ ألن األساس  
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صلى هللا عليه –فيه؛ ليأخذ كما يسمى يعين تصرحًيا، وأيخذ بصالة النيب  -هللا عليه وسلم
فيه، احلالة الرمسية اليت يُعتمد فيها، كأنه اُعتمد مسجًدا، ويبدأ من خالله يفسد يف  -وسلم

 األمة اإلسالمية، وهللا سبحانه وتعاىل اعلم.
 
لنسبة للحوثة، مساجدهم أو األماكن اليت يصلون فيها، كان يصلي األخ يقول: اب :83س

فيها من أهل السنة، عوام أهل السنة أانس قبل احلرب، فما الذي جعل الدولة اآلن تستهدفهم، 
 أو اآلن الدولة تستهدفهم، وهم يف األصل زيدية؟

 
دة لفرتٍة من شته بنفسي؛ ألين عشت وسط هؤالء، يف صعم يف شيء أان عكلاجلواب: أنت تت

الزمن، وكنت أصلي هبم، بل خطبت هبم اجلمعة، لكن هؤالء كانوا وقت ما كنا هناك حنن 
كانوا زيدية، ومل يكونوا رافضة، إمنا حتولوا إىل رافضة، زيود اليمن، زيدية اليمن مل يكونوا رافضة، 

سنة تقريًبا، أو  وإمنا ترفضوا مؤخرًا، حنن كنا عندهم منذ حوايل ثالثني سنة، أو سبع وعشرين
 مثاين وعشرين سنة.

 للروافض، ن، أصبحوا إما روافض، وإما موالنيفهذا كل ذلك كان سابًقا، وإمنا حاليا احلوثة اآل
يعين حىت الذي مل يرتفض منهم، فهم أصبحوا معهم وحتت إمرهتم، وحتت قيادهتم، ويقاتلون 

 معهم، فحكمهم حكمهم.
، جنوا على أنفسهم، كمن يذهب ويصلي يف مساجد أهل الُسنة الذين يصلون معهم اآلن

داينية، البهائية، يعين هؤالء اآلن تركوا الشيء اليسري الذي كان جيعلهم قريبني من ااألمحدية الق
أهل السنة، فأصبحوا اآلن مرتفضني، وأصبحت مساجدهم ليست مبساجد، وإمنا أماكن 

 للرفض؛ لعقيدة الرفض.
افضة، وليس على أهنم زيدية، صنعاء هبا مساجد للزيود، فالدولة تستهدفهم على أهنم ر 

فاملساجد اليت للزيود ختتلف عن مساجد اليت للحوثة، احلوثة هم طائفة من الزيود حتوثوا، يعين 
 تبعوا مذهب احلوثي.
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جاء اجلد الكبري الذي تعلم يف إيران، وأتى، ونشر هذا املذهب يف وسط الزيود، فأصبح منهم 
عشرية، وليس دين الزيدية،  نهم دين االثينمى احلوثية، فهؤالء هم األساس، وديفرقة رافضية تس

 وهؤالء هم الذين تستهدفهم الدولة، ويستهدفهم غريهم، وهللا اعلم.
، الذي ةمعروف أن بدر الدين حسني احلوثي، الذي تكلمنا عن هدم مزاره الشركي يف صعد

ؤالء، اي إخوة، هذا هو املؤسس العظيم األكرب هلهدمته الطائرات السعودية، وأعطيناكم الروابط 
 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

 
 

 اللقاء الثالث عشر :
 
 : فهم من كالمك الطعن يف ابن ابز . 84س
 

، قلت: هذا الشيخ -رمحه هللا–أثناء كالمي وذِكري لبعض فتاوى الشيخ ابن ابز اجلواب : 
سبحان هللا يفهمون الكالم دائًما عكسًيا،  ابن ابز الذي يتمسحون به، وبعض البلهاء يعين

 وحنن قلنا هذه كارثة املخرجات، خمرجات العلم السعودية. 
أان أقول: يقولون هذا طعن يف الشيخ ابن ابز، هل إذا قلت أن هذا هو الشيخ ابن ابز الذي 
يتمسحون به، هل هذا يكون طعن يف الشيخ، أم طعن يف املتمسحني؟ هو يف احلقيقة طعن 

، والشيخ ابن ابز له فضل علّي -رمحه هللا– املتمسحني، وليس فيه أي طعن للشيخ ابن ابز يف
-أنه كان سبًبا يف دخويل اجلامعة، ولو مل يسخره هللا يل رمبا كنت مل أستطع دخول اجلامعة 

 .-فرمحه هللا رمحًة واسعة، وغفر له وجتاوز عنه وعنا
 
 
 لقتل حرقًا بني الصحابة والعلماء؟األخ يسأل: عن اخلالف يف مسألة ا :85س
 



87 

 

: تكلمنا فيها، وأنه من اخلالف السائغ، ما هو الراجح لدي أان، يف مسألة التحريق؟ اجلواب
فأقول: حنن يف احلقيقة نريد أن نؤكد مرًة أخرى األسئلة اي إخوة، ليست متعلقة ابألمور الشرعية 

 ككل، ورأي، ومنهجي، وفكري، ليس هذا وضعنا اآلن.
 ، يد األسئلة تكون يف هذه اجلزئيةن نناقش قضية اهتام الدولة اإلسالمية أبهنا خوارج، فنر حن

هل بقي هناك شبهة معينة يف اهتام الدولة اإلسالمية أبهنا خوارج، أو استشكال يف الرد الذي 
  دولة أبهنا خوارج، أو حنو ذلك..؟رددان به الشبهات اليت طرحت عن ال

هية، فهذه خارج املوضع، لكن عموًما مادام طُرح السؤال، سوف منر يف مسألة فق يرأيأما 
عليه سريًعا بكلمتني: ابلنسبة للقصاص؛ فإين أرى عدم جواز غري التحريق، يعين لو حرق 
شخٌص شخًصا فأماته ابحلرق، فأرى عدم جواز قتله بغري احلرق، أنه جيب أن يتم ذلك 

سيلٍة أخرى، وهكذا أي شخص قتل شخًصا أبي ابلقصاص، البد أن حُيرق، وال يُقتل أبي و 
وسيلٍة، فال أرى جواز قتله إال ابلوسيلة اليت قتل هبا، أما يف غري القصاص فاألوىل عندي 

 أعلم. -سبحانه وتعاىل-واألقرب عدم التحريق، وهللا 
 
 الثورات اليت يقول: قالوا عن الدولة خوارج؛ ألهنم خرجوا على احلُكام، فهل تعترب :  86س

 قامت يف بالد املسلمني خوارج أيًضا؟
 

: أخي أواًل هم مل يقولوا عن الدولة اإلسالمية أهنا خوارج؛ ألهنا خرجت على ُحكام؛ اجلواب
ألن الدولة اإلسالمية يف احلقيقة ما خرجت على أحد من احلُكام، وإمنا هي دولة قامت يف 

 وقت حرٍب أساًسا.
ة الشرعية مت وقت االحتالل األمريكي ، وهي الدولوأساس الدولة اإلسالمية يف العراق قا

يف دولة العراق حالًيا؛ ألن الدولة الصفوية املوجودة حالًيا يف العراق، الصحيحة املوجودة فقط 
هي عبارة عن ذنب للمحتل، احملتل وضعها وسلمها بعد أن ُهزم، وكيل له اإلهانة والذل، 

ني هؤالء، فالدولة اإلسالمية هي احلاكم الفعلي ه الصفويءفخرج جير أذايل اخليبة، وترك ورا
 لبالد العراق، ومل خترج على أحد.
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ويف سوراي دخوهلا إمنا دخلت إىل مناطق ُنصريية، يعين ليست حكومة إسالمية أساًسا، وإمنا 
هي حكومة ُنصريية، وتوسعت يف مناطق هرب منها اجليش السوري، وبعضها ليس حتت إمرة 

من البداية، فألجل هذا ليست الدولة خبارجة عندهم؛ ألهنا خرجت على  أصاًل اجليش السوري
 حاكم، كما يذكر أهل العلم مثاًل.

اثين شيء: حنن تكلمنا على اجلزئية هذه، وقلنا: اخلروج على احلكام خيتلف متاًما عن كلمة 
ج، وقد اخلوارج كخوارج، يعين قد خيرج الشخص على احلاكم وهو حُمق، وال عالقة له ابخلوار 
 خيرج وهو ابغي وليس خارجي، فاخلوارج هلم أحكام وهلم أصول البد أمن تتوافر فيهم.

فالذين خرجوا على احلكومات اآلن يف بالد املسلمني، إمنا خرجوا على حكام ظلمة، جاروا، 
خانوا، كذا.. أبسلوب ال عالقة له أبسلوب اخلوارج؛ ألنه ال يوجد معه اعتقاد تكفري املسلمني 

تكاب الكبائر، وكذلك ال يوجد معه اخلروج على حاكم مسلم متفق على إمامته، هؤالء ابر 
 أعلم. -سبحانه وتعاىل-ُحكام مناطق ال عالقة هلم بقضية اخلوارج إطالقًا، وهللا 

 
عن اخلوارج ما يدل  -صلى هللا عليه وسلم–األخ يقول: هل يوجد يف كالم النيب  :أ  86س

ة، فكأنه يقول: من أين أتيتم أبن اخلوارج البد أن يكونوا يكفرون على أهنم يكفرون ابلكبري 
 ابلكبرية؟

 
: يف احلقيقة السؤال مجيل جًدا، يعين له رونق، وله عالقة فعاًل مبا... أول سؤال أييت له اجلواب

 عالقة ابحملاضرات الفائتة، 
اآلخر، أن الفريق  أقول لألخ: هذا ُصلب موضوعنا، يعين املشكلة اليت حنن فيها مع الفريق

اآلخر ال يعرف كيف أيخذ العلم من النصوص الشرعية! يعين املوضوع سيحتاج مننا شيء من 
 التأصيل، وهو: كيف يستنبط األحكام من األحاديث ومن اآلايت؟

ن عندان نصوص وأدلة شرعية، يستنبط منها استنباطات، العلماء ال أيتون هبذه االستنباطات م
العامل أن يستوعبها، وأن يؤهل هبا حىت يستطيع أن يفهم احلديث،  كثرية حيتاجفراغ، هناك أشياء  

 ويعرف ما يدل عليه.
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يف احلقيقة: مل يكن يف عهده خوارج أصاًل، وهو مل يتكلم عن  -صلى هللا عليه وسلم–النيب 
عة اخلوارج أصاًل، إمنا تكلم عن جمموعة ستخرج على املسلمني، هلا أوصاف معينة، هذه اجملمو 

هلا أوصافًا، حتققت فعاًل فيها فيمن خرج على اإلمام علي  -صلى هللا عليه وسلم–أعطى النيب 
 .-رضي هللا تعاىل عنه–

انتهوا يف زمن علي، وخرجوا  -صلى هللا عليه وسلم–وانتهت هذه القضية، الذين ذكرهم النيب 
نواًة جلماعاٍت أخرى  عليه وقتلهم علي، لكن هؤالء الذين خرجوا يف زمن علي، يعين كانوا

مشاهبة، اجلماعات األخرى املشاهبة وافقت هؤالء يف اعتقاداهتم وأفعاهلم فأخذوا حكمهم، 
 يعين فهمتم اآلن، هذا الذي فهمه العلماء.

ن مل -صلى هللا عليه وسلم–وألجل هذا: علماء األمة كلهم ال يصفون اخلوارج أبوصاف النيب 
أوصاف؛ لكي يعرفهم علي، ويُبشر هبم عندما يقتلهم  مهل خرجوا يف زمن علي، هؤالء كان

صلى هللا عليه –تكون بشارة هلم، وليقوم بقتلهم حقيقًة، ويعرف وعد هللا له، ووعد رسوله 
 له، وقد فصلنا ذلك تفصياًل يعين مماًل. -وسلم

 الذي ظهر منهم، هو تكفري املسلمني ابلكبرية، األمر األساس: لكن هؤالء ظهر منهم أمور
هو مل يذكر يف احلديث، لكن هذا كان واقعهم، كفروا عليا، وكفروا معاوية، وكفروا املسلمني؛ 

موا هذا، أن من وقع يف الكبرية فهو كافر، ورأوا أنه خملد لتز األجل وقعوهم يف بعض الكبائر، و 
 آلن هذا املنهج امسهيف النار، وُأصل لذلك وتوارد عليه كل من سلك هذا املنهج، فأصبح ا

، مُسوا اخلوارج خلروجهم على علي بن أيب طالب، وخروجهم على مجاعة املسلمني ج منهج اخلوار 
 هبذه االعتقادات.
مسه خوارج، أو افلم يقل من كان كذا وكذا وكذا ف :-صلى هللا عليه وسلم–أما يف زمن النيب 

زمن علي،  ذا الوصف حقيقةً يفهب فتهذه اجلماعة وص، فهو خوارج، ال، هو وصف اجلماعة 
وقتلهم علي بن أيب طالب، وكانت هذه اجلماعة لديها اعتقادات وأفعال، فكل من سلك 
نفس هذه االعتقادات، وهذه األفعال، أصبح يُنسب إليهم، ومُسي من اخلوارج، وأيخذ حكمهم 
الذي أخذوه يف زمن علي بن أيب طالب من القتل، والقتال، والتبشري، أبن من يقتلهم فله أجر 

 أعلم. -سبحانه وتعاىل-و ذلك.. وهللا وحن
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يويب ستدل الشيخ بقتال العباسيني األمويني، وصالح الدين األااألخ يقول:  :  88،  87س
 للمسلمني يف املغرب وغريها،

 السؤال: هل هؤالء قاتلوا من قاتلوهم كفرًا وردة، كما تفعل الدولة مع جيش الفتح والنصرة؟ف
 فصائل أمثال طالبان، ومحاس، وجيش الفتح والنصرة؟والسؤال الثاين: ما حكم ال

 
ئل، أنت أنك مل تستمع حللقتنا املتعلقة بقتال الفصا أقول اي أخي ابرك هللا فيك، يبدو: اجلواب

فقط، وأما احللقة املتعلقة بقتال الفصائل فأنت مل تسمعها، فألجل  استمعت حللقة اليوم يبدو
 هذا أقول لك البد أن تسمعها.

قتال املسلمني يف املغرب، مل يكن ذلك يف ن وقتاهلم لألمويني، وصالح الدين و العباسي طبًعا
 (.هذا أواًل عن تكفرٍي وردة، وكذلك الدولة مل تقاتل جيش الفتح والُنصرة عن كفٍر وردة، )

: ابلنسبة حلكم الفصائل أمثال طالبان، ومحاس، وجيش الفتح، حنن تكلمنا عن ذلك اثنًيا
 ل تسأل عن حكمها عندي، أم حكمها عند الدولة؟ ابلتفصيل، وه

اآلن، وأما حكمها عند الدولة فقد بيناه، وذكران أن  ان حكمها عندي: فال عالقة لنا بهإذا ك
ن أهتمهما من اآلن، وإمنا استنبطت استنباطات مم ُتصدر حكًما يف هؤالء إطالقًا إىلالدولة مل 

هذا: أن أييت لنا حبكم للدولة، على مجاعة طالبان  لبنا من يقولاوحنن ط كالم بعض الكًّتاب.
مثالً أهنا مجاعة مرتدة، أن طالبان مجاعة مرتدة، أن محاس مجاعة مرتدة، أن جيش الفتح مرتد، 
أن النصرة مرتدة، أما احلكم على أفعاهلم فهذه قضية أخرى، احلكم على تصرفات هم وقعوا 

 عود فيه إىل احملاضرة السابقة.فيها، أيًضا قضية أخرى، والتفصيل يف هذا ت
وأحب أن أقول: ولو حصل وكفرت الدولة، فقد بينا أن هناك أسباب عند الدولة للتكفري، لو 
افرتضنا حصول التكفري، فمسألة اجتهادية كتكفري أي عامل لآلخرين ألجل مكفر رآه، وهذا 

 ذكران له أمثلة وفصلناه، واحلمد هلل رب العاملني.
 
كاماًل؟ الشاهد يف سؤاله: أنه يقول املساجد املختلطة اليت يف   نذكر السؤالطبعا لن :  89س

اليمن، اليت يراتدها بعض العوام، وهي يف األساس من حسينيات احلوثيني، أو حسينيات 
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الشيعة، فهل جيوز تفجريها، وهي يف الواقع يراتدها من املسلمني من العوام، ويوجد منهم أطفال 
 وكذا؟

 
، حنن تكلمنا عن املسألة العلمية، لمية ل هذه النظرة نظرة عملية أكثر منها ع: فأقو اجلواب

املسألة العلمية حمصورة يف مكان، هل يسمى مسجد أو ال يسمى مسجد؟ هذا أول شيء، 
 مث إذا مُسي مسجد هل له حرمة املسجد، أم ليست له حرمة املسجد؟

نا ن مكان مسجد ِضرار فعاًل، مث علمملكابعد ذلك يُنظر التنزيل اآلن، حنن اكتشفنا أن هذا ا
يت وأحرق آأن مسجد الِضرار هذا دخلت فيه امرأة اآلن، وانئمة هي وأطفاهلا، فهل جيوز يل أن 

 انئمة فيه أبطفاهلا؟ هذا املسجد، واملرأة 
أبي حاٍل من األحوال، وإمنا البد من تنبيه املرأة، وإيقاظها، وإخراج  زاجلواب: طبًعا ال جيو 

طفال، مث بعد ذلك حرق مسجد الضرار، فإذا جاء شخص وقال هناك حسينية، وهذه األ
احلسينية مؤكد أن فيها من املسلمني أهل الًسنة من يراتدها جهاًل، أو خطًأ، أو أي شيء، 

 فنحن نقول ال جيوز، هذه كقضية تنزيل.
هذه احلسينية : ها لرجاالت الدولة أو غري  قد يكون التنزيل خطأً، فنقولأنه إحنا نتكلم عن 

اآلن لو افرتضنا أهنا من األصل جتوز عندكم، فاآلن أصبح يوجد مانع يف تفجريها، وهو وجود 
 اانس من أهل الُسنة ما هلم عالقة ابملكان، وإمنا جاءوا جهاًل أو كذا.. فهنا تُنبه الدولة هبذ

نفس الوقت مثاًل نبهت فإذا كانت تقوم ابلواجب تُراقب املكان، ويف  الشيء، وتقوم بواجبها.
املسلمني، وقالت: حنن سوف نستهدف هذه األماكن وكذا وكذا، مث ما وجدت يعين طريقة 
الستهداف احلوثيني؛ ألن هذا مكان متركز هلم، ويف أمسَّ احلاجة له، أو أخذت بقضية املفسدة 

يعين مل  الُعظمى يف ترك املكسب )الصيد الثمني( هذا، ليذهب ألجل وجود رجل مثاًل عامي
يفهم التحذير، أو استهان ابلتحذير، هذه قضية اجتهادية حبتة، تكون من مسئولية املنفذ، 

 والقائمني يف أرض املعركة، وهم الذين يستطيعون أن يقرروا ذلك.
لكن حنن من انحية شرعية نقول: إذا ثبت وجود مسلمني، فاألصل عدم استهداف املكان، 

وط معينة، وضوابط معينة، وتدقيقات، وفتوى خاصة هلذا املكان؛ طاملا أن فيه مسلمني، إال بشر 
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ألن إراقة دم مسلم واحد فيه التكبري والتعظيم يف الشرع، ومنزلة عظيمة عند هللا سبحانه وتعاىل 
 إراقة دم مسلم واحد، فهذا الشك فيه.

كذا، ال هذه   ، يعين نقول ال، منتنع عن الشيء الفالين ألجللكن ال جنعله قاعدة وجنعله أصال
حاالت تكون بقدرها وتدرس ويفيت فيها أهلها، لست أان اآلن؛ ألين لست على رأس العمل، 
 لو كنت موجوًدا أستطيع أن أقول ال هذا املسجد مثاًل ال؛ ألنه خليط؛ وألنه كذا، وألنه كذا.

د ُتسأل عن التوقيعات، ق ذلك أما من األساس حنن نتكلم عن مسألة علمية، الدولة بعد
مرة، وهذه قضية اخلطأ واإلصابة يف التنزيل، ذكران هلا أمثلة، وهي ما حصل  ئتصيب مرة، وختط

 .-رضي هللا تعاىل عنه–مع خالد بن الوليد 
أماكن احلوثيني ليس هلا ُحرمة، ليست مساجد أساًسا، هذه مسألة مهمة، ال يقول أحد 

رجل جاهل إليها، وعرفنا أن للمسجد حرمة، ُحسينيات الرافضة ليست مساجد، إذا َذهب 
هناك أانس يذهبون ابخلطأ، فهذا خلل منهم، ولكن يُعمل هلم حساهبم عند التنزيل، هذا فقط 

 .-وهللا اعلم-يف هذه املسألة،  هنستطيع أن نقول ذيال
 
على منهاج النبوة، مع وجود ُملك جربي  ةالسائل يقول: كيف تقول أن هناك خالف :90س

 ى هذه اخلالفة موجودة، كما تزعم؟إىل اآلن؟ كيف ُتسم
 

: أقول أواًل: أان ما زعمت، حنن تكلمنا يف مسألة وهي: هل الدولة اإلسالمية خوارج اجلواب
أم ال؟ وأما هي خالفة، وهي اخلالفة اليت على منهاج النبوة، فلم نتكلم فيها هنا، لكن عموًما 

 بوة، وهذا الذي نرجوه.حنن نقول: هي إبذن هللا النواة للخالفة على منهاج الن
 وال يوجد ما مينع من وجود خالفة على منهاج النبوة، بغض النظر عن الدولة أو غريها.

لكن هذا تصور أن توجد خالفة على منهاج النبوة يف مكاٍن من األماكن، ومل تستطع أن  
 ُتسيطر على بقية األماكن، يعين هذا شيء ما يوجد شرًعا ما مينع منه.

ن: ابلنسبة لوضع الدولة، إذا قلنا إن هذه نواة للخالفة على منهاج النبوة، فهي حنن نقول اآل
مازالت اآلن تتوسع وتتمدد حىت تشمل األرض، ويزول امللك اجلربي، لكن لو افرتضنا أن هذه 
مرحلية وليست هي املرادة يف آخر الزمان، فإن اخلالفة فقد تكون يف منطقة، وبقية املناطق 
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، ويف حرب، ويكون اخلارجني عنها هم اخلارجني على اخلالفة، وحياربوا حماربة مستعصية عليها
هي أيًضا  تإال إذا كان طوائف ممتنعة رافضة للنزول على حكم اخلالفة، البغاة؛ ألهنم يرفضون 

ليفتني وسنعود ونرجع لقصة عبد هللا بن الزبري، خلالفة، فهنا سيكون األمر، إذا بويع اخلتدعي 
ومعاوية، وعلي، وهذا األمر يعين موجود أصاًل، وحصل يف زمان الصحابة، يف ومن ضده، 

 وقت اخلالفة اليت على منهاج النبوة الصريح، فما أرى إشكااًل من وجود هذا، وهللا أعلم.
 
األخ يسأل يقول: إذا كانت بعض الفصائل املسلحة اليت رفضت قتال الدولة يف  :91س

 ا احلكم يف ذلك؟سوراي، ومتكنت منهم الدولة، م
 

: أقول طبًعا أان أواًل اي إخوة: قلنا أان لست متحداًث ابسم الدولة، وال أستطيع أن أقول اجلواب
حنن انقشنا قضية معينة، وانتهينا منها، هي قضية اهتام الدولة أبهنم خوارج،  . ماذا تفعل الدولة

حيات أهنم ال يعملون هلم لكن حسب علمي عن الدولة، ومعرفيت هبا، وظين هبا، وحسب التصر 
 أي شيء هؤالء.

يعين الدولة ال تقاتل إال من قاتلها أساًسا، وتصرحياهتا وأفعاهلا هكذا.. فال يوجد أي حرج مع 
هؤالء، بل ابلعكس ترحب هبم، وهم إخوٌة هلا، ستأخذ أبيديهم، وسيشاركوهنا يف ما تقوم به، 

جتاههم إال كل خري، هذا ة، فال حيصل أي شيء قاتلوا الدولواألمر عادي جًدا، طاملا أهنم مل ي
 أعلم. -سبحانه وتعاىل-الذي أعرفه، وهللا 

 
 : األخ يقول: نطلب نصيحة لإلخوة؟92س
 

أقول نصيحيت لإلخوة عموًما، وللمسلمني بوجٍه أعم، مبا ذكرته يف رسالة ))من أي  :اجلواب
وا هذا املقال، ويتأملوه، ؤ ، أن يقر نا األنصار، واحملبنينصنٍف أنت((، وأؤكد ابلذات على إخوا
لألسف الكثري يقرأ وكأنه متفاعل، ولكنه عملًيا ال  هوجيتهدوا يف أي يطبقوا ما جاء فيه؛ ألن

 يطبق ما جاء فيه.
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هذه اجلزئية أهم شيء أنصح به اآلن، ولعل يكون لقاء، يعين أحد اإلخوة اقرتح علي أن يكون 
شاء هللا جنعل لقاًء يكون للنصيحة الشاملة، ولكن هذا هناك لقاء لنصيحة شاملة، فلعلنا إن 

 املقال اآلن أقول هو أساس كل القصة، نقرأ هذا املقال ونركز فيه، ))من أي صنٍف أنت((.
كتب ))من أي وا  جود بكثرة على الشبكة، فقط ادخلحنن أعطيناكم الرابط كثريًا، وهو مو 

حيت األخرية أختم هبا، وأسأل هللا صنٍف أنت((، وأكتب جنبها الطرهوين، هذه هي نصي
سبحانه وتعاىل أن يتقبل منا ومنكم، وأشكركم على إحسان الظن، وعلى الثناء العطْر، ابرك 

 هللا فيكم، وصلى هللا على نبينا حممْد، وعلى آلِه وصحبِه وسلم.
 
 

 اللقاء الرابع عشر :
 وت ميتة جاهلية؟ألخ يقول: رجل عامي رضي ابخلليفة ولكن مل يبايع هل ميا:  93س
 

أقول له: حنن مل نبايع مثله، ولسنا من العوام، وإبذن هللا ال منوت ميتًة جاهلية؛ ألن اجلواب: 
األمر مل يصبح اآلن شاماًل لكل بالد املسلمني، البيعة جتب على من هو حتت سلطان اخلالفة، 

 -سبحانه وتعاىل-يعة، وهللاهذا الذي نُفيت به، أما الذي خارج سلطان اخلالفة فال جتب عليه الب
 أعلم، وامليتة اجلاهلية تكون إذا وقع حتت سلطان اخلالفة ومل يبايع، ابرك هللا فيكم.

 
: نعم، ابرك هللا فيك، هذا السؤال يف صميم ما ذكران، نقول: فيما ذكران نصحنا الدولة 94س

ى تفصيل ذكرانه، إنه سيأيت أبهنا تنشغل بقتال العدو املشرتك وترتك الفصائل اليت مل تقاتلها عل
دورها بعد ذلك، إما أهنا ستستسلم للدولة أساًسا، أو ستقاتل هي الدولة حىت ال يطبق الشرع 
يف األراضي اليت حتت سلطتها، فالسائل يقول: كيف يتم ذلك مع أتجيج احلاقدين على الدولة 

 للفصائل األخرى؟
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 ، قلنا: الذين مل يقاتلوا الدولة؛ ليس بينهم وبنيحنن قلنا اي إخوة يف كالمنا يعين حدداناجلواب: 
يقاتلون الدولة، وليسوا على خط فاصل بني الدولة وبني النصريية الدولة قتال، الصامتني الذين ال

مثاًل ومينعون الدولة من التجاوز لقتال النصريية؛ يعين ال يوجد ُمسوغ للدولة لقتاهلم إال حاجة 
وحنن تكلمنا عن الوجهة الشرعية قلنا: صالح الدين، قلنا:  واحدة فقط وهي: توحيد األمة،

قطز، قلنا: كذا؛ يعين ذكران أمثلة أن هذا هو موجود وحاصل، وحىت يف النهاية ذكران يعين إذا 
كان عبد العزيز قاتل أهل اجلزيرة حىت يستعيد ملك أابئه، مسوه موحد اجلزيرة وفرحانني ابآلالف 

يرة، واآلن يستنكرون على الدولة أهنا تقاتل ألجل توحيد املسلمني الذين قتلوا حىت يوحد اجلز 
ن عموًما يعين مع تفهم وجهة النظر نقول: األوىل للدولة ح إله إال هللا وحتت اخلالفة، فنحتت ال

كون هي الوجهة اخلطأ، فعلى كل حال كلمة تمن وجهة نظران، وقد  اأن تفعل ما ذكرانه، هذ
ألرض هذه قضية ال نستطيع أن حنكم هبا؛ ألننا لسنا على األرض، أن هذا غري متوافر على ا

اله، ال يكون حنن نقول للدولة: اي أحبة إذا وجد شخص تستطيعون أن تتجنبوا قتاله فتجنبوا قت
سوغ فقط جمرد 

ُ
هذا  ، حالًيا موجود ما هو أوىل وأهم، فإن أمكن جتنباملسلمني  توحيدامل

ا، واألمر فيه ما فيه من اإلشكاالت، وال يضريان شيًئا إذا جدً  فتجنبوه؛ ألن دم املسلم غال
من الفصائل سوف تنحاز إىل الدولة تلقائًيا كلما  اكثري   ا مرحلة، ألهنا من وجهة نظري أنأجلن

توسعت الدولة سوف تنحاز الفصائل إليها، ونرى ويتكرر أمامنا كل يوم وكل فرتة الكثري من 
، فأرجو هذا، هذه وجهة نظري أان، وقد بينتها، ابرك هللا الفصائل ترجع وتنضم إىل الدولة

 فيكم.
 
: األخ يسأل يقول: هل للخوارج أصول متفق عليها؟ وهل الدولة وقعت يف شيء من  95س

 هذه األصول؟
 

 نعم للخوارج أصول متفق عليها إبمجاع علماء األمة، ومها أصالن:اجلواب: 
لكبرية، عندهم أي مسلم يرتكب كبرية كافر، وخملد تكفري املسلمني ابرتكاب ا األصل األول: 

 يف انر جهنم.
 وجوب اخلروج على احلاكم اجلائر ابلسيف. األصل الثاين:
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 هذان األصالن مها اجلامع بني مجيع اخلوارج، وهذا هو الذي ذكره علماء األمة قاطبًة.
من املسلمني الذين  بقي أن نقول: الدولة اإلسالمية ليس لديها شيء من ذلك، ال تكفر أحًدا

يرتكبون الكبائر، بل على العكس تقيم عليهم احلد إذا كان عليهم حد، أو تعذرهم مث تنصحهم، 
 وحتتضن بعضهم، وحيصل بينهم من األلفة واملودة الشيء الكبري، كما رأينا أبعيننا.

صرب عليه وأما اخلروج على احلاكم اجلائر ابلسيف فقد صرحت الدولة أبهنا ال ترى ذلك، بل ت
كما هو مذهب جل أهل السنة، وال يوجد حاكم أصاًل خترج عليه، وإمنا هي تبني هذا الشيء، 

 أعلم. -سبحانه وتعاىل-وهللا
 
: األخ يقول: هناك من يرى أن للدولة أخطاء، فهل من الفقه الصمت عنها اآلن أم 96س

 ا؟التكلم فيها مع مراعاة ما يواجه الدولة من تكالب من األمم عليه
 

فنقول: طبًعا الذي نراه وننصح به الصمت عن هذه األخطاء علًنا، وأما من يستطيع اجلواب: 
أن يناصح الدولة فإمنا يناصحها بطريقة يعين داخلية، من داخل الدولة نفسها، وعن طريق 
اإلخوة الذين يوصلون هذه األمور ألماكنها املطلوبة، لكن الشيء الذي على العام يف مثل 

جمة الشرسة، هو مكسب ألعداء الدين، وألعداء اإلسالم، فهم أيخذون مثل هذه هذه اهل
األمور ويضخموهنا ويتصيدوهنا، ويزيدون عليها، ويلبسون على عامة الناس هبا، وهي أخطاء 

 -صلى هللا عليه وسلم–ال يسلم منها أحد، هل يف أحد يسلم من األخطاء؟ هل يُعقل؟ النيب 
وهو ابلوحي؛  -صلى هللا عليه وسلم–واجلالل، ونزلت اآلايت مبعاتبتهأخطأ، والمه رب العزة 

يعين خيطئ وابلوحي، ختيلوا! حىت يعلمنا، ال يوجد أحد ال خيطئ مستحيل، وليس فقط ال 
خيطئ، ال يوجد أحد ال يذنب؛ يعين اخلطأ حاجة والذنب واملعصية حاجة اتنية، ال يوجد، 

ها خمالفات، وهذا شيء بدهي؛  فألجل هذا حنن فالدولة ليس فقط عندها أخطاء بل عند
كما -نقول: أي شيء يؤخذ على الدولة تصربوا فإن هناك أمور يدفع إليها الواقع دفًعا، حنن 

حنن حتت املكيفات، وحنن جنلس مراتحني، ومن عمل  -كالمة يف حملهو كتب أحد اإلخوة 
اآلن، أنت ختيل دولة يواجهها حوايل كثريًا أخطأ كثريًا، ال ميكن أن تعمل الدولة الذي تعمله 

دولة )حرب عاملية(، مث حتت سلطتها ماليني، ومساحات شاسعة، وبشر خيتلفون، وأعداء  70
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من الداخل واخلارج، كل هذه األمور، كيف ابهلل ال حيصل أخطاء؟! كيف ال حيصل خلل؟! 
هذا الصمت  حنن نتعجب، كيف استطاعت الدولة أن تقوم مع كل هذه املالبسات؟ فألجل

والصرب؛ ألن هذه األمور كما قلت أان الليلة كثري من هذه األمور سوف يتم جتاوزها بعد 
 أعلم.-سبحانه وتعاىل-االستقرار مباشرة إبذن هللا، وهللا 

 
: األخ يقول: ما هو سند الدولة يف تبين قتل سعد لولد عمه، وهناك جمموعة من  97س

 له؟الشباب هلم تسجيل فيديو ميدحون فع
 

اجلواب: أقول أواًل: شباب ميدحون فعله هذه وجهة نظرهم، ولسنا يعين مبسئولني أبن نبني 
وجهة نظر كل من يتكلم، وأما من انحية الدولة، الدولة ما تبنت العمل منذ البداية، وإىل اآلن 

ية اليت مل يصدر بيان بتبنيه، ولكنها أثنت عليه، وفرق بني التبين والثناء، أنتم انظروا العمل
حصلت قبل يومني يف احلسينيات تبنتها مباشرة الدولة، ونزل البيان مباشرة، أما يف عملية سعد 

ه وجهة نظر إىل اآلن ال يوجد بيان، على كل حال حىت لو تبنت الدولة، حنن أواًل قلنا أن هذ
لة أيًضا وجهة النظر هذه، وذكران سبب املعارضة اللقاء الفائت، واللي للدولة ، وقد عارضنا

أكدان على هذا، والدولة ترى أن كل إثخان على أي وجه كان من ابب اإلرهاب والرتويع 
جلند آل سعود، جلند الطاغوت، أهنم يرون هذا فيه إرهاب وفيه ختذيل؛ يعين اآلن أي عسكري 
ممكن جيلس يف خوف أن أحد أقرابئه أو أحد جريانه أو أخ له أو كذا يفعل فيه نفس الفعلة، 

األمر ال تستهينوا به يف حرب، حنن قلنا الدولة يف حرب اي إخوة، حنن نتكلم ما ضران  هذا
شيء، يف بلد بعيد، وليس لنا عالقة ابملوضوع، لكن الدولة اآلن هي يف حرب مع آل سعود، 
فكل آل سعود عند الدولة هدف مشروع ابلنسبة هلم، وذكران أن كذلك آل سعود يرون أن 

هو هدف هلم، أال تريدون املعاملة ابملثل؟ وقد تكلمنا  اش كما يسموهنكل جندي ينتمي لداع
يف اللقاء الفائت، فألجل هذا هذه وجهة نظر الدولة، حنن من وجهة نظران أن أمثال هؤالء يف 
احلقيقة ليسوا ابلصيد الثمني، وليسوا من املقاتلني مباشرة، وليسوا كذا وليسوا كذا، وهناك من 

اك كذا؛ يعين على كل حال هذه وجهات نظر بعيدة عن التطبيق، بس هو أوىل منهم، وهن
وجهة نظر هكذا، وألجل ذلك حنن نعرف للدولة وجهة نظرها، وجهة نظرها ذكرانها، بلد 
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تقاتل بلًدا، دولة تقاتل دولة، هذه الدولة مستهدفة، وقد ذكران كيف حذران جنود اململكة، 
، يعين بكرة واحد أييت حزين أن الدولة اإلسالمية وحذران سكان اململكة، وليس اجلنود فقط

قصفت صواريخ فوقعت على عمائر يف دولة آل سعود، هل أييت أحد ويزعل؟ إذا الدولة كان 
عندها سالح طريان يعين ليس دفاعي وإمنا هجومي، حنن قلنا الدولة هلا سالح طريان دفاعي 

ن الدولة متكنت من سالح طريان هجومي إىل اآلن، واهلجومي إىل اآلن ليس عندها، فلنفرتض أ
فقامت فقصفت مدينة مثل مدينة الرايض، أييت أحد يقول: أه لقد قتلت، وقد فعلت، وقد 

كذا، وُهدم املسجد الفالين عند قصف املنطقة الفالنية؟ هكذا ضرب   لسقط مدنيني، وحص
العراق، تقصف املساجد الطريان، وهذا الذي تفعله السعودية يف بالد املسلمني، يف الشام ويف 

واملنازل وتقتل األطفال والنساء، والناس يسكتون، وتفعل هذا اآلن مع احلوثيني، وأتيت تضرب 
يف اليمن، ال متيز بني احلوثي الرافضي اخلبيث املرتد، وإمنا تقصف معه من أهل السنة ومن 

هو احلال، فمن دخل املسلمني ومن املساكني ومن األطفال ومن النساء، فهذا هو احلال، هذا 
 . احلرب، فليعرف معىن كلمة احلرب حراًب فليعرف معىن كلمة

 
: األخ يقول: أنتم ذكرمت قول علي بن أيب طالب "إخواننا بغت علينا" أو أنه عاملهم  98س

ميرقون من » -صلى هللا عليه وسلم-معاملة املسلمني أو حنو ذلك اخلوارج، ومل تذكروا قول النيب
 »الدين

 
اي أخي حنن مل نتكلم يف كل ما ورد يف اخلوارج يف موضع واحد، يعين هل أنت تظن اب: اجلو 

أننا كلما ذكران اخلوارج نذكر كل ما ورد فيهم؟ حنن يف مسألة معينة وهي النزاع حول كلمة 
)إخواننا بغوا علينا( الواردة يف قصة هل هم مشركون، هل هم كذا، هل هم منافقون، ألجل 

فقد سبق وتكلمنها عنها كثريًا، فال ميكن هذا  »ميرقون من الدين»ها، وأما ذلك تكلمنا عن
كالم إذا أردت أن ُتطاع فأمر مبا ُيستطاع، هل كلما ذكران اخلوارج نذكر كل ما ورد فيهم؟ لقد 

ميرقون من الدين كما ميرق السهم من »ورد فيهم عشرات األحاديث، وعشرات الصفات، وأما 
ظ أخذ منه بعض أهل العلم أهنم كفار،ـ وبعض أهل العلم قالوا: ال بل فهذا اللف  »الرمية

مسلمون، واحتجوا بفعل علي وبقول علي وبقول غريه، وهذا هو اخلالف الذي ذكرانه أيًضا 
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، فنحن نصل إىل جزئية، إذا كانوا مسلمني وأنت تقول إن هؤالء مسلمني فهم  وطولنا فيه
 وإن ارتكب من البدع والكبائر واملصائب والعظائم إخوانك؛ ألن املسلم أخو املسلم حىت

 والطوام، لو ارتكب ما ارتكب فهو أخوك؛ ألن أخوة اإلسالم ال تسقط مبثل ذلك
صلى هللا -هذا شيء، أما الشيء اآلخر األخ يقول: ذكرمت تقبيل بعض الصحابة لقدم النيب  

والرواايت فيه ال تثبت لكن من  أقول أان ما ذكرت هذا إمنا الذى ذكره السكران، -عليه وسلم
يُعامل على أوجه من التعامل، هناك أمور  -صلى هللا علية وسلم-انحية أتصيل املسألة النيب 

-صلى هللا عليه وسلم ألنه نيب أو رسول، وهناك أمور يُعامل فيها النيب -يُعامل فيها النيب 
صلى هللا عليه -عامل فيها النيب للمسلمني، وهناك أمور يُ  اإمام تهبصف -صلى هللا عليه وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-من القضاة، وهناك أمور ومواقف يعامل فيها النيب  قاض تهبصف -وسلم
صلى هللا عليه -كما حيصل مع أمهات املؤمنني، وهناك معامالت يُعامل هبا النيب  ابصفته زوج

صلى هللا عليه -مل مع النيب أليب بكر ولعمر وكذا، فهناك أوجه للتعا اابعتباره صديق -وسلم
 -صلى هللا عليه وسلم-ختتلف ابختالف الصفات الكثرية اليت يوصف هبا النيب  -وسلم

واألعمال اليت يتبناها ويقوم هبا، هناك أعمال كإمام للمسجد، إمام للصالة، فأي شيء يعمله 
و فُرض وقُبل قدم يُنظر فيه من هذه احليثية، فنحن نقول هنا ل -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
ابلرسالة، أو قُبل  افهل هو قُبل ألنه رسول فيكون األمر خاص -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

من ابب االحرتام والتعظيم فيكون شاماًل لكل من ُيسن أو جيب احرتامه وتعظيمه، األرجح يف 
ى ذلك ذكران قضية التقبيل أهنا ألجل االحرتام والتعظيم وليست ألجل الرسالة، والدليل عل

بعض األمثلة يف مسألة الزوج، تعظيم الزوج، وإىل اآلن نفس األمر تقبيل قدم األم مثاًل، تقبيل 
قدم األب، ال أحد يقول إن هذا الشيء نوع من العبادة أو نوع...، لو  كان فيه شبهة عبادة 

ومعلوم أن  -صلى هللا عليه وسلم-أو شبهة شيء خيالف التوحيد لكان أوىل الناس به النيب 
من األزواج يقبلون أقدام أزواجهم؛ يعين احلجاج بن يوسف الثقفي كان يقتل العلماء  اكثري 

واألئمة الكبار وخيار البشر، مث إذا جامع زوجته قدم ُأمخص قدميها، فهل تقبيل أمخص قدم 
 أشياء أشياء من ابب املداعبة، يفيف الزوجة فيه إشكال؟ ال هذه األمور من األشياء اليت ..، 

من ابب االحرتام، ومن ابب التقدير، وليس املراد تربك أو خصوصية الرسالة أو حنو ذلك، هذا 
املناط يف هذا نقحوا مناط احلكم، وعلماء األمة نقيح يف ت االختالف اآلنامسه مناط احلكم، 
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م ال ومشكلة هؤالء أهن -صلى هللا عليه وسلم-فلم جيدوا أي مانع يف تقبيل قدم غري النيب 
يرجعون للعلماء، هم يرجعون لفهمهم، إذا رجعوا لفهم العلماء علموا أن تقبيل اليد وتقبيل 
القدم ال إشكال فيه، وهناك جزء مشهور خمطوط البن زادان املقرئ امسه: )جزء تقبيل اليد( 
وفيه آاثر وفيه أحاديث تتعلق بتقبيل اليد وتقبيل الرجل، وقد كنت أوشكت على حتقيقه، 

ين أحد املخربني فأخرج الكتاب حتت مسمى التحقيق، ويف احلقيقة خربه، فأحجمت فسبق
 املستعان -سبحانه وتعاىل–عن التحقيق ألنه قد طُبع، وهللا 

أما مسألة الدولة هل تعذر ابجلهل أم ال الذي أعرفه وقرأته وأراه من الدولة أهنا تعذر ابجلهل 
ل، لكن العذر ابجلهل له حدود، هناك أمور يُعذر طبًعا، وال يوجد مسلم عاقل ال يعذر ابجله

-فيها ابجلهل، وهناك أمور ال يُعذر فيها ابجلهل، وإن كانت قليلة وفيها نزاع، لكن األكثر
على مسألة العذر ابجلهل أساًسا، مطلًقا هكذا، وهناك تفصيل عند مجاعة من  -أكثر العلماء

 يُعذر فيها ابجلهل، وهذه فيها اختالفات، عينة المأهل العلم )حمققني( يقولون: هناك أمور 
على كل حال قد نتعرض هلذا يف اللقاء القادم إبذن هللا تعاىل، ولو على شيء يسري، ابرك هللا 

 فيكم.
 
: األخ يقول: ابلنسبة للعويد فهمنا منه أنه مما ذكر ابلنسبة للقاء الليلة، ُفهم منه أن 99س

 وليس جمرد رجل جيتهد يف مسألة علمية وخيالف.العويد مساهم يف اخلرب على الدولة، 
 

طبًعا العويد حمارب للدولة مائة ابملائة، ليست مسألة علمية، الرجل يشارك ابلدعم اجلواب: 
وهو يصرح أبنه يدعم  توصل األموال من آل سعود للصحوات، يعين اليتابلسالح، بل هو اليد 

لنا أعطيناكم الصور، هو نفسه يصرح هبذا، هو الذي يوصل له املال، وقال، ملابو زهران علوش 
فألجل ذا ما يف أي إشكال يف سلوكيات العويد يف هذا اجلانب، أما غريه من املشايخ فيوجد 

 من املشايخ من ُيسيء يف االجتهاد ويفهم األمور خطأ، وهذا خيتلف متاًما عن العويد
 
 الغدر املمنوع شرًعا؟: يقول: ما الفرق بني االغتيال املقبول شرًعا والقتل 100س
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قتل الغدر املمنوع شرًعا هو أن تُعطي شخًصا أمااًن أو عهًدا أال تصيبه بشيء مث بعد اجلواب: 
ذلك حيصل منك القتل له، أما االغتيال املقبول شرًعا أن يكون شخص أتخذه على غرة كما 

صلى هللا -يب حصل مع كعب بن األشرف، ومع سالم أيب احلُقيق، وجنو ذلك، أن هؤالء الن
أرسل هلم من اغتاهلم بطريقة فيها نوع من احليلة، ولكنه مل يكن هناك بينهم شيء  -عليه وسلم

 أعلم -سبحانه وتعاىل-من األمان، هذا وهللا 
 
 زويل؟يعين يقول: ابلنسبة للدكتور اجل : األخ يسأل101س
 

م قيل لك، ويوجد كالهو من مناصري الدولة، ومن املنافحني عنها، وهو معروف بذاجلواب: 
زويل يف كالمه بعدما خرج من السجن فقد يكون يعين هناك ضغط عنه، لكن املهم الشيخ اجل

عليه وقد ال يكون، عموًما الكالم الذي ذكره هذه وجهة نظر علمية هو حر فيها، يعين يُناقش 
شتم أو خطأ فيها ممن خيالفه، لكن الذي أراه أن هذه وجهة نظر علمية، وأما إذا كان هناك 

 على اإلمام البغدادي أو على العدانين أو حنو ذلك فهذا يُرد عليه
 
 
 

 اللقاء اخلامس عشر واألخري :
هذا السؤال سؤال مجيل األخ يقول ماذا فيمن كفرهتم الدولة  ويناقشنا فيه املخالف  :  102س

 ؟مثال 
 

اها دولة فقه قول فقهي نقول كالم مجيل جدا هذه املسألة يعين كأي مسألة تتبناجلواب : 
مسألة فقهية تبنتها الدولة فالذي مبايع للدولة أو يرى الدولة أصابت يف هذا الكالم وتبعها 
هذا تبع علماء وتبع حكما شرعيا تبع قضائيا أو حكما من دولة إسالمية معتربة درست هذه 

يه وال يُنكر عليه هو املسألة وأفتت بذلك فمن اقتنع هبذا وتبع الدولة فاحلمد هلل ال ننكر عل
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او عامل يف أول الطريق أو مل يصل إىل درجة  مبتدئاآلن مقلد ألنه رجل عامي أو طالب علم 
اجتهاد حىت يبحث هو بنفسه وقد تبىن هذا القول الذي تبنته الدولة حيق له ذلك حنن املهم 

ي يتبع الدولة عندان أن الدولة هي اليت رأت ذلك وبناء عليه تتخذ إجراءات وابلتايل فالذ
والذي ابيعها وقد كفرت فالان عينا يعين مثال اآلن السياف الذي يضرب رقبة املرتد  رجل مرتد 
والدولة حكمت عليه يف قضائها أنه قد ارتد فأقيم عليه احلد وضربت عنقه السياف الذي 

بع فيه ضرب والسائق الذي ساق السيارة وأتى به واحلرس و كذا والذي قرأ البيان هذا كله ت
الدولة ودائما دماء املسلمني مسألة فقهية قضية دماء املسلمني هي مسائل فقهية كلها قتل 
املرتد ، إقامة احلد الشرعي هي مسألة فقهية جيتهد فيها القاضي فيحكم على الشخص فتضرب 
عنقه وقد يكون خمطئا والرجل بريء أو مسلم وانتهت القضية وهذا األمر كثري جدا ومتكرر يف 
األزمنة وقد خيرج الكافر براءة ألنه مسألة فقهية اجتهد فيها القاضي فوجد أن األدلة تدلل على 
أن الرجل مسلم مل يرتد فيأمر خبروجه مسلما فيجامع امرأته املسلمة وأييت أبطفال كلهم مسلمون 
 ويرث ويورث فهذه قضية فقهية لست أان الذي يسوغ قتل املسلمني ابخلطأ واالجتهاد إمنا
األمة كلها ، كل األمة تقول بذلك تسويغ قتل املسلمني ابخلطأ واالجتهاد هذا ال شك فيه 
إبمجاع األمة هذا ال أعرف  فيه خالفا أصال ال أعرف فيه خالفا بني أحد من أهل العلم أن 

 كل مسألة من هذه املسائل إمنا هي اجتهاد فقهي وحسب االجتهاد.
 
غل األحداث ويطعن ابلعلماء أمثال الشيخ ابن ابز األخ يقول ما حكم من يست:  103س

 وابن عثيمني واأللباين ويسميهم بعلماء آل سعود وعلماء السالطني ؟
 

يف احلقيقة قبل أن أجيب عن السؤال اريد أن أميز ابلنسبة للشيخ األلباين رمحه هللا اجلواب : 
نه ال يعرف ما مدلول وهو إمام من أئمة أهل السنة ولكن بعض اجلهلة ال يعرف قدره أل

الكلمات اليت يتهم هبا الشيخ فالشيخ األلباين أصال عالقته آبل سعود سيئة وهو يعين مغضوب 
عليه من آل سعود بل مغضوب عليه من مشايخ اململكة يعين يف اجلملة وهكذا وقد كتبت 

ديث" وعلقت مقالة عندما تويف الشيخ األلباين رمحه هللا حتت مسمى "وداعا رائد هنضة علم احل
على ذلك فيمكن أن تراجعها يف موقعي موجودة املقالة يف موقعي "وداعا رائد هنضة علم 
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احلديث"  املهم الندخله اآلن هذا دليل أن الذي يقول ذلك إمنا هو ببغاء يقلد األلباين يف واد 
ز موقفهم وآل سعود يف واد آخر هذا شيء ، الشيء الثاين ان الشيخ ابن عثيمني والشيخ ابن اب

من آل سعود موقف تعايشي أكثر منه موقف حقيقي وقد ذكران ان الشيخ ابن ابز يف جملس 
خاص والسند صحيح قيل له يعين هؤالء كما ترى مايف فائدة منهم قال وهللا عملنا ما ميكن 
أن نعمل ومل يبق إال هكذا وأشار بيده كمسكة السالح. فهم كانوا ينظرون كنظرة علماء 

فسواء أصابوا ام أخطأوا هي نظرة علماء عامل اجتهد يف مسألة ورأى أنه عندما جياريهم اجتهدوا 
وقد تكلمنا عن ذلك ابلتفصيل يف  عض األمور فإنه يكتسب أمورا أخرىويسكت عن ب

مقاالت سابقة عمن هو دون هؤالء بكثري مثل العريفي وحممد املختار وذكران احلجج اليت كنت 
اوب مع هذا املنهج لكن اتسع اخلرق أان أقول لكم لو الشيخ ابن ابز  أان املتكلم معكم متج

 على قيد احلياة اآلن او الشيخ ابن عثيمني ما أظن أبدا أهنم كانوا يسكتون إمنا هم يعين:
 اثنيا: لُبس عليهم يف أمور معينة      : أهنم نظروا نظروا نظرة معينة.أوال 

ء أجالء ما نظن فيهم إال اإلخالص وإرادة اخلري والذي هناك أشياء... اخلالصة ان هؤالء علما
حصل منهم سواء كان صوااب او خطأ فهو اجتهاد علماء يرد عليهم بردود علمية الردود العلمية 
املنضبطة والسليمة اليت درج عليها أهل العلم والذي يرد عليهم علماء وليس عوام أي شخص 

او يف فتوى قاهلا أو يف اي شيء .. فالذي يرد عليه يريد أن يرد على الشيخ ابن ابز يف منهج 
ينبغي أن يكون من العلماء وكذلك على الشيخ ابن عثيمني والشيخ ابن عثيمني كان أصرح 
من الشيخ ابن ابز  يف مفاصلة آل سعود وله تسجيالت تعترب خطرية والكل يعلم أنه مل يكن 

العلماء حقهم ألجل أهنم أخطأوا يف  واله دخول يف األمور الرمسية وهكذا... يعين ال تبخس
ف عن الفرتة اليت حنن فيها شيء أو خالفوا منهج معني ... وانظروا دائما أنه هناك فرتة ختتل

 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم اآلن.
 

 ين دحضت حديث الراايت السود . إيقول األخ  : 104س 
قاء لكنه عموم احلديث إن كنت اي أخي الكرمي مل أتكلم عن هذا احلديث يف أي لاجلواب : 

تقصد به حديث علي الباطل فهو حديث ابطل ولو صح لكان مؤيدا للدولة وليس منكرا 
 عليها.
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دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب هبا غلو وأنه قوهلم : األخ يسأل يقول: ما رأيك يف  : 105س
وا على ذلك بكتاب ابن قتل واستباح دماء الكثري من أهل اجلزيرة بتهمة الردة بال بينة واستدل

 غنام ؟ 
 

ن الذي يتهم الدولة ابلغلو إ هذا تعرضنا له عدة مرات وقلنا أقول أخي الكرمياجلواب : 
واستباحة الدماء بدعوى الردة وكذا ابلنسبة للشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته أعظم بكثري 

هو كما نقول سد ابب مما فعلت الدولة وقلنا إن هذا اجتهاد الذي يقول إن هذا فيه غلو 
العذر ابالجتهاد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومن معه من أهل العلم رأوا ردة هؤالء اجتهدوا 
فيهم سواء أصابوا أو أخطأوا أو حصل منهم هذا نقد نقد اآلن لكالم هؤالء العلماء ورد ملا 

علماء اجتهدوا  فعلوه وللتنفيذ وملن تبعهم توسع يف هذا األمر املوضوع موضوع نقد ألقوال
سواء أصابوا أو أخطأوا فال نستطيع أن نقول فأان ملا أقول فيه غلو هذه ممكن تكون من وجهة 
نظري قد أرى أن فيه شيء من الغلو لكن هذا ال يعين أنه فعال غلو ممكن أان املتساهل ألجل 

أدلة  هذا حنن نقول دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب بنيت على استدالالت شرعية وعلى
من الكتاب والسنة وبنوا عليها هذا األمر وأقام دعوته لنصرة دين هللا عز وجل ولنصرة التوحيد 
.حصل خلل حصل خطأ أتكدوا متاما أن إقامة دولة ليست مسالة كجماعة  كتنظيم جنلس 

أمامك ويقاتلونك  ونيعين جنلس حنن يف سعة ننظر ال هذه سيوف ورقاب تضرب وأانس يقف
ستطيع أن أقوله يف هذا م فال ميكن أن حيسم أمر دولة إال بسيف هذا الذي أاملوضوع ضخ

 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. املوضوع .
 
 من افرتى على الدولة فرية أهنم مالحدة ما هو الرد على قائلها؟ألخ يسأل يقول : ا 106س
 

ما هدفه من هذا األخ ابرك هللا فيه معلوم أنه متجاوب مع كالمنا لكن ما أدري اجلواب : 
السؤال؟ ألنه حتصيل حاصل ألننا تكلمنا عن هذا ويكفي التسجيل الذي انتشر وعمل له 
فيديو عن الدولة وما قامت به من أعمال كلها نصرة للدين لكن هو ذكرين بفتوى الشيخ علي 
مجعة نذكرها لكم لتضحكوا فقط عليها من ابب الفكاهة عندما سئل عن العمليات 
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وأان ذكرهتا يف ردي على العبيكان وهي مسجلة. الشيخ سئل قيل له اي شيخ  االستشهادية
هذه العمليات اليت يفجر فيها الشخص نفسه يف الكفار مثال اليهود هل هي عمليات انتحارية 

 أو استشهادية؟ 
طبعا الشيخ علي مجعة يكره مشايخ اململكة يعين اجتاه آخر متاما هو صويف حمرتق ومشايخ 

نده وهابية طبعا املهم فهو يعلم طبعا أن بعض مشايخ اململكة كان أايمها بدأوا اململكة ع
 يقولون هذه عمليات انتحارية طبعا كانت طلعت بعض الفتاوى اجلديدة يعين.. 

ول عليها ئلي بيلوا! دي شهااادة ! اي ابين "دي مش انتحاااار _ هكذا _ اي ابين : قال 
؛ وإن أصر !! عشان ما نكفروش .. ول عليه محااااار ئا بنواحن!! ده محااااار .. انتحااار 
 " !!!! نكفروا 

 ..مسعتم الفتوى اجلميلة؟! طبعا الفتوى حمررة ودقيقة وكالم علمي رصني جدا يعين 
اي ابين دي دولة إسالمية أان الظاهر حعطيك الفتوى بنفس الطريقة هأقولك .. ههه .. فيعين 
 ...... دة ول دولة إسالمية مالحئوايل بي

 ههه ... وهلا ئأل مش هن... ولو أصر هنكفروا : وهلا ئبرضوا إحنا يف النهاية مش هن
 ...ضحكنا ورفه عنا يف آخر اللقاء فطبعا يعين هذا رجل أالسؤال يف احلقيقة يعين 

أان أحب أداعب أهل احلرمني ألين أحبهم كثريا فأجيب هلم أمثلة من أهل _ تعرفوا أهل البلد 
جر الطوابق كلها يعين أو ؤ جر الطوابق اي شباب يعين هو مؤ هذا الرجال م: فأقول هلم _ البلد 

 جر الطوابق أو مضيع الطاسة..ؤ حدة من االثنني مامضيع الطاسة يعين و 
 ! هههه !!!!!مالحدة؟.... الدولة اإلسالمية 

ما أقدر يعين  أان ما أدري الرجل ده عايش فني ابلضبط؟؟ احنا طبعا تعرضنا لكالمه بس يعين
 أقول شيء إال أين أضحك يعين بس وكفاية .

 
: األخ يسأل يقول: هل مسألة اخلالف يف الدماء حكم اخلالف فيها كحكم اخلالف  107س

 ؟نه فعل خطري مثل التكفري أم أفيما هو دوهنا؟ أي قد يعذر فاعلها 
الذي يفيت يف مسألة اي إخوة هذا شيء بدهي حنن تكلمنا مسائل العلم متفاوتة فاجلواب : 

يسرية تتعلق بسنة من سنن الصالة مثل الذي يفيت ببطالن الصالة الذي يتكلم يف قضية حق 
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املرأة على زوجها مثال هل مثل الفتوى يف قضية حترمي املرأة على زوجها وأهنا مثال خرجت عن 
نيا أهون عصمته حنن تكلمنا والشك أن قضية الدماء أعظم  شيء هذا أعظم شيء لزوال الد

عند هللا من إراقة دم مسلم فهي تكون مسئولية يف رقبة املفيت والقاضي والذي دخل فيها لكنها 
هل هي مثل مسائل اخلالف األخرى؟ ال..ال..طبعا وألجل هذا قلنا ال يتكلم يف التكفري وال 

لة وألجل يف القتل إال كبار العلماء والدول والدولة تتحمل والعامل الكبري يتحمل هذه املسأ
ذلك اعتذرت يف هناية اللقاء عن الفتوى يف شيء يتعلق ابلدماء أو التكفري ألن كال األمرين 

  ا كان وال أستطيع أن أحتمل ذلك .من اخلطورة مب
 وهللا أعلم

 
 : األخ يسأل يقول: ما رأيك يف فتوى طارق عبد احلليم يف تكفري الدولة؟108س
 

عض األمور أكثر من حجمها يعين هل يقبل مثال أن أتيت أقول اي إخوة حنن نعطي باجلواب : 
تسأل أحد أهل العلم تقول له ما رأيك يف فتوى ولد حارتنا الذي يلعب كرة يف الشارع يف 

ن كالمه فتوى مثل طارق عبد احلليم هذا إالدولة ؟ يعين ليس كل واحد أهل أصال أن يقال 
ثة. كارثة أن يسمى كالم مثل هذا الرجل ليس أهال أصال أن يقال فتوى هذه مصيبة هذه كار 

فتوى هذا الرجل مسكني جدا مريض يعين ال تلتفتوا إليه اي إخوة أصال أين درس العلم؟ ومن 
وماذا يعرف يف الدين؟ هذا جنبوه متاما هذا رجل بره اللعبة هذا ال أقبل أصال أن  مشاخيه؟

أنتم تعرفون كيف أن تبدل . ...فرجاء ال نريد أن نبدل احلروف  (فتوىب )يوصف كالمه 
وسبق لنا فتوى الشيخ علي مجعة فنحن ال نريد أن نكرر قصة علي مجعة أظن أنه ... احلروف 

 فهم اجلواب فهم اجلواب من دون إجابة.
 
 : األخ يسأل يقول: ما حكم من يعتقد أن الدولة ليست على حق؟109س
 

سان يشكل عليه أمر وال يتضح له هذا هو اخلالصة أي إن.. يبني له  خمطئرجل : اجلواب 
احلق فمثل هذا يعلم ويبني له ويوضح فقط هذا الذي نستطيع أن نقوله وذكران حنن اليوم مسألة 
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احلجة وإقامة احلجة ومن الذي يقيم احلجة؟ وكذا لكن حنن نتكلم فيما بيننا لكن شخص 
وأن الدولة على  ئخمطتبني له أنه  خمطئأمامك ويقول أن الدولة ليست على حق هذا رجل 

ومن إشاعات وخلل نشر حق وأتيت له ابألدلة وتدحض له شبهه وخترج له من رأسه من أوهام 
 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.عن الدولة. 

 
 : األخ يقول يف مسألة قتل الشاب سعد البن عمه ؟ 110س
 

سا . اثنيا أرى أن أان يف احلقيقة ذكرت وجهة نظري أرى أن املوضوع فيه متثيلية أسااجلواب : 
الوضع الذي حصل هذا  فيه سلبيات كثرية والدولة هلا وجهة نظر يف تبين مثل هذا أو الثناء 
عليه أو يف املدح قلت موضوع الدماء موضوع القتل موضوع التكفري أان ال أفيت فيه وال أتدخل 

لة رأت أن مثل هذا فيه هذا رأيي الشخصي ألين أان ملا أحلل أان أذكر وجهة نظر الدولة. الدو 
الرجل يدخل حتت من هو مقصود ابلنسبة هلم ألهنم يف قتال مع احلكومة السعودية وكل من 
ميثل حكومة آل سعود وكل من ينصرها هو هدف هلم هذه وجهة نظر لكن لو أان يف مكاهنم 
 فتكون وجهة نظري أين أان أفعل الشيء الذي أييت أبكله بصورة أكرب هذا الذي أتصوره أان

وألجل هذا ملا أجبت قلت النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده وذكرت املثل العامي إن عشقت تعشق قمر وإن سرقت تسرق مجل هذا قصدي يعين 
األمر خيتلف كوجهة نظر فقط اما أان ليس يل عالقة بتصرفات الدولة أان جمرد مبني وجهة نظر 

 الدولة .
 
: األخ يقول كيف جيب أن تتعامل الدولة شرعا مع من يصفها ابخلارجية من خالل  111س

 علمكم؟
 

الذي أراه لو الدولة لو الشخص أصر على وصفها ابخلارجية ستعزره وتعاقبه أما إذا اجلواب : 
دخل حتت الوصف ابخلارجية ما يرتتب على اخلارجية فالدولة ال شك أهنا ستقاتله او كان يُ 
إن قدرت عليه ألن هذا الرجل حمارب حمرض فهو عدو والعدو من وجهة نظر الدولة كل  تقتله
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من يعاديها وحيرض على قتاهلا ألن الذي يتهمها أبهنا خوارج ماذا يقول عنها؟ يقول اقتلوهم 
قتل عاد وأهنم كذا وكالب أهل النار.. األمر واضح فهل تتفرج عليه الدولة؟ ال شك أهنا 

القتل  ي يظهر يل أما فقط أنه يعين يقول خوارج وال يدخل يف قضية القتال أوستصفيه هذا الذ
 قد تعزره فقط وال تقتله وهللا أعلم.

 
 : هل جتوز الصالة خلف خطيب مجعة يطعن يف الدولة أثناء خطبه؟ 112س
 

ابلنسبة للصالة اي إخوة تتكرر كثريا تتكرر كثريا جدا األسئلة حول الصالة خلف : اجلواب 
مة اتبعني للطواغيت او يطعنون يف الدولة أو كذا فنحن اليوم بينا أن األصل يف املسلم أنه أئ

وتكفري العني حيول بينك وبينه أمور كثرية ، تكفري عينه هو الذي مينع الصالة خلفه ، مسلم 
وقد ذكرانها نقول أي إمام ترى فيه أنه يرتكب مكفرات وال تستطيع أن تكفر عينه عليك أن 

وراء غريه إن وجد ممن تثق فيه البعض يقول كلهم ال أجد فيهم وال يتيسر إال هو طاملا  تصلي
سب الضوابط اليت ذكرانها لكم أنك إىل وقتك هذا ال تستطيع أن تكفر هذا الرجل بعينه ح

 وقت آخر شخصا أفضل منه فال خلفه ألنه مازال مسلما لكن إن وجدت بعد ذلك يف فصل
 .ف املزكى خل تصل خلفه وإمنا صل

ونقول أيضا جزئية وهي أن األقرب إلينا أنه ال ارتباط بني صحة صالة املأموم و اإلمام. لو 
 . بطلت صالة اإلمام يف نفسه أو خلل يف وضوئه أو كذا فصالة املأمومني األرجح صحيحة

 
: األخ يسأل يقول: ما رأيك يف فتوى العدانين يف قوله ال تستفت أحدا يف قتل كل  113س

 من حتالف ضد الدولة ؟
 

مر علي فتوى مبثل هذا اللفظ لكن على كل حال فتوى  هأقول أوال أان ال أذكر أناجلواب : 
يريد أن يناقشه يناقشه على أي شيء بىن هذه  ذيوليتها هذا أول شيء واللشيخ يتحمل مسئا

 أين أان الفتوى وعن الدليل وعلى كل حال هذه فتوى هو يتحمل مسئوليتها . األمر الثاين
أتفهم هذا واضح جدا عندي أي دولة يوجد حتالف ضدها فأكيد أن هذه الدولة ستفيت بقتل 
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من حتالف ضدها التحالف ضد الدولة يعين يعطيها هدااي أم يثين عليها أم يعين ماذا ؟ التحالف 
ضد الدولة يذهب ويقتل أطفاهلا ونساءها و شيوخها ويهدم بيوهتا ومساجدها أكيد ستفيت 

قتله كل من حتالف ضد الدولة هو عدو هلا وهو حمارب هلا وهو هدف هلا وال شك أن الدولة ب
ستفيت بقتله هذا شيء طبيعي ماين شايف فيه ما حيتاج تعليق يعين  أي دولة يعين بغض النظر 
عن حىت لو  دولة إسالمية أو أي دولة..أي دولة ستفيت بقتل من يتحالف ضدها وهذا الذي 

فرق بني مدين أو عسكري اللبس مادام هو متحالف هل . الامل كله وهللا أعلم حاصل يف الع
هو ضمن املتحالفني أو هو فرد يف دولة متحالفة ال ميكن أن يقصد ذلك الشيخ العدانين وال 
أي عاقل الشيخ العدانين ال ميكن أن أيمر.. اآلن مثال احلكومة السعودية متحالفة مع األمريكان 

الشيخ العدانين يرى أن يقتل كل إنسان يف اململكة يف بالد احلرمني هذا ال  ضد املسلمني هل
 يقوله عاقل وليس الشيخ العدانين مع ما لديه من علم .

 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
 
األخ يسأل يقول هل حكم التعامل مع املرتد الذي ال يريد الشريعة مثل التعامل :  114س

 ن العدانين قال إن احلكم واحد بعد القدرة عليهم .مع من ال يريد الشريعة؟ مع أ
 

السؤال غري منضبط أساسا ألنه كيف يكون مرتد ويريد الشريعة ؟ ملاذا ارتد يعين؟ اجلواب : 
ملاذا حكم عليه أبنه مرتد ؟إذا وصلنا إىل أنه مرتد فال شك أن احلكم واحد. يريد الشريعة وهو 

رتدا ألنه إذا كان يريد الشريعة ملا ارتد على كل حال مرتد؟ هذا ال يريد الشريعة إذا كان م
السؤال يتعلق حبال القتال إذا قاتلت الدولة فريقا وهذا الفريق يدعي بعضه يعين قاتلت الدولة 
فريقا هذا الفريق متحالف مع الكفار فهو عند الدولة مرتد مبوجب مواالة الكافرين وهذه 

قاتل وهو ابلنسبة للدولة هذا اآلن اجليش املقاتل هلا ذكرانها يف مسوغات الدولة يف تكفري امل
مرتد طلع لنا واحد بعد ما الدولة تقبض عليه ويقول فإذا به يقول  أان أريد تطبيق الشريعة إمنا 
قاتلتكم ألين أريد تطبيق الشريعة أين أظنكم كذا وكذا هذا العدانين يقول مالنا دخل يف مقصده 

تل مع جيش متحالف مع الكفار فهو ابلنسبة لنا وابلنسبة للذي الرجل اآلن مقاتل لنا و يقا
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ال يعرف هللا سبحانه وتعاىل يف هذا اجليش كل األمر واحد والكل سيأخذ طلقة يف الرأس هذا 
 مقصد العدانين وهو مقصد واضح جدا من وجهة نظرهم .عرفتم ؟   

 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
 
طيع اهلجرة إىل دولة اخلالفة فهل علي إمث أال أهاجر خوفا األخ يسأل يقول: أان أست:  115س

 على عائليت من قصف التحالف ؟
 

وهللا اي أخي احلاالت املعينة هذه حتتاج دراسة كل واحد يعرف ظروفه يعين ختاف اجلواب : 
وهل وجودك سيمنع القصف؟ ام ماذا؟  ؟ على أهلك من القصف مقدار اخلوف هذا ماذا

هولة أين أان أفتيك يف حالتك األصل أنه إن استطعت ان هتاجر إىل الدولة املوضوع ليس ابلس
هتاجر إليها دولة إسالمية يقام فيها الشرع كيف تعيش يف دولة ال يطبق فيها شرع هللا سبحانه 
وتعاىل وأنت قادر على الذهاب إىل دولة يقام فيها الشرع وتستطيع أن تنصر اإلسالم وأن 

مستوى  . اجلهاد ام ماذا ؟ هذا أمر انت الذي تستطيع أن حتددهجتاهد هل انت من أهل 
وهل إذا هاجرت ستأيت طائرات التحالف وتقصف ؟ يعين ماهو اخلوف على أهلك ... اخلوف 

احملل؟ وهل إذا كنت موجود عندهم سيمتنع القصف؟ األمر مشكل ابلنسبة يل يف السؤال على 
حكم شرعي من استطاع أن يهاجر عليه أن ستطيع ان أعطيك أكثر مما هو كأكل حال ال 

يهاجر لنصرة الدولة ولكي يعيش حتت دولة إسالمية تقيم شرع هللا سبحانه وتعاىل مث هناك 
استفهامات ملاذا ال أتخذهم معك ما الذي مينع؟ هل تستطيع أن أتخذ بعضهم؟ هل يوجد 

حيتمون فيه؟ هذه  غريك يستطيع ان يقوم بشؤوهنم؟ هل ميكن لك أن تؤمن هلم مكاان آخر
قضية صعبة أان ال أستطيع أن أفيت فيها شخصا ال أستطيع أن أحكم عن حالك كما ذكرت 
لك املوضوع حيتاج أسئلة كثرية وأعرف حالك وأنت يف أي مكان إذا مل يكن هناك غريك وهم 

ذا ال يستطيعون أن يعيشوا إال بك فقد يوجد لك ممدوحة أنت اآلن تقول أان املعيل الوحيد إ
ال تقول خوفا من التحالف ان تقول أنت املعيل هذه قصة أخرى غري قصة اخلوف من قصف 
التحالف احلجة األوىل اليت ذكرهتا حجة غري مقبولة ألن وجودك ليس وجود شرحية متنع القصف 
لكن اآلن أنت تقول أان املعيل الوحيد طيب هل ال تستطيع أن تؤمن هلم مبال عندك أو كذا 
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تطيع ال يكلف هللا نفسا إال وسعها الذي ال تستطيعه يسقط عنك ابرك هللا خالص ال تس
 فيك.

 
 قضية سيب نساء الصحواتعن :  116س

وقضية سيب نساء ، يل مج، تاوى التكفري وال فتاوى القتل حنن قلنا ليس لنا عالقة بفاجلواب : 
م صحوات وحكمت مسلمي الصحوات هذا راجع للدولة الدولة طبعا ال تسبيهم هي عرفت أهن

نساء املرتدين فيه خالف لو حىت وصفوا ابلردة ففيهم سيب عليهم ابلردة ومل تسب نساءهم ألن 
خالف لو قيل يف أعياهنم أهنم مرتدون ففيهم خالف ألن امرأة املرتد ال شرط أن تكون مرتدة 

 .حىت ولو كان زوجها مرتدا  تدري أنه مرتد هذه معذورة جبهلهاألهنا ال 
تل أبوك أو أحد من أهلك يعمل ابلطواغيت فهذه فتوى ابلقتل حنن قلنا ال نفيت يف وأما ق

قضااي القتل والدولة هلا ضوابط يف هذا األمر وقد ذكران أنه ال عالقة له أببوك أو أخوك هي 
ستخدم أسلوب استعطايف: هل تقتل أبوك ؟ أبوك يمسألة استعطاف يعين بعض اإلخوة  ماهي

القضية ليست قضية أبوك وحبيبك ..ال..ال.. الكالم هذا ماله عالقة اي الذي رابك..!؟ ال 
ه عادي جدا يعين قتل األب واألخ إذا اأاب عبيدة قتل أابه ومصعب قتل أخوذكران أن  . إخوة

أن يقتل اي أحبة هذا ماله أي عالقة وقد ذكران  اأو أخ كان يستحق القتل لن مينع كونه أاب
نيب صلى هللا عليه وسلم حىت إن هللا الم النيب صلى هللا عليه وسلم هذا ابلتفصيل ومن فعل ال

اد النيب صلى هللا أنه مل يفعل ما قاله عمر من قتل أهاليهم يعين هللا وافق عمر خبالف اجته
بكر عندما حصل منهم شيء من الرأفة على أقارهبم وأهاليهم يف قبول الفداء  عليه وسلم وأيب

وفصلنا الكالم فيه ال نريد أن نعيد ما مر يف اللقاءات السابقة إمنا نريد يوم بدر وقد ذكران هذا 
 شيئا جديدا والوقت قد أتخر ونريد أن ننهي اللقاء بسرعة وابرك هللا فيكم.

 
 األخ يسأل يقول: هل جيوز للدولة أن تقيم صلحا مع دول الكفر؟ :  117س
 

ا أن تقيم صلحا مع الكفار مع دول اجلواب: نعم طبعا ال شك أن الدولة اإلسالمية يصح هل
 ؟ الكفر ولكن هناك شروط تفصيل كيف ستقيم صلحا مع هؤالء الكفار؟ وعلى أي شرط
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؟ من املمكن أن تقيم الدولة اإلسالمية صلحا مشروطا مع الكفار ولكن البد أن يكون  وملاذا
السالم الدائم أو صلحا ليس بنية الدوام هذا أول شيء ليس بنية الدوام ال يوجد شيء امسه 

الصلح الدائم هذا ضد الشرع ال جيوز شرعا هذا شيء. األمر الثاين: من األمور األساسية ال 
يكون صلحا على الورق ضحك على الذقون كما يكذب على الناس اآلن هذه الكلمة أيخذها 

 .البعض ويقول حنن نعمل معاهدة ومعنا صلح ويتحالفون ويضربون املسلمني 
ولة إذا كانت إسالمية حقيقة وتقيم صلحا مشروعا فعال فال حرج يف ذلك ألجل ابلنسبة للد

مصلحة معينة والعلماء ضبطوها يعين بعضهم قيدها مثال بعشر سنوات وأنه البد أن الدولة 
أتخذ هذه الفرتة. الفرتة هذه تكون لتقوية اجليش واالستعداد للحرب القادمة يعين هو أيخذ 

 ، سالم وإمنا لالستعداد حلرب ستأيت جمددا وهي فرتة الصلح عرفتمفرتة صلح وهدنة ليس لل
 عرفتم هذا الفارق يعين املوضوع حيتاج دولة إسالمية فعال هي اليت تقوم هبذا .

 
 األخ يسأل يقول: ملاذا شيوخ مصر السلفيني ال يبينون موقفهم من الدولة اإلسالمية؟ : 118س
 

لفيني الذين تتكلم عنهم أما أان كيف أفيت عنهم؟ يسأل عنه شيوخ مصر الساجلواب : هذا 
لكين أقول لك وجهة نظري أان نعرف ميزاان أتكد أن الذي ال يتكلم هو مؤيد غالبا والذي 

ألجل أن يكسب الود  عة إىل الذم وإىل الطعن والتكذيبيكون لديه اعرتاض فإنه يسارع مسار 
 انكت" فتأكد أن الساكت كما يقول أهل البلد "الساكت سم 

فعموما يف السعودية أو يف مصر أو يف أي مكان املشايخ الذين مل يدخلوا ويركبوا املوجة للطعن 
يف الدولة أان أقول لك هم من املؤيدين لكن ال يستطيعون أن يتكلموا خشية أن يلقوا يف 
السجون وحيصل هلم ما ال حيمد عقباه ألن هذه األمور مكسب لكل واحد يريد أن يتكلم 

أنت تتكلم اآلن يف صف دولتك فهل تسكت؟ ابلعكس أنت ستسارع ألنك أنت اآلن  يعين
 سيكون لك يد عند هؤالء.

 هذا وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
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: األخ يسأل يقول: هل يعترب الغرب والكفار معاهدين يف دولنا اإلسالمية يف الوقت  119س
 احلايل؟

 
يعين يف فرق بني الدولة وبني أفرادها وفرق هذا السؤال طبعا سؤال شائك ملخبط اجلواب : 
مؤيد ومعني بصورة عسكرية وبني الذي جاء للسياحة مثال أو للعالج أو كذا.. كبني داخل  

لكن حنن نتكلم عن العهد كعهد يوجد شروط من الذي يعطي األمان؟ ومن الذي يعطي 
األمان وشبهة العهد؟ يوجد شروط وهذه الشروط غري متوفرة لكن هناك شيء يسمى شبهة 

 .العهد وقد نص العلماء على مثل هذه األمور 
السؤال على كل حال متعلق مبسألة القتل وألجل هذا ال أستطيع أن أتوسع فيه أكثر من ذلك 
لكن على كل حال املعاهدات اآلن ليست معاهدات ابلصورة الصحيحة اليت نص عليها 

 العلماء.
 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

 
يسأل يقول: هل جيوز الطعن يف من يطعن يف الدولة من املشايخ املنظرين أو األخ :  120س

 مناصرة الدولة خصوصا وأن األمر بلغ مبلغه من الطعن؟
 

يعين إذا أردت أن تسقط اخلصم  ،هذا يسمى إسقاط اخلصم ..إذا أردت أن تسقط اجلواب : 
ن يف الشخص ابلكذب فأسقطه مبا فيه يعين ال يطعن املسلم ألجل أن ينصر الدولة أن يطع

مبا فيه يعين حنن عندما تكلمنا يف طارق عبد احلليم مثال فتكلمنا  الإ أو ابلبهتان ال يطعن فيه
مبا هو أهل له يف احلقيقة وابلنسبة املقدسي وأبو قتادة هم أفضل منه بكثري يف احلقيقة لكنهم 

نسقط طارق عبد ليسوا بعلماء أيضا وكالمهم مردود ولكن ال نسقطهم بنفس الصورة اليت 
احلليم ألن هذا املذكور خيتلف عنهم على كل حال أسقط من شئت من أعداء الدولة ولكن 
ابحلق ومبا يستحق و إظهار سقطاته العلمية وأنه ليس من أهل العلم كما قلنا تقول إن هذا 

م الرجل ليس من أهل العلم أساسا حىت يؤخذ منه الفتوى الشرعية وهؤالء ليسوا من أهل العل
املعتربين وقد بينا يف رسالة "من هم العلماء" وعرضنا ببعض من حنب وببعض األفاضل فقلنا 
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مهما كان الشخص قدميا يف اجلهاد له بالء وله كذا وله كذا.. فهذا ال يؤهله يف النهاية أن 
يكون عاملا وأن يؤخذ منه الفتوى الشرعية هو إمام يف اجلهاد وإمام يف فنه متخصص يف هذا 

يء لكنه ليس بعامل هذا هو املقصود أما العامل فيبقى عاملا حىت وإن كان كمثل الكلب إن الش
حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث يعين مهما إىل  درجة من االحنطاط الزال يسمى من العلماء 
ولكن علماء السوء علماء السلطان علماء البالعمة كما نقول وهكذا لكن يبقى عاملا أيضا ال 

عامل ولكننا خنالفه وهو منحرف  ،ال  ؟ عىن نقول هذا الرجل ليس بعامل وهو عاملنسقطه مب
 عقداي وهو ضال وهو زائغ وهو فاسد وهو.. وهو..

 وهللا أعلم.
 
 كفار كفر؟لامواالة األخ يسأل يقول: هل :  121س
 

فوا أقول أجبنا عن هذا اي إخوة يف لقاء كامل أشران حلجة الدولة يف تكفري من حتالاجلواب : 
هل الكفر وقسمنا املواالة إىل مواالة مكفرة ومواالة غري مكفرة ومنهم من يسمي هذه أمع 

مواالة ويسمي األخرى تويل.. لكن الذي حيصل اآلن ال يوجد أصال مواالة مكفرة أعظم من 
لذين هذه يف العقل وال مكفرة مثل هذه املواالة اليت نراها اآلن وقد قلنا وهللا ما رأينا من هؤالء ا

يوالون من فعل ما يفعلونه مع أوليائهم يف االبتسامة ويف كيفية الرتحيب والرقص والفرحة 
والتبشش واهلدااي واألومسة وكذا اليت متنح ألوليائهم عمرها حصلت مع واحد سلتوح من سالتيح 
الدول املساكني العربية هذه ال جتد وال عشر معشار مع أوابما أو مع بوش حيصل مع واحد 

ن يسمى حكام دولة عربية أو دولة إسالمية وهي املفروض الدول إخوة إخواننا املسلمني مم
الدول اليت يف أخوة بينك وبينها يف اإلسالم وهذه الدولة الكافرة اليت تدعي أن لك مواالة من 
أجل اخلوف أو من أجل كذا هل هذا يعقل؟ مث بينا الفرق بني التحالف وبني املواالة وبني 

 ة وبني االستعانة كلها على اختصار يعين األمر واضح ونكتفي هبذا القدر.اإلعان
 
 



115 

 

كثريا علي وعليكم يعين اآلن الساعة الثانية والنصف   أرجو من اإلخوة أن يعذروين الوقت أتخر 
أعانكم هللا وقد أطلنا وأخذان أسئلة كثرية واحلمد هلل ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيمع بيننا 

عيمه ومن كان لديه شيء من األسئلة ومل جتب هنا فعنده تويرت وعنده الفيسبوك يف جنات ن
 يستطيع أن يسأل على تويرت وعلى الفيسبوك وإن شاء هللا أجيبه وقت السعة إبذن هللا.

وصلى هللا على نبيه حممد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وحبمدك نشهد ان ال إله 
 ك.إال أنت نستغفرك ونتوب إلي
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 الفهرس
**** 

 املوضوع                                                                                       الصفحة
 3 اللقاء األول

 : هل هناك درجات للخوارج يف الغلو؟ أم أن كل من جيمع اخلمس1س
 4 صفات اليت ذكرها ابن حزم يسمى خارجيا ؟؟ 

 اء الثايناللق
 : عن ابن عباس يرويه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  2س

 5 ) من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليخضع ..( هل خنضع آلل سعود أم نتكلم ونتظاهر ؟
 : يقولون الطرهوين يقول من أصول اخلوارج القول خبلق القرآن  3س

 وهذه املسألة يف القرن الثالث ... 
 6 ثاين : الفرق بني اخلوارج القعدية واخلوارج الذين ورد احلث على قتاهلموالسؤال ال

 : املتحدث الرمسي ابسم الدولة يقول ال أحد يقيم شرع هللا إال الدولة  4س
 فبذلك الذي يقاتلهم هو كافر من حيث اليدري أو يدري ؟ 

 9 أليست هذه خصلة من خصال اخلوارج ؟
 سالمية أن تبني أن عندها علماء دفاعا عن نفسها : ملاذا جيب على الدولة اال 5س

 10 طاملا أهنا تتبع منهج أهل السنة واجلماعة يف كل شيء ؟
 : يقول الدكتور أن أكثر أهل العلم قالوا إن اخلوارج خيتصون بزمن علي  6س

 11 فكيف ذلك مع قول علي : هم يف أصالب الرجال ؟
 اللقاء الثالث 

 11 هل يشرتط للخوارج أن يكفروا بكبرية أو بغري مكفر ؟: مارديت على العويد : 7س
 : هل صفة التحليق مقتصر على الرأس أم اللحية ألن هذه الصفة  8س

 12 موجودة يف اجليوش العربية ؟
 : األخ نقل نقال على أن هناك من قال للمعتزلة خمانيث اخلوارج ،  9س

 13 تربأ فيه منهم  ؟وبعض رجال املعتزلة نسبوا اىل اخلوارج فكتب شعرا ي
 : ملاذا رددت تقسيم اخلوارج إىل صنفني صنف خرج على علي رضي هللا عنه 10س

 13 وصنف ذكرهم العلماء ؟
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 : األخ يقول اليوجد اآلن من يكفر ابملعصية وخيلد صاحب الكبرية يف النار  11س
 فيما نعلم ومعظم فرق اخلوارج املشهورة انقرضت حبمد هللا 

 14 شرع على بقائهم لقيام الساعة أم هي مرحلة يف زمن معني ؟فهل ورد يف ال
 14 : ما دوران حنن جتاه الكذابني أمثال العويد على دولة اخلالفة ؟ 12س
 : ملاذا تتهجم على السعودية وخاصة يف هذا الوقت الذي حتارب فيه روافض اليمن  13س

 15 الدولة االسالمية حفظها هللا  ؟ وحماربتها سياسيا إليران هل لديك نية أن تكون كبري شرعي
 : ما الرد على من يقول : اخلوارج الذين خرجوا على علي رضي هللا عنه  14س

 16 مل يكونوا يكفرون ابلكبرية ؟
 اللقاء الرابع 

 17 : هل النفاق السياسي كفٌر عند اخلوارج؟15س
 18 : هل كانت اخلوارج تكفر احلكام أم العوام من املسلمني أيًضا؟16س
 : من الصفة االمسية للخوارج املشتق من اخلروج على ويل األمر الشرعي 17س

 19 وهل نعترب ما فعله اجلوالين مع أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي من اخلروج؟
 : هل من صفات اخلوارج تكفري األئمة كما يّدعي البعض أن الدولة اإلسالمية 18س

 21 هنم ليسوا أئمة؟كفّرت مشايخ آل سعود مع اعتقادان أب
 21 : معىن ميرقون من الدين؟ هل معناها ميرقون من احلاكم أم من الشرعية؟19س
 22 : هل اخلوارج خيرجون يف كل عصر ومن هم خوارج اآلن؟ 20س
 23 : هل يطبق لفظ اخلوارج على حكومات الطواغيت؟21س
 ينهم وبني املالكية، : هل اإلابضية حًقا خوارج ألن هناك فتنة وقتال يف اجلزائر ب22س

 والنظام حياول اإلصالح بينهم واإلابضية يريدون إقامة دولة لوحدهم وهي غرداية، 
 23 واآلن هي مستقلة عن الدولة يعين حكم ذايت؟

 : الذي فهمته من كالمك عن اخلوارج أنه جيب أن جتتمع فيهم كل الصفات اليت 23س
 ىن لو وجدان صفة واحدة يف آخرينمبع -صلى هللا عليه وسلم–وصفهم هبا الرسول 

 25 ال يوصفون ابخلواج، مثل العساكر الذين حيلقون رؤوسهم! 
 : هل ال جتد يف كالمك تناقًضا؟ أنت تقول خمرجات التعليم يف اململكة سيئة 24س

 26 مما يدعم الدولة اإلسالمية هم من السعوديني، فما هو خترجيك هلذه؟ %70ويف نفس الوقت قلنا 
 لى افرتاض وجود خوارج ينطبق عليهم الوصف الشرعي للخوارج، هل جيوز للمسلم: ع25س
 28 أن يتحالف مع املرتدين والكفار األصليني لقتاهلم وإن مل يكن ذلك جائزًا، فما حكم من فعله؟ 

 29 : هل من يرى كفر العاذر ابجلهل من اخلوارج؟26س



118 

 

 30 العلم؟: ما مناط تفسري اخلوارج عند من كفرهم من أهل 27س
 31 بقتل اخلوارج؟ -صلى هللا عليه وسلم–: ملاذا أمر النيب 28س
 32 : من شابه اخلوارج يف أصلهم هل يلحقه وصفهم؟29س
 : بعد ما حدث بينك وبني العويد ، ما حكمكم عليه شرًعا ؟ 30س

 33 وهل جيوز لطالب العلم حضور جملسه، وهل تسقط عدالته؟
 خاري ووثقه ابن معني وغريه ودار بينه وبني جابر حوار؛ : يزيد الفقري روى له الب31س

 ألنه قد وقع يف أمر للخوارج، فما هو الضابط يف الرواية عنهم 
 34 وكيف روى عنه اإلمام البخاري وما املوقف من هؤالء أو الضابط فيهم؟

 : هناك من أنكر علينا أننا ذكران يف صفات اخلوارج اليت يتميزون هبا 32س
 لون خبلق القرآن ، فكيف وفتنة خلق القرآن كانت متأخرة كثريًا أهنم يقو 

 35 الذي هو أصل عصر اخلوارج؟ -رضي هللا تعاىل عنه–عن عصر علي 
 36 : من هو املكلف بقتال اخلوارج؟33س

 اللقاء اخلامس 
 يسأل يقول: ملاذا ُجعل اخلروج على احلاكم من صفات اخلوارج  -ابرك هللا فيه-: األخ  34س
 39 ع أنه مشرتٌك مع البغاة مثاًل؟ وكما ذكران األمور املشرتكة ال تضبطم

 : "أييت يف آخر الزمان -صلى هللا عليه وسلم–: من املقصود حبديث الرسول  35س
 40 قوٌم حداثء األسنان سفهاء األحالم" من هم؟

 : إن كانت هناك فرقٌة من اخلوارج يف عصران، هذا بغض النظر عن املسميات 36س
 وهم يقاتلون أعداء الدين املعروفني ابلرافضة وُعباد الصليب، 

 40 هل هناك مشكلة أن أقاتل معهم دون االعتقاد مبعتقدهم؟
 41 : األخ يسأل يقول: هل حكام اليوم يصح أن يطبق عليهم أحكام اإلمام املتغلب؟ 37س 
 مني وخاصة السعودية أ : يقول السائل: يقولون إن الدولة خرجت على والة األمر املسل37س

 42 اليت تطبق شرع هللا، وكسرت طالبان بغري مكسر، وهذه صفة اخلوارج أو وصول اخلوارج؟
 : لفظ اخلوارج لفظ اصطالحي أو لفظة شرعية؟ وملاذا طبقت األحاديث  38س

 44 الواردة يف من ميرق من الدين عليهم مع أهنا صفات ميكن أن حُتمل على املنافقني؟
 ء العلماء استدلوا على هذا ابالستعانة ابلكافر، واملشكلة أن السعودية اآلن : هؤال 39س

 44 هي ال تستعني أبمريكا الكفار، ولكن أمريكا جتّرها جرا ، ما حكم هذا؟ 
 : ماحكم من قذف دولة اإلسالم واجملاهدين ابخلارجية من األعيان والعلماء 40س

 45 مني..مع ما ترتب على ذلك من إراقة لدماء املسل
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 : هل تنطبق صفات اخلوارج على الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه إىل يومنا هذا 41س
 45 خاصًة صفة قتل أهل اإلسالم وترك أهل األواثن ومعادهتم الدائمة للمجاهدين؟

 : هل قوتل اخلوارج بعنوان غري اخلوارج كما حيدث اليوم؛ يشاع بني العامة 42س
 46 ب عليهم حتت عنوان احلرب على اإلرهاب؟ أهنم خوارج بينما احلر 

 48 : أخي احلبيب يقول: ملاذا تكره الشعب السعودي؟ 43س
 : األخ يقول أن حكام املسلمني ومن اتبعهم يتباكون على موتى الكفاروال يتباكون  44س

 49 على كثري من املسلمني الذين يقتلون هل ينطبق عليهم حديث أهنم من اخلوارج ؟
 49 ما حيصل اآلن من الدولة هو اخلالفة على منهاج النبوة ؟ : هل 45س
 50 : ماحكم من يبلغ عن من يؤيد الدولة االسالمية أو يتعاطف معها ؟ 46س
 50 : حكام العرب هل يصح قولك إهنم سفهاء ؟47س
 50 : عقدت مقارنة احصائية أبعداد من خرجوا يف عهد علي  ...فما املقصود من ذلك ؟ 48س
 51 هل حديث حداثء األسنان من أهل السنة أم هم أهل البدع واألهواء ؟:  49س
 : يقول : قلت إنه جيب أن يكون العدد حمصورا بعدد ميكن احلكم عليه  50س

 53 فهل ميكن حصر العدد برؤوس القوم أقصد رأس اجملموعات أو الكتائب ؟
 53 المية ؟: ملاذا يف هذا الوقت ابلذات تتكلم يف نصرة الدولة االس 51س
 54 : سؤال يتعلق مباسبق وأن سببه مابيين وبني آل سعود . 52س

 اللقاء السابع :
 : لو كان هناك أفراد من جنود الدولة تكفر بغري مكفر ... فهل تتحمل الدولة  53س

 55 ماقاموا به هؤالء ابلرغم من قلته ؟
 ؟  : الذين خرجوا على عثمان رضي هللا عنهم هل هم خوارج أم ال54س

 وإن قلنا إهنم خوارج األحاديث جاءت فيمن من بعدهم ومل تقصدهم 
 56 وما هو قول العلماء املتقدمني فيهم ؟ وإن كانوا ليسوا خوارج فما سبب ذلك ؟

 : هل الدولة االسالمية تكفر من قاتلها ألهنا تعتقد أهنا دولة االسالم أم ألهنا دولة  55س
 57 حاربوا الدولة ال يتخلفون عن تطبيق الشرع ؟تطبق الشرع وال خيفاكم أن الذين 

 57 : ماحكم من كفر بغري مكفر ؟ 56س
 : عندما نرى يف الساحة من احلكام وقادة الفصائل اجلهادية يوالون الصليبني 57س

 58 واملالحدة ، ويقعون يف نواقض االسالم فهل نستطيع القول إهنم كفار؟
 ن أسرى الفصائل لدى الدولة وحيارهبا جمددا : ماحكم من ينكث عهد االستتابة م 58س

 58 بعدما أعطته األمان وفرصة التوبة وهل هذا الشخص يكفر ؟
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 : انتشرت صورة لكتب جغرافيا عليها خارطة العامل مكتوب على مواقع الدولة دار اسالم  59س
 58 ؟وبقية الدول العربية دار كفر هل يلزم ذلك أن الدولة تكفر كل من ليس يف دارها 

 59 : هل هناك وجه شبه بني منهج الدولة وبني منهج الشيخ حممد بن عبد الوهاب ؟60س
 : ما الرد على من يقول تكفري السعودية تكفري بغري مكفر وإمنا هي حتارب الدولة 61س

 59 وهي يف وسط التحالف ألهنا تدافع عن أراضيها وليست حتالفا ألمريكا ؟
 د الطواغيت من احلكام كان يعرتض عليه أبنه البد أن يفضل : عندما كان أحد يكفر أح62س 

 60 رؤايه على رؤاي الشرع فما صحة هذا الكالم ؟
 61 : ماحكم من أنكر خالفة أيب بكر البغدادي حفظه هللا ؟ 63س
 61 : هل تسمية الصحوات بصحوات الردة يعترب تكفريا ؟64س
 أو دولة معينة من عامل معترب : لو صدر حكم التكفري جتاه شخص ما أو مجاعة 65س

 62 فهل يلزم العوام أن أيخذوا به ؟
 62 : هل يوجد تعليق على موضوع األخت اميان ؟66س

 اللقاء الثامن :
 63 : موانع التكفري وهل التكفري خاص ابلعلماء دون غريهم ؟ 67س
 65 رد على ذلك ؟: بعض الناس اهتم الشيخ ابن ابز أنه يكفر من يقول بكروية األرض فما ال 68س
 : الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يقول إن املشرع اليكفر اال إذا بدل شرع هللا ابلكلية  69س

 65 أما اذا بدل حكما أو عدة أحكام فال يكفر ؟
 66 :  األخ يسأل يقول: هل انتخاابت أعضاء البلدايت من االنتخاابت الطاغوتية أيًضا؟ 70س
 انت الدولة ال ُتكفر عموم املسلمني، فكيف تقوم  : األخ يسأل يقول: إذا ك 71س

 68 بتفجري السيارات يف أحياء حماربني هلا فيها عوائلهم ؟
 : مجلة: "التفريق عذٌر ابجلهل" منقول من الوثيقة اليت استشهد هبا العويد،  72س

 69 والذي ساق الناس إىل هذا الشر، هو جهلهم ابلدين احلق ...
 لدولة كفرت كل من شارك يف العملية االنتخابية أبعياهنم، : لو افرتضنا أن ا73س

 71 هل هذا جيعل منهم خوارج؟
 : األخ يقول: ملاذا مل تعذر الدولة اإلسالمية الذاهبني لالنتخاابت، 74س

 72 حاطب بن أيب بلتعة؟ -صلى هللا عليه وسلم–كما عذر النيب 
 73 ربية، إذا كانت ال ُتكفر املسلمني؟: األخ يقول: ملاذا الدولة تكفر جنود الدول الع75س

 اللقاء التاسع :
 75 : حول موضوع ابن ابز مع كروية األرض ودوراهنا حول الشمس . 76س
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 اللقاء العاشر :
 80 : األخ يسأل يقول: ما حكم من يُبلغ عن مناصري الدولة اإلسالمية؟77س
 علنت روسيا : هل يُعذر الذي حُيارب الدولة اإلسالمية اآلن بعد أن أ78س

 81 أن احلرب حرب مقدسة، وأنه جيب حرب اإلسالم يف ُعقر داره مبباركة البطريرك؟
 81 : من يصف الدولة اإلسالمية أبهنم خوارج هل يكفر ؟79س
 82 : األخ يقول: إذا ُحكم بردة القادة هل حُيكم بردة اجلنود الذين حتت هؤالء القادة؟80س

 اللقاء احلادي عشر : 
 83 ئلة للقاء آخر بسبب طول اللقاءأجلت األس

 اللقاء الثاين عشر :
 83 : يف مسألة تفجري املساجد ماعالقته ابستهداف املصلني؟81س
 أُمر أبال يقوم يف مسجد الضرار،  -صلى هللا عليه وسلم–: السؤال يقول: أن النيب  82س

 84 ولكن اهلدم واحلرق من أين؟
 جدهم أو األماكن اليت يصلون فيها، : األخ يقول: ابلنسبة للحوثة، مسا83س

 85 كان يصلي فيها من أهل السنة، فما الذي جعل الدولة اآلن تستهدفهم ... ؟
 اللقاء الثالث عشر :

 86 : فهم من كالمك الطعن يف ابن ابز . 84س
 87 : األخ يسأل: عن اخلالف يف مسألة القتل حرقًا بني الصحابة والعلماء؟85س
 عن الدولة خوارج؛ ألهنم خرجوا على احلُكام، فهل تعترب الثورات  :  يقول: قالوا 86س

 87 اليت قامت يف بالد املسلمني خوارج أيًضا؟
 عن اخلوارج ما يدل  -صلى هللا عليه وسلم–أ : األخ يقول: هل يوجد يف كالم النيب  86س

 على أهنم يكفرون ابلكبرية، فكأنه يقول: 
 88 ن يكونوا يكفرون ابلكبرية؟من أين أتيتم أبن اخلوارج البد أ

 :  استدل الشيخ بقتال العباسيني األمويني، وصالح الدين األيويب للمسلمني  88،  87س
 يف املغرب وغريها، 

 فالسؤال: هل هؤالء قاتلوا من قاتلوهم كفرًا وردة، كما تفعل الدولة مع جيش الفتح والنصرة؟
 90 ن، ومحاس، وجيش الفتح والنصرة؟والسؤال الثاين: ما حكم الفصائل أمثال طالبا

 : املساجد املختلطة اليت يف اليمن، اليت يراتدها بعض العوام،  89س
 91 وهي يف األساس من حسينيات احلوثيني، فهل جيوز تفجريها، ... ويوجد منهم أطفال وكذا؟

 : السائل يقول: كيف تقول أن هناك خالف على منهاج النبوة، 90س
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 92 إىل اآلن؟ كيف ُتسمى هذه اخلالفة موجودة، كما تزعم؟ مع وجود ُملك جربي
 : إذا كانت بعض الفصائل املسلحة اليت رفضت قتال الدولة يف سوراي، 91س

 93 ومتكنت منهم الدولة، ما احلكم يف ذلك؟
 94 : األخ يقول: نطلب نصيحة لإلخوة؟92س

 اللقاء الرابع عشر :
 94 ة ولكن مل يبايع هل ميوت ميتة جاهلية؟: األخ يقول: رجل عامي رضي ابخلليف 93س
 : قلت : الفصائل ستستسلم للدولة أو ستقاتل الدولة حىت ال يطبق الشرع يف األراضي اليت 94س

 95 حتت سلطتها، فالسائل يقول: كيف يتم ذلك مع أتجيج احلاقدين على الدولة للفصائل األخرى؟
 96 وقعت يف شيء من هذه األصول؟ : هل للخوارج أصول متفق عليها؟ وهل الدولة 95س
 : األخ يقول: هناك من يرى أن للدولة أخطاء، فهل من الفقه الصمت عنها اآلن 96س

 96 أم التكلم فيها مع مراعاة ما يواجه الدولة من تكالب من األمم عليها؟
 : ما هو سند الدولة يف تبين قتل سعد لولد عمه،  97س

 97 ل فيديو ميدحون فعله؟وهناك جمموعة من الشباب هلم تسجي
 : أنتم ذكرمت قول علي بن أيب طالب "إخواننا بغت علينا" أو أنه عاملهم معاملة املسلمني  98س

 98 »ميرقون من الدين» -صلى هللا عليه وسلم-أو حنو ذلك اخلوارج، ومل تذكروا قول النيب
 ، ُفهم منه أن العويد : ابلنسبة للعويد فهمنا منه أنه مما ذكر ابلنسبة للقاء الليلة99س

 100 مساهم يف اخلرب على الدولة، وليس جمرد رجل جيتهد يف مسألة علمية وخيالف.
 101 : يقول: ما الفرق بني االغتيال املقبول شرًعا والقتل الغدر املمنوع شرًعا؟100س
 101 : األخ يسأل يعين يقول: ابلنسبة للدكتور اجلزويل؟101س

  :اللقاء اخلامس عشر واألخري
 102 :  سؤال مجيل األخ يقول ماذا فيمن كفرهتم الدولة ويناقشنا فيه املخالف مثال ؟ 102س
 : األخ يقول ما حكم من يستغل األحداث ويطعن ابلعلماء أمثال الشيخ ابن ابز  103س

 103 وابن عثيمني واأللباين ويسميهم بعلماء آل سعود وعلماء السالطني ؟
 104 ضت حديث الراايت السود .: األخ يقول إين دح 104س 
 : ما رأيك يف قوهلم : دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب هبا غلو وأنه قتل واستباح دماء  105س

 104 الكثري من أهل اجلزيرة بتهمة الردة بال بينة واستدلوا على ذلك بكتاب ابن غنام ؟
 105 ا؟: من افرتى على الدولة فرية أهنم مالحدة ما هو الرد على قائله 106س
 : األخ يسأل يقول: هل مسألة اخلالف يف الدماء حكم اخلالف فيها كحكم اخلالف  107س

 106 فيما هو دوهنا؟ أي قد يعذر فاعلها أم أنه فعل خطري مثل التكفري ؟
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 107 : األخ يسأل يقول: ما رأيك يف فتوى طارق عبد احلليم يف تكفري الدولة؟108س
 107 من يعتقد أن الدولة ليست على حق؟: األخ يسأل يقول: ما حكم 109س
 107 : األخ يقول يف مسألة قتل الشاب سعد البن عمه ؟ 110س
 108 : األخ يقول كيف جيب أن تتعامل الدولة شرعا مع من يصفها ابخلارجية ؟ 111س
 108 : هل جتوز الصالة خلف خطيب مجعة يطعن يف الدولة أثناء خطبه؟ 112س
 ما رأيك يف فتوى العدانين يف قوله ال تستفت أحدا : األخ يسأل يقول:  113س

 109 يف قتل كل من حتالف ضد الدولة ؟
 : األخ يسأل يقول هل حكم التعامل مع املرتد الذي ال يريد الشريعة مثل التعامل  114س

 110 مع من ال يريد الشريعة؟ مع أن العدانين قال إن احلكم واحد بعد القدرة عليهم .
 سأل يقول: أان أستطيع اهلجرة إىل دولة اخلالفة فهل علي إمث أال أهاجر : األخ ي 115س

 110 خوفا على عائليت من قصف التحالف ؟
 111 : عن قضية سيب نساء الصحوات 116س
 112 : األخ يسأل يقول: هل جيوز للدولة أن تقيم صلحا مع دول الكفر؟ 117س
 113  ال يبينون موقفهم من الدولة اإلسالمية؟:  األخ يسأل يقول: ملاذا شيوخ مصر السلفيني 118س
 113 : هل يعترب الغرب والكفار معاهدين يف دولنا اإلسالمية يف الوقت احلايل؟ 119س
 : األخ يسأل يقول: هل جيوز الطعن يف من يطعن يف الدولة من املشايخ املنظرين  120س

 114 أو مناصرة الدولة خصوصا وأن األمر بلغ مبلغه من الطعن؟
 115 : األخ يسأل يقول: هل مواالة الكفار كفر؟ 121س
 

 مت حبمد اهلل
 
 


