
 [حممود بن حسني]

 هـ1431 الثاين ربيع 26

 ماردين مؤمتر رماد من الدفني نبش

 الكفارون كره  ولو كله  الدين على لُيظهره احلق ودين ابهلدى رسوله أرسل الذي هلل احلمد
 لتحقيق دعوة من ماردين مؤمتر يف املؤمترين عن جاء ما الناس تناقل فقد..  بعد أما.. 

 فتوى هي ماردين يف القوم اجتماع وسبب ، هللا رمحه ميةتي ابن اإلسالم شيخ نصوص
 هذه لكتابة الداعي كان!!   زعموا هكذا أو ، هللا رمحه اإلسالم لشيخ الشهرية ماردين

 غفر – بّية ابن الشيخ وهو ، العلماء أحد لسان على جاء ما – عجالة على – الكلمات
 على العلمي ابلوسط مساس من الكالم ذاهل ملا بعضه بيان إىل كالمه  فاحتاج – وله لنا هللا

 وهي ، اليوم تركيا شرق جنوب ماردين تقع..  اخلصوص وجه على واجلهادي ، العموم وجه
 أو 19 سنة ُغنم بن عياض فتحها ، الشمالية سوراي حدود من ابلقرب اجلزيرة أرضي من
 اإلسالم شيخ فيه أفىت الذي الوقت يف وكانت ، عنه هللا رضي الفاروق خالفة يف هجرية 20
 أجروا كفار  وحكامها مسلمون سكاهنا فكان ، احتلوها الذين النصارى حكم حتت:  فتواه

 يف جاء كما  كامالا   احلوار نقلنا وقد ،"اليوم اإلسالم" موقع يف احلوار جاء..  فيها أحكامهم
  على قالتعلي وسيكون ،" س" حبرف السؤال قبل" اليوم اإلسالم" كلمة  استبدال مع املوقع
 .. التعليقات هذه مثل يف العادة جرت كما"  التعليق" كلمة  بعد أسفله بية ابن الشيخ كالم

 يف لألفكار تصحيح" ماردين" مؤمتر: بيه بن هللا عبد: " احلوار مقدمة هي الفقرة وهذ 
 2010 إبريل 04 املوافق 1431 الثاين ربيع 19 االحد اإلسالم شيخ مقوالت ضوء
 جاء" "املطبعة يف ُحّرفت" املسلم غري قتل خبصوص تيمية ابن فتوى" - ثياحلار  وليد /حوار
 إلعادة فيه شاركوا الذي العلماء من كمحاولة  تركيا، جبنوب مؤخراا أقيم الذي" ماردين" مؤمتر

 اتفقوا وقد امليالدي، عشر الرابع القرن يف عاش الذي تيمية ابن للفقيه" ماردين" فتوى تفسري
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 يف ضلّ  املسلمني غري أو املسلمني لقتل تيمية ابن فتوى يف العون سيلتم من أنه على
 مسلمة مجاعة أو مسلم فرد ألي جيوز ال أنّه" للمؤمتر اخلتامي البيان يف العلماء وأكد. تفسريه

 البحوث من مزيد إلجراء داعني ،"نفسها تلقاء من اجلهاد يف تنخرط أو احلرب تعلن أن
 يرجى ما وإظهار العامة القضااي على الوسطى القرون يف درتص اليت الفتاوى سياق لتفسري
 الشيخ املؤمتر، يف املشاركني أبرز من كان.  الرتاث هلذا والصحيح السليم الفهم من حتقيقه
 بينها من بلدان من الدين علماء من ابرزاا عالِماا 15 ضمن وذلك بيه، بن هللا عبد اجلليل

 على وإندونيسيا، واملغرب وإيران والكويت والسنغال اهلندو  وتركيا السعودية العربية اململكة
 ومفيت اليوم، اإلسالم مؤسسة على العام املشرف انئب الطريري، الوهاب عبد الشيخ رأسهم
 الشيخ فضيلة يؤكد. اليمن من اجلفري علي احلبيب والشيخ سرييتش مصطفى الشيخ البوسنة

 وأن ُحرفت، قد تيمية ابن فتوى أن ،"اليوم اإلسالم" مؤسسة به خص حوار يف بيه ابن
 األخري اجلزء يف وخباصة املطبعة يف حّرفت أهنا نرى اليت األلفاظ بعض على تشتمل الفتوى

 ويُقاتل يستحقه، مبا فيها املسلم يعامل اثلث قسم هي بل: ".. تيمية ابنُ  قال عندما منها
. يُقاتل وليس..( اخلارج يُعامل) أهنا أعتقد فأان ،"يستحقه مبا اإلسالم شريعة عن اخلارج

 يِغريون املغول كان  حني التارخيي سياقه يف الرأي هذا إىل النظر من بد ال كان  فإنه وابلتايل
 يقسم الذي القدمي الرأي بتجاوز حقيقة معنيًّا كان  املؤمتر أن إىل الفتاا املسلمني، أراضي على
 الظروف ضوء يف اإلسالم تفسري وإعادة( كفر  ودار إميان دار) دارين؛ إىل اإلسالمي العامل

ا. املتغرية السياسية  والقومية والعرقية الدينية احلقوق حتمي اليت املدنية الدول ظهور أنّ  مؤكدا
 واجلماعات الفصائل مجيع بني السلمي والتعايش للتسامح كمكان  كله  العامل إعالن اقتضى
 هذا لنا كان"  تيمية ابن" الشيخ الفقيه وىفت يف رأيه وعن املؤمتر عن املزيد وملعرفة. الدينية
 ( .املقدمة انتهت.... )بيه ابن الشيخ فضيلة مع احلوار

 للتجديد العاملي املركز: ج! املؤمتر؟ هذا فيه تضعون الذي اإلطار هو ما: س[ احلوار] 
 ،املسلمني برتشيد يتعلق فيما خاصة مقاربة له مركز هو بريطانيا يف أنشأانه والذي والرتشيد
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 جذور متثل القضااي من عدد   دراسة يف تتمثل املقاربة وهذه. والفكرية الدينية العلوم وجتديد
 هدفها مؤمترات جمرد وليست اإلنساين، العامل ويف اإلسالمي، العامل يف واألزمات املشكالت

 ذاهل ووفقاا اإلطار هذا يف فإنه هبذا سلمنا إذا. أتصيلية مؤمترات هي وإمنا بياانت، إصدار
 قبل تيمية ابن اإلسالم لشيخ فتوى من انطالقاا جاء والذي ماردين، يف أقيم الذي- املؤمتر
 . حرب دار هي وال سلم   دار هي ال مركبة؛ داراا( ماردين دار) تُعد -قرون سبعة

 ظُلم كما  الزمان هذا يف املظلومة املصطلحات من هذا التجديد مصطلح:  التعليق
 ال التجديد إن..  املصطلحات من وغريها والرباء والوالء واحلاكمية واجلهاد الوسطية مصطلح

 يف كما  الدين، من اندرس ما إحياء:  هو وإمنا ، تغيريها أو الشرعية األحكام إلغاء يعين
 أبو" )دينها هلا جيدد من سنة مائة كل  رأس على األمة هلذه يبعث تعاىل هللا إن" احلديث

 جماراة - الشرعية لألحكام بتغيريهم أهنم الناس بعض ووْهم ،( األلباين وصححه واحلاكم داود
 هذا..  منه التحذير ينبغي خطري وهم فهذا الدين يف جددوا قد يكونون - والنصارى لليهود
 ، منه اندرس ما إحياء إىل حيتاج وإمنا ، تعديالت أو إضافات إىل حيتاج ال كامل  الدين

 والتابعني والصحابة وسلم عليه هللا صلى النيب عليه كان  ما إىل الناس إرجاع:  أبسط وبعبارة
 هلم ودانت الدنيا املسلمون فتح هبا اليت وآرائهم وعلمهم السلف هبدي والتمّسك ، واتبعيهم
 الشرعية فاألحكام ، جتديد ال حتريف وغريه ، الشرعي التجديد هو هذا ، األرض شعوب
 هي وهل الفتوى؟ هذا يف متيُّز ِمن له:  س..  فُيجّدد يبلى منزل أاثث ليست ليست
 ألن ومتّيزها، فرادهتا هلا الفتوى هذه ابلتأكيد:  ج! ِقدمها؟ رغم اإلسالمي الفقه يف جديدة

 لدى أقسام ثالثة وإىل البعض، لدى قسمني إىل تنقسم اإلسالم الفقه يف( دار مبعىن) الُدور
 مذهب وهذا إسالم دارو  حرب دار إىل يقسمها بعضهم. الفقهاء من اآلخر البعض

 مذهب وهذا مركبة، ودار إسالم، ودار حرب، دار: إىل يقسمها اآلخر والبعض األحناف،
 أبن قال املؤمتر هذا يف فتواه دراسة بصدد حنن والذي تيمية، ابن اإلسالم شيخ. اجلمهور

 خاتري يف جديدة فتوى وهذه إسالم، دار هي وال حرب دار هي ال ،"مركبة دار( "ماردين)
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 الثاين التقسيم كان  إذا:  التعليق. ماردين واقع على -سرّه هللا قّدس- وبناها اإلسالمي، الفقه
 دار" يقصد الشيخ لعل!!  جديدة فتوى:  تيمية ابن فتوى تكون فكيف اجلمهور مذهب هو

 كالم  من للتحقيق أحوج هنا الشيخ كلمات  لعل! ؟ مرّكبة دار وليس اجلمهور عند" عهد
 تلك تكون أن على أهلها اإلمام صاحل بلد كلّ :   هي العهد ودار!!  تيمية ابن ماإلسال شيخ

.  املعاهدة ودار ، الّصلح ودار ، املوادعة دار وتسّمى.  عنها اخلراج وللمسلمني ، هلم األرض
 الذي ما: إذنْ : س..  الحقا مراده تُبنّي  ذكّية الشيخ من التوطئة هذه( .. الفقهية املوسوعة)

 ابن زمان) الزمان ذلك ومن الفتوى هذه من انطالقاا حننُ : ج ماردين؟ مؤمتر يف فعله حاولتم
 وانطالقاا زمان، بال زمان إسقاط حاولنا أننا: مبعىن. الزمان هذا على إسقاطه حاولنا( تيمية
 اليوم الدور ُتصنَّفُ  كيف  دراسة حاولنا( اليوم العامل) مكان كل  إىل( ماردين) املكان من أيضاا

 وهي فكرية، فقهية قضية فهذه. ذلك؟ من تستخلص أن ميكن اليت النتائج هي وما العامل؟ يف
 الشرعية السياسة يف تدخل فقهية مسألة هي:  التعليق. للمسلمني وتفصيلية أتصيلية:  أيضاا

 استخدم الشيخ فإن مؤمتراهتم يف" سياسة" مصطلح استخدام من ممنوعون العلماء أن ومبا ،
 ابلتفصيل وحتريره ذلك، دراسة حاولتم ملاذا:  س" !! وتفصيل" أتصل"و" فكر"و" فقه" لفظ

 داير كل  أن ليعترب( ماردين فتوى) على يعتمد األايم هذه الناس بعض ألن:  ج والدليل؟
 يف أنه مصر مفيت أخربين وكما الشديد األسف ومع. حمضة إسالميةا  ُدوراا ليست املسلمني

 أنه أي معصومة، غري اإلسالم داير ليجعلوا هذا على الشباب بعض اعتمد الستينات أوائل
  اإلسالم شيخ فتوى من انطالقاا فنحن. ابألمن املخلة األعمال وارتكاب االعتداء فيها جيوز

 تصحيح حناول أخرى جهة ومن. دالالت من تضمنته ما جهة من نبحث وكعنوان كنموذج
 واحلديث والتفسري والعقيدة الفقه كتب  يف أليس!!  هللا سبحان:  التعليق. الفتوى وحتقيق

 كتب  الشيخ عن غاب هل!!  الدور تصنيف يف البعض عليها يعتمد حىت ماردين فتوى غري
 اليت الفتاوى يعرفون العلم وطلبة العلماء أبن يقيناا  يعلم الشيخ!!  واملفسرين واحملدثني الفقهاء
 ال الذين للعامة ونقوهلا..  العلماء كتب  يف هي وأين ، هبا أفىت من ويعرفون ، الدور صّنفت
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 مجاعة وكون ، جيداا  ذلك يعلم والشيخ ، ابملئات وال ابلعشرات ليست هي:  يعرفوهنا
 إن..  هؤالء من فهم سوء هو بل ، خاطئة الفتوى أن يعين ال فهذا فتوى استخدام أساءت
 قبل العلماء فيها حبث لةاملسأ هذه:  اسالمية غري أو إسالمية الدول هذه وكون الدار تقسيم

 اإلمام قال ، إسالمية ليست:  هللا بشرع حُتكم ال اليت الدار أن على واجلمهور ، تيمية ابن
 كان  وإن ظاهرة الُكفر أحكام فيها تكون اليت الدار هي" الكفر دار تعريف يف يوسف ابو

 دار" وهو ، حلربا لدار تعريف الكويتية الفقهية املوسوعة ويف ،" املسلمني من أهلها جل
 ، املالكّية وقال" أيظا وجاء ،" ظاهرةا  الكفر أحكام فيها تكون بقعة كلّ :   هي احلرب

 بظهور كفر  دار اإلسالم دار تصري: " وحمّمد ، يوسف أبو:  حنيفة أيب وصاحبا ، واحلنابلة
 الدولة هي الدميقراطية فالدولة ، إثبات إىل حيتاج ال بدهي أمر وهذا" . فيها الكفر أحكام

 ، الشيوعي النظام فيها يُطّبق اليت هي الشيوعية والدولة ، الدميقراطي النظام فيها يطبق اليت
 املعمول النظام يتبع دولة أي فتصنيف ، الرأمسايل النظام فيها يطّبق اليت هي الرأمسالية والدولة

 أئمة به أفىت ما وهذا ، قطعاا  إسالمية دولة ليست اإلسالمي ابلنظام حتكم ال ودولة ، هبا
 بني خلطهم بسبب احملذور يف الشباب بعض وقع وإمنا ، بقرون تيمية ابن قبل املسلمني

:  الفتوى من تيمية ابن مقصود هو وهذا ، املسلم الشعب وبني( الكافر النظام أو) الدولة
.. الفتوى حتقيق:  س..  خاص حكم منهما واحد لكل وأن ، والشعب النظام بني التفريق

 يف ُحرِّفت أهنا نرى اليت األلفاظ بعض على تشتمل الفتوى أن وجدان ألننا:  ج! اذا؟مل
 يعامل اثلث قسم هي بل: ".. تيمية ابن قال عندما منها، األخري اجلزء يف وخباصة املطبعة،

: أهنا أعتقد فأان ،"يستحقه مبا اإلسالم شريعة عن اخلارج ويُقاتل يستحقه، مبا فيها املسلم
 من تيمية ابن وعلم فكر يف املختصني بعض حضر وابلتايل. يُقاتل وليس..( اخلارج يُعامل)

 القرى، أم جامعة) سعودية جامعات 4 من املختصني اإلخوة من جمموعة وحضر العامل، دول
 إىل إضافة ،(عبدالعزيز امللك وجامعة سعود، بن حممد اإلمام وجامعة سعود، امللك وجامعة

 .الطريري عبدالوهاب الشيخ منها حضر واليت اليوم اإلسالم مؤسسة ومنهم املختصني، بعض
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 ألن" يُقاَتل" وليس" يُعامل" تكون قد الكلمة أن من معقول هنا الشيخ كالم:   التعليق 
 اسره هللا فك -" الفهد محد بن انصر" الشيخ فإن وللعلم ، السياق إىل أقرب األوىل الكلمة

 السقط من الفتاوى جمموع صيانة" القّيم كتابه  يف( يُعامل) الكلمة هذه يذكر مل –
 يدل ينبغي كبري  جمهود يف تعليق إىل حيتاج ما على وعّلق اجملموع تتبع وقد ،" والتصحيف

 دعوى املطبعة يف ُحّرفت الكلمة أن بية ابن الشيخ دعوى إن!!  للمجموع الدقيق تتبعه على
  طبعات هناك ألن للقبول أقرب لكان "النّساخ بعض قبل من حرّفت" قال ولو ، تستقيم ال

 الشيخ طبعة عن منقولة كلها  وليست ، الصيغة هذه على اتفقت وكلها ، للمجموع كثرية
 ولعله ، اللفظ هذا على يعثر حىت املخطوطات يف حبث إىل حيتاج وهذا ، هللا رمحه قاسم ابن

 الذي اجملموع هلذا املعتمدة الطبعة هي قاسم ابن الشيخ طبعة إن!!  املطبعة فاهتم عليه يعثر مل
 الشيخ إبشراف سنة األربعني على تزيد ملدة حممد وابنه قاسم بن الرمحن عبد مجعه على عمل
 يف وتعبا ، كثرية  أقطار من مادته مجع يف الرجالن تعب وقد ، الشيخ آل إبراهيم بن حممد

 يشكك من اليوم أييت مث ، هللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ على منه املشكل ومراجعة حتقيقه
 أبن أفىت تيمية ابن ألن ؟ ملاذا!!  شاملة مراجعة إىل حيتاج أنه ويّدعي اجلبار اجلهد هذا يف

 !!  إسالمية غري دولة:  النصرانية األحكام حتكمها اليت الدار

 الفتوى؟ حول عام رأي حشد إىل يهدف ال للتجديد العاملي املركز إذن،:  س

 األزمة جذور متس صرفة، أتصيلية مسألة هي املؤمتر يف تناولناها ليتا املسألة هذه:  ج 
 إىل توصيلها مث ومن هذه، القضااي أتصيل إىل يهدف ومركزان. املسلمون منها يعاين اليت

 وإمنا معينة، دعاية أو نوااي عن والتعبري وإشهارية، إعالنية، مؤمترات عقد وليس. اجلمهور
 رأي ومن منها، االنطالق أجل من الفتوى هذه بسبب جاء دينمار  واختيار. القضااي أتصيل

 املختلفة، تيمية ابن مقوالت ضوء على الصحيحة األفكار لتصحيح تيمية ابن اإلسالم شيخ
 .واألموال الدماء وحرمة االستقرار يف تصب كلها  مقوالت وهي
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 يف الفتوى ههذ وجود يف ليست املسلمني منها يعاين اليت األزمة جذور إن:  التعليق 
 الشيخ قول أما..  الناس واقع عن الفتاوى هذه مثل تغييب يف تكمن األزمة وإمنا ، الكتب

  ُجرأة فهذه" واألموال الدماء وحرمة االستقرار يف تصب كلها"   أبهنا تيمية ابن مقوالت عن
 من هعلي يتجرأ ال أمر اإلسالم شيخ مقوالت على التعميم هذا مثل فإطالق ، وجمازفة كبرية
 وكالمه ، األرض يف منتشرة اإلسالم شيخ فُكتب ، اإلسالمية القضااي أتصيل على يعمل

  حقيقة تبنّي  اليت الصفحات مئات لنقلنا اإلطالة خشية ولوال ، العلمية األوساط يف معروف
  وكذلك ، اجملموع من األخري واجلزء 28 اجلزء إىل القارئ حنيل ولكن ، اإلسالم شيخ كالم

 وما ، وضوح وبكل ، هنا الشيخ قول خيالف ما الكتب هذه ففي" املسلول صارمال" كتاب
  بسبب منهم الكثريين دماء أحل ألنه إال الضالل أهل قبل من وُعودي تيمية ابن ُحورب
 من املؤمتر درس وماذا املؤمتر، عليها ركز نقطة أبرز ما:  س..  املّلة عن وخروجهم كفرهم
 وإسقاط ،(الدار) تصنيف حول العمل أوراق من عديدال درست الندوة:  ج أحباث؟

. الزمانني بني اختلفت اليت الواقع عناصر على بناءا  الزمان، هذا على الزمان ذلك يف األوضاع
. والتنزيل والتعليل التأويل:  التعبري صح إذا زوااي ثالث من يقع اخلطأ أن اجملهول غري ومن

 إىل يؤدي وتنزيله ومغازيه، مراميه فهم عدم إىل يؤدي لهوتعلي حتريفه، إىل يؤدي الكالم فتأويل
 ومكاانا  زماانا  الواقع ذلك عن خيتلف واقع على ماض   زمن   يف فتوى تنزيل ألن خمتل، تطبيق
 الفقه ضوء يف العامل أوضاع تدارسنا فنحن. صائب وغريُ  خمل   تنزيل   وإنساانا  ومآالا  وحاالا 

 العامل أن إىل بياننا يف وصلنا ذلك وألجل عليه، العامل يصنف أن ينبغي ما ضوء ويف القدمي،
 من بدالا ( فضاءا ) ومسيناه دولية، ومعاهدات دولية، مواثيق حتكمه( تسامح فضاء) أصبح

 نتصرف أن جيوز بل توقيفيًّا؛ ليس التأصيل هذا ألن داراا نسمي أن يشرتط ال ألنه ؛(داراا)
 فيما الدول بعض هبا تقوم اليت اإلخالالت من الرغم على فضاءا  اليوم العامل مسينا وإذا. فيه

 يف جوهرايا  أتثرياا يؤثر ال ذلك فإن اإلنسان، وحبقوق وابحلرايت املتحدة، األمم مبيثاق يتعلق
 فيه حُترتم أن جيب فالعامل ذلك، وحنو حروب فيها اليت املناطق تلك عدا ما العامل، وصف
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 عقل أين أدري ال:  التعليق. املؤمتر من الرئيَسة طةوالنق اهلدف، هو وهذا واألموال، الدماء
 واحد مكان يف الصوفية وغالة والرافضة العلمانيني مجع عندما – هللا هداه – بية ابن الشيخ
 مثل أيف!!  فيها نتصّرف أن لنا جيوز وأنه توقيفية ليست الشرعية مصطلحاتنا أبن هلم ليقرر
 عن خيتلف واقع على ماض   زمن   يف فتوى تنزيل" ارةوعب!!  الكالم هذا مثل يقال اجلمع هذا

 العبارات من تُعدّ " صائب وغريُ  خمل   تنزيل   وإنساانا  ومآالا  وحاالا  ومكاانا  زماانا  الواقع ذلك
 ال أن الشيخ على فينبغي ، واملخالفات البدع الكثري األهواء أهل عليها يبين اليت اخلطرية
 أما مضى لزمن كان  احلجاب أن يرى - مثالا  – سالنا فبعض ، قيود دون هكذا يُطلقها

 ، الشريعة أمور من وغريها الشرعية احلدود عن الكالم هذا قيل وقد ، مقبول غري فهو اليوم
 الشرعية األحكام على يتجرأ الناس من الكثري جعل الفتوى تغرّي  ملسألة السقيم الفهم وهذا

 وإمنا ، والناس واألحوال الظروف مع ّيفلتتك أتتِ  مل الشريعة إن!!  شاء ما ويرتك فيأخذ
 األحكام مع يتفق ال الذي والزمان ، تعاليمها وفق واألحوال والظروف الناس لُتكيِّف أتت

 املسألة هذه يف نقف أين:  الشيخ نسأل أن لنا مث..  سوء أهل وأهله سوء زمان:  الشرعية
 بل ، زماننا غري الصحابة وزمن ، زماننا غري التابعني وزمن ، زماننا غري األربعة األئمة فزمن!! 
  أبن نقول ال!!  حدّ  أي وعند!!  نقف فأين ، زماننا غري وسلم عليه هللا صلى النيب زمن

 هو قيود دون هكذا الكالم إطالق أبن نقول ولكن ، إطالقه على خطأ هنا الشيخ كالم
 اخلطأ أن بنّي  والذي - لشيخا ذكره الذي" والتنزيل والتعليل التأويل" الثالوث أما..  اخلطأ

 تقعوا مل أبنكم لنا أين من:  هلم فيقال ، املؤمتر أصحاب إىل توجيهه السهل فمن – فيه يقع
 الداير قسموا الذين السلف من وأعلم أفقه أبنكم لنا أين ومن ، بزعمكم حتقيقه أردمت فيما
 السهولة هبذه املصطلحات يف التصّرف كان  إذا:  - له هللا غفر – بية ابن للشيخ نقول مث!! 

 واحلديث والقواعد واألصول التفسري وعلوم العقيدة مصطلحات دونكم!!  هنا التوقف فلماذا
 مصطلحات تغيري يف نقف فأين ،" الدار" مصطلح حكم أتخذ حُمدثة مصطلحات فأغلبها ،

 الشيخ يتصور وهل ؟ وتغيريها فيها التصرف حق له ومن!!  مفتوح األمر أن أم!!  السلف
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 نبنّي  لعلنا!!  الباب هذا مثل فُتح إذا حتصل قد اليت الكارثة حجم – له هللا غفر – بية ابن
دث" التوحيد" ومصطلح ، حُمدث" العقيدة" مصطلح:  األمر هذا بعض الكرمي للقارئ  حما

 األمساء وتوحيد الربوبية وتوحيد األلوهية كتوحيد:   مصطلحات من حتتها يندرج وما
 الفقه ومصطلحات ، حُمدثة أكثرها احلديث علوم ومصطلحات ، حُمدثة هاكل  والصفات

 كل  نغرّي  أن لنا حيق فهل ، حُمدثة مفرداهتا أكثر الفقهية والقواعد ، حُمدثة أكثرها الفقه وأصول
 هذا أليس!!  ذلك فعلنا حنن إن لنا يبقى علم وأي!!  توقيفية ليست ألهنا املصطلحات هذه
 جهابذة من اآلالف عشرات جلهود وهدم ، والنظر البحث من قرانا  رعش أربعة لبناء هدم

 القتال أتصيل يف تبحثوا أمل:  س!!  توقيفية ليست املصطلحات هذه أن حبجة العمالء
 هذا:  ج(. مثاالا  فلسطني) كثرية؟  آراءا  اليوم فيه نسمع والذي املشروع غري والقتال املشروع

 املشروع، غري والقتال املشروع، القتال أتصيل وهو املؤمتر، يف له سعينا الذي الثاين األمر هو
 جهاداا، يسمى لكي حُترتم أن ينبغي اليت وضوابطه اجلهاد، ملفهوم أّصلنا وقد. اجلهاد ومفهوم

 على بناءا  يقع الذي الدفع جهاد عدا ما ،(األمر أولو) الدولة وهي بسلطة؛ يتعلق األمر وأن
 فال دولياا، نظاماا وتعدُّ  شرعاا، املقررة األمور من ذلك وحنو( مقاومة) حينئذ فيسمى عدوان
 احلرب بقانون يتعلق فيما اإلسالمية الشريعة وبني الدولية املواثيق بني كبري  تباين   يوجد

 قّدمها اليت القوانني من لإلنسان احرتاماا أكثر نظاماا للبشرية قّدمت الشريعة إن بل والسالم؛
. أبسره العامل حتكم دولية معاهدات   بوجود ميتاز اآلن الوضع إن إال العصر، هذا يف اإلنسان
 فيما اإلسالمية الشريعة وبني الدولية املواثيق بني كبري  تباين هناك بل!!  هللا سبحان:  التعليق
 ال وهذا ، هللا كلمة  إلعالء ابتداءا  احلرب يكون الشريعة ففي ، والسالم احلرب بقانون يتعلق
 هو الطلب وجهاد ، اآلخرين على حق بغري اعتداء عندهم ويعد الدولية اننيالقو  يف يوجد

 ألصل خمالفاا  القانون هذا جيعل الدويل القانون يف وجترميه ، والسنة القرآن يف أُطلق إذا اجلهاد
  يف يُقرّ  بية ابن الشيخ أن الغريب..  وجه أي من األمرين بني مقارنة فال ، اإلسالم يف اجلهاد
 ينبغي اليت وضوابطه اجلهاد، ملفهوم أّصلنا وقد"  قوله يف ضمناا  الطلب جهاد وجودب كالمه
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 عدا ما( األمر أولو) الدولة وهي بسلطة؛ يتعلق األمر وأن جهاداا، يسمى لكي حُترتم أن
 ، الطلب جهاد وهو ، الدفع جهاد غري جهاد هناك:  الشيخ نظر ففي..."  الدفع جهاد

 كبري  تباين   يوجد فال" يقول مث الطلب جهاد بوجود يقر أن يخالش عقل يف يستقيم فكيف
 أن إال ،" والسالم احلرب بقانون يتعلق فيما اإلسالمية الشريعة وبني الدولية املواثيق بني

  رمبا أو ، الدفع جهاد يقابل الطلب جهاد غري آخر جهاداا  اخرتعوا ماردين يف املؤمترون يكون
 واملكان الزمان بتغرّي  مفهومه تغرّي  القدماء العلماء عنه كتب  الذي الطلب جهاد كان

 لكون القنوات وبعض العاملية، األنباء وكاالت بعض روجت لقد:  س... !!  واألحوال
 على حنن! شيئاا تفهم مل الوكاالت هذه:  ج. تيمّية ابن فتوى شطب هو املؤمتر من اهلدف

 نربِّئ أن نريد أخرى جهة ومن جهة، من ةتيميّ  ابن فتاوى ومتيز َفرادة نربز أن نريدُ  العكس
 جامعات من خمتصون حضر فقد ولذا. ذكرانه الذي اخلاطئ والفهم التأويل من فتاواه

 أبن تيمية ابن فكر خدمنا بياننا ويف قّيمة، ودراسات   حبواثا  وقّدموا السعودية، العربية اململكة
 ندوات وتقدمي هبم، املقتدى الفقهاء كتب  مراجعة طلبنا كما  وحتقيقها، كتبه،  مراجعة طلبنا

. األمة حياة يف وأتثري حضور   هلم يزال ال الفقهاء من جملموعة لندوات مفتاحاا هذا ليكون
 نراجع مل أننا واألهم ذلك، خالف األمر أن جيد املؤمتر عن اإلعالن على اطَّلع من أن وأعتقد

 ال وأان. هو كما  وأظهرانه تيمّية، ابن لىع تيمّية ابن راجعنا وإمنا اآلخر، ضوء على تيمّية ابن
:  التعليق. فيه كنا  ما حيققوا مل أانس   من علينا التقول هذا أو الشك، هذا ملثل داعياا أرى

 ، تيمية البن بفتوى يتعّلق ال فاألمر ، شيئاا  تفهم مل الوكاالت هذه أبن بية ابن الشيخ نوافق
 الرافضة فيه جيتمع فمؤمتر ، املسلمني علماء نم وغريه تيمية البن بفتاوى يتعلق األمر بل

 هناك أنّ  يعين هذا:  س..  فقط واحدة فتوى عند يتوقف أن ميكن ال والعلمانيون والصوفية
 اإلسالم لشيخ تُنسب اليت األشياء من كثري  :   ج! تيمّية؟ ابن لفقه البعض دراسة يف خلالا 

ا؛ ح  متسام اإلسالم شيخُ  فمثالا  جمتزئة؛ كانت  قراءهتا  وتعزيتهم، الكتاب، أهل بتهنئة يقول جدا
 أهنم الناس مشكلة. البعلي قال كما  اإلسالم شيخ اختيار وهذا مرضى، كانوا  إذا وعيادهتم
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 من السبب أن فموقفه ،"تيمية ابن اختيارات" يقرؤون وال ،"املستقيم الصراط اقتضاء" يقرؤون
 ابن للشيخ ينبغي كان:   التعليق. ممّيز قف  مو  وهذا الكفر، وليس والفتنة، العدوان هو اجلهاد

..  التعزية هي وما تيمية ابن هبا تسامح اليت التهنئة هي ما يبنّي  أن – له هللا غفر – بية
 فهذه ، الشرعية األحكام يف التسامح حق له غريه وال تيمية ابن ال أبنه يُعلم أن ينبغي

 يُعدُّ  ال وهذا ، اجتهاده إليه يؤول امب يفيت تيمية ابن" .. أتصيلية" علمية ليست الكلمة
 تيمية ابن فقه أكثر ففيه للبعلي اإلسالم شيخ اختيارات أما..  اجتهاد هو بل ، تساحماا 
  من أبوىل اإلقتضاء كتاب  وليس ، كتبه  بقية عن يُغين ال خمتصر وهو ، كله  علمه ليس ولكنه
( قاسم ابن طبعة) األخري واجلزء 28 اجلزء خاصة ، الفتاوى جمموع أو املسلول الصارم كتاب

 عناية له من وأنصح ، الشرعية والسياسة اجلهاد مسائل يف تيمية ابن رأي يعرف أن أراد ملن
 فيضيع ماردين يف املؤمترين قبل من يُبّدل أن قبل اليوم اجملموع يقتين أن اإلسالم شيخ بكتب
 بن حممد فتاوى مع اليوم مالقو  يفعل كما  ، قاسم ابن عليه تعب الذي اإلسالم شيخ تراث

 قول وأما!!  وحتقيق وتصحيح تنقيح إىل حتتاج أهنا ادعوا فقد ، هللا رمحه الشيخ آل إبراهيم
 ففي ،" جمتزئة كانت  قراءهتا اإلسالم لشيخ تُنسب اليت األشياء من كثري  "   أبنه األول الشيخ

 أئمة قبلهم ومن ، األرض يف اإلسالم شيخ علم نشروا الذين النجدية الدعوة ألئمة اهتام هذا
  مبفهوم – هؤالء فكل ، كثري  وغريهم مفلح وابن كثري  وابن القيم ابن أمثال من والعلم الفقه
 بية ابن الشيخ أتى حىت اإلسالم شيخ لكالم جمرتءة قراءهتم كانت  – بية ابن الشيخ كالم

 اإلسالم شيخ كالم  قهواليف ماردين مؤمتر يف اجتمعوا الذين والعلمانيون والصوفية والرافضة
 الدرر" بكتاب فعليه الشيخ ذكر ملن اجملرتءة القراءة من التأكد أراد من!!  حقيقته على

 شيخ بعلوم الدعوة علماء جهل مدى تبنّي  رسائل ففيه ،" النجدية األجوبة يف السنّية
 الفلسطينيني حق ينفي هل أتصيلها بعد الفتوى هبذه القول:  س!!  ومقاصده اإلسالم
 املقاومة سبب إن قلنا عندما.. لفلسطني ابلنسبة:  ج حقوقهم؟ عن الدفاع يف وغريهم

 يف  َوقَاتُِلوا. ))1: هي فلسطني على تنطبق كلها  آايت   ثالث ذكران االعتداء هو املشروعة
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ُمْ  ُلونَ يُ َقات َ  لِلَِّذينَ  أُِذنَ . ))2((. تَ ْعَتُدوا َواَل  يُ َقاتُِلوَنُكمْ  الَِّذينَ  اّللَِّ  َسِبيلِ   َعَلى اّللََّ  َوِإنَّ  ظُِلُموا أِبهنَّ
 َلُكمْ  َوَما. ))3((. اّللَُّ  َرب َُّنا يَ ُقولُوا َأنْ  ِإالَّ  َحقّ   ِبَغرْيِ  ِداَيرِِهمْ  ِمنْ  ُأْخرُِجوا الَِّذينَ *  َلَقِدير   َنْصرِِهمْ 

 وال مغمورة، وال مطموسة، ليست نيفلسط فقضية(( َواْلُمْسَتْضَعِفنيَ  اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  تُ َقاتُِلونَ  اَل 
 قتال   وبني للعدوان، رد   هي اليت املقاومة بني فرقاا البيان يف إنَّ  بل السياق؛ هذا يف منسية
ه والنظام، والشرعية الشرع خارج مجاعة تُعلنه  خارجة مجاعة كانت  إذا:  التعليق. جهاداا وتعدُّ
 فلنا ، والنظام الشرعية أما ، بيان إىل اجحيت ال بديهي أمر وهو جهاداا  ليس فهذا الشرع عن
 والتعايش السالم يف فلسطني عن كالماا   وكفاان! ؟ من ونظام ؟ َمن شرعية:  نتسائل أن

 والتنكيل والقتل والتشريد واجلوع واحلصار الذلة غري فلسطني أهل منه جيين مل الذي السلمي
 فلسطني عن يتكلم أن أراد من..  اخلنازير القردة اخوان من هللا خلق أحقر أيدي على

 س..  ودجاج ومحام سالم مؤمتر ال ، لليهود ودمار وقتل وتفجري وإرهاب جهاد مؤمتر فليعقد
 وراء رسالة من هل. اإلسالمي الطيف ألوان ضمن احلاضرين تنوُّع جليّ  بشكل لوحظ: 

 رؤية لىع املسلمني مجع حماولة عن عبارة هو اإلسالمي الطيف خمتلف اجتماع:  ج ذلك؟
 احلديث يف ذكره ورد الذي الداخلي االحرتاب قضااي وهي مصريهم، هُتم قضااي يف واحدة
 فهذه. «بعض رقاب بعضكم يضرب كفاراا  بعدي ترجعوا ال.. ويلكم»: الشريف النبوي

 اخلارجي العنصر من رغبة ابكستان، ويف العراق، ويف الصومال، يف نشهدها اليت االحرتاابت
 بني تقوم اليت واحلروب هذا مع التعامل طريق أن إال اإلسالمي، العامل يف وايلامل يوقع الذي

 وحنن ومستقبلها، األمة حاضر وتشّوه اإلسالم، وإىل التاريخ، إىل تسيء حروب   هي املسلمني
، ملون   طيف   خالل ومن آخر، بشيء وليس ابلدليل نقّدم أن حناول  اليت رسالتنا ومنوع 
 اجلواب يف اجملاهدين بية ابن الشيخ وصف كيف  انظروا!!  هللا سبحان:  التعليق. لك ذكرهتا
 الصوفية وغالة للعلمانيني بوصفه وقارنوه" والنظام والشرعية الشرع خارج مجاعة" السابق

 غالة بعض احلضور ضمن من كان  لقد" !! اإلسالمي الطيف خمتلف" قال حيث ، والرافضة
 فنقول ، املصريية القضااي يف واحدة برؤية معهم خيرج أن خالشي أراد فإذا ، والرافضة الصوفية
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 لتحقيق مؤمتر يكون كيف:   الغرابة يف غاية أمر وهنا!!  ُحنني خبُّفي حىت ترجع لن:  للشيخ
 يعرف أال!!  والرافضة والعلمانية الصوفية فيه ويشارك – هللا رمحه تيمية ابن تراث وتصحيح

 وهم نصوصه حيققون كيف!!   تيمية ابن يف والعلمانيون فيةوالصو  الرافضة رأي بية ابن الشيخ
 عن الدين يفصلون الذين) العلمانيني يكّفر وهو مفاهيمه يصححون كيف!!   له أعداء
 يف خارجية مشاركات هناك كانت  هل:  س!!  الصوفية وغالة الرافضة غالة ويكّفر( الدولة
 للرتشيد العاملي املركز) من ألولا:  طرفني من موجهة كانت  الدعوة. نعم:  ج املؤمتر؟

 ومنهم الناس، بعض دعت وقد ماردين، جامعة من والثاين األغلب، هو وهذا( والتجديد
 اإلسالم شيخ يف متخصصة جمموعات دعوان العاملي املركز يف حنن. إيران دولة من أتَ ْوا الذين

 بعضنا يُقنع ىتح األمة، قضااي حول الوحدة هذه تكون حىت خمتلفة؛ ومذاهب مشارب من
 شخص يف ممثالا ( اليوم اإلسالم) إسهام إن أقول أن وأودُّ . ماردين جامعة وكذلك بعضاا،
 نعترب حنن: أقوهلا رساليت وهذه مقدر، الطريري عبدالوهاب الشيخ العام املشرف انئب

 إخواننا لمنُع بعمل نقوم أن نريد عندما ألننا لنا، توأماا وإمنا فقط، حلفاا ليس( اليوم اإلسالم)
 وبعد جماملة بدون احلق قول درب هو واحد   درب   على معهم وحنن". اليوم اإلسالم" يف

 يف متخصصاا  كان  فقد ، زيد أبو بكر الشيخ هللا رحم:  التعليق( .. اللقاء انتهى. )أتصيل  
 خشي وُكتب ، ماردين مؤمتر من وصلنا الذي الكالم هذا منه نسمع مل ولكننا ، تيمية ابن علم

 ملاذا:  نتسائل أن لنا..  ماردين يف اجملتمعني دعاوى ُتكّذب إشرافه حتت طُبعت اليت اإلسالم
 وأتصيل وفهم تعديل إال حيتاج الذي ابلذات اجلهاد فقه وملاذا! ؟ اآلن ملاذا! ؟ تيمية ابن

 وغالة كالرافضة) احلضور بعض عقيدة املؤمترون يناقش أن األوىل من أليس! ؟ جديد
 ماردين فتوى تكون أن املعقول من هل!!  ماردين فتوى مناقشة من بدالا ( والعلمانية ةالصوفي

 نعرف حنن!!  والعلمانية والصوفية الرافضة عقيدة من واملسلمني اإلسالم على خطورة أشد
 مث ، تركيا يف اإلجتماع فلماذا ، هللا رمحه تيمية ابن من موقفها ونعرف تركيا يف الصوفية
 هل!!  تيمية ابن فتوى هي اآلن قضيتنا هل!!  أوروبية دولة يف الدوري جتماعابإل التوصية
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 وتركستان والقوقاز وكشمري والفلبني والصومال والشيشان وأفغانسان وفلسطني العراق حرران
 من كتبنا  حترير نريد تيمية البن فتوى إال يبقى ومل احملتلة اإلسالمية البقاع من وغريها الشرقية

 مواجهة عن عجز الذي الصلييب للعدو خدمة املؤمتر هذا يف أليس!!  هاألفاظ بعض
 فنأيت ، العلماء وأبقوال الشرعية ابلنصوص يتمسكون ألهنم وأفغانستان العراق يف اجملاهدين

 صلبة كانت  أن بعد هالمية أرض على فيقفوا صدروهم من العلماء بكالم ثقتهم لنجتث حنن
  لو!!  فيها نشككهم فلماذا اجلهاد على الناس حتّرض تيمية ابن فتاوى كانت  إذا!!  اثبتة

 يندحر حىت مفعوهلا تعمل تركها تقتضي احلكمة لكانت احملض الكذب من فتاواه كانت
 حد على – بلغ الذي اجملتهد اجملاهد اإلمام هذا وفتاوى فكيف ، ونفّندها أنيت مث األعداء

 وحىت ، بعده أتى من كل  فتاوى مقدمة يف تُعدّ  املطلق اإلجتهاد درجة – العلماء بعض قول
 إدراكه وسعة تيمية ابن علم يف ليس هنا التشكيك إن..  ابلقصرية ليست بفرتة قبله أتى من

م ال فهذا ، ِِ  أتى التشكيك وإمنا ، إبمامته يعرتف عمن فضالا  تيمية ابن أعداء ألد عليه يُقْد
 فكل ، قرون مر على األمة علماء كبار  عليها ترىب اليت فتاواه من ومطبوع خمطوط هو ما يف

 أمثال فيه شارك الذي) ماردين مؤمتر انطلق حىت التأصيلية األخطاء هلذه ينتبهوا مل هؤالء
!!  والتدقيق التحقيق أبصول العلماء جهابذة جهل املأل على لُيعلن( الضال الصويف اجلفري

 ، نتائج من به املؤمترون خرج ما لىع نُعرّج – له هللا غفر – بية ابن حوار على التعليق بعد
 ال ماردين يف تيمية ابن اإلسالم شيخ فتوى إن• : النتائج: " سريعة بتعليقات عليها فنعّلق
 حكامهم على واخلروج املسلمني لتكفري ومستنداا  متمسكاا  تكون أن األحوال من حبال ميكن

 معهم يعيش أو املسلمني مع نيعيشو  مبن والغدر اآلمنني وترويع واألموال الدماء واستباحة
 نصرة كوهنا  عن فضال ذلك كل  حترم فتوى هي بل وأمان مواطنة عالقة مبوجب املسلمون

 يف املسلمني لعلماء ومتبع موافق ذلك كل  يف وهو مسلمة غري دولة على مسلمة لدولة
 غريو  املسلمني لقتال الفتوى هذه على استند ومن. عنهم خيرج ومل الشأن هذا يف فتاويهم

 على اخلروج حُتّرم ال الفتوى:  التعليق". التنزيل يف أصاب وما التأويل يف اخطأ فقد املسلمني
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 الذي الدفع جهاد من وهذا ، مسلمة أرضاا  احتلوا نصارى حكام حق يف فتوى الهنا احلكام
 الفقه يف الداير تصنيف إن•“..  فلسطني حول السؤال يف ذكر كما  بية ابن الشيخ يقره

 القائمة الدولية العالقات وطبيعة اإلسالمية األمة ظروف أملته اجتهادي تصنيف مياإلسال
 غري احلروب وجترمي هبا املعرتف الدولية املعاهدات ووجود اآلن األوضاع تغري أن إال. حينئذ

 حقوق اجلملة يف تضمن اليت املواطنة دولة وظهور االحتالل ومقاومة العدوان رد عن الناشئة
 بني السلمي التعايش و للتسامح فضاء كله  العامل جعل استلزم واألوطان األعراقو  األداين

 الناس فيه وأيمن الناس بني والعدالة املشرتكة املصاحل حتقيق إطار يف والطوائف األداين مجيع
 هللا صلى النيب هاجر منذ به واندت الشريعة أقرته ما وهو وأعراضهم وأوطاهنم أمواهلم على
 يف واألعراق الطوائف مجيع بني التعايش تضمن معاهدة أول ووضع املدينة ىلإ وسلم عليه
 هلا معينة دول خرق أو نقص من يشوهبا مبا التذرع يسوغ وال املشرتكة واملصاحل العدالة إطار

 بية ابن الشيخ أقر لو:  التعليق." السمحة الشريعة وبني بينها التصادم وافتعال هلا للتنكر
 مبا يُقر فإنه" االحتالل ومقاومة العدوان رد عن الناشئة غري احلروب جترمي" ةاملقول هذه بصحة
 من يوم يف كان  وما وإمجاعهم وأعماهلم الصحابة أقوال وخيالف الصرحية النصوص خيالف
 الكفار قصد:  هو الطلب جهاد ألن ، الطلب جهاد وهو:  ابلضرورة الدين من معلوم األايم

 وهي ، أخرى عبارة مع وقفة ولنا..  هللا لكلمة إعالءا  - ابلقتال وانيبدؤ  مل وإن - دايرهم يف
 غري احلروب وجترمي هبا املعرتف الدولية املعاهدات ووجود اآلن األوضاع تغري أن إال"  قوله

 حقوق اجلملة يف تضمن اليت املواطنة دولة وظهور االحتالل ومقاومة العدوان رد عن الناشئة
 بني السلمي التعايش و للتسامح فضاء كله  العامل جعل استلزم وطانواأل واألعراق األداين

 علم إن ومعتقُده ، هنا الشيخ قال ما أخطر من الكالم هذا ،..."  والطوائف األداين مجيع
 فهذه ، لسان زلة لعلها ولكن ، ابهلل والعياذ الرّدة يف يقع فقد وقصده ومعنا قوله حقيقة

 ، العاملية احلرب بعد واليهود النصارى وضعها قوانني:  حقيقتها يف الدولية املعاهدات
 يلزم وإمنا ، بشيء املسلمني تُلزم ال القوانني فهذه ، اخلاصة مصاحلهم خلدمة وضعوها
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!!   بشيء لنا ملزماا  يكون أن عن فضالا  به معرتف غري فهو خالفه وما ، هللا شرع املسلمون
 ، املناورة ابب نقطع وحىت!!  للمسلمني لزمةم تكون مث قوانني والنصارى اليهود يضع كيف
 كان  وإمنا ، الدولية القوانني هذه وضع وقت حاضراا  املسلمني من أحد يكن مل:  نقول

 يف املنتصرين مصاحل لتحقيق وضعت وإمنا ، لعدالتها القوانني توضع ومل ، كفار  كلهم  احلضور
 ال ألنه القوانني هذه من أي على اضاإلعرت  مسلم ألي حيق وال ، كفار  وكلهم العاملية احلرب

 فكيف ، غريهم دون النقض حق عندهم الذين للكفار فيها األمر بل ، وزن وال فيها له قيمة
 املخالفة الكفرية القوانني هذه أجل من الطلب جهاد اإلسالم أهل يرتك أبن مسلم يقول

 ، النظرية الناحية من هذا!!  والنصارى اليهود مصاحل لتحقيق ُوضعت واليت الربية رب لشريعة
 لتحقيق القوانني هذه من أبداا  يستفيدوا مل فاملسلمون:  أظهر فاألمر العملية الناحية من أما
 أكثرها يرأس اليت العاملية املؤسسات هذه أروقة يف ُتداس دائماا  ومصاحلهم ، هلم مصلحة أي

 والشيشان وأفغانستان عراقوال فلسطني وهذه ، للمسلمني عداوة الناس أشد هم الذين اليهود
 اليت البالد من وغريها ونيجرياي اتيالن وجنوب والصومال الشرقية وتركستان والفلبني والبوسنة

 مصطلحاا  يعارض بية ابن الشيخ كان  إذا!!  القوانني هذه من ومسمع مبرأى الكفار خرهبا
 أصحاهبا استخدمها كفرية  اننيقو  ليوافق الواقع هذا كل  يُلغي ابله فما ، الواقع يوافق ال شرعياا 
 األمة علماء على اليت األولوايت من• !!  بالدهم وتدمري واملسلمني اإلسالم حلرب

 والتكفري للتطرف املسوغة لألفكار والتقومي التحليل هبا االضطالع العلمية ومؤسساهتا
 ابحلجة انالبي مقام تقوم ال عادلة كانت  مهما األمنية فالتدابري اإلسالم؛ ابسم والعنف
 أو التغيري يف العنف أشكال كل  إدانة يف األمة علماء على املسؤولية تقع مث ومن. والربهان

 منعا احلق قول يف وجرأة وصراحة بوضوح وخارجها املسلمة اجملتمعات داخل االحتجاج
 القرآنية اآلايت مئات حذف:  العلماء من هذا يتطلب:  التعليق. للغموض وإزالة لاللتباس

 من الكثري فيها ألن اإلسالمي والتأريخ السرية وطمس النبوية األحاديث مئات بوشط
 هذه مثل يف العلماء أولوايت هذه هل..  اإلسالم إبسم والعنف التكفري تسوّغ اليت األفكار
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 عن يدافع من أفكار تقومي:  علمائها أولوايت من ويكون مستباحة أمة!!  شيخ اي الظروف
 الشيخُ  فليّتق!!  غورين ابن أم بّية ابن الشيخ كالم  هذا هل!!  وإدانتهم اجملاهدين من األمة

 وحترير ، املسلمني أعراض عن والذب ، اجملاهدين وقيادة ، اجلهاد على التحريض أين ..  َ هللا
هان الدين عن والدفاع ، اإلسالم بالد

ُ
!!  اثنوية األمور هذه أكل!!  األعداء ِقبل من امل

 بتغري تتغري الفتاوى:  نسينا!!  اليوم األولوايت من ليس والنفس واملال والعرض الدين حفظ
• !!  التأصيلية التجديدية األمور من وغريها واحلّكام واألعداء والرجال واحلال واملكان الزمان

 الدين هذا سنام ذروة يعترب الذي اجلهاد أن العصور عرب يؤكدون فتئوا ما اإلسالم علماء إن
 الشرع أانط النوع وهذا هللا سبيل يف القتال منها متعددة أنواع هو بل داواح نوعا ليس

 عظيمة؛ تبعات عنه ترتتب سياسياا  قراراا  ابعتباره( الدولة) األمر أبويل وتنفيذه تدبريه صالحية
 جهاد يف الدخول أو حرب إعالن املسلمني من جلماعة وال املسلم للفرد جيوز فال مث ومن
 قال:  التعليق. الشأن هذا يف الواردة للنصوص واتّباعاا  للمفاسد درءا فسهمأن تلقاء من قتايل

 يف كراهة  وال ، انئبه أو اإلمام إذن بغري الغزو ُيكره(: 8/60 احملتاج هناية يف) الرملي
 على غلب أو -3 ، الغزو اإلمام عطل أو -2 ، املقصود اإلستئذان فوت إذا -1: حاالت

 من قدمي لعامل قدمي الكالم هذا طبعاا (. إنتهى( .. )البلقيين لكذ حبث كما) اإلذن عدم ظنه
 أن هنا الحظ!!  ماردين مؤمتر معايري وفق على والتغيري للتصحيح قابل وهو سحيق زمن

 العلماء من اإلسالم أهل أما ، احلكام إىل نسبه أنه وذلك" السياسة" لفظ استخدم الشيخ
 لعدوان دفعاا  كان  ما أن اجلهاد مشروعية وأصل• ..  حيزنون هم وال سياسة فال:  وغريهم

 نصرة أو( اْلُمْعَتِدينَ  حيُِبُّ  الَ  اّللََّ  ِإنَّ  تَ ْعَتُدواْ  َوالَ  يُ َقاتُِلوَنُكمْ  الَِّذينَ  اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  َوقَاتُِلواْ )
 للذين أذن) دينالت عن دفاعاا  أو...( اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  تُ َقاتُِلونَ  اَل  َلُكمْ  َوَما) للمستضعفني

 تعاىل قال:  التعليق. املغامن عن حبثاا  أو الدين يف اختالف عن انشئاا  وليس...( يُقاتَلون
 ِدينَ  َيِديُنونَ  َوالَ  َوَرُسولُهُ  هللاُ  َحرَّمَ  َما حُيَّرُِمونَ  َوالَ  اآلِخرِ  اِبْليَ ْومِ  َوالَ  اِبهللِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَ  الَِّذينَ  قَاتُِلوا}

 وقال ،( 29:  التوبة{ )َصاِغُرونَ  َوُهمْ  َيد   َعنْ  اجْلِْزيَةَ  يُ ْعطُوا َحىتَّ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِمنَ  احلَْقِّ 
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 َأنَّ  َواْعَلُموا ِغْلَظةا  ِفيُكمْ  َوْلَيِجُدوا اْلُكفَّارِ  ِمنَ  يَ ُلوَنُكمْ  الَِّذينَ  قَاتُِلوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ايَ } تعاىل
 وتصحيح حتقيق إىل وحتتاج قدمية األقوال هذه ولعل ،( 123:  التوبة{ )ْلُمتَِّقنيَ ا َمعَ  هللاَ 

 شدد وهلذا خطري اإلسالم يف الفتوى شأن إن• !!  األايم هذه جائز شيء كل..   أيظا
 خاصة الفتوى شروط ويف كاملة  علمية أهلية ذا يكون أن ومنها املفيت شروط يف العلماء
 على حالل:  التعليق.  واملآل واألحوال واألشخاص والزمان املكان يف املناط حتقيق

 تعاىل وهللا الفتوى اجلهاد أهل علماء على وحرام ، يُفتوا أن والصوفية والرافضة العلمانيني
 ، (69:  العنكبوت{ )اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  هللاَ  َوِإنَّ  ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ } يقول
..  بقتاهلم هللا أمران الذين مع السلمي والتعايش السالم سبيل يف وليس" فينا" جاهدوا الذين

 سوى وما كفرية،  بعقيدة مرتبطاا  يكن مل ما امللة من خُمرجاا  يكون ال والرباء الوالء مفهوم إن• 
 واحد معىن ىعل محله جيوز ال عليه وبناء اخلمسة، التكليفية األحكام تتناوهلا أنواع فهو ذلك
 مل ما" يقولون ذلك ومع ، علمانيون املؤمتر يف!!  هللا سبحان:  التعليق. املسلمون به يكفر
 مضى قدمية تكفريهم فتوى أن أم!!  الكفر من العلمانية أليست" كفرية  بعقيدة مرتبطاا  يكن

 كتبوها  مصيبة كل  على أنيت أن املؤمترون أراد ولو..  النتائج انتهت!!  سنوات بضع عليها
 خشية ولوال ، يسريا ذلك لكان هللا لرسول أحاديث أو هللا كتاب  من آبايت عليها ونرد

..  اللبيب يفهمها إشارات ولكنها ، آخر شأن املؤمترين مع لنا لكان الوقت وضيق اإلطالة
 تعليقات من ذكران ما صّحة:  عقل له من ليتبنّي  ماردين يف اإلسالم شيخ فتوى هنا وننقل

 بلد أو حرب دار هي هل:  ماردين بلد عن هللا رمحه[ تيمية ابن اإلسالم شيخ] سئل : هنا
 عليه وجبت وإذا ال؟ أم اإلسالم بالد إىل اهلجرة هبا املقيم املسلم على جيب وهل سلم؟
 رماه من أيمث وهل ذلك؟ يف أيمث هل وماله، بنفسه املسلمني أعداء وساعد يهاجر، ومل اهلجرة

 ماردين يف كانوا  حيث حمرمة وأمواهلم املسلمني دماء. هلل احلمد: فأجاب ال؟ مأ وسبه ابلنفاق
. غريهم أو ماردين أهل كانوا  سواء حمرمة اإلسالم دين شريعة عن اخلارجني وإعانة. غريها أو

. جتب ومل استحبت وإال. عليه اهلجرة وجبت دينه إقامة عن عاجزاا كان  إن هبا واملقيم
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 ذلك من االمتناع عليهم وجيب عليهم، حمرمة واألموال ابألنفس لمنياملس لعدو ومساعدهتم
 وال. تعينت ابهلجرة إال ميكن مل فإذا مصانعة، أو تعريض أو تغيب من. أمكنتهم طريقة أبي
 يف املذكورة الصفات على يقع ابلنفاق والرمي السب بل ابلنفاق، ورميهم عموماا  سبهم حيل

 فهي سلم أو حرب دار كوهنا  وأما. وغريهم ماردين أهل بعض فيها فيدخل والسنة الكتاب
 اليت السلم دار مبنزلة وليست كفار،  أهلها اليت احلرب دار مبنزلة ليست املعنيان، فيها مركبة
 ، كفار  أهلها اليت احلرب دار مبنزلة وال. مسلمني جندها بكون اإلسالم أحكام عليها جتري

 مبا اإلسالم شريعة عن اخلارج ويقاتل يستحقه، مبا فيها املسلم يعامل اثلث قسم هي بل
 على الكرمي القارئ ليعذين( 241   28/240:الفتاوى. )هللا رمحه كالمه  انتهى". يستحقه

 بعض ييسر هللا ولعل ، الوقت لضيق عجالة على التعليقات كتبت  فقد ، التفصيل عدم
 والتأصيل التجديد حبجة املسلمني بني الرواج هلا يراد اليت اخلطرية األفكار هذه لتفنيد الوقت

 نبينا على هللا وصلى..  أعلم وهللا..  واإلرهاب والتطرف العنف ونبذ واإلعتدال والوسطية
 ه 1431 الثاين ربيع 26 حممود بن حسني كتبه..   وسلم وصحبه آله وعلى حممد
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