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 حسني آدم لشيخ حسانإىل ا موجهٌة سئلٌةأ

Halgan.net  

د هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، احلم
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  وبعد،،،

هذه   :وهي أسئلة هادئة أوردها للشيخ حسان حسني وأرجو من فضيلته إفاديت فيها ف

رت مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة بسبب يف حماضراتك األخرية كّف :األولالسؤال 
لمصلحة وهو دخول الربملانات، بعد تأكيدهم على لازوا أو أباحوا ما يرونه كفرًا أهنم أج

- حسب زعمك– كفريته يف املنهج الذي قرأته

ىت تطبق عليهم والصحيح أنه مل يرد يف منهج مجاعة االعتصام أن دخول الربملانات كفٌر ح
ورد فيه الكفر هو إنشاء وقيام جمالس وبرملانات على  الذي وإمنا !إباحة الكفر للمصلحة
ونرى أن قيام جمالس : )اجلماعة يف منهجها فقالت ، ال الدخول فيهاأساس التشريع املطلق

 ذوبرملانات على أساس التشريع املطلق شرك أكرب، وأنه جيب حتديد صالحيتها يف تنفي
، 61منهج مجاعة االعتصام الباب الرابع عشر، فقرة] (الشريعة واالجتهاد فيما ال نص فيه

 [22ص

جز اجلماعة يف منهجها دخول الربملانات بإطالق، ومل متنعه بإطالق وإمنا حكت وكذا مل ُت
وأما : )فقالت يف منهجهااختالف احلكم باختالف احلال مسندة ذلك إىل أهل العلم، 

االنتخابات الربملانية والرئاسية،يف بالد اإلسالم أو يف بالد الكفر،فهي من املشاركة يف 
املسائل اليت خيتلف فيها احلكم زمانا ومكانا وحاال ، من جهة مدى حتقيقها للمصاحل 

والدخول فيها بنية اإلصالح وتقليل الشر، تأويل سائغ ، أفىت مبوجبه . املشروعة 
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أما التكفري بذلك فهو غلو وخمالفة . خرون بالتحرم أكثرعلماء العصر ، بينما أفىت اآل
 [26، ص62، الباب الرابع عشر، فقرةمنهج مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة] (وشذوذ

وهو أمر دائر عندهم بني احلل واحلرمة ويقبل التفريق بني مقام اإلنشاء وبني مقام املشاركة 
 والكفر، الذي ال يباح إال عند اإلكراه،وليس أمرا دائرا بني التوحيد  للمصلحة الراجحة،

  !-وحترم يف مقام واحد لأن اجلماعة حتلإىل وهو ما تومهت أنه متناقض، وأشرت -

، !ففرَّقوا وميَّزوا بني اإلنشاء واملشاركة، وبني االختيار واالضطرار، وبني القدرة والعجز
واالختيار، وال تأسيس  فحرَّموا إنشاء نظام سياسي غري شرعي ابتداًء ويف حال القدرة

أن ذلك ال  وبّينوا -كما سبق-جمالس نيابية غري شرعية ابتداًء ويف حال القدرة واالختيار،
ا املشاركة فيه يف حال االضطرار والعجز جازو، لكن إذا كان قائمًا مستقرًا أجيوز

 . للمصلحة الراجحة، لتكثري العدل مثاًل أو ختفيف الظلم وحنو ذلك

ه مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة من التفريق بني مقام إنشاء أنظمة غري وما ذهبت إلي
لراجحة، هو عني للمصلحة االقائمة  السياسية يف األنظمة شرعية ابتداًء، ومقام املشاركة 

ن؛ حيث حكموا بعدم شرعية األنظمة علماء أهل السنة املعاصريما ذهب إليه غالبية 
للسياسة الشرعية وبالتايل حرمة إنشائها ابتداًء، ولكن إذا الدميقراطية الغربية وخمالفتها 

كانت تلك األنظمة قائمة بغري إذننا، بل ودون استشارتنا أجازوا املشاركة السياسية فيها 
 :للمصلحة الراجحة، وممن أفىت بذلك

 :رمحه اهلل مام العالمة ابن بازبرئاسة اإل العربية السعودية ائمة لإلفتاء باململكةاللجنة الد

فقد أصدرت هذه اللجنة فتاوى متعددة كلها تقرر ما سبق بيانه من التمييز بني مقام 
يز بني مقام يتمالللمصلحة الراجحة، و يف األنظمة القائمة اإلنشاء ابتداًء، ومقام املشاركة

 :بعضهاسأورد . االختيار ومقام االضطرار
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 :أوىل تلك الفتاوى

على املسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم يف سلك حكومة  اللجنة حترم فيهاهي اليت 
حتكم بغري ما أنزل اهلل، وتعمل بغري شريعة اإلسالم، وقررت أنه ال جيوز ملسلم أن ينتخبه 

 :مث أباحت دخوهلا للمصلحة الراجحة، وهذا نصها. أو غريه ممن يعملون يف هذه احلكومة

 (   9224) السؤال اخلامس من الفتوى رقم 

ل جيوز التصويت يف االنتخابات والترشيح هلا، مع العلم أن بالدنا حتكم بغري ما أنزل ه)
 اهلل؟  

ال جيوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم يف سلك حكومة حتكم بغري ما  :اجلواب
سالم، فال جيوز ملسلم أن ينتخبه أو غريه ممن يعملون يف أنزل اهلل، وتعمل بغري شريعة اإل

ومة، إال إذا كان من رشح نفسه من املسلمني، ومن ينتخبون يرجون بالدخول هذه احلك
يف ذلك أن يصلوا بذلك إىل حتويل احلكم إىل العمل بشريعة اإلسالم، واختذوا ذلك وسيلة 
إىل التغلب على نظام احلكم، على أال يعمل من رشح نفسه بعد متام الدخول إال يف 

واللجنة املفتية مكونة من أصحاب الفضيلة  .أهـ(ميةمناصب ال تتناىف مع الشريعة اإلسال
عبد اهلل بن قعود عضوًا،  وعبد اهلل بن غديان عضوًا، وعبد الرزاق عفيفي نائبًا : وهم

فتاوى اللجنة ]  .لرئيس اللجنة، وعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رئيسًا للجنة
 [.22/924الدائمة

 :الفتوى الثانية

بعض الناس مسلمني ولكنهم ينخرطون يف األحزاب السياسية، ومن بني : السؤال)
حزب : األحزاب إما تابعة لروسيا أو تابعة ألمريكا، وهذه األحزاب متفرعة وكثرية؛ أمثال

التقدم واالشتراكية، حزب االستقالل، حزب األحرار ، حزب األمة، حزب الشبيبة 
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، ما هو موقف اإلسالم من هذه األحزاب، ومن املسلم .االستقاللية، حزب الدميقراطية إخل
 الذي ينخرط يف هذه األحزاب، هل إسالمه صحيح؟ 

من كان لديه بصرية يف اإلسالم، وقوة إميان، وحصانة إسالمية، وبعد نظر يف  :اجلواب
العواقب، وفصاحة لسان، ويقوى مع ذلك على أن يؤثر يف جمرى احلزب فيوجهه توجيهًا 

فله أن خيالط هذه األحزاب، أو خيالط أرجاهم لقبول احلق؛ عسى أن ينفع اهلل  إسالميًا؛
به، ويهدي على يديه من يشاء، فيترك تيار السياسات املنحرفة إىل سياسة شرعية عادلة، 

من ليس عنده ذلك اإلميان، وال واملنحرفة،  مشل األمة، لكن ال يلتزم مبادءهم ينتظم هبا
ه أن يتأثر وال يؤثر، فليعتزل تلك األحزاب؛ اتقاء للفتنة وحمافظة تلك احلصانة، وخيشى علي

على دينه أن يصيبه منه ما أصاهبم، ويبتلى مبا ابتلوا به من االحنراف والفساد، وباهلل 
واللجنة املفتية مكونة من ( 1242: )، فتوى رقم62/283فتاوى اللجنة الدائمة ( التوفيق

 . السابقني ربعةاملشائخ األ

 :وى الثالثةالفت

 (69141)الفتوى رقم 

، هناك ( االنتخابات التشريعية: )كما تعلمون عندنا يف اجلزائر ما يسمى بـ :السؤال)
فما حكم . أحزاب تدعو إىل احلكم اإلسالمي، وهناك أخرى ال تريد احلكم اإلسالمي

 الناخب على غري احلكم اإلسالمي مع أنه يصلي؟
جيب على املسلمني يف البالد اليت ال حتكم الشريعة اإلسالمية، أن يبذلوا جهدهم  :اجلواب

وما يستطيعونه يف احلكم بالشريعة اإلسالمية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة يف 
مساعدة احلزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة اإلسالمية، وأما مساعدة من ينادي 

: ية فهذا ال جيوز، بل يؤدي بصاحبه إىل الكفر؛ لقوله تعاىلبعدم تطبيق الشريعة اإلسالم
َأْنَزَل  َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َوَلا َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما}

لَُّه َأْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوِإنَّ َكِثرًيا ِمَن النَّاِس اللَُّه ِإَلْيَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُيِريُد ال
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، ولذلك ملا {َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن{ }َلَفاِسُقوَن
أو اختاذهم أولياء، وأمر بني اهلل كفر من مل حيكم بالشريعة اإلسالمية، حذر من مساعدهتم 

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا الَِّذيَن }: املؤمنني بالتقوى إن كانوا مؤمنني حقا، فقال تعاىل
اللََّه ِإْن  اتََّخُذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْوِلَياَء َواتَُّقوا

 .{ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي
 .وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 الرئيس ... نائب الرئيس   ... عضو    

 (عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز... عبد الرزاق عفيفي ... عبد اهلل بن غديان 
 

ُتجيز فيها إقامة أحزاب إسالمية يف دولة علمانية وتكون األحزاب  أخرى وىوللجنة فتا
  .22/928فتاوى اللجنة الدائمة: أنظرها يف. رمسية ضمن القانون

على  أجازت دخول الربملان للمصلحة الراجحة رغم تأكيدها فهل ُتكفر هذه اللجنة اليت
أباحت خمالطة األحزاب يت وال ،حال االختيار حرمة املشاركة يف األنظمة الكفرية

بناًء على إباحتهم ما يعتقدونه كفرًا  ،األمريكية والروسية عسى اهلل أن ينفع بتلك املخالطة
 من أجل املصلحة الراجحة؟ -يف رأيك -ابتداًء

 

 :فتوى اجملمع الفقهي

وجاء مثل ذلك يف فتوى اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، يف مكة، شوال 
هـ، يف قراره اخلامس حول موضوع مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري 6928

 : املسلمني وهذا نصها 
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛ نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، )
 : عدأما ب

فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة املنعقدة مبقر رابطة العامل 
 4-2هـ اليت يوافقها 6928شوال  21-22اإلسالمي مبكة املكرمة يف الفترة من 

مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني : "م قد نظر يف موضوع2224نوفمرب 
وهو من املوضوعات اليت جرى تأجيل البت فيها يف الدورة " يف البالد غري اإلسالمية

 . هـ الستكمال النظر فيها6922شوال  21-26السادسة عشرة املنعقدة يف الفترة من 

وبعد االستماع إىل ما عرض من أحباث، وما جرى حوهلا من مناقشات، ومداوالت، قرر 
 : اجمللس ما يلي

املسلمني يف البالد غري اإلسالمية من مسائل مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري . 6
السياسة الشرعية اليت يتقرر احلكم فيها يف ضوء املوازنة بني املصاحل واملفاسد، والفتوى 

 . فيها ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال

جيوز للمسلم الذي يتمتع حبقوق املواطنة يف بلد غري مسلم املشاركة يف االنتخابات . 2
يابية وحنوها لغلبة ما تعود به مشاركته من املصاحل الراجحة مثل تقدم الصورة الصحيحة الن

عن اإلسالم، والدفاع عن قضايا املسلمني يف بلده، وحتصيل مكتسبات األقليات الدينية 
والدنيوية، وتعزيز دورهم يف مواقع التأثري، والتعاون مع أهل االعتدال واإلنصاف لتحقيق 

 : ئم على احلق والعدل، وذلك وفق الضوابط اآلتيةالتعاون القا

أن يقصد املشارك من املسلمني مبشاركته اإلسهام يف حتصيل مصاحل املسلمني، ودرء : أواًل
 . املفاسد واألضرار عنهم
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أن يغلب على ظن املشارك من املسلمني أن مشاركته تفضي إىل آثار إجيابية، وتعود : ثانيًا
 يف هذه البالد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إىل أصحاب بالفائدة على املسلمني

 . القرار، ومديري دفة احلكم، واحلفاظ على مصاحلهم الدينية والدنيوية

 . أال يترتب على مشاركة املسلم يف هذه االنتخابات ما يؤدي إىل تفريطه يف دينه: ثالثًا

 أهـ( وآله وصحبهواهلل ويل التوفيق وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد 

 ا القرار الفقهي يف مكة املكرمة؟فهل تكفر العلماء األفاضل الذين حرروا هذ

 

 :-رمحه اهلل تعاىل–اإلمام العالمة مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

ومن العلماء الذين أجازوا املشاركة يف الربملانات من أجل حتقيق مصلحة راجحة مساحة 
عن شرعية الترشيح جمللس -رمحه اهلل تعاىل–سئل فقد : الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز 

الدعاة، واإلخوة  بطاقة االنتخابات بنية انتخاب الشعب، وحكم اإلسالم يف استخراج
إن النيب صلى اهلل عليه : )بقوله -رمحه اهلل تعاىل–لس؟ فأجاب مساحته املتدينني لدخول اجمل

؛ لذا فال حرج يف االلتحاق مبجلس الشعب، إذا كان "إمنا األعمال بالنيات: "وسلم قال
املقصود من ذلك تأييد احلق، وعدم املوافقة على الباطل، ملا يف ذلك من نصر احلق، 

ا أنه ال حرج كذلك يف استخراج البطاقة اليت ُيستعان واالنضمام إىل الدعاة إىل اهلل، كم
جملة لواء اإلسالم . )أهـ.(هبا على انتخاب الدعاة الصاحلني، وتأييد احلق وأهله واهلل املوفق

 (.م6484-هـ6922، عام 2عدد

 

 :-رمحه اهلل تعاىل– اإلمام العالمة الفقيه حممد بن صاحل العثيمني
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: ما نصه -رمحه اهلل تعاىل–اإلمام العالمة ابن عثيمني، فقد سئل وممن أفىت مبا سبق أيضًا 
ما حكم االنتخابات املوجودة يف الكويت، علمًا بأن أغلب من دخلها من اإلسالميني 
ورجال الدعوة فتنوا يف دينهم؟ وأيضًا ما حكم االنتخابات الفرعية القبلية املوجودة فيها يا 

 !شيخ؟

ابات واجبة، جيب أن نعّين من نرى أن فيه خريًا، ألنه إذا أنا أرى أن االنتخ) :اجلواب
 .266ل: لقاء الباب املفتوح!(تقاعس أهل اخلري من حيل حملهم؟ أهل الشر

إهنا  يقالقراطية الكويتية حىت ال ميالدشيخ ابن عثيمني بإجازة املشاركة يف ومل يكتف ال
ه وتأييده املشاركة ، بل ذهب بعيدًا يف دعم-كما هو صريح عبارتك– واقعة عني

السياسية يف الدميقراطية األمريكية حيث جاء يف سؤاالت الدكتور أمحد القاضي البن 
 :عثيمني، املعروفة واليت نشرت باسم مثرات التدوين ما يلي

عن املسلمني يف أمريكا، هل يشاركون يف االنتخابات اليت : سألت شيخنا رمحه اهلل )
( يؤيد مصاحل املسلمني؟ فأجاب باملوافقة، دون ترددجتري يف الواليات لصاحل مرشح 

 [.342م: مثرات التدوين]

 باحته ما يراه كفرًا ابتداًء من أجل املصلحة الراجحة؟إكفر الشيخ ابن عثيمني على فهل ُت

 

 :-رمحه اهلل تعاىل– اإلمام العالمة احملدث الفقيه أمحد حممد شاكر

عمدة " الوضعية كفرية، وأنتم من املقتبسني لكالمه يف ذهب هذا اإلمام إىل أن القوانني 
ليس يف هذه القوانني الوضعية، وكالمه ( كفر دون كفر ) من أن اثر ابن عباس " التفسري 

 .يف هذا معروف، ومجاعة االعتصام موافقة له يف ذلك
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هـ بعنوان 6212يف حماضرة ألقاها يف عام ( أي دخول الربملانات )وقد أفىت بذلك 
طالب رجال القانون بأن "..  لكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدر القوانني يف مصرا"

يكونوا مع علماء الشريعة يدًا واحدة من أجل جعل القوانني كلها مستقاة من الكتاب 
 .والسنة

فإنه سيدعو علماء األزهر والقضاء الشرعي .. مث ذكر أنه إذا أىب رجال القانون ذلك 
 .حتقيق هذا اهلدفوغريهم للعمل من أجل 

 :فكان مما قال رمحه اهلل تعاىل

 ! يا رجال القانون يف مصر )

بكم أبدأ دعويت وأنتم أصحاب السلطان يف البلد، وبيدكم األمر والنهي، وأنتم الذين 
تضعون القوانني، وجلانكم تعمل اآلن يف تعديلها على مبادئ التشريع احلديث، تعالوا إىل 

، ونضع أيدينا يف أيديكم، ونعمل خملصني هلل، أنتم أعلم بأسرار كلمة سواء بيننا وبينكم
القوانني منا، وحنن أعلم بالكتاب والسنة وأسرار الشريعة منكم، فإذا تعاونا أخرجنا أبدع 

 .األسرار

دعوا التعصب لتشريع اإلفرنج وآرائهم، وال أقول لكم سندع التعصب لإلسالم من 
معنا، فإنكم مسلمون مثلنا، وسؤالنا وسؤالكم عنه  جانبنا، بل أدعوكم إىل التعصب له

واحد بني يدي اهلل يوم القيامة، ولن تقبل منكم معذرتكم بأنكم لستم رجال الدين 
 اخل....

 :مث قال

وإذ ذاك سيكون السبيل إىل ما نبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السلمي أن نبث )
مث نصاولكم عليها يف االنتخاب وحنتكم فيها ..  اوجناهد فيها وجناهر هب.. يف األمة دعوتنا 
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ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا، بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا يف أول أمرنا .. إىل األمة
مقدمة لنجاحنا، مبا سيحفز من اهلمم، يوقظ من العزم، وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع 

 .ويف سبيل اهلل خطونا، ومواضع خطئنا، وبأن عملنا سيكون خالصا هلل

وأرسلت .. فإذا وثقت األمة بنا ورضيت دعوتنا واختارت أن حتكم بشريعتها طاعة لرهبا
فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا مبا يقضي به الدستور .. منا نواهبا إىل الربملان

 .فتلقوا إلينا مقاليد احلكم كما تفعل كل األحزاب إذا فاز أحدها يف االنتخاب.. 

مبا وعدنا من جعل القوانني كلها مستمدة من الكتاب  -إن شاء اهلل  - نفي لقومنا مث
 .كفره بعينه أيضًافهل ُت[. 621: حكم اجلاهلية ص( . ]والسنة

، والشيخ 1الشيخ الدكتور عمر سليمان األشقر: ن قرر ما سبق من العلماء املعاصرينممو
والشيخ وهبة  ،3والشيخ الدكتور عبد الكرم زيدان ،2العامل حممد أبو زهرة رمحه اهلل

والدكتور سلمان بن فهد  ،6، والشيخ مناع القطان5والشيخ فيصل مولوي 4الزحيلي
 فهل تكفرهم؟ .8ومجع من الباحثني املعاصرين 7العودة 

 :احلركات اإلسالمية

                                                            
 . 628،694حكم املشاركة يف الوزارة واجملالس النيابية ص: يف كتابه  1
 .هـ6212ذو احلجة  2جملة اإلخوان املسلمون، العدد 2
 .238، نقال عن املوازنة بني املصاحل للدكتور أمحد عليوي الطائي صـ43حبوث فقهية معاصرة 3
 .162فقه األقليات املسلمة صـ 4
رد على مناقشة الشيخ حسن قاطرجي حول املشاركة يف اجملالس النيابية، حبث نشره فتحي يكن يف كتابه أضواء  5

 .2/613على التجربة النيابية اإلسالمية يف لبنان
، نقال عن كتاب املشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم 611مقومات تطبيق الشريعة اإلسالمية صـ 6

 .262كتور مشري عمر املصري صـاملعاصرة للد
نقال عن . سؤال وجهه الدكتور مشري عمر املصري للشيخ سلمان العودة عرب موقعه على االنترنت، اإلسالم اليوم 7

 .224املشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصرة للدكتور مشري عمر املصري صـ
 .41سالمي لفهد بن صاحل العجالن صـاالنتخابات وأحكامها يف الفقه اإل: انظر 8
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اإلخوان "ومن احلركات اإلسالمية اليت ترى جواز املشاركة يف اجملالس التشريعية مجاعة 
مجاعة "واجلماعة اإلسالمية يف باكستان .. وتونس واملغرب واجلزائريف مصر " املسلمني
وكذلك ترى بعض االجتاهات .. واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر" .. املودودي

بالكويت، وكذلك " إحياء التراث"كما هو احلال يف مجعية . .السلفية مشروعية ذلك
 .، ومجعية التربية اإلسالمية يف البحرينالدعوة السلفية يف مصر

أصلك الذي كّفرت به مجاعة  اجلماعات أيضًا بناًء علىو احلركات فهل تكفر تلك
 !؟االعتصام بالكتاب والسنة

مجع أاملسلمني اليوم، فقد  قول أغلب ات ترشيحًا وانتخابًا هووجواز مشاركة الربملان
االنتخابات الربملانية يف دولة  يف شاركةامليف مصر على  -ون واإلخوانالسلفي-اإلسالميون 

حتكم بغري ما أنزل اهلل، ودخول جمالسها التشريعية، وشارك املسلمون قاطبة يف تأييد 
فهل تكفر !! اديًا ومعنويًاومشورة ودعاًء ودعمًا م عالمًاإاإلسالميني على ذلك تصويتًا و

تشريعية أصالة، اإلخوان والسلفيني الذي أباحوا ألنفسهم ذلك وشاركوا يف اجملالس ال
 عالم والدعم والدعاء تبعًا؟ الذين أيدوهم بالتصويت واإل وهل تكفر املسلمني

فإن كانت إجابتك بال فلماذا تفرق بني املتماثالت وتكفر مجاعة االعتصام بالكتاب 
 :والسنة وال تكفر من ذهب إىل ما ذهبت إليه؟ أم إن األمر كما قال شوقي

 يفىت على ذهب املعز وسيفه     وهوى النفوس وحقدها امللحاح

بأن  وإن كانت إجابتك بنعم فما هو الفرق بني منهجك ومنهج مجاعات التكفري علمًا
مع العلم بأن , بعضها ال يكفر اجلماعات اإلسالمية ومل نسمع منهم اجلهر بقتل املصلني ؟

نقل عن أحد منهم تكفري من من دخول الربملانات بيد أنه مل ي بعض العلماء املعاصرين منع
شارك يف الربملانات أو أجاز املشاركة فيها، بل إن التكفري باملشاركة يف الربملانات أو 

 .ة املشاركة فيها مل ينقل إال عن طوائف التكفريإجاز
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مث إنك أجزت املشاركة يف الربملانات يف حديث لك سابق، وقررت يف أوله كفر القوانني 
زت يف آخره املشاركة يف واألنظمة القائمة عليه كقول مجاعة االعتصام سواء، مث جوَّ

منه، وأنكرت قول من ذهب إىل أن  االنتخابات الربملانية الكينية، وزعمت أنه أمر ال مفرََّ
حت بأن املشاركة اليت أجزهتا إمنا هي ما كان لتحقيق مصلحة ، وصرَّاملشاركة كفٌر

 . ، واستشهدت بقصة يوسف عليه السالماملسلمني، وأن ما كان من أجل القبائل كفٌر

راجحة  مث زعمت يف فتواك األخرية أن من أجاز املشاركة يف الربملانات بناًء على مصلحة
كمن أباح الكفر للمصلحة، وذكرت أن هذا جممٌع عليه حسب فهمك، وكفََّرت مجاعة 
االعتصام بالكتاب والسنة بناء على هذا األصل، وزعمت أن االستدالل بقصة يوسف 

 : عليه السالم يف جواز دخول الربملانات من صنيع املالحدة والعلمانيني

 اك السابقة ؟ فهل حكمت على نفسك بالكفر بناء على فتو -
 مغفور له؟  آنذاك أم أنك معذوٌر علمانيًا وهل كنت ملحدًا -
من التكفري فلماذا ال جتد لغريك مثله ؟ أم إنك حتجر  وإذا وجدت لنفسك مانعًا -

 الواسع؟
وإذا كان التصور الصحيح للمسألة خفي عليك كما ذكرت يف جوابك األخري عن  -

 هذه املسائل مع اجلهل حبقيقتها؟ أليس فما الذي محلك على اخلوض يف: هذا التناقض
 على أنك ختوض يف هذه املسائل بغري علم؟ مث ما الذي جعل اجلهل عذرًا هذا دلياًل

 رهتم؟لك دون غريك ممن كفََّ

قلت يف تأييدك ومناصرتك للبيان اخلتامي لعلماء الواليات اإلسالمية يف  :السؤال الثاين
 :الصومال ما نصه

حكومة : ومما يلزم التحذير منه يف هذا الظرف علماء السوء املوالني لألنظمة اإلقليمية مثل)
شريف شيخ أمحد، وحكومة صومالالند، وبونتالند، واإلقليم اخلامس يف إثيوبيا، وكذلك 
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املقيمني يف املهجر املنافحني عن تلك األنظمة فإن ضرر هؤالء  على األمة مما ال خيفى على 
 ...أحد

إن املصلحة الشرعية تقتضي تنفري عوام املسلمني من تلك األنظمة ومن أحبار : مث قلت
السوء كما فعل فقهاء املغاربة من أهل القريوان وغريهم بدولة بين عبيد املرتدة سّدا لباب 

 .الفتنة على العوام

اء أو من بل قد تقتضي املصلحة البوح بتكفري أتباع األنظمة املرتدة سواء كانوا من العلم
العامة وإن مل يعتقدوا معتقدها، وكذلك معاقبة من خالف من الدعاة باهلجر والقطيعة 

تأييد ومناصرة ( ]والتبديع أو التفسيق كما فعل فقهاء املالكية بأتباع بين عبيد الزنادقة
 [92للبيان اخلتامي لعلماء الواليات اإلسالمية يف الصومال صـ

 هؤالء بناًء على بقائهم حتت أنظمة كفرية أو مرتدة، فرأيت أن املصلحة تقتضي تكفري
وعهدنا بالصوماليني القاطنني مبقديشوا وبونتالند وصومالالند والصومال الغريب أهنم 

يف  ةيعيشون يف بالد أصيلة يف اإلسالم بغض النظر عمن حيكمها، وأنت تقيم يف بالد أصيل
فال يقتضي هذا األصل الذي قررته أن الكفر وهي مدينة نريويب، وإذا كان األمر كذلك أ

علة التكفري وهي بقاؤك فِّر تلك اجلموع الحقًا ؛ لتساوي ُتكفِّر نفسك أواًل، قبل أن ُتك
 لك؟ اليت حتكمها حركة الشباب تيسر اهلجرة إىل الواليات نظام كفرٍي رغمحتت 

ملصلحة فإن كان عذرك أنك مقيم فيها للمصلحة، فما بالك كفَّرت غريك باعتبار ا
 الراجحة؟

مستهم بأهنم و، حسب قولك يف ظل تلك األنظمة املوالني هلا وإذا كان العلماء املقيمون
علماء سوء أو أحبار سوء، فلماذا مل ُتدرج نفسك يف قائمة أحبار السوء وعلماء السوء 

على نفسك،  بناًء على إقامتك يف بالد كفرية باختيارك؟ أم أن تلك األحكام ال تنطبق
 ؟وال معقب حلكمك فقط ا أنت ُمشرعٌعوإمن
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مث هل للمصلحة مدخٌل يف التكفري؟ وهل هناك دليٌل يعتمد عليه يف تكفري عامة الناس 
وعلمائهم؟ وأين دليل التكفري ألجل املصلحة من الكتاب والسنة واإلمجاع علمًا بأن 

 التكفري مسعٌي حمض؟

 

ما مّيزك عن غريك هو تأييدك املطلق لشرعية قتال الشباب، وبّح صوتك  :السؤال الثالث
بوجوب تأييدهم ومناصرهتم وترى أن القتال الذي خيوضونه ضد أعدائهم فرض عني على 

اجلدال  تأكثرالذي  قتالهذا اليف  بنفسكشاركت  ككل مسلم قادر، ومل نسمع قط أن
ألعمى واألعرج واملريض، أم إنك ال تؤمن اهلل كا اهفهل أنت من األصناف اليت أعذر عنه

 هو من حديث اجملالس وثرثرهتا؟ وال تعتقد ما تقوله وإمنا 

مع  -حسب اعتقادك–وإن كان هناك عذر لك يف التخلف عن هذا القتال الواجب 
ك؟ وملاذا تقحم شباب فلماذا ال يسع هذا العذر غرَي -فيما مسعت–سالمة مجيع حواسك 

 ؟!!وتنعم بأمن كينيا أنت يف مأمن منها تعيش مع أهلكاملسلمني يف مهالك 

 

أهنم وقعوا يف  ذكرترت اجلبهة املتحدة لتحرير الصومال الغريب وأنت كفَّ :السؤال الرابع
 .ردة صلعاء، وجممل ما ذكرته يف سبب ردهتم هو اعترافهم بالدستور األثيويب

والكل يعلم أنك مواطن كيين حيمل اجلنسية الكينية ويعترف بدستورها، بل ويتحاكم إىل 
حماكمها، حيث اشتهر أنك ُدعيت أو استدعيت إىل حماكمها عدة مراٍت واستجبت لتلك 
الدعوات ومل نسمع أن امتنعت عن الذهاب إىل حمكمتهم أو حاربتهم أو جاهدهتم، وال 

مما يوحي ! رغم تيسرها وقرهبا لكحركة الشباب ت هربت منهم وهاجرت إىل واليا
هبذا السبب الذي  فر نفسككِّم مل ُتباختيارك، فِل افربأنك راغب يف البقاء يف هذا البلد الك



15 
 

ها لدستور الكيين والتمتع حبقوق املواطنة اليت كفل، وكذا اعترافك باكفَّرت به غريك
 ؟هر من حالكنظامها الكفري، والتحاكم إليه والرضا به كما يظ

فإذا كان الشيخ إبراهيم ومجاعته وقعوا يف ردة بسبب تصاحلهم مع العدو رغم أن سبب 
ال تكفر نفسك بنفس العلة، مع فارق أن  اذا، فلموالدعوة التصاحل كان ملصلحة الشعب

 سبب تعايشك مع كينيا هو ملصلحة نفسك فقط؟

 :أو مل تعرفه ألسباب هيالقانون الكيين بوال ميكنك االعتذار بأنك مل تلتزم 

، وذكرت أن التكفري قد اعترفت يف اإلسعاف بأن التزام املتجنس للقانون غالٌب: أوال
 .بالالزم الظاهر مذهب السلف

الشبلي لك يف اإلشارات نصوص القانون املصرحة بأن  ى الفاضل حممودن شيخقد بيَّ: ثانيًا
ومل نسمع أنك تنازلت عن اجلنسية بعدما تبني لك  يف التجنس، طاعة القوانني ركٌن

 .وهذا يكفي يف إقامة احلجة عليك مع اعترافك السابق أمرها،

باجلنسية الكينية تنافح عن استحقاقك هلا، وتدفع األموال يف  مل تزل متمسكًابل إنك : ثالثًا
 .ا كما سبقهسبيل احلفاظ عليها، وتتحاكم إىل حماكم

 

ت عمليًا تلك باشرأعلنت الدولة الكينية حرهبا على حركة الشباب و :السؤال اخلامس
معارك مع تلك احلركة، يف داخل بالدها ويف الصومال واعتقلت ختوض احلرب وال زالت 

أناسًا كثريين اهتمتهم بأن هلم عالقة ما بتلك احلركة، ويعرف اجلميع أنك مفىت هذه 
ال أكثر احلركات اجلهادية، بل تفننت احلركة، بل وممن ال يتحايل على تأييدها كح

، وتصرح يف فتاواك أن كينيا دولٌة حماربة جيوز سفك دمائها، ًةهبإعالن ذلك كتابة ومشاف
فما  وهنب أمواهلا، وسرقة بنوكها، وحنو ذلك مما هو من أحكام دماء وأموال أهل احلرب،
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! بقائك يف حضنه؟ السر يف أن ُيَتخطف الناس من حولك، وال تصلك يد هذا العدو رغم
 !أم أنك من أولياء اهلل املصطفني األخيار الذين ال ميسهم سوٌء وال هم حيزنون؟

املتأمل يف خطاباتك وحماضراتك جيدها مليئة بذكر اجلهاد والدعوة إليه  :السؤال السادس
ووجوب نصرة الطوائف اجملاهدة كحركة الشباب وحنوهم، وتفننت بذكر مساوئ 

أخل ،كل ذلك ...، ووصفتهم باجلنب، وحببهم للنساء والدنياالشباب قتالالقاعدين عن 
جملاهد عظيم مل يقعد خلف سرية يومًا، بل  أو يستمع جيعل من ال يعرف سريتك بأنه يقرأ

، فهل !خرب احلروب وقتل اآلالف من الكفرة وأّدى ما عليه من فروض األعيان والكفايات
؟ وهل اغربت قدماك يومًا يف !أجدادك يومًا ماألرض احملتل  العدو شاركت يف معركة ضد

 الشباب؟ قتالفاسد ك أوجهاد صحيح 

ولك مين جزيل الشكر  دون حيدة عن اجلواب وأرجو من فضيلتك إفاديت يف هذه األسئلة
  .والعرفان
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