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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

 .ني ألحبك في اهللإيخنا الكريم و اهلل ش
 

 ]وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته، وأحبك اهلل الذي أحببتني فيه[
 

 شيخنا الفاضل هناك عندي بعض اإلشكاليات
,  -فغتتاب بعتتد بتتبتمبر وهتت  نمتتن  اهتتد فتتي األ -ختت ع عتتن التتذهاا لل  تتا  حتتد اإلأنتتا   أكنتت  

ن تم أعلمته أب نحتتا  ب لتك كصتخل التذي و م اهتدلانه فتر  عتين  تال هتل أوحكمه فذكرت له 
خت ع , حتد اإلأبتب   كنت  علتت ات تال نت  أشخاص بل بالعكس  بتل كثر نن األأنحتا  ب للمال 

يتتتر بتتتين عمليتتتة أشتتت ر بتتتدوب النتتترول للمعتتتارك خ   6نتتته بعتتتد ا نت تتتار نتتتن التتتتدري  ب تتتي  رابتتتة أفتتتذكر 
 .ابتص ا ية فلم يرغ  , ولم ينرل للساحة. انت ت ن له

 . او يك ب كفائيأن ب كاب كذلك ف ل يتعيإهل كالنه صحيح ؟؟ 
 بتأذن م ؟أم   أ ي  الحكم فر  عين, وهل ابتأذب والد ذا كاب كالنه غير صحيح ف لإ
 

 ال  اا :
]الحمتتتد هلل وال تتتالع والستتتالم علتتتت ربتتت ل اهلل والتتته وصتتتحبه ونتتتن وا  ، وبعتتتد  نعتتتم الم اهتتتدوب 

اب   يحتتتا  ب فتتي هتتذ  المرحلتتة لوأككتتد علتتت كلمتتة  فتتي هتتذ  بالنستتبة لستتاحة أفغانستتتاب وباكستتت
المرحلة  ألب هذا الت رير  د يتغير نن حين إلتت اخترإ إلتت أعتدا  كثيترع نتن الم اهتدين الم تاتلين، 
فالحمد هلل األعدا  المتاحة الم    ع نن ن ا رين وأن ار لأهل البلدإ كثيترع  تدا ، لكتن هتذا إنمتا 

ظان تتا ال  تتا ي لال ماعتتة أو ال ماعتتات ال  ا يتتة الم  تت  ع هنتتاكإ هتت  بستتب   تتدرع الستتاحة ون
علت ابتيعاا الناس نن   ة تسليح م وتدريب م وتعليم م وتف تي  م وتتر يت م نفستيا  ووعيتا ...إل  
بل حتت ابتيعاب م نن   ة المعيصة : تسكين م ليعني اإل انتةإ وإعاشتت م بمعنتت ن تاريل أكل تم 

ب ب ار إنارع أفغانستاب اإلبالنية لالطالبابإ أو ال اعدع أو غيرهتا لتيس وشرب م...إل ، فالم اهدو 
عنتتدهم ال تتدرع علتتت ابتتتيعاا أعتتدا  كبيتترع  تتدا  ل تتذا الستتب  أي بستتب  عتتدم ال تتدرع الماليتتة ونتتا 
شتاب  ا، وحتتتت ال تدرع المتعل تتة بال ضتت  ال يت غرافي، ولتتذلك فنترح أننتتا فتتي نرحلتة انت تتار واختيتتار، 
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لمتخ  ة التي يحتا  ا ال  ا  بالدر تة األولتت،  تم الم تاتل ب العتا ي ب بحست  فندع  الك ا ر ا
الحا ة بحس  نا ي رر  يا ات ال  ا  وأول  أنر ، فن بل األعدا  شيئا  فصيئا  وبا ختيتار والتركيتة، 
وبتاهلل الت فيتت .. هتتذا بالنستتبة لستتاحتنا هنتتا، والستتاحات األختترح كتتل  بحستتبه، و تتد تكتت ب بتتاحة  نتتن 

حات نحتا تتة  إلتتت أعتتدا  فتتي و تت   تكتت ب فيتته بتتاحة  أختترح غيتتر  نحتا تتة، وهكتتذا. لكتتن هتتل الستتا
، وأنتا   أبتتطي  إ تال   هذا ي علنا ن  ل إب ال  ا  الي م فر   كفاية؟ في رأيي أب هتذا غيتر    يت  
ال تت ل بتتأب ال  تتا  ا ب فتتر  كفايتتة، ألب الكفايتتة غيتتر حاصتتلة فتتي ال ا تت ، ألب نعنتتت الكفايتتة كمتتا 
، أو ح تت ل  العتتد  التتذي ينتتدف  ب تتم العتتدو  بحيتت  يكتت ب  وض تتحه العلمتتار هتت  ح تت ل   فتت أ العتتدو 
، وإنمتا كفايتنتا هتذ  التتي  ب د  أب يندف  فال ي حتاج  إلت أكثر نن م، وهذا في الح ي ة غيتر حاصتل 

إلتت  تحد    عن ا را عة إلت عدم  درتنا علت ابتيعاا أعتدا  كبيترع، وهت  را ت  فتي  ترر كبيتر ننته
ت  ير أهل المال في األنة، وت  ير الكفارات العلمية وال يا ية والك ا ر المتخ  ة الرا ية التتي 
أنعم اهلل علي ا بنعمة التمي ر في الم ارات، وإ  ف اتأ لي األنت ال وهتات الكت ا ر وتترح نتاذا نفتتح 

عاب وحستبنا اهلل ونعتم لك نن  ب ات ونعسكرات، ونا ن تن  فتي أعتدار اهلل بعت ب اهلل، واهلل المستت
ال كيل،  م ألب هذ  الكفاية نؤ تة فأنا  د أ  ل لك   نحتاج الي م إلت أعتدا ، لكتن بعتد أيتام ربمتا 
أنتتا ي وأ تت ل هلم تت ا يتتا شتتباا اإلبتتالم نحتتن نحتتتا  ب إلتتت أعتتدا  أكثتتر نتتن الم تتاتلين، ألب هتتذ  

، والحتتترا تأكتتتل الر تتتال، واهلل المتتت لت، وكتتتذلك ال ب تتتات ت فتتتت   ح  بحستتت  ال تتتدرع وبحستتت  حتتترا 
الحكمة والم لحة، ف ذا  بتد نتن ا نتبتا  لته.  تم شتير  اختر نب ت   إليته بت ييتدي الكتالم بستاحتنا 
ونا شاب  ا نن الساحات، لكن نا األنر  فيما ورار ذلك نن أر  اإلبالم بل ونن التدنيا كل تا، أنتا 

نحتل تتة نستتت لت  علي تتا نتتن  بتتل  األولتتت لأر  اإلبتتالمإ فتتال شتتك أب كثيتترا  نتتن أراضتتي المستتلمين
الكفار وبعض ا نن  روب، واهلل المستتعاب، نتن األنتدلس غربتا  وأ تراو أوروبتا ال ن بيتة ووبت  أبتيا 
والبل اب وال   از ونا  ارب ا، إلت تركستاب الصتر ية فتي ال تين إلتت الكثيتر نتن بلتداب  نت ا شتر ي 

نتد أو أ ترار كبيترع نن تا وغيرهتا، كل تا كانت  فتي ابيا، بنغاف رع والفلبين والتايالنتد وغيرهتا بتل وال 
و تتت  نتتتن األو تتتات بتتتال  إبتتتالم و ار إبتتتالم  تتتم أختتتذها العتتتدو الكتتتافر، في تتت  علتتتت المستتتلمين 
ابتتعا ت ا وتخلي ت ا نتن يتد الكفتار،  تم بتائر بتال  اإلبتالم نتن بتال  العترا والع تم تحت  بتتلطة 

م و  ا هم، ي   علتت كتل  تا ر ال يتام حك نات كافرع نرتدع نن بني  لدتنا، وهؤ ر ي    تال 
فتي ذلتك، و تتال م شترعا  ن تد م  علتت  لت  الكفتار األصتليين فتي بال هتم، فتي األصتل، إنمتا ح تتل 
الت د م للكفار األصليين ا ب لأنريكتا وأحالف تاإ لعتار   ر  تح ت تديم م، فمتن ي ت م ب  تا  هتؤ رأ؟ 

 !وكيل ن  ل إب ال  ا  فر   كفاية؟! إنا إذا  ل  رار  
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وأنا الثاني لوه    لي ونن الدنيا كل تاإ فت ب بتائر التدنيا تنتظتر ننتا أب نفتح تا باإلبتالم بتأب نغترو 
بال  الكفار ونفتح ا حتت   تك ب فتنة ويك ب الدين هلل و  تكت ب للكفتر بتلطة غالبتة  تاهرع تمنت  

أنه ن تد ر  غيتر ن  ت م   الناس نن اإلبالم، هذا وا    كفائي في األصل علت أنة اإلبالم، وأن  ترح
بتته، ف تتد تعتتر   ال ميتت   للمؤاختتذع إذا  إ  نتتن أعتتذر إلتتت اهلل بتتأب عمتتل الم تتدور عليتته بالنستتبة لتته، 
ويمكن أب نضيل أو  ا  أخرح كتخليل األبرح فإنه وا    كفائي  علت األنتة بكتل  ريت  نصترو   

، وو ت ا الستعي إل انتة خليفتة نن نفا اع بمال  أو بال  ع والحترا والستال ، أوبالتل تل والحيلتة
للمسلمين و ولة  لإلبالم  انعة نا أنكن، وغير ذلك.. ولذلك ن  ل في تحرير نعنت كت ب ال  تا  
فتتر   عتتين علينتتا ا ب إنتته ي تت  علتتت كتتل نستتلم ال يتتام فيتته بمتتا يستتتطي  وبمتتا ينابتتبه وبمتتا يكتت ب 

تتْ  بال افلتتة  نطل بتتا  ننتته، وخالصتتت ه  كمتتا  لت تته  نتترارا  هتتي كلمتتة الصتتي  عبتتد  اهلل عتترام رحمتته اهلل :  اْلح 
فمن لح  ب افلتة ال  تا  والم اهتدين بتأب بتذل نفسته وابتتعد  و تال بلستاب حالته  بتل ن الته : هأنتا 

أنت  يتا فتالب اذهت  ذا ب م  نن ب امأ المسلمين فلترمأ بي  يا ع المسلمين حي  شارت، في ال : 
إلت الصيصاب ف م نحتا  ب لمثلك وألب الذهاا إلي ا نتيس ر لك نثال، وأن  يا فتالب اذهت  إلتت 
المكتتاب الفالنتتي، وأنتت  يتتا فتتالب ابتت   فتتي نكانتتك واعمتتل بكتتذا وكتتذا نتتن ا ت تتا   ونتتال  وت تتارع  أو  

، وأنتت  يتا فتتالب كتتذا وكتتذا.. فمت ن أنكنتته أب يت اصتتل نتت  كتابتة  وكلمتتة و عتت ع وإعتالم  أو  لتت  علتتم 
 يا ات ال  ا  فيعترو نتا هت  المنابت  فتي ح ته والمطلت ا ننته، بت تر   وصتد  وإختالص، ف تذا 
واضح ، ون ن لم يستط ، وهم أكثتر النتاس، ف تذا يستير نت  الخطت  العانتة المعروفتة، ويبتذل   تد  

علتم وال  تا  ال تالحين نا ابتطا ، ويت ي اهلل، ويتصاور ن  األ را فاأل را  ينا وعلما  نن أهل ال
األننار، واهلل ي ف ه ويستد  ، وهت  بتذلك  تد أ  ح التذي عليته وبترأأت ذنتته إب شتار اهلل، واهلل يت بتل 
نن المت ين. ولذلك فالح  أنه   يلرم ابتئذاب ال الدين في ال  ا  في أياننا، واهلل أعلتم و  حت ل 

 و    ع إ  باهلل.
 

ينتظتتتر بتتتتة أشتتت ر أو أكثتتتر أو أ تتتل  بتتتل أب تتتتتا  لتتته فرصتتتة عمتتتل وأنتتتا أب األل المصتتتار إليتتته ب تتتي 
عسكري لالمصاركة في العملياتإ ف ذا عا يٌّ شائ   الحدوث، بحست  الم بتم التذي صتا فه، أو 
بحس  ع انل نتعد ع، وليس العي  في أفغانستاب وال بائتل كلته عمليتات وكلته  تتل  ونحتر  ألعتدار 

ري ، وفي تتا ال تتتال بحستت  و تتته وننابتتباته وليا تتة الصتتخل لتته اهلل، بتتل هتت  حيتتاع  كانلتتة، في تتا التتتد
الحا تتتة إليتتته فيه،وهكتتتذا، وفي تتتا األعمتتتال األختتترح المكملتتتة لل  تتتا  والتتتتي  بتتتد نن تتتا كاألعمتتتال 
الل  ستتتية واإل اريتتة وبتتا ي التخ  تتات المتن عتتة الكثيتترع، لكتتن فتتي الغالتت  أب كتتل أحتتد  تتتتا  لتته 

ت ال تاليتة الحربيتةإ ن تلٌّ ونستتكثر، بتل  بتد أب يعطتت الفرصتة، فرصة المصاركة في ال تال لالعمليا
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إنمتتا  يبغال تتا شتت ية صتتبر  أحيانتتا ، والت فيتت  بيتتد اهلل تعتتالت وحتتد ، فعلتتت األل إذا  تتار إلتتت بتتاحات 
ال  ا  أب يض  هذا ن   عينيه وي   تر نفسته وي   ن تا علتت ال تبر وا نتظتار والكت ب حيت  يتؤن ر 

ي شتير، وحيتاع ال  تا  كل تا خيتر  وبركتة  وأ تر  ونليئتة باألعمتال ال تالحة، أب يك ب و  يستع ل فت
واإلختت ع فتتي تنظتتيم  اعتتدع ال  تتا  عنتتدهم ور تتة يعط ن تتا لتت ل التتذي ينفتتر إلتتت ال  تتا  ي رأهتتا  بتتل 
نفير  في ا تذكير بأشتيار وت ضتيح ألشتيار ن متة، نترح أب هتذ  ن تمٌّ  تدا  ا  تال  علي تا  بتل النفيتر 

، ويمكتتن أب تطلتت  نتتن اإلختت ع فتتي  ال ب تتة اإلعالنيتتة اإلبتتالنية العالميتتة .. وأبتتأل والبحتت  عن تتا
 اهلل لي ولك ولكل أحبابنا ال دح والسدا  واإلعانة.[

 
م أينفتتر أ ريتت  الطلتت  وو تتد الطريتت  لل  تتا   فضتتل لصتتخل يطلتت  العلتتم وهتت  فتتي بدايتتةو نتتا األ·

 يماني للم اهد .كت  للرا  اإل  نن ب ن حيكمل  ل  العلم ويتمكن ننه  م ينفر ؟؟ أيضا بم ت
 

 ال  اا :
، و  ي تتال  فيتته شتتير  واحتتد  لل ميتت  وفتتي  ]هتتذا يختلتتل نتتن شتتخل إلتتت شتتخل وحتتال  إلتتت حتتال 
 ميتتت  األحتتت ال، فيستصتتتير نتتتن يثتتت  فيتتته نمتتتن يمكنتتته نتتتن أهتتتل العلتتتم والتتترأي والن تتتح الم  تتت  ين 

نة لك في ت دير الم  ل : فإب كاب هتذا األننار، ويت كل علت اهلل، لكن علت ال ملة نن باا اإلعا
الطال  نمن فتح عليه فتي العلتم وير  تت أب يكت ب نتن أهلته ويتر  تت فيته ويح  تل، و  يخصتت علتت 
نفستته فتنتتة  وتغي تترا  إلتتت بتت ر  والعيتتاذ بتتاهلل، فاألحستتن أب يتتتم   رابتتته و لبتته وهتت  علتتت ني تتة ال  تتا أ 

ه ح تا ، هتذ  الني تة شترو ، وبتدون ا   تبترأ ذنتته، وضتابط ا والنفير نتت نا كاب النفير  ه  المطل ا  نن
أب يكتت ب بحيتت  لتت  تبتتي ن أب النفيتتر هتت  المطلتت ا ننتته شتترعا  ا ب فتتي اللحظتتة لنفتتر وتتترك الدرابتتة 
وترك كل شير.. وأنا الكت  التي أن تح ب تا فمن تا : نصتار  األشت ا   بتن النحتاس، ونن تا ربتالة 

ال  تتتا ،  متتت  حتتتارث الم تتتري، ت تتتدها علتتتت النتتت  وفتتتي بعنتتت اب كصتتتل شتتتب ات المختتتذلين عتتتن 
المكتبة الصانلة ا لكترونية، ونن ا كتاا : ال ابل ال ي  نن الكلم الطي  وال  اا الكافي لمتن 
بتتأل عتتن التتدوار الصتتافي، كالهمتتا  بتتن ال تتيم، وكتتتاا ح تت ننا ن تتد ع نتتن  اخل تتا لمحمتتد نحمتتد 

 ، واهلل الم ف .[حسين، والكت  الطيبة كثيرع  دا ، والحمد هلل
 
هناك شروو و ن ان  وضع ا العلمار لتكفيتر المعتين ف تل هتذ  الصتروو   بتد نتن ت فرهتا و انتفتار ·

فتتي بتتال  الحتترنين التتذين نتتثال  ,م يكفتتي حالتته العتتامأفستتار ننتته نباشتترع تالم انتت  فتتي الصتتخل با ب
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التدين كفتر فتال أ تن ب ب ا بتت رارأسلستالت هتم  ربت ا الت حيتد وعلمت ا ب بالتدين فتي المو يست رك 
 م  بد نن نعرفت ا بالتثب .؟أف ل يحكم علي م بالحالة العانة  ن م   يعلم ب الحكم وغير أ
 

 ال  اا :
تتم عليتته بتتالكفر إ  إذا علمنتتا و تت   شتتروو انطبتتا  الحكتتم عليتته وانتفتتار ن انعتته،  ]المعتتي ن   ي حك 

تْ ب عتن الخت   فتي تكفيتر أحتد  وهذا يعرفه العلمار، وأنا العانة ون ن   ندخل ل م ف ي العلم، في ن  
، بتتل هتت  عمتتل  أهتتل العلتتم، والعتتاني  غيتتر المتخ تتل فتتي العلتتم  نمتتن تكفيتتر هم ا ت تتا ي  ابتتتد لي 
ي تت ل :   أعلتتم ابتتأل ا العلمتتار، هتتذا وا بتته، نتت  إيمانتته اإل متتالي بتتاهلل تعتتالت و ينتته وربتتله...إل  

ن كفتر الكتافرين نتا يستت ي فتي علمته العتاني  نت  العتالأم، وكفر  اإل مالي  بالطاغ ت، إنمتا هنالتك نت
نثتتل كفتتر الكفتتار األصتتليين وهتتم غيتتر المنتستتبين إلتتت اإلبتتالم أصتتال، ونثتتل : المرتتتد ال تتريح التتذي 
أعلتتن بتتالخروج نتتن نلتتة اإلبتتالم وا نت تتال عن تتا والعيتتاذ بتتاهلل، ونحتت  ذلتتك، وننتته : بتتاا  اهلل تعتتالت 

 تعتتتالت وبدينتتته واياتتتته وبربتتت له، لكتتتن بصتتترو أب يكتتت ب الستتت   أو وربتتت له و ينتتته والمستتتت ر  بتتتاهلل
ا ابتتتت رار صتتتريحا    ي خت لتتتل  فيتتته، أنتتتا نتتتا كتتتاب نحتتتتمال ، بحيتتت   ي تتتال : هتتتل هتتتذا نتتتن الستتت   
 ، وا بت رار أو  ؟ ف ذا ي تر ك للعلمار، وبال ملة فا حتياو فتي هتذا البتاا نتأكتد  تدا  بتل وا ت  

اهلل الستتتالنة والعافيتتتة، ف تتتذا بتتتاا  خطتتتر   زال علمتتتار الملتتتة ي اب نتتته وإ  هلتتتك اإلنستتتاب، نستتتأل 
.. وعليته فالمستؤول عتن م نمتن  لت   إن تم فتي  ويحذ روب نن الخت   فيته بغيتر حت  وبغيتر  ت ع  ا  
تت  فتتي تح يتت  ذلتتك إلتتت ن تتن ا لتت  علتتت  بتتال  الحتترنين يستتت ركوب فتتي المسلستتالت بالتتدين، في ر  

لعلم هناك، وبتاهلل الت فيت .. و تراك اهلل خيترا  ووف تك اهلل لكتل خيتر ، حال م ويعرو أنر هم نن أهل ا
ولل  تتا  فتتي بتتبيله علتتت هتتدح  وت تت ح نتتن اهلل، و ب تنتتي اهلل وإيتتاك علتتت صتترا ه المستتت يم، ورز نتتي 
وإيتتاك الصتت ا ع فتتي بتتبيله ن بلتتين غيتتر نتتدبرين نتت  نين صتتا  ين حنفتتار، والحمتتد هلل را العتتالمين 

 واله صحبه أ معين.. وصلت اهلل علت نحمد
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 
 أخ ك عطية اهلل أب  عبد الرحمن.
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