
  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

اإلخوة األحباب في جيش العسرة سھّل هللا تعالى برحمته ولطفه أمروكم وأعانكم ونصركم 
  على أعداء هللا، وسدد رميكم وصّوب رأيكم وفكركم، وأمّدكم بمدد من عنِده سبحانه.. آمين

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
المذكور بخصوص تحالف المحاكم الشرعية (أو وصلتني رسالتكم التي فيھا فتوى المفتي 

  بعض أناس منھا) مع العلمانيين في المعارضين لالحتالل االثيوبي وللحكومة العملية له.
  وقد كانت وصلتني من قبل عبر أحد اإلخوة من جھتكم..

  .، تجدونھا أدناهوكتبت عليھا تعليقات قصيرة ، أرجو أنھا مفيدة لكم
  

ك  -كما أشرتم في طلبكم–ابة رد أما تحرير المسألة وكت ت، فال أرى ذل ونشره على االنترن
وم، حتى أعرف صحة  اآلن، ألنه ليس عندي تحرير كاٍف للواقع عندكم ولحقيقة أولئك الق

  للحقيقة على األرض، وتنزيله على الواقع.كالم المفتي من حيث مطابقة دعواه 
  

  ، ورأينا معروف وھو باختصار : وأما الكالم على التجريد، فالمسألة لديكم معروفة
  عدم جواز التحالف مع المرتدين..
م وأمرھم أسھل أما الكفار األصليون فاألمر مختلف اون معھ ، فيجوز التحالف معھم أو التع

دل  ا ي اً" وكم على عدّو واحٍد مشترك مثال، كما جاء في حديث "تصالحون الروم صلحاً أمن
ذا مقيّ ن ھ رع، لك ي الش ات ف ه عموم راً لمعلي ك نظ ى ذل ة إل الم ٌد بالحاج لحة اإلس ص

  والمسلمين ال غير..
وكذا مسألة االستعانة ، ھي جائزة على قول جماعة من الفقھاء بشروطھا المعروفة عندھم، 

  بالكافر األصلي ، دون المرتد.
  

ه إال  ل من د ال يُقب ام ، إذ المرت أما الكفرة المرتدون فحكمھم مختلف في ھذه المسائل واألحك
ى اإلسالم) ،  اإلسالم (العودة إلى اإلسالم) أو السيف (بمعنى أن يقاتل ويُقتَل إن لم يرجع إل
ادنتھم  ة، وال تجوز مھ ة وذم ه جزي ل من ه) ، وال تقب وال يجوز إقراره على دينه (على ردت
ا بحٌث  ى الخصوص فيھ ة عل ألة الھدن عند طائفة من أھل العلم، إال لضرورة، (مع أن مس

ٌد  محتمل، ومحل م، فال أعطاھم أح اٍن لھ م ال يجوز إعطاء أم اجتھاد)، واألصل ايضا أنھ
 ً ا فھو غير نافذ أمانا ان بينن م إال لضرورة أو حاجة تقترب من الضرورة في حال ك ، اللھ

نھم حرٌب وحصلت بين أمين بعضھم وبي ى ت ا إل ا واحتجن ود ونحوھ لة ووف نھم مراس ا وبي ن
دة النظر لمصلح ى قاع ة الحرب عل لمين،  ولحاج الم والمس ا ة اإلس وز قتلھ لھم ال يج رس

ال  رسوليْ كباقي الرسل، كما حصل مع  لم، وق ه وس مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى هللا علي
"، كما في سنن لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما: " عليه وسلم لھما النبي صلى هللا

  أبي داود وغيره.
  



  فھذا ھو األصل في المرتدين..
  دون ، هللا ُ عز وجل أمرنا بقتالھم وقتلھم حتى يرجعوا إلى اإلسالم فنكّف عنھم فقط.المرت

دوا  ارُب ع ا نح دعوى أنن اون ب ات تع ٍف واتتفاق ي ِحل م ف دخل معھ م ون الف معھ فكيف نتح
ر في  د) أكف مشتركا غازيا؟ كيف وھم (الكفار المرتدون الوطنيون، أعني المحليين أھل البل

  فار األصليين سواء األثيوبين أو األمريكان.حكم اإلسالم من الك
  فقد اتفق الفقھاء على أن المرتد أشد وأغلظ كفراً من الكافر األصلي.

  
  

  فالحاصل أنه ال يجوز التحالف مع المرتدين ، اللھم إال لضرورة يقدرھا بقدرھا أھل الشأن.
  

ات مع تحالف والتعاون والدخول في مشا من ناحية النظر واالعتبار، فالوأم اركات واتفاقي
م سامحھم هللا  دخلون معھ ذين ي ن اإلخوة ال ى دي دا عل انيين خطره عظيم ج دين العلم المرت
ادئ  ط لمب ى المسلمين وخل يس عل ه، وتلب دين برمت ى ال ل عل وھداھم، وخطر على الجھاد ب
د الشرعية  ازالت والمفاس ن التن لة م ى سلس دعاة إل ا، وم راء وغيرھ والء والب ن ال دين م ال

  عروفة... وغير ذلك..الم
ه  ل ينب ه بعض الحركات اإلسالمية من قب ا فعلت ار بم ّرٌب معروف، واالعتب ذا مج وكل ھ
ال  تن، ورأس م ر ، والسعيد من وقي الف العاقل الحريص على دينه، والعاقل من اتعظ بغي
ة  ع راي ه ورف المرء ھو دينه وآخرته، ونحن إنما نقاتل في سبيل هللا ومن أجل إعالء كلمت

د أشد د اون مع مرت ينه عز وجل وأن يدخل الناس في الدين : التوحيد والشريعة، ال أن نتع
  وأغلط كفرا ومحاربة  ورسوله ودينه وتمردا على شريعته، لندفع كافرا أقل وأھون..!!

  
ا  ه إخوانن د هللا جرب ذي بحم ع السياسي والعسكري ال ة النظر في الحاجة والواق ثم من جھ

ى التحالف وصاروا خبراء في إن الحاجة إل ه ولھم فيه رسوخ وفھم وإدراك ليس لغيرھم ، ف
  مع أولئك المرتدين ال حاجة إليه أصال..!!

و  ى خوض حرٍب ول درة عل دھم الق بل نحن (مجاھدونا وشبابنا) بالتوكل على هللا تعالى عن
ا  دخورا مھزوم ه، وتخرجه م ا طالت تنكي في العدو الكافر المحتل والمرتد العميل ل مغلوب

وى  دين والتق ارى أھل ال ة الغي بإذن هللا، وليفتحوا األبواب إلخوانھم من شباب ورجال األم
الح ة والص ھاد والجن ى االستش وق إل ذل والت الھم، والب ي أعم يھم وف ارك هللا ف ذين يب ، ال

 يجب االستعانة وليسھّلوا لھم الھجرة إليھم، ففيھم الخير العظيم، فھؤالء المؤمنون ھم الذين
ك  اد، ال أولئ رق للجھ م الط ر لھ اعدھم ونيس ب أن نس افر، ويج دو الك ع الع ى دف م عل بھ
ة"  ونكم الفتن م يبغ اال وألوضعوا خاللك م إال خب ا زادوك يكم م العلمانيين الذين "لو خرجوا ف

!!.   والعياذ با
  



ذي ھو أدنى  ذي فھذا وهللا من العجب ألھل العلم وأھل الدعوة اإلسالمية؛ أن يستبدلوا ال بال
ذھبون يلتمسون  ة، وي ھو خير، ويتركوا ما أمر هللا به مما فيه النصر والعز والخير والبرك

!!.   الخيَر في غيره من األفكار والسياسات واألعمال، والحول وال قوة إال با
  

 قال هللا تعالى : {ولو أنھم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لھم وأشد تثبيتاً  وإذاً آلتيناھم من
  لدنا أجراً عظيماً ولھديناھم صراصاً مستقيماً}.

  
  هللا أكبر و الحمد..!

  
  وأمامكم تجارب العراق وأفغانستان وغيرھا..

  ونحن ال نستعجل ، الحرب سجال، واأليام دول، وهللا ابتالنا بھم وابتالھم بنا...
لفات التي أقل ما فلماذا العجلة والذھاب إلى أسمرا وأخضرا وأحمرا ، وطلب مثل ھذه التحا

  يقال فيھا إنھا خطٌر على الدين وعلى الجھاِد وفتنة ومزلة.
  وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

  
   ولھذا فقول المفتي في الفتوى المذكورة :

د هللا  " ة وحدھا برئاسة عب ة العميل يس الحكوم خامسا: إن العدو الذي نقاتله في الصومال ل
ة من يوسف و علي محمد كيدي، وإنما نقاتل  حكومة إثوبيا ذات اإلمكانات العسكرية الھائل

ي  ي مشروعھا االحتالل ا ف ا أمريك ا معھ دھا، وإنم وين، وليست أيضا وح اد وتم دد وعت ع
زم  ا في الحرب إن ل ل وتشارك معھ ه ب اج إلي ا تحت دعم بكل م للصومال بحيث توفر لھا ال

وليس يعقل ـ والحال  .ومالاألمر، وجميع الدول الغربية منطوية تحتھا تبارك باحتالل الص
  "اھــــ.ما ذكرته ـ  أن جماعة أو مجموعة واحدة تقدر أن تواجه عدوا بھذا الحجم  بمفردھا

دّعاة  ة الم كالٌم غير سديد، بل ھو كالم من لم يجّرب الحرب، وھو أشبه بكالم أھل الحكم
  ، وھو في الحقيقة الجبن، كما قال أبو الطيب :  الخادعوالعقل 
  بناء أن الجبن عقٌل  **  وتلك خديعة الطبع الليئمِ يرى الج

ة ومادامت  ذه العقلي اداموا يفكرون بھ اداً م ودوا جھ نھم أن يق م ال يمك ومثل ھؤالء وهللا أعل
ذه ن ور وھ رتھم لألم ذه نظ ا ھ ة ب ھم بالثق داركوا أنفس ة ويت ك زل ون ذل يتھم، إال أن يك فس

  اء المعادن.ل عليه، بشرط أن يكونوا شجعاناً كرموالتوك
  }وهللا مع الصابرين بل نحن نؤمن أنه {كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن هللا

يھم مونؤمن بمقتضى قوله تعالى : {قال رجالن من الذين يخافون أنعم هللا عليھ وا عل ا ادخل
  الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون}.

باب الشرعي ذ باألس ع األخ ى هللا م ل عل و التوك م ھ ه والمھ ا ونبّ ا وأباحھ ر هللا بھ ي أم ة الت
في كتابه وفي سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وسيرته، وفي  أو على أصولھا وحث عليھا

  الحس والعقل والتجارب والخبرات البشرية الممحصة الصحيحة النافعة.
  ولھذا قال هللا تعالى في تمام اآلية السابقة {وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين}.



  
ى طريقتھم من و م عل ن ھ اد اإلخوة في القاعدة وَم ين جھ في الحقيقة ھذا ھو فرٌق عظيم ب

وانھم نھم،  إخ لف الصالح رضي هللا ع ق الس نة وطري زام بالس د وااللت ق التوحي ل تحقي  أھ
ابھھم وبين سائر من ينتسب إلى جھاٍد أو مقاومة ا ش أو  من جماعات "إخوان مسلمين" وم

  نحو ذلك..!
  

ة ي الثق جاعة  أعن ره، والش ده وصدق خب ان بوع ى هللا واإليم ل عل ن والتوك ن الحس والظ
دم  دو وع ار الع ودة، أي احتق تھانة المحم ي االس دو (أعن وة الع م ق ر وعظ تھانة بكب واالس
داد  ن اإلع ه، وحس ره وخبث ه ومك ه وبقدرات ة ب ن المعرف افي حس ك الين ه، وذل وف من الخ

دو المن دم الخوف من ضخامة الع ه) وع ا لمواجت ه وطلب وكال علي الى وت ا تع ة ب تفش، ثق
  لنصره وارتكانا إلى وعده سبحانه.

  
  جماعة أو مجموعة تواجه العدّو بمفردھا. وقوله :

اً مقصودا، ھذا فيه تسطيح و ا، وأخشى أن يكون تلبيس ألة، وسوء تصوير لھ زال للمس اخت
قد يكون الرجل صادقا س، ويوأنا ال أعرف الرجل المفتي وحاله، فإن ھذه طريقة أھل التلب

زائم  ى أھل الع لكنه غير مجرب وال يُـعتَمد عليه في مثل ھذ ه األمور، فإنھا أموٌر تحتاج إل
باھه، باعوا الدنيا وطلقوھا، تحتاج إلى الزرقاوي  نوأھل الشجاعة واإلقدام الذي وأمثاله وأش

   ، ال أھل طيٍش.!أھل تقوى وأھل عقٍل ورزانة -أيضا–على أن يكونوا 
ا موالكم عز وجل، واحذروا من و يكم ب الى واصطفاء، فعل خداع ذلك توفيق من هللا تع

  النفس، واعلموا أن التوفيق كله منه وحده سبحانه والنصر من عنده فقط ال غير.
  .وهللا المستعان

  
يس  ر ل الألن األم ا ق وم كم ا عم ل معھ ة، ب ي الحقيق دھا ف ل وح ة ال تقات ذه الجماع ، فھ

مھرة كبيرة منھم فيھم الخير والبركة، وال يلزم أن يكون كل الشعب أو أكثره ج وأالمسلمين 
ر والفطرة الحسنة وأھل الشرف  معھا، بل يكفي أن يكون معھا جمھرة طيبة من أھل الخي
عة اد والض ل الفس دنيا وأھ ى ال ون إل ل الرك ن أھ عافھم م ن أض ٌر م ؤالء خي اء، وھ  واإلب

دوالو م ال دفع لھ ة ر ويشبع بطونھمالقبول لكل غاٍز ي ة والمتع م الرفاھي وفر لھ ان  وي و ك ول
.   .!يھوديا أو مرتدا فاجرا خليعا مخنثا والعياذ با

  
ت م ة إن كان ة أو المجموع ذه الجماع ن نفھ ة م اٍل، مقطوع ل ح اس بك ائر الن ن س ة ع عزل

ير شجرة المجتمع المسلم الذي تعيش فيه، فيصّح كالُم المفتي حينھا، وتكون ھذه الجماعة غ
د  نحن ق دّو ، ف ال الع ا الخروج لقت ا لھ قادرة ومحكوماً على عملھا بالفشل، حتى وإن جّوزن
بيل هللا ال  ي س ل ف الى : {فقات ال تع ا ق رداً كم ده مف د لوح ى خروج الرجل الواح ّوز حت نج
ا  ا، ألنھ م فيھ ا صورة صورة، ويحك ألة ينظر في أفرادھ ذه المس تكلف إال نفسك} ولكن ھ

ن البد فيھا من ا رُف أنك ل د وأنت تع عتبار المصالح والمفاسد.. لكن المقصود أنك قد تجاھ



تغلَب العدّو ولن تزيحه، وھذا معنى قولنا "محكوم عليه بالفشل" أي محكوم على عمله بأنه 
دنيا  هلن يزيل العدو ولن يغلبه، وليس معنى ذلك أن ا ال ا وأخرى.. أم ٍه دني فاشل من كل وج

ل فقد يكون الغرض أحيانا  ل تجريء المسلمين وتشجيعھم وضرب المث ا صغيرا مث جزئي
ا، حيث  ا أحيان دفا مرحلي والقدوة واألسوة لھم وتوھين شأن العدو في قلوبھم، وھذا يكون ھ
ّد  اد األس ن الجھ ده م ا بع ة لم اً للتوطئ ذا مطلوب ون ھ ث يك ك، وحي ن ذل ن م ن أحس ال يمك

  واألكمل. 
ل في سبيل هللا ، وأما في اآلخرة فاألجُر والثواب العظي م ونيل كرامة الشھادة لمن قاتل وقت

ا رب  بيلك ي ا الشھادة في س م ارزقن ة.. اللھ ده غاي وأكرم به وأنعم من فوز عظيم، وھل بع
  العالمين.

  
  

  والخالصة أيھا اإلخوة األحباب : 
دون ) ، أنه أوال البد أن نعرف حال أولئك القوم الذين تقولون أنتم إنھم علمانيون كفرة (مرت

  ويقول المفتي في ظاھر كالمه إنھم مسلمون..
  البد من تحرير ھذا الموضع أوال..

  وبناء عليه تعرفون الحكم.
ه وال  ل بكالم ي أصال للتطوي حيح، وال داع ي ص الم المفت ـاقاً فك لمين فّسـ انوا مس إن ك ف

انو و ك تعانة بالمسلمين ول اون والتناصر والتحالف واالس اقا بالبحث والنقول، ألن التع ا فس
ك  جائز ال غباَر عليه ، وإبما يبقى النظر في األحسن واألصلح لإلسالم والمسلمين ، وذل

، ويسع فيه الخالف، وال يفسد للود قضية ، وتتشاورن فيهمحل اجتھاد ، يُرَجع فيه إلى أھله
  إن شاء هللا.

  
  وأما إن كانوا كفاراً مرتدين، فكالمنا ورأينا واضٌح قد بيّناه..!

  نُا على المفتي حينھا.وھو ردّ 
  

ة  دا وبدق ذا "الحال" جي أنتم حرروا ھ الھم، ف وم وح ة أولئك الق أنا ال أعرف بالضبط حقيق
وإنصاف وأمانة، بعيداً عن التسرع وإرادات النفوس الخّداعة، عافانا هللا وإياكم، بل بصدق 

نھ يكم، وم م ف ائكم وطالب العل ذا الشيخ وبتقوى هللا عز وجل، وناقشوا أمرھم مع علم م ھ
الھم،  لكي تحرروا  ة ح ة حقيق ى معرف رھم والتوصل إل ي أم اوروا ف ره، وتش ي وغي المفت

  أصل ھذه المسألة : ھل ھؤالء القوم كفاٌر أو ال.
  

  ثم بناء عليه يكون تنزيل الحكم في "التحالف" .
  

  وإن شئتم أن تصفوا لنا حالھم بتقارير مفصلة فابعثوا لنا حتى ننظر ونعينكم.
   الموفق وهللا



  وهللا أعلم.
  أسأل هللا تعالى لنا ولكم اإلعانة والتوفيق والھدى والسداد.

وأصيكم بتقوى هللا تعالى في السر والعلن، وعدم االستعجال، وبحسن األدب مع كل الناس، 
اتمة أو تعّصب ومن موافق ومخالف،  ابة أو مش دخول في مس احذروا من التسرع ومن ال

وا الحق والنصح لرأي على خالف الحق، ب ة ومشاورة ، واقبل ل وروي ل خذوا األمور بعق
نھم وأھل الفضل والحكمة ممن كان ر م يما أھل الخي و أخطأواو، وتألفوا الناس، وال س .. ل

ون ر تعرف ائل التكفي يكم : انتب ومس ارك هللا ف ا ب ا فيھ ا رأين اطوا فيھ دا، واحت ا جي وا منھ ھ
ا  احتياطا مبالغا فيه، ففي ذلك السالمة في يكم منھ ا أشكل عل وا م الدين وفي اآلخرة، واترك

ك ،  ا نمل ومن غيرھا من المسائل لعلمائكم ولطلبة العلم، ونحن إن شاء هللا في خدمتكم، بم
  .فما عرفنا أجبناكم وأعناكم، وما ال، سعينا لكم عند مشايخنا وعلمائنا وبحثنا لكم فيه

  أعانكم هللا وقواكم ووفقكم ..
  لح دعوة جزاكم هللا خيرا.وال تنسونا من صا

  
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  أخوكم عطية هللا
  ھـ1428سلخ شعبان 

  
  
  
 :  
  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحينم
  أخي العزيز،،،،،،، 

اكم  ا وإي افرين ووقان وم الك ى الق ائر إخوانكم ، ونصركم عل وفقك هللا وحفظك ورعاك وس
  سبيل الفتن والضاللة.. آمين

  وبعد / 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ي  ٍد التقّص ر مري ريعا ، غي ا س ُت عليھ ة ، وعلق وى المرفق رأت الفت التك ، وق تلمت رس اس
ر  ا التحري ألة إن شاء هللا، وأم ك المس دة توضح ل ات مفي والتحرير الكامل، وإنما ھي تعليق

تعانة و ألة االس ذا مس دين، وك ار أصليين ومرت ا من المسائل لمسألة التحالف مع الكف غيرھ
فلھا موضع آخر، وتحتاج إلى شيء من الوقت، والمعذرة اآلن ألني مشغول وهللا، ولكن إذا 
ا  اكم لم ا وإي يكم، وهللا يوفقن عندكم استشكاالت معينة وأسئلة محددة فاكتب لي ، وال بأس عل

  يحب ويرضى.



  وضعت تعليقاتي باللون األزرق، وبين معكوفين.
  
  
 :  
  
  

ر تحالف مع بعض يا شيخنا ما  وى التي يحتج بعض المحاكم لتبري ده الفت ى ھ تعليقكم عل
دي  ان ال رئس البرلم ا ان ال ة وعلم ان المعارضين للحكوم العلمانيين وبعض أعضاء البرلم
وات  ان من نشر ق رر البرلم ي ق رأس جلسة الت ان ي دي ك و ال ھو األن من المعارضين ھ

  افريقية في انحاء الصومال.
  

---------------------------------------------  
   
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  الحمد  رب العالمين، وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد.

وردت إلّي أسئلةٌ كثيرة حول التحالف المزمع إنشاُؤه من قبل المجتمعين في أسمرا عاصمة 
در رد ط ة أريتريا،وكان من بين السائلين من ال أق ه من كتاب ا دعاني إلي ى م أجبتھم إل ه ف لب

، ا وكلي،  فتوى شرعية عن صحة ذلك المؤتمر، فأقول مستعيناً ب ه ت ادي، وعلي وھو اعتم
.   وال حول وال قوة إال با

  إن الذي تنوي المحاكم اإلسالمية الدخول فيه مع أطراف أخرى ھو تحالفٌ 
 )isbeheysi د والصداقة ) والتحالف في اللغة مأخوذ من الِح لف (بكسر الحاء) وھو العھ

  ألن كل صديق يحلف لصاحبه أن ال يغدر به، وجمع الحلف أحالف.
وم وردع  اق الحق ورد الباطل ونصر المظل ى إحق وشرعا:المعاقدة والمعاھدة واالتفاق عل

  الظالم.
  ويكون بين قوم كفار، ويكون بين مسلمين وكفار .

ذي والحلف كان معروفاً قبل اإلسالم كم ا يدل عليه ما ُعرف في الجاھلية بحلف الفضول ال
أشاد به النبي صلى هللا عليه وسلم وأثنى عليه بعد بعثته بقوله: " لقد شھدت في دار عبد هللا 
ه حمر  بن جدعان  حلفا لو ُدعيت به في اإلسالم ألجبت " وفي لفظ آخر " ما أحب أن لي ب

ي اإلسالم ألجبت " ، ه ف و أُدعى ب نعم، ول ي  ال ان ف ا حلف ك ه " وأيم ه قول د روي عن وق
  الجاھلية لم يزده اإلسالم إال شدة" ( أي قوة ) .

ه  ا إلي ه ودع م ب ان أول من تكل ه وأشرفه في العرب،وك مع ب وحلف الفضول أكرم حلف ُس
ائر  ا من س ا دخلھ الزبير بن عبد المطلب، فتعاقدوا وتعاھدوا على أن ال يجدوا بمكة مظلوم

  معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته . الناس إال قاموا



أكثر  م والمعصية ك ى الظل ذاك حلف في تناصر عل ه " ال حلف في اإلسالم  " ف وأما قول
ه  األحالف التي كانت تقع بين قبائل من العرب قبل اإلسالم، والدليل أن النبي صلى هللا علي

إن شاء هللا , وال يعقل أن يثني  وسلم دخل في حلف مع قوم من  مشركي العرب كما سيأتي
ر  ه غي النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ على شيء ثم ينھى عنه، فيتعين أن يكون الذي نھى عن

  الذي أثنى عليه ألن كالمه وحي من هللا  ال يتناقض.
ة [ ى سنن الجاھلي ان عل ا ك ه ھو م كالم صحيح في الجملة، وحاصله أن الحلف المنھي عن

دل من الحلف على الظل ى الع ى الباطل، وعل ى الحق وعل م والغارة والتناصر المطلق : عل
رادھم  ى م اً عل ا أو مظلموم اك ظالم ر أخ ولھم : انص د ق ى ح واء، عل م س ى الظل وعل
وى  ر والتق ى الب اون عل ى التع ا الحلف الجائز في اإلسالم فھو الحلف عل المعروف.. وأم

ي ذل اء ف الم العلم دل...، وك ة الع ق وإقام ي ونصر الح ف ف ديث "الحل روحھم لح ك وش
ا، مبحث يطول،  ق الجمع بينھ اإلسالم" وبيان معناه ومعنى ما عارضه من أحاديث وطري
اري  تح الب ى أبي داود، وف يم عل ن الق وراجع عون المعبود على سنن أبي داود، وحاشية اب

  ] وشرح النووي، تكفيك إن شاء هللا
  

لم  في  ه وس ه صلى هللا علي ا ثبت عن وأما صحة الحلف بين المسلمين والكفار فيدل عليه م
ا  ة  في وضع الحرب بينھم ى ھدن ريش عل اق مع ق ع االتف د أن وق ك بع ة، وذل عام الحديبي
عشر سنين، وكان من بين بنود االتفاِق أن من أراد أن يدخل مع محمد صلى هللا عليه وسلم 

ة بني في عقد وعھد دخل، و دخلت قبيل من أراد أن يدخل مع قريس في عقد وعھد دخل " ف
لم في  ه وس ة بني خزاعة مع النبي صلى هللا علي دھا، ودخلت قبيل ريش في عھ بكر مع ق
ام  ان الع ا ك نتين،  فلم اء س دة زھ تمرت المعاھ رك، واس ى الش ذ عل ان يومئ ده، والقبيلت عھ

وا الثامن من الھجرة اعتدت قبيلة بني بكر على قبي لة بني خزاعة حيث ھاجموھم بغتة، وقتل
ة  منھم أعدادا كثيرة بمساعدة قريش لھا بالسالح والمال مع توفير الحماية لھا، فأرسلت قبيل

  بني خزاعة وفدا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، وأخبروھم بما حدث.
الحلف ال ا ب نھم، فقام النبي صلى هللا عليه وسلم لنصرة قبيلة بني خزاعة وفاء لھ ان بي ذي ك

ذا  ه، لھ داء علي فاعتبر النبي صلى هللا عليه وسلم االعتداء على من دخل معه في حلف اعت
  جھز جيشا، قوامه عشرة آالف لمعاقبة قريش على صنيعھا، وكان سببا لفتح مكة.

ل وفي  لم ب ه وس وقبيلة خزاعة شاركت القتال وھي مشركة في صف النبي صلى هللا علي
وا السالح إال مسند أحمد وغيره  اس : كف ال للن ة ق أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما فتح مك

  خزاعة عن بني بكر، فأذن لھم حتى صلى العصر .
  اتفاقية بين الرسول واليھود حول المدينة

ى  دو عل ة من الع لما قدم الرسول المدينة كتب مع اليھود كتابا تحالف فيه على حماية المدين
ى المصلحة ال ا ھو التعاون عل ى م م عل ذا التحالف حتى نقضوه ھ ا ھ ة، وظل محترم عام

  مذكور في كتب السير.
   

  وھناك أمور يجب أن يعلم بھا قبل الدخول في الموضوع.



  
انوا  الخالف بين المسلمين قاطبةأوال:  ا ك في جواز استعانة سالح وأموال غير المسلمين أي

ي ص ي الصحيح أن النب ت ف د ثب رين، فق ار آخ ة كف ن لمحارب تعار م لم اس ه وس لى هللا علي
اكم اإلسالمية  ول المح ان قب ا ك ن ھن وازن، وم ل ھ ال قبائ ي قت ا ف ة دروع ن أمي صفوان ب

  للمساعدات العسكرية من إريتريا.
  

وم،  ا ق ار آخرين، فمنعھ ة كف ار في محارب تعانة الكف م في جواز اس ا: اختلف أھل العل ثاني
ا ال نستعين بمشرك  وأجازھا آخرون، فأما من منعھا فلقول النبي لم " إن صلى هللا عليه وس

  " وذلك حينما سئل عن رجل أراد أن يغزو مع المسلمين وھو مشرك .
ار الحربيين في صف  وا مع الكف والعلة أنه ال يؤمن أن ينقلب الكفار على المسلمين ويكون

  واحد، فتعظم المضرة، وتحل المفسدة.
ا بضوابط، وھي ف د أجازھ ا فق أن يكون في وأما من أجازھ ا إذا أمن شرھم وغدرھم ب يم

المسلمين منعة وقوة تكفي لردعھم  فيما إذا انقلبوا عليھم، يكونون في كلتا الحالتين مغلوبين 
  ال غالبين.

وا  ويستدل لھم بقوله تعالى " وليعلم الذين نافقوا وقيل لھم تعالوا قاتلوا في سبيل هللا أو ادفع
  ھم للكفر يومئذ أقرب منھم لإليمان"قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم 

ن  وا م ين رجع ه ح ن مع لول وم ن س ي ب ن أب د هللا ب افقين كعب ي المن ت ف ة نزل ذه اآلي فھ
رھم ومع  ين كف ار المعلن را من الكف م أشد كف ى غزوة أحد، وھ المسلمين وھم متوجھون إل

اتلوا ف ا ذلك "قيل لھم تعالوا قاتلوا في سبيل هللا أو ادفعوا " أي إن لم تق وا عن ل شيء ادفع أق
  بتكثير سواد المسلمين.

ذه  ه في ھ ك قول ومن المجيزين في استعانة الكفار في حرب الكفار اإلمام الشافعي، فمن ذل
ة  ت الحاج لمين، وكان ين المس ة ب رأي واألمان ن ال افر حس ام أن الك ألة "إن رأى اإلم المس

  داعية إلى االستعانة به جاز، وإال فال "
ة ( أي وقال ابن حزم الظ وا بأھل الذم اھري " فال بأس أن يلجأوا إلى أھل الحرب، ويمتنع

ا في دم  لما أوذمي ؤذون مس يستعينوا بھم ضد الحربيين ) ما أيقنوا أنھم في استنصارھم ال ي
أن  أس ب ه ال ب ة أن ي حنيف ذا رأي أصحاب أب ال : وھ م ق ا ال يحل " ث ة مم ال أو حرم أو م

  يستعان عليھم "
  

ن حجر : "  وھناك من يقول " ال الحافظ اب ا، ق م رخص فيھ إن االستعانة كانت ممنوعة ث
  وھذا أقربھا ، وعليه نص الشافعي" .

ه يجوز أن يستعان بالعصاة، والفساق من  ى أن اب أول ار  فمن ب فإذا كان ھذا في حق الكف
ول  بالد، يق ر ال ل تحري ن أج زاة م ين والغ ال المحتل ي قت الم  ف ة اإلس لمين تحت راي المس

  وكاني في نيل األوطار: " وتجوز االستعانة بالفساق على الكفار إجماعا "الش



ر من  والقصد من ھذه النقول أنه إن جاز االستعانة بالكافر المحض في قتال الكفار عند كثي
وبيين  ال اإلث ي قت رون باإلسالم ف أقوام يق الف ب تعانة والتح م فكيف ال يصح االس أھل العل

  ا على تلك المبادئ من تحكيم الشريعة في المجتمع الصومالي.المحتلين، وقد وافقوا معن
  
ٍذ فال داعي لكل الكالم السابق [ حاصله القول بأن القوم الذين حالفوھم ھم مسلمون، وحينئ

اء في  ول عن العلم أموالھم وسالحھم والنق ار بأنفسھم أو ب تعانة بالكف في عن الحلف واالس
ٍد، !  ألن البحث ھو في الحلف مع ا.ذلك.. افٍر مرت ك : الحلف مع ك لكافر، بل أخص من ذل

وعليه فيجب النظر أوال في ھؤالء الذي تحالفت معھم المحاكم ھل ھم مسلمون (فساق)؟ أو 
  ]كفاٌر خارجون من ملة اإلسالم؟ ألنكم أخي السائل قلتم إنھم علمانيون

  
ى المشاركة ذا التحالف  ثالثا:األسباب التي دعت المحاكم اإلسالمية في الصومال إل في ھ

  ما يلي:
  
ادئ إسالمية  1 ا مب ا ھي كلھ ا التحالف، ويجب المحافظة عليھ ام عليھ ـ إن المبادئ التي ق

  ومنھا على سبيل المثال:
  ا ـ وحدة األراضي الصومالية وسيادة أھلھا عليھا ووجوب إخراج المحتل اإلثوبي.

  ج المحتل من البالد.ب ـ تطبيق الشريعة اإلسالمية في كافة المجاالت بعد إخرا
ج ـ  حل أزمة الصومال بعد توفيق هللا بيد الصوماليين، وأي تدخل في الشؤون الصومالية 

  من أي طرف كان فھو مرفوض.
وانھم  دين الناصرين إلخ لمين المجاھ وة المس دّخل اإلخ ه ت دخُل في د ي ال، فق ه إجم ذا في [ھ

ك، فإن ھذا ال يكفي في المعاھدات المسلمين في الصومال، فإن قيل إن المحاكم ال تقصد ذل
ذا  ة قاضية بھ ة، والتجرب ت الحاج راده وق ى م يره عل ه تفس ات، ألن الخصم يمكن والتحالف

  والعقول جازمة باالحتياط فيه، وأن مثله مغبة وغرٌر وتضييع وتفريط..!!]
ع األطراف في الساحة الصومالية من  ه جمي ؤتمر مصالحة موسع تشترك في د ـ دعوة م

  اء حكومة وفاق.أجل بن
[وكذا قوله "من أجل بناء حكومة وفاق" ، ھذا مبھم، فما ھي حكومة الوفاق التي تكون بين 
ق  ى تحقي وا عل ن أن يجتمع ف يمك ين، وكي دة ال ديني انيين ومالح رة علم ين كف لمين وب مس
ه خطر  ا في د أيضا مم ذا البن ذلك فھ اٌل، ول ذا مح ي اإلسالم؟ ھ ة ف ة والوالي مقاصد اإلمام

دون المالحدة وغر انيون المرت ل ھؤالء العلم ر، ب اٍد كبي ر كبير في الدين، وھو مدخل لفس
اق  ة وف ق حكوم ى تحقي م عل الف معھ د ونتح ف نتوح الھم فكي دتھم وقت ا مجاھ ب علين يج
متوھمة؟ ونرجع إلى ما قلته قريبا : ننظر أوال في الناس الذين تحالفت معھم المحاكم : ھل 

د اٌر مرت لمون أو كف م مس وز ھ ه ال يج دنا أن ة عن ألة، وبالجمل ي المس تكلم ف دھا ن ون؟ وبع
افر  ا الك رق فيھ ذه من المسائل التي يفت التحالف مع المرتدين، بخالف الكفار األصليين، ھ
د  افر المرت إن الك األصلي عن المرتد، وھي مسائل كثيرة جدا معظمھا معروف مشھور ، ف

ه إن يجب قتله وال يجوز إقراره على دينه، وال يق بل منه إال اإلسالم أو السيف، وفي مھادنت



ع  كان قوة ودولة خالٌف والمسألة محتملة، وأما التحالُف معه ، فال شك أن األصل ھو المن
درھا،  در بق لمون مضطرين، والضرورة تق ون المس م إال أن يك وازه، اللھ دم ج ه، وع من

  ويعرفھا أھلھا، وهللا أعلم]
   

    
   

ي للتحالف الذي يسير عليه، ويسعى إلى تحقيقه يقوم على النقاط رابعا: البرنامج السياس
  التالية .

  
ة  ن الحكوم اعده م ن س وبي وم تالل اإلث ن االح بالد م ر ال رى وجوب تحري الف ي ا ـ التح

  العميلة له، والوسيلة إلى وصول تلك الغاية ھي الجھاد في سبيل هللا بكل السبل المتاحة.
م ب ـ ومن برامجه أيضا رفض ما ي وطن الواحد ث ة ال ق لتجزئ سمى بالفيدرالية  ألنھا طري

  في النھاية تقسيم البالد إلى دويالت، وكل ذلك يصب في مصلحة أعداء الصومال.
ا  ا (أي م ل وقوتھ وذ القبائ ى حسب نف ع السلطات عل ج ـ ومن برامجه أيضا رفض توزي

مى (  يس ل 4. 5يس م، وتأس دأ الظل يخ لمب ة ترس ي الحقيق ك ف ع ) ألن ذل ي المجتم ة ف طبقي
  وإلغاء الكفاءات.

  
ى  ادئ وعل تنبيه: إن جميع األطراف التي شاركت في اإلعداد للمؤتمر وافقت على ھذه المب
اتير،  ة، والدس ة، والعلماني ك الديمقراطي ل ذل ي مقاب ذكر ف م ي ي ول امج السياس ك البرن ذل

ي المية ف اكم اإلس ر للمح ب كبي ري مكس ي نظ ومالية،وھذا ف راف الص روعھا  واألع مش
  اإلسالمي، فينبغي االحتفاء به واالحتفاظ عليه.

ين  ر مقتنع ي التحالف غي اك أشخاص أو جماعة من المشاركين ف در أن يكون ھن و ق م ل ث
راھين ال برفضھم وطردھم من  ببعض تلك المبادئ، فعلينا أن نسعى إلقناعھم بالحجة والب

  نا.التحالف حتى ال تتلقفھم الحكومة العميلة وتوظفھم ضد
ي اإلسالم،  وا ف وم دخل ي األصل ق م ف وبھم، وھ ة قل ما للمؤلف اة قس ي الزك م أن ف ا يعل وكلن
وبھم  ئن قل اة لتطم ن الزك ه،فيعطون م ن بعض مبادئ الم أوم ول اإلس ن قب ردد م دھم ت وعن
الم  ى اإلس بھم إل ؤالء أن تحب ل ھ ي مث المية ف اكم اإلس ن المح انع م ا الم الم، إذن فم باإلس

الكفر  ومبادئه بالعطايا يھم ب م عل م دون التسرع في الحك دير لھ رام والتق واإلقناع مع االحت
  وإخراجھم من الملة.

  
ه شرعا، أو  [التسرع في الحكم بالكفر دون تثبت وإثبات يحصل به الظن الغالب المعمول ب

اتوا اليقين، مذموٌم ، نعم،  ة، ھ ة مذموم إنما نريد الحكم الشرعّي فيھم على ثبٍت وبدون عجل
ه نوا لنا.. بيّ  وا في ا يثب والمؤلفة قلوبھم قسمان كما ذكره العلماء : قسم دخلوا في اإلسالم ولم

ويرسخوا ويُخشى من افتتانھم ورجوعھم إلى الكفر، وقسم كفاٌر غيُر مسلمين لم يدخلوا في 
ا س اإلسالم يُراد االتيان بھم إلى اإلسالم وتحبيبھم إليه بالعطايا، فمن أي القسمين ھؤالء الن



الذي تحالفت معھم المحاكم؟ بيّنوا لنا، ألن صاحب ھذه الفتوى لم يحرر ھذا الموضع، لكن 
ه  ك في كالم ده ، لكن مع ذل م مسلمون عن ه أنھ ى ظاھر كالم م عل ِط، فھو تكل بعض الخل

وا  لمين ليس راھم مس ه ي ه أن اقي كالم ن ب ر م م يظھ م، ث الف معھ ار والتح تعانة بالكف االس
  ي موضع بأنھم أقواٌم يقرون باإلسالم، فما معنى إقرارھم باإلسالم؟ووصفھم ف .!!كفاراً.

دنا   م عن ّدعون اإلسالم، لكن البحث في حكمھ ومعلوٌم أنھم ينتسبون إلى اإلسالم والملة وي
  نحن في ظاھر الشرع، ھل ھم مسلمون أو كفاٌر؟ ال مجرد دعواھم وانتسابھم.!

م مسلمون  ولھذا قلتُ قصد شيئا لم يتضح لي اآلن، ولعله  ه : ھل ھ : إن أول شيء ينظر في
  أو كفاٌر]

   
ة  ة، أوديمقراطي ادئ ـ علماني دھم مب يس عن ملحوظة: إن كثيرا من السياسيين الصوماليين ل
ا  أو اشتراكية ـ يؤمنون بھا ويحبذون الموت عليھا، وإنما ھي مصالح شخصية يبحث عنھ

ك، يسير مع الفرد منھم أنى وجدھا أخذھا، ولھذا تجده اليوم ھنا د غد ھنال دا ھناك،وبع ،وغ
م وتبصيرھم  ة بھ ى العناي اجون إل ل ھؤالء يحت ا، فمث مصلحته حيثما سارت، فھو أسير لھ

  ه.بأمور دينھم والتذكير بھم بأن المبدأ ھو الذي ينبغي أن يضحى من أجل
  

ان ال يستحق، فأ ذمَّ إن ك َب ال بس الحق بالباطل، وحاَش الكات ط ول ا ال [ھذا نوع من الخل ن
ذي  ة الشخص ال ين معرف رق ب اك ف ا، فھن رة في حد ذاتھ ى الفك ا عل أعرفه، لكن الكالم ھن
اس  ألّف الن ألة ت ين مس نتعامل معه كافٌر ھو أو مسلم، حتى نعطيه حقه الذي أمره هللا به، وب
ه  ا يعطي ا يناسب، وبحسب م وعدم تنفيرھم ودعوتھم بالتي ھي أحسن أو بالعنف بحسب م

ة ه والحكم اٌر أو الفق م كف ل ھ وم ھ ك الق ي أولئ ر أوال ف رى : النظ رة أخ أكرر م ذا ف ، ولھ
  مسلمون؟]

  
د هللا  ة وحدھا برئاسة عب ة العميل يس الحكوم ه في الصومال ل ذي نقاتل دو ال خامسا: إن الع
ة من  يوسف و علي محمد كيدي، وإنما نقاتل حكومة إثوبيا ذات اإلمكانات العسكرية الھائل

وين،  اد وتم دد وعت ي ع ي مشروعھا االحتالل ا ف ا أمريك ا معھ دھا، وإنم وليست أيضا وح
زم  ا في الحرب إن ل ل وتشارك معھ ه ب اج إلي ا تحت دعم بكل م للصومال بحيث توفر لھا ال

  األمر، وجميع الدول الغربية منطوية تحتھا تبارك باحتالل الصومال.
د ذا وليس يعقل ـ والحال ما ذكرته ـ  أن جماعة أو مجموعة واحدة تق ر أن تواجه عدوا بھ

  الحجم  بمفردھا.
[ھذا غير مسلّم، بل ھو منقوض بجھاد المجاھدين في أفغانستان والعراق وغيرھا، ولو أنتم 
ا،  تالكم بھ م ونصيبكم وفرضكم واب ا حظك اخترتم طريق الجھاد التي أمركم هللا بھا وجعلھ

اد في سبيل هللا ه، فقلتم سمعنا وأطعنا ولبيك ربنا، وتقدمتم للجھ وال في ذل النفوس واألم  وب
يكم  اجرين إل لمين المھ وتكم المس ي إخ م ف ان لك جال، ولك رُب س يكم، والح تح هللا عل لف

  الناصرين لكم خيٌر معين بعون هللا تعالى، أفتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي ھو خير؟!]
  



ى ا ا عل اھير وحثھ ة الجم ة توعي اد في والنظرة الشرعية والعقل السليم يقتضيان بأھمي لجھ
ة قضية  مقاومة المحتلين، ولن يتسنى ذلك إال بالتنسيق مع جميع األطراف التي تؤمن بعدال
ا  الشعب الصومالي في تحرير أراضيه، وھذا يتطلب وضع آلية في تسيير األمور وإدارتھ
اس  من  خالل لوائح ونظم تضبط العمل وتوفر الجھد، وتمنع الفوضى وفوق ذلك تشعر الن

بلد مسؤولية الجميع من خالل إشراكھم في الرأي والمشورة فيما لھم وما عليھم أن تحرير ال
  .في ھذا الموضوع

ه مسؤولية[ د وكون ر البل ا  دعك من تحري ا مسؤوليتك أنت أيھ بعض، لكن م ع أو ال الجمي
اد،  ررتم بوجوب الجھ إذا أق ذا ھو بيت القصيد، ف العقِر؟ ھ افر ب دو الك زل الع المسلم وقد ن

اقش : بمن نستعين، ومع من نتحالف إذا وتوكلتم عل دھا نن اد فعال، فعن تم بالجھ ى هللا وقم
ن  ة) مم انيين والزنادق ن العلم ى م رين (حت ع اآلخ ل م ف نتعام الف، وكي ى التح ا إل احتجن

  يشاركوننا في إرادة تحرير البلد....إلخ]
  

بالد تسعى ح ا في اشتراء سادسا: إن ھذه الحكومة العميلة التي ھي السبب في احتالل ال ثيث
ذل  ة المحاكم اإلسالمية  تب ذمم الناس بالدوالرات لتضمھم إلى صفھا، وتجعلھم في مواجھ
رك  ا ونحن أصحاب الحق أن ال نت ك، فالواجب علين كل غال ورخيص من أجل تحقيق ذل

يھم، كل   ا عل الناس لھم بل علينا أن نضمھم إلى صفنا ونقنعھم بعدالة قضيتنا ليكونواعونا لن
  يقدر عليه من كلمة ورأي ومشورة. بما

ه  ا ل سابعا: إن السعي إلى تكثير سواد لمسلمين في وقت مواجھة األعداء مطلب شرعي لم
ه  اتلوا و في م يق من أثر في نفوس المجاھدين من رفع معنوياتھم باستئناسھم بوجودھم وإن ل

  أيضا تخويف لألعداء بكثرة المسلمين.
ھم في ميدان القتال، أال تالحظ أن هللا أوجب على المؤمن وعلى كل حال فالكثرة لھا دور م

أن يكون  ى الضعف ب دد عل ا لكن إذا زاد الع ر منھم ار، وأن ال يف ين من الكف أن يثبت الثن
ى ينتصر أو  ت حت ه أن يثب حب، ول ر، وينس ه أن يف أكثر، فل ة ف ة ثالث ي مواجھ ؤمن ف الم

الى " آألن خفف هللا عنكم نكم  يستشھد ،وفي ذلك يقول تع إن يكن م يكم ضعفا ف م أن ف وعل
  مائة صابرة يغلبوا مائتين...اآلية"

  
  إشكال وجواب عنه:

ا  ذلوننا ويتركونن د يخ المية ق اكم اإلس م المح الف معھ ذين تتح ؤالء ال ل: إن ھ ول قائ د يق ق
  ويتحولون إلى أعدائنا في وقت نحن بأمس الحاجة إليھم فيُحدث ذلك خلال في داخل صفنا.

ا، الجواب ھذا  االحتمال وارد ،إذ ال يعلم الغيب إال هللا ، ونحن لسنا مكلفين بعلم ما غاب عن
وما منا أحد إال وھو معرض لسوء الخاتمة نسأل هللا تعالى السالمة، ولھذا كان النبي صلى 
ا  ى دينك " وم وب ثبت قلبي عل هللا عليه وسلم يكثر من قوله في دعائه " اللھم يا مقلب القل

نفعل ما نقدر عليه من السعي لھذه القضية ودعوة الناس إليھا، ولو قدر شخص  علينا إال أن
ا وإن كانت تصير  أو طرف خرج من التحالف، فإن ذلك ال يضير المحاكم اإلسالمية ألنھ



جزءا من التحالف لكن يكون لھا جھازھا الخاص بھا، فال تتأثر بخروج أحد أو دخوله، ولو 
  تواصل رسالتھا بإذن هللا تعالى.بقيت وحدھا في الساحة فإنھا 

م  ه ث دوا مع لم، وجاھ ه وس وا في اإلسالم في وقت النبي صلى هللا علي اس دخل وكم من أن
ة  وا كلي م انحرف المية، ث ات اإلس ي الحرك انوا ف اس ك ن أن م م ابھم ، وك ى أعق دوا عل ارت

ه، فھل توقفت  دعون إلي مسيرة فصاروا علمانيين أو صوفيين خرافيين ينشرون الباطل وي
  اإلسالم بسبب ھؤالء .

رأى مسؤولوا  ة في العاصمة ف وات اإلثوبي ا مع الق ام كانت المحاكم تخوض حرب وقبل أي
رة  يع دائ ل توس ن أج ة م ل ھوي يوخ قبائ وا ش ي العاصمة أن يوظف ودون ف اكم الموج المح
اك م الحرب مع األعداء،لصالح القضية ليتكلموا بلسانھم كواجھة سياسية حتى ال تكون المح

ة  اإلسالمية وحدھا في الساحة، وال تكون مستھدفة ومنفصلة عن الشعب، وكانت ھذه طريق
  موفقة في نظر كثير من المراقبين، وتحقق على أيديھم مكاسب كثيرة.

ا فعل  ة كم ولم يمنع ذلك أن ينقلب بعض الشيوخ على المشروع، ويدخل في صف الحكوم
  رھم في الطريق، نسأل هللا العصمة.عبد إيمان وعبد هللا شيخ حسن، وقد يكون غي

م من  ا ظھر لھ ى م وا األمور عل م بن أ مسؤولي المحاكم  ألنھ ولم يكن ذلك دليال على خط
يھم من  الصالح وحسن النية في ھؤالء الشيوخ، فإذا ظھر من بعضھم عكس ذلك  فليس عل

ة حتى اآلن ماضية  في الطريق جناح ألنھم ال يعلمون ما في الصدور،  وال زالت األكثري
  الصحيح، و الحمد.

ك  ى ذل ه عل ه، ول ھذا ما ظھر لي في ھذه المسألة، فما كان فيھا من صواب فمن هللا وتوفيق
  الحمد والمنة،وإن كان فيھا خطأ فمني ومن الشيطان، وهللا استغفر، وإليه أتوب.

  كتب ھذه الفتوى وحررھا الشيخ / عمر إيمان أبو بكر              
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