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مـة امُلـقـدِّ

احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحًة للعاملني، 
وعىل آله وصحبه وَمن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين أما بعد:

واد منذ انقالب البعثيني  فقد عاش الشعُب السوري أعواًما حالكَة السَّ
واستيالئهم عىل مقاليد األمور يف سورية, فظلموا العباد، وخربوا البالد، 

وأكثروا فيها الفساد.
إىل  والزنادقة  واملفسدين  املجرمني  تسلل  يف  الفساد  قمة  وكانت 
القيادات املهمة يف الدولة متسرتين بالقومية العربية ِمن خالل انتساهبم 
حلزب البعث، حتى وصلوا إىل أعىل مناصب الدولة، فساموا السوريني 
السوريون  نفض  فلام  وحقوقهم،  حرماهتم  عىل  وا  وتعدَّ العذاب،  سوء 
غبار الّذل عن أنفسهم جاهبهم النظام املجرم بأقسى ردٍّ ُعرف يف التاريخ 
باملاليني، وقتل مئات اآلالف وسجن أضعافهم،  الناس  املعارص فرّشد 
الناس  ُألزم  إال  رضورة  تبق  فلم  ساكنيها،  رؤوس  عىل  البيوت  وهدم 

بفعلها، ومل يبق رضوري جاءت الرشائع بحفظه إال اقتحم وهدم.
الرضورات  من  ألنواٍع  خاضعًة  سورية  يف  الناس  حياُة  فأصبحت 
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ونزلت  يريد،  ال  ما  عىل  الناس  من  كثري  ُأكره  بل  امللحة،  واحلاجات 
باملجتمع أحداٌث كثرية ومستجدات متعّددة حتتاج لدراسة ونظر، وعىل 
أحكام هذه  لبيان  التي تصدت  والدراسات  الفتاوى  إثر ذلك صدرت 

النوازل.
ِمن  الناس  عىل  وقع  ما  أثر  تبنّي  دراسة  إىل  احلاجة  برزت  هنا  وِمن 
بترصفات  املتعلقة  النوازل  هذه  أحكام  يف  واإلكراه  واحلاجة  الرضورة 
بالبحوث  واملهتمني  للباحثني  وتقديمها  وإحجاًما،  إقداًما  الناس 
يف  الواقعة  النوازل  لعامة  استعراٌض  البحث  هذا  يف  فكان  والفتاوى، 
وفق  أحكامها  تقرير  يف  ورات  والرضَّ احلاجات  وتأثري  السورية  الثورة 
أهم  خالل  من  العلم،  أهل  عند  املقررة  والضوابط  الرشعية،  القواعد 

الفتاوى والبحوث الصادرة يف الثورة السورية.
وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة، وفصلني، كام ييل:

املقدمة
الفصل األول: التعريف بالرضورة واحلاجة واإلكراه:

املبحث األول: الرضورة.
- تعريف الرضورة.

- األدلة عليها.
- أسباب الوقوع يف الرضورة الرشعية.
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- رشوط حتقق الرضورة.
- حكم العمل بالرضورة. 

- القواعد الفقهية الناظمة ألحكام الرضورة.
املبحث الثاين: احلاجة.

- تعريف احلاجة.
- الفرق بني الرضورة واحلاجة.

- احلاجة العامة أو اخلاصة تنزل منزلة الرضورة.
املبحث الثالث: اإلكراه.

- تعريف اإلكراه.
- رشوط اإلكراه.
- أقسام اإلكراه.

- ما يباح باإلكراه وما ال يباح.
الفصل الثاين: تطبيقات النوازل يف الثورة السورية.

املبحث األول: يف االعتقاد.
املبحث الثاين: يف الطهارة.

املبحث الثالث: يف الصالة. 
املبحث الرابع: يف اجلنائز.

املبحث اخلامس: يف الزكاة.
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املبحث السادس: يف الصوم. 
املبحث السابع: يف اجلهاد. 

املبحث الثامن: يف أحكام اهلجرة.
املبحث التاسع: يف البيوع واملعامالت املالية.

املبحث العارش: يف أحكام األرسة.
املبحث احلادي عرش: يف القضاء واحلدود واجلنايات.

املبحث الثاين عرش: يف السياسة الرشعية.
املبحث الثالث عرش: يف النوازل الطبية.

وقد وضع مادَة هذا البحث كلٌّ ِمن: الشيخ فايز الصالح، ود. عامر 
حممد  والشيخ  خيتي،  الدين  عامد  د.  من:  كل  ودّققه  وراجعه  العيسى، 

بالل غنام.
نسأله تعاىل أن يرفع الغمة، وينرص املستضعفني،

واحلمد هلل رب العاملني.

* * *



التعريف بالرضورة والحاجة واإلكراه

الفـصل األول
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املبحث األول
الرضورة

جـاءت الرشيعة اإلسـالمية باحلفاظ عىل رتبة الضـروريات، وهي ما 
ُيعرف بالكليات اخلمسة، أو الرضوريات اخلمسة، وذلك ِمن طريقني:

- رشع ما حيّقق وجوَدها يف املجتمع، وُينّميها.
- رشع ما حيميها ِمن أسباب الفساد والزوال.

الرشيعة  أّن  عىل  امللل-  سائر  -بل  األمُة  »اتفقت  قال الشاطبي: 
والنفس،  ين،  الدِّ وهي:  اخلمس،  الرضوريات  عىل  للمحافظة  ُوضعت 
يثبت  ومل  كالرضوري،  األمة  عند  وعلُمها  ـ  والعقل  واملال،  والنسل، 
لنا ذلك بدليٍل معنّي، وال شهد لنا أصٌل معنٌي يمتاز برجوعها إليه، بل 
ُعلمت مالءمتها للرشيعة بمجموع أدلٍة ال تنحرص يف باب واحد، ولو 

استندت إىل يشء معني لوجب عادًة تعيينُه«))).
وللمحافظة عىل الرضوريات أو الرضوري جاءت الرشيعة بأحكام 
حلفظ  ُتدفع  الرضورة  ألن  الرضورة؛  أو  بالرضورات  متلعقة  خاصة 
الوقوع يف  أسباب  ِمن  أّن  تعاىل  اهلل  إن شاء  الرضوري، وسيأيت  املقصد 

)))  املوافقات ))/)3).
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الرضورة املحافظة عىل الرضوري.
فام معنى الرضورة؟ وما األحكام املتعلقة هبا؟

أوًل: معنى الرضورة:
معنى الرضورة يف اللغة))): يدور حول املشّقة واحلاجة والشّدة التي 
ال مدفَع هلا، وهي اسم مصدر االضطرار)))، واالضطرار: االحتياج إىل 
الضـرورة  ويقال:  فاضطر،  وأجلأه  أحوجه  إليه:  اضطره  يقال:  اليشء؛ 

والضـارورة والضـارور والضـاروراء، واجلمع رضورات .
وأما الرضورة عند الفقهاء واألصوليني: فهي »أن تطرأ عىل اإلنسان 
حالة ِمن اخلطر أو املشقة الشديدة؛ بحيث خياف حدوث رضر، أو أذى 
بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو باملال، وتوابعها، ويتعني 
وقته،  تأخريه عن  أو  الواجب،  ترك  أو  احلرام،  ارتكاب  يباح عندئٍذ  أو 

دفًعا لرضر عنه يف غالب ظنه ضمن قيود الرشع«)3).
وهو تعريف مستنبط من رتبة الرضوريات، وهي يف اجلملة: احلالة 

امللجئة الرتكاب حمظور رشعي.

)))  لسان العرب )4/)48(، املصباح املنري ))/)36).
)))  اسُم املصدر هو ما ساوى املصدر يف الّداللة عىل احلَدث، ومل ُيساِوه يف اشتامله عىل 
مجيع َأحرف فعله، بل خلْت هيَئُتُه ِمن بعض أحرف فعله لفًظا  وتقديًرا  ِمن غري ِعوٍض. 

ينظر: جامع الدروس العربية ))/76)).
)3)  نظرية الرضورة الرشعية، د. وهبة الزحييل، ص )64).
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وهذا يدل عىل أن الرضورة حالة ال مدفَع هلا، كام يدل عىل أن الرضورة 
عذر معترٌب يف ارتكاب املحرمات، وترك الواجبات.

ثانًيا: أدلة الرضورة:
تواترت األدلة والقواعد عىل مراعاة حالة الرضورة يف أحكام الرشيعة 

اإلسالمية ، فِمن ذلك:
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعاىل:  قوله 
گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ﴾]البقرة: 73)[، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ال رضر وال رضار())).
 وتندرج مسألة الرضورة حتت القواعد الرشعية اآلتية:

القاعدة األوىل: أّن هذه الرشيعة مبنية عىل املحافظة عىل الرضوريات 
اخلمس: الدين والنفس والعقل والنسل واملال.

للعباد  املصـالح  جلب  عىل  مبنية  الرشيعة  هذه  أّن  الثانية:  القاعدة 
ودرء املفاسد عنهم.

القاعدة الثالثة: أّن هذه الشـريعة مبنية عىل التيسـري والتخفيف ورفع 
احلرج واملشاق عن املكلفني.

القاعدة الرابعة: أّن األحكام الرشعية مرشوطة بالقدرة.

)))  أخرجه ابن ماجه )430/3، برقم 340)).
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ثالًثا: أسباب الوقوع يف الرضورة الرشعية:
والرضورة،  االضطرار  يف  للوقوع  تؤّدي  كثرية  أسباًبا  العلامء  ذكر 
وعند التأمل نجد أنَّ القدر املشرتك بني هذه األسباب واملعنى اجلامع هلا 
هو املحافظة عىل الرضوريات اخلمس: الدين والنفس والعقل والنسل 

واملال.
الرضوريات  بحسب  أقسام؛  مخسة  إىل  تنقسم  الرضورة  فأسباب 

اخلمس:
)- رضورة سببها حفظ الدين، مثل قتل الشيوخ والنساء واألطفال 

يف اجلهاد إذا حتصن هبم العدو حفًظا للدين.
)- رضورة سببها حفظ النفس وذلك مثل تناول املحرم يف املخمصة.
3- رضورة سببها حفظ العقل، وذلك مثل تناول املحرم يف املرض.

حفًظا  للمعتدي  املال  دفع  مثل  النسل،  حفظ  سببها  رضورة   -4
لعرض امرأة مسلمة.

5- رضورة سببها حفظ املال، مثل إفساد قليل املال حفًظا ألكثره.
ويمكن تقسيم هذه األسباب بنظر آخر إىل قسمني:

)- رضورة سببها أمٌر ساموي؛ كاملجاعة واحليوان الصائل.
)- رضورة سببها أمٌر غري ساموي؛ كاإلكراه امللجئ.
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رابًعا: رشوط حتقق الرضورة:
أجلها  ِمن  يسوغ  التي  الرشعية  الضوابط  هنا:  بالرشوط  واملقصود 
بارتكاب  الرتخص  ألجلها  جيوز  رشعية  رضورة  احلالة  هذه  تسمية 

املحظور.
وهذه الرشوط يمكن مجعها يف أربعة ضوابط:

)- قيام الرضر الفادح وحصوله؛ يقينًا أو غالًبا.
)- تعذر الوسائل املباحة إلزالة هذا الرضر؛ فيتعني إذ ذاك ارتكاب 

املحظور ألجل إزالته.
3- أن ُتقدر هذه الرضورة، وهي ارتكاب املحظور بقدرها ِمن حيث 

الكم والوقت.
4- النظر إىل املآل؛ بحيث ال يرتتب عىل العمل بالرضورة رضر مساٍو 

أو أكرب من الرضر احلاصل.
وفيام ييل تفصيل هذه الضوابط:

الضابط األول: قيام الرضر الفادح وحصوله؛ يقينًا أو غالًبا.
وذلك بأن يتيقن املكّلُف أو يغلب عىل ظنه أنه إن مل يرتكب املحظور 
والنفس  )الدين  اخلمسة:  الرضوريات  إحدى  يف  فادح  رضٌر  فسيلحقه 
والتلف، فالبد يف  للهالك  نفسه  تتعرض  واملال(، كأن  والنسل  والعقل 
تقدير وقوع الرضر ِمن القطع واجلزم بذلك أو عىل األقل حصول الظن 
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الغالب، وال يلتفت يف ذلك إىل الوهم والظن البعيد.
تناط  إنام  تقرر ِمن كون األحكام الرشعية  ما  ويدل عىل هذا الرشط 
والظـنون  األوهام  إىل  فيها  التفات  ال  وأنه  الغالبة،  والظنون  باليقني 

املرجوحـة واالحتامالت البعيدة))).
خطؤه(،  البنيِّ  بالظن  عربة  )ال  املعنى:  هلذا  املقررة  القواعد  ومن 

و)الّرخص ال ُتناط بالشك(.
الضابط الثاين: تعذر الوسائل املباحة يف إزالة الرضر.

وذلك بأن يتعني ارتكاب املحظور وسيلة لدفع الرضر؛ بحيث تتعذر 
املباحة املمكنة، فمتى أمكن املكلف إزالة الرضر بوسيلة  كافة الوسائل 

مباحة امتنع عليه ارتكاب املحظور.
ہ  ہ  ﴿ہ  تعـاىل:  قولـه  عمـوم  االشـرتاط  هـذا  عىل  والدليـل 

ھ ﴾]التغابن: 6)[.
ومن القواعد الفقهية املقررة هلذا املعنى: )امليسور ال يسقط باملعسور(، 
و)إذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع ضاق(، و)الرضر يدفع قدر اإلمكان(.

الضابط الثالث: أن تقدر هذه الرضورة - وهي ارتكاب املحظور- 
بَِقَدرها ِمن حيث الكم والوقت.

الالزم  بالقدر  املحظور  ارتكاب  يف  املضطر  يكتفي  أن  بذلك  واملراد 

)))  ينظر: إعالم املوقعني )79/3)).
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لدفع الرضر عنه، ويقترص عليه دون أن يسرتسل أو يتوسع، وقد دّل عىل 
هذا املعنى قاعدة: )ما ُأبيح للرضورة يقدر بقدرها(.

الرضر  قيام  وهو  العذر،  بوجود  مرتبط  بالرضورة  العمل  وكذلك 
وبقاؤه، فالعمل بالرضورة بدٌل عن األصل املتعذر وخَلٌف له، فإذا زال 
العذر أمكن العمل باألصل، وال جيوز حينئذ العمل باخللف والبدل؛ إذ 

ال جيوز اجلمع بني البدل واملبدل منه.
وقد دّل عىل هذا الرشط قاعدة: )ما جاز لعذٍر بطل بزوالـه(.

الرضورة  ألجل  املحظور  ارتكاب  عىل  يرتتب  أال  الرابع:  الضابط 
ارتكاُب حمظوٍر آخَر أعظـَم منه أو مثِله.

ووجه هذا الضابط: أّن الرضَر جتب إزالُته، لكن ال ُيزال برضٍر مماثل 
له، وال برضٍر أكرَب منه، وإنام ُيزال برضر أدنى منه.

وذلك أّن الرضر إذا ُأزيل برضر مثِله؛ فإّن الرضر باٍق مل يُزل، وكان 
ذلك ِمن قبيل حتصيل احلاصل، وهو باطل.

جلب  قبيل  ِمن  ذلك  كان  منه؛  أعظم  برضر  الرضر  أزيل  إْن  وأما 
املفاسد وتكثريها، والغرض إنام هو درء املفاسد وتقليلها بإزالة الرضر 

ال بزيادته.
قال ابن رجب: »إذا اجتمع للمضطر حمّرمان، كٌل منهام ال ُيباح بدون 
هـام مفسـدًة وأقلِّهـام ضـرًرا؛ ألّن الزيـادة  الرضورة وجـب تقديُم أخفِّ
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ال رضورَة إليها فال يباح«))).
رة هلذا املعنى: )الرضر ال ُيزال بالضـرر(،  وِمن القواعد الفقيهـة املقرِّ
أعظمهام  ُروعي  مفسدتان  تعارض  و)إذا  بمثله(،  ُيزال  ال  )الرضر  أو 
األخف(،  بالرضر  ُيزال  األشد  و)الرضر  أخفهام(،  بارتكاب  رضًرا 

و)خُيتار أهون الرشين أو أخف الرضرين( .
خامًسا: حكم العمل بالرضورة.

الرضوراُت ُتبيح املحظورات، ومعنى »اإلباحة« هنا هو أّن الرضورة 
ترفع احلرج واإلثم يف فعل املحظور، ويبقى هذا املحظور يف نفسه عىل ما 

هو عليه ِمن احلرمة واحلظر، وال يصري جائزا؛ ألّن حرمته مؤبدة. 
وحكُم فعل املحظور مع وجود الرضورة تفصياًل  عىل ثالثة أقسام:

القسم األول: رضورٌة جيب معها فعُل املحظور؛ كأكل امليتة بالنسبة 
للمضطر الذي ال جيد ِمن احلالل ما حيفظ به نفَسه، ويرّد جوَعه.

فاملضطر قد ُأرخص له يف ارتكاب املحظور بأكل امليتة، قصًدا  لرفع 
مأموًرا   كان  التلف  خاف  فإن  نفسه؛  عن  اجلوع  ألمل  ورًدا   عنه،  احلرج 
بإحياء نفسه، وكان ذلك عزيمة ِمن هذه اجلهة، وإنام يسمى رخصًة ِمن 
الواردة يف قاعدة:  ُيفهم معنى اإلباحة  جهة رفع احلرج عنه. وعىل هذا 
)الرضورات تبيح املحظورات( أي أّن الرضورات تغرّي حكم املحظور 

)))  القواعد ص )46)).
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املنع واحلظر إىل اإلذن واإلباحة. والعمل بالرضورة يف هذا  وتنقله ِمن 
القسم واجٌب، بحيث لو امتنع عن األخذ بالرخصة كان آثاًم ، وذلك ألّن 

حفَظ النفس واجٌب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
اللسان  عىل  الكفر  كلمة  كإجراء  فعُلها؛  يباح  رضورٌة  الثاين:  القسم 

عند اإلكراه.
فالعمل بالرضورة يف هذه احلالة جائز، حيث اقتضت الرضورة اإلذن 
التلفظ بكلمة الكفر، واملرفوع إنام هو اإلثم  يف ارتكاب املحظور، وهو 
واملؤاخذة األخروية، فرُيّخص له حال اإلكراه، ولو أّن هذا الـُمكَره أخذ 

بالعزيمة وصرب حتى ُقتل لصار شهيًدا.
وِمن األمثلة عىل ذلك أيًضا : االضطرار إىل أخذ مال الغري أو إتالفه، 
فيباح ذلك للمضطر ألجل الرضورة، ولكن ال ُيبطل هذا االضطراُر حقَّ 
الغري، فيجب عىل املضطر ضامُن ما أتلف؛ إذ القاعدة تقول: )االضطرار 

ال يبطل حق الغري(.
القسم الثالث: رضورة حيرم فعلها؛ نحو قتل املسلم، أو قطع عضو 

منه بغري حق.
وهذا القسم ال يدخل حتت حقيقة الرضورة الرشعية.

وهبذا نخلص إىل أن قاعدة: )الرضورات تبيح املحظورات( حتتاج إىل 
تقييد من جهتني:
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- أن اإلباحة ها هنا بمعنى رفع اإلثم واحلرج، ال بمعنى التخيري بني 
الفعل والرتك.

- أن الرضورات ال تبيح كل املحظورات، بل هناك حمظورات ال تباح 
البتة. 

سادًسا: القواعد الفقهية الناظمة ألحكام الرضورة.
الرضورة،  أحكام  لضبط  الفقهية  القواعد  ِمن  جمموعًة  الفقهاء  قّرر 
وتوضيح معاملها العامة وتنظيم آثارها، وهذه مجلٌة ِمن أهم هذه القواعد:

)- الرضر يزال: قاعدة فقهية مأخوذة ِمن النص الرشعي، وهو قوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: )ال رضر وال رضار())). 

ومعنى القاعدة: أن الرضر جيب منعه ودفعه قبل وقوعه لئال يقع، فإذا 
وقع وجب رفعه وإزالته.

فالقاعدة قد تضمنت أصلني:
األصل األول: النهي عن إيقاع الرضر ابتداء.

األصل الثاين: وجوب رفع الضـرر بعد وقوعه.
املحظورات(،  تبيح  )الرضورات  عّدة:  قواعد  القاعدة  هبذه  وتتعلق 
و)إذا  بالرضر(،  يزال  و)الرضر ال  بقْدرها(،  ُيقدر  للرضورة  ُأبيح  و)ما 

برقم   ،55/5( املسند  يف  وأمحد   ،)3( برقم   ،745/(( املوطأ  يف  مالك  أخرجه    (((
865)(، وابن ماجه يف السنن ))/784، برقم 340)).
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هام(. تعارض مفسدتان ُروعي أعظمهام رضًرا بارتكاب أخفِّ
من  مأخوذة  فقهية  قاعدة  املحظورات:  تبيح  الرضورات   -(
 ،]((9 ]األنعام:  ٿٿ﴾  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  تعاىل:  قوله  ومنها  النصوص، 
أن  يعني  فعله،  عن  املنهي  واملحظور  الشديدة،  احلاجة  واالضطرار: 

املمنوع رشًعا  يباح عند الرضورة.
مع  حرام  وال  عجز،  مع  واجب  )ال  قوهلم:  القاعدة  هذه  وبمعنى 

رضورة(.
يدفع  ما  بقدر  إال  للمضطر  يباح  فال  بقدرها:  تقدر  الرضورة   -3

الرضورة، وِمن أمثلة هذه القاعدة:
- أّن املضطر ال يأكل ِمن امليتة إال بقدر سد الرمق، أي بمقدار ما يدفع 

عن نفسه خطر اهلالك جوًعا.
- ينظر الطبيب ِمن العورة بقدر احلاجة للمعاجلة.

4- االضطرار ال ُيبطل حق الغري: فيلزم َمن اضطر إىل أكل مال غريه، 
أو نحو ذلك الضامن.

الرّضورة  فإِّن  الغري  مال  ألكل  اْضطر  من  َأن  القاعدة:   هذه  ومثال 
فقط،  إِثم  بال  ورة  الرضَّ به  يدفع  ما  أكل  عىل  إقدامه  إباحة  عىل  تقترص 

امن.  ولكن ال تدفع عنه الضَّ
 5- ما جاز لعذر بطل بزواله: ومعناها أّن ما جاز فعله بسبب عذٍر 
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اجلواز  ذلك  يزول  فإنه  العوارض  ِمن  طارئ  عارض  أو  األعذار،  ِمن 
بزوال حال العذر.

ومن أمثلة هذه القاعدة:
- إذا وجد املتيمم املاء وقدر عىل استعامله بطل تيّمُمه؛ فإن كان تيمم 
بطل  ملرض:  التيمم  كان  وإن  املاء،  بالقدرة عىل  التيمم  بطل  املاء:  لفقد 

التيمم بشفائه وبرئه، وإن كان التيمم لربد: بطل التيمم بزواله.
- وَمن لبس احلرير بسبب جرب أو حكة جيب عليه خلعه إذا زالت 

احلكة واجلرب.
القيام، واألمي  القيام لزمه  إذا قدر عىل  - والذي يومىء يف الصالة 
يسرت عورته  ثوًبا  وجد  إذا  والعاري  القراءة،  لزمته  القراءة  عىل  قدر  إذا 
عليها  القادر  عىل  فرض  والسرت  والقراءة  القيام  ألن  عورته؛  سرت  لزمه 

والسقوط كان للعجز وقد زال.
- املعتّدة لوفاة زوجها جيب عليها املكث يف بيتها الذي تعتّد فيه إىل 
متام عدهتا، لكن إذا مل جتد نفقة واضطرت للخروج لكسب عيشها جاز 
َمن  َوجدت  أو  اخلروج  عن  فاستغنت  مال  هلا  حصل  فمتى  خروجها، 

ينفق عليها فقد زال العذر فليس هلا اخلروج.
6- الرضر ُيدفع بقدر اإلمكان: فالرضر جيب دفعه قبل وقوعه، فإن 

وقع فال بّد ِمن رفعه أو تقليله قدر اإلمكان.
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رفع  ِمن  البد  فهنا  العام:  الرضر  لدفع  اخلاص  الرضر  ُيتحمل   -7
قد  ولكن  رضار،  وال  رضر  ال  وقاعدة:  يزال،  الرضر  لقاعدة:  الرضر، 

يصعب رفع الرضر كلًيا.
وهنا يتفاوت الرضران غالًبا، ويكون أحد الرضرين ال يامثل اآلخر، 

يف حقيقته، أو يف آثاره، فيزال األعىل باألدنى.
املامثلة خلصوص أحدمها، وعموم اآلخر، فريتكب  وقد تكون عدم 
عىل  يؤثر  الذي  العام  الرضر  لدفع  صاحبه،  ويتحمله  اخلاص،  الرضر 

املصلحة العامة؛ ألّن املصلحة العامة مقدمة عىل املصلحة اخلاصة.
وِمن تطبيقات ذلك:

- جواز تسعري السلع إذا تعّدى أرباُب القوت يف بيعه بالغبن الفاحش.
إىل  عياله  وقوت  قوته  عن  املحتكر  طعام  من  الفاضل  بيع  جواز   -

وقت السعة.
- جواز املرور يف ملك الغري إلصالح النهر العام كالفرات؛ ألّن فيه 

دفع الرضر العام بارتكاب الرضر اخلاص.
- جواز رمي الكفار إذا ترتسوا بأسارى املسلمني برشوط، إذ املفسدة 
احلاصلة عن قتل عدد معني حمصور من املسلمني أقل ِمن الرضر الذي 
ينتج عن تقوية الكافرين وانتصارهم وقتلهم عدًدا أكثر من املسلمني إن 

مل يكن مجيعهم.
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هلم  السجن  هذا  مثل  أّن  الفساد  أهل  يعلم  حتى  السجون،  اختاذ   -
باملرصاد، فريتدعوا، ويكفوا عن أذى الناس، كام أّن السجن يقي املجرم 
ِمن إرضار احلاكم به إذا عاقبه يف وقت غضبه ِمن جرمه، فريفعه إىل احلبس 
ريثام يسكن غضبه فيعاقبه حينئٍذ بام يستحقه من العدل، وحيميه أيًضا  من 

أخذ أولياء اجلناية بثأرهم بام قد حيصل فيه التعدي وجتاوز حقهم.
إىل  يعمد  املحتكر  أّن  وذلك  الناس،  إليه  حيتاج  ما  احتكار  حتريم   -
إغالءه  ويريد  عنهم،  فيحبسه  الطعام،  من  الناس  إليه  حيتاج  ما  رشاء 

عليهم، وهو ظامل للخلق املشرتين، مضاّر هلم.
- لويل األمر أن يكره الناس عىل بيع ما عندهم بقيمة املثل عند رضورة 
الناس إليه، كمن عنده طعام ال حيتاج إليه، والناس يف خممصة، فإنه جيرب 

عىل بيعه للناس بقيمة املثل، ملنع الرضر.
8- املشقة جتلب التيسري: األصل يف هذه القاعدة قوله تعاىل: ﴿ۇ 
]البقرة: 85)[، ويتخرج عىل  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ 

هذه القاعدة مجيع رخص الرشع وختفيفاته.
9- إذا ضاق األمر اتسع: هذه القاعدة مستخرجة ِمن القاعدة التي 
فإنه  أمر  إذا ظهرت مشقة يف  أنه  املآل، ومعناها  تقارب يف  قبلها وبينهام 

يرخص فيه ويوسع.  
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املبحث الثاين
احلاجة

أوًل : تعريف احلاجة:
احلاجة يف اللغة تطلق عىل االفتقار، وعىل ما ُيفتقر إليه))).

واصطالًحا: هي حالة تطرأ عىل اإلنسان خياف معها فوت يشء ِمن 
بارتكاب  إال  تندفع  التوسعة، بحيث ال  إليها من حيث  املفتقر  املصالح 

حمّرم، أو ما خيالف القواعد العامة للرشع))).
وهو تعريف مستنبٌط ِمن تعريف مرتبة احلاجيات، وهي يف اجلملة: 
عىل  احلصول  ألجل  تسهياًل   أو  تيسرًيا   تستدعي  الرضورة  دون  حالة 

املقصود)3).
واحلاجة وإن كانت دون الرضورة ِمن هذه اجلهة إال أن احلكم الثابت 

ألجل احلاجة مستمر بخالف الرضورة فحكمها مؤّقٌت إىل زواهلا. 
وشاهبت  والسعة،  الرضورة  بني  وسطى  مرتبٌة  فاحلاجة  وعليه 

)))  ينظر: لسان العرب ))/)4)(، وتاج العروس )494/5). 
)))  ينظر: القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ))/43)).

)3)  ينظر: رشح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا ص )09)). 
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الرضوريات  بني  وسطى  مرتبة  احلاجيات  ألن  احلاجية،  املقاصد  هبذا 
والتحسينيات، ولذلك فإن احلاجة ُتدَفع حلفظ املقصد احلاجي.

ثانًيا: الفرق بني الرضورة واحلاجة:
تتفق الرضورة واحلاجة يف أن كاًل منهام يستدعي التيسري والتخفيف؛ 
حيث إن الرضورة واحلاجة تشرتكان يف معنى واحد، وهو أصل املشقة، 

إال أهنام ختتلفان يف مقدار املشقة:
إذ يرتتب عليها  معتادة؛  فادحٌة غري  الرضورة مشقٌة  باب  فاملشقة يف 
فهي  منها،  التي البّد  امللجئة  احلالة  فالرضورُة هي  يقاربه،  ما  أو  التلُف 

تستدعي إنقاًذا  ودفًعا  للهالك.
وأما املشقة يف باب احلاجة؛ فإهنا مشقة حمتملة عادية، ال يرتتب عليها 
تستدعي  فاحلاجة  والضيق،  احلرج  معها  حيصل  وإنام  والتلف،  اهلالك 

تيسرًيا  وتسهياًل  ألجل احلصول عىل املقصود.
ثالًثا: احلاجة العامة أو اخلاصة تنزل منزلة الرضورة)1):

يمّس  فيام  إليها  الناس مجيًعا  حيتاجون  أن  ومعنى كون احلاجة عامة 
وحكم  عادلة  وسياسة  وصناعة  وزراعة  جتارة  من  العامة  مصاحلهم 

صالح.

)))  ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص )88(، واألشباه والنظائر البن نجيم ص )78(، 
وجملة األحكام العدلية ))/9) املادة )3(، ورشح القواعد الفقهية للزرقا ص )09)).
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ومعنى كون احلاجة خاصة أن حيتاج إليها أفراد حمصورون أو طائفة 
خاصة كأرباب حرفة معينة.

ولكن هذه القاعدة ليست عىل إطالقها، »والظاهر أّن ما جيوز للحاجة 
إنام جيوز فيام ورد فيه نصٌّ جيّوزه، أو تعامٌل، أو مل يرد فيه يشء منهام ولكن 
إحلاقه  يمكن  الرشع  يف  نظرٌي  له  وكان  بخصوصه  يمنعه  نصٌّ  فيه  يرد  مل 
به وجعُل ما ورد يف نظريه وارًدا  فيه...، أو كان فيه نفٌع ومصلحٌة، كام 
الدراهم، والعهد  الدواوين، ورضب  ِمن تدوين  الصدر األول  وقع يف 
باخلالفة وغري ذلك مما مل يأمر به الرشع ومل ينه عنه ومل يكن له نظري قبُل، 
فإنه دعت إليه احلاجة وسوغته املصلحة، بخالف الرضورة فإّن ما جيوز 

ألجلها ال يعتمد شيًئا  من ذلك.
أما ما مل يرد فيه نصٌّ يسّوغه، وال تعاملت عليه األمة، ومل يكن له نظري 
يف الرشع يمكن إحلاقه به، وليس فيه مصلحة عملية ظاهرة، فإن الذي 
يظهر عندئذ عدُم جوازه؛ جرًيا  عىل ظواهر الرشع، ألّن ما يتصور فيه أنه 

حاجة -واحلالُة هذه- يكون غرَي منطبق عىل مقاصد الرشع«))).
وهناك فرق بني الرضورة وبني احلاجة التي تقع موقع الرضورة:

لنصٍّ معنٍي  فيها خمالفة  ليس  منزلة الرضورة  تنزل  التي  احلاجة   - (
غالًبا. أما الرضورة فإهنا ِمن قبيل األحكام االستثنائية التي وردت عىل 

)))  ينظر: رشح القواعد الفقهية ص )0))).
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خالف النّص.
وحاٍل  حمدد،  بزمن  ومقيد  مرشوط  الرضورة  ألجل  الرتخص   -  (
أما  اهللكة.  عىل  أرشف  ملن  امليتة  كأكل  العذر،  قيام  حال  وهي  معينة، 
-غالًبا-،  واالستمرار  الدوام  صفة  يأخذ  فإنه  احلاجة  ألجل  الرتخص 

ويكون لكل أحد، وينتفع به املحتاج وغريه.
3 - النصوص التي رشعت ما يتعلق بالرضورة من استثناء، ويرتبط 
من  وشدة  حرج  برفع  تتعلق  حمددة،  واضحة  نصوص  أحكام،  من  هبا 
نوع خاص، كآيات إباحة امليتة للمضطر، والنطق بكلمة الكفر للمكَره، 
تتعلق  يتعلق باحلاجة من أحكام  التي رشعت ما  النصوص  يف حني أن 
برفع احلرج بصفة عامة، فهي أعمُّ من نصوص الرضورة، وأقلُّ حتديًدا، 

َلم واإلجارة ونحوها. كنصوص إباحة السَّ
ختتص  الفقهي  املعنى  يف  الرضورة  منزلة  تنزل  التي  احلاجة   -  4
املنهيات، وهو ما  بارتكاب منهي ضعف دليُله، وتدنَّت مرتبته يف ُسلَّم 
يعرف باملحرم لغريه، وما كان حتريمه من باب حتريم الوسائل ال املقاصد، 

ا للذريعة. وهو ما يعرب عنه بقوهلم: ما هُني عنه سدًّ
ارتكاب  وتبيح  لغريه،  املحرم  ارتكاب  تبيح  فإهنا  الرضورة  بخالف 
املحرم لذاته، وهو ما هني عنه وحرم حتريم املقاصد، ومن القواعد: )ما 
َحُرم لذاته ال يباح إال للرضورة(، و)ما َحُرم لسد الذريعة يباح للحاجة(.



الفصـل األول

31

ا للذريعة أخفُّ مما حرم حتريم املقاصد))). ومعلوم أن ما َحُرم سدًّ
ا للذريعة ُأبيح للمصلحة الراجحة، كام  قال ابن القيم: »وما َحُرم سدًّ
ُأبيحت العرايا من ربا الفضل، وكام ُأبيحت ذوات األسباب من الصالة 
والطبيب  والشاهد  للخاطب  النظر  ُأبيح  وكام  والعرص،  الفجر  بعد 
عىل  واحلرير  الذهب  حتريم  وكذلك  املحرم.  النظر  مجلة  من  واملعامل 
الرجال حرم لسدِّ ذريعة التشبه بالنساء امللعون فاعله، وُأبيح منه ما تدعو 

إليه احلاجة«))).
فتبيح املحظور  بتنزيلها منزلة الرضورة أهنا تؤثر يف األحكام  واملراد 

وجتيز ترك الواجب وغري ذلك، مما يستثنى من القواعد األصلية.
تتبدى يف  واحلاجة  الرضورة  بني  اجلوهرية  الفروق  أهم  فإن  وعليه: 

جهات ثالث، هي:
) - مرتبة املشقة: فهي يف أعىل الرتب يف حال الرضورة، ودون ذلك 

يف حال احلاجة.
) - مرتبة النهي: فالنهي املرَتَكُب يف حال الرضورة هو ما كان من 
ا يف حال احلاجة فيقترص عىل ما هو من قبيل  قبيل املقاصد والوسائل، وأمَّ

ا للذريعة. الوسائل، أو ما هني عنه سدًّ

)))  ينظر: إعالم املوقعني ))/59)(، حقيقة الرضورة الرشعية، د. اجليزاين، ص )4- 56).
)))  إعالم املوقعني ))/)6)).
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واضحة  كانت  أدلة  من  بالرضورة  ارتبط  فام  الدليل:  مرتبة   -  3
باحلاجة فكانت  ارتبط  نوع خاص، وما  برفع حرج من  تتعلق  وحمددة، 

األدلة أعم منها يف حال الرضورة، وتعلقت برفع احلرج إمجااًل.
ا، أو من باب  وبناًء عىل هذا فإن احلاجات ال تبيح ما كان النهي فيه قويًّ

املقاصد، وهذا ال جيعل قوهلم: »احلاجة تنزل منزلة الرضورة« مطَّرًدا.
وعالوًة عىل ذلك فإن احلاجة ال ترفع النص، وال ُتوقف العمَل به، كام 
يف الرضورة، وغاية جماهلا هو: ختصيص العموم عند من يراها، وبخاصة 
ما كان تناوله بالعموم ضعيًفا، وقد خُتالف قياًسا، أو َتستثني من قاعدة 

فقهية.
واحلقُّ أهنا ختصص استناًدا لالستصالح أو االستحسان الذي يعتمد 

عىل احلاجة))).
وباجلملة فإن ما ذكر من احلاجة التي تبيح املحرم إنام هي يف حقيقتها 
يف  يشرتط  حيث  غري،  ال  نطاقها  يف  وزيادة  الرضورة  معنى  يف  توسع 
الزائدة والشدة  املبيحة أن تكون موصوفة بقدر من املشقة  تلك احلاجة 

الظاهرة.
وذلك بأن يعم البالء هبذه احلاجـة ويكثر، أو جيري عليـها تعامـل، 
تكون  أن  أيًضا  واشرتط  به،  إحلاقها  يمكن  الرشع  نظري يف  هلا  يكون  أو 

)))  فقه النوازل لألقليات املسلمة ))/493).
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يف  بالرضورة  يلتحق  ما  منها  احلاجة  أن  ذلك  دائمة؛  غري  مؤقتة  احلاجة 
ونظر  حلاجته،  املسجد  من  املعتكف  خروج  مثل:  بقدرها،  تقدر  كوهنا 

الطبيب إىل عورة املريض إذا دعت حاجة إىل ذلك))).
تبيح  ال  عادية:  إىل  احلاجَة  العلامء  بعُض  م  قسَّ املعنى  هذا  وألجل 
الرضورة  منزلة  تنزل  التي  وهي  ورضورية  الرشعي،  املحظور  ارتكاب 

يف إباحة ارتكاب النهي))).
مت احلاجة الرضورية إىل نوعني: مؤقتة، ودائمة. ومن َثمَّ ُقسِّ

َلم،  السَّ إباحة  مثل:  وغريه،  للمحتاج  العامة  احلاجة  هي  فالدائمة 
العلامء  بقدره، وهذا ما قد يسميه بعض  ر  ُيقدَّ النوع ال  واإلجارة، فهذا 
باملعـدول به عن القياس، أو املخالف للقياس، وليـس ثمة إباحٌة ملنهيٍّ 

أو ارتكاٌب للنهي.
بمحتاج  وتعلقت  خاص،  بسبب  املقيدة  فهي  املؤقتة  احلاجة  وأما 
دون غريه، كاطالع الطبيب عىل عورة مريض، أو مداواة الرجل للنساء 
الرضورة،  منزلة  ينزل  النوع  فهذا  حلاجة،  املعتكف  وخروج  والعكس، 
وعليه فال تزيد هذه احلاجة عن أن تكون توسيًعا ملعنى الرضورة الفقهية 

املبيحة للمحظور. 

)))  حقيقة الرضورة الرشعية، د. اجليزاين، ص ))5- )5).
)))  احلاجة الرشعية حدودها وقواعدها، ألمحد كايف ص ))5- )5).
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أمثلة للحاجة العامة:
وغريها،  واحلوالة  واجلعالة  اإلجارة  العامة:  احلاجة  أمثلة  ومن   -
واإلجارة  واجلعالة  الكتابة  »عقد  اجلويني:  عن  نقاًل  الزركيش  قال 
ونحوها جرت عىل حاجات خاصة تكاد تعم، واحلاجة إذا عمت كانت 

كالرضورة، فتغلب فيها الرضورة احلقيقية«))).
- إذا عمَّ احلرام بلًدا بحيث ال يوجد فيه حالل إال نادًرا ، فإنه جيوز 
تناول ما حيتاج إليه من احلرام للرضورة؛ ألن احلاجة العامة تنزل منزلة 
الرضورة، وال يتوسع يف احلرام من احتاج إليه، وال يتبسط فيه كام يتوسع 
والتنعم  وامللبس،  واألثاث  واملفروش،  املركوب  وثري  من  احلالل،  يف 
بفواكه الطعام ولذائذه، ألن الرضورة أو احلاجة التي تنزل مرتلتها تقدر 

بقدرها))).
- العرايا )وهي بيع الرطب عىل رؤوس النخل بالتمر كياًل ( يلحق 
هبا ما كان يف معناها؛ لعموم احلاجة إىل ذلك، وحسب القاعدة السابقة 

)ما حرم لسّد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة(.
وذكر ابن القيم أنه يباح من ربا الفضل ما تدعو إليه احلاجة كالعرايا 
)وهي بيع الرطب بالتمر( فهذا البيع يف احلقيقة مشتمل عىل الربا؛ ألّن 

)))  املنثور يف القواعد الفقهية ))/4)).
)))  القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ))/94)).
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فهو   ، قطًعا  اآلخر  من  أزيد  أحدمها  واحد  جنس  من  والتمر  الرطب 
أزيد أجزاء من اآلخر زيادة ال يمكن فصلها ومتييزها، وال يمكن جعل 
الرطب مساوًيا  للتمر عند كامل نضجه، فاملساواة مظنونة وليست متيقنة، 
فال جيوز قياًسا  بيع أحدمها باآلخر، لكن جاءت السنة النبوية مبيحة له 

للحاجة))).
- جتويز احلوالة، وهو بيع الدين بالدين، وجّوزت لعموم احلاجة إىل 

ذلك.
- ما حيتـاج إىل بيعه جيـوز بيعه وإن كان معـدوًما إذا مل يمكـن بيعـه 
دفعة  والقثاء  واخليار  كالبطيخ  املقاثي  بيع  فيجوز  احلال،  تلك  عىل  إال 
البستان، وإن كان بعضها معدوًما مل يوجد بعد؛ ألن احلاجة  واحدة يف 

داعية إىل ذلك، ويتعذر أو يتعرس بيعها َلْقطة َلْقطة.
- جيب عىل كل ويل أمر أن يستعني بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر 
ذلك استعان باألمثل فاألمثل، وإن كان فيه كذب وظلم؛ ألن الواجب 

إنام هو فعل املقدور.
ومن أمثلة احلاجة اخلاصة ما يأيت:

- ذكر الزركيش من تطبيقات قاعدة )احلاجة اخلاصة تبيح املحظور(: 
الكفار يف دار احلرب جائز للغانمني رخصة للحاجة  »األكل من طعام 

)))  إعالم املوقعني ))/59)).
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وال يشرتط أن ال يكون معه طعام آخر، بل يأخذ قدر كفايته وإن كان 
معه غريه«))).

الفقهاء عن  ومن ذلك لبس احلرير حلاجة اجلرب واحلكة، وسكت 
اشرتاط وجود ما يغني عنه من دواء أو لبس كام يف التداوي بالنجاسة.

وذكر العز بن عبد السالم: »أنه ال جيوز اقتناء الكالب إال حلاجة ماسة 
كحفظ الزرع واملوايش واكتساب الصيود«))). 

أخذ  عليه  ويرتتب  للحق،  إنقاص  الصلح  أّن  مع  الصلح  جواز   -
مال الغري بدون وجه مرشوع، إال أنه أجيز بنصوص رشعية لإلصالح 
وتطييب  مساحمة  من  عليه  يرتتب  وملا  اخلالف،  وتسوية  املتنازعني،  بني 

النفوس.
- جيوز للجنب واحلائض وكلِّ حامٍل لنجاسٍة دخوُل املسجد بدون 

كراهة إذا كانت هناك حاجة أو عذر يقيض بذلك، وهي حاجة خاصة.

)))  املنثور يف القواعد الفقهية ))/5)).
)))  قواعد األحكام ))/63)).
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املبحث الثالث
اإلكراه

أوًل : تعريف الكراه:
اإلكراه لغة: مصدر أْكره ُيْكِره، والكرهية: الشدة يف احلرب. والُكْره: 
خالف املحبة والرضا، وأكرهته عىل كذا: محلته عليه ُكْرها))). وقال يف 

اللسان: أكرهته، محلته عىل أمر هو له كاره))).
ونجد أن معاين اإلكراه يف اللغة تدور حول املشقة والقهر واإلجبار، 

ومنافاة الرضا واملحبة واالختيار.
أما اإلكراه يف اصطالح الفقهاء فهو: فعٌل يفعله املرء بغريه، فينتفي به 

رضاه، أو يفسد به اختياره.
عىل  يقدر  ال  َمن  يدي  يف  الرجل  يصري  أن  »واإلكراه  الشافعي:  قال 
االمتناع منه ِمن سلطان أو لصٍّ أو متغلب عىل واحٍد ِمن هؤالء، ويكون 
به  يبلغ  به  أمر  ما  قول  ِمن  امتنع  إن  أنه  داللة  عليه  خوًفا   خياف  املكره 

الرضب املؤمل أو أكثر منه أو إتالف نفسه«)3).
)))  ينظر: مقاييس اللغة )5/)7)(، والصحاح  )47/6))).

)))  لسان العرب )3)/535).
)3)  األم )36/3)).
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وقال ابن حزم: »واإلكراُه: هو كلُّ ما ُسّمي يف اللغة إكراًها ، وُعرف 
به،  توّعد  ما  إنفاُذ  منه  يؤمن  ال  ممن  بالقتل  كالوعيد  إكراٌه،  أنه  باحلّس 
والوعيد بالرضب كذلك، أو الوعيد بالسجن كذلك، أو الوعيد بإفساد 
املـال كذلك، أو الوعـيد يف ُمَسـلٍِّم غرَيه بقـتٍل، أو ضـرٍب، أو َسـجٍن 

أو إفساد ماٍل«))).
وقال ابن حجر : »اإلكراه إلزام الغري بام ال يريده«))).

واألصل فيه قوله تعاىل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ 
تعـــاىل:  وقــــال   ،](06 ]النحل:  ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ 

کک  ڑ  ڑ  ژ     ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النور: 33[، وقولُه 
عليِه()3)،  اسُتكِرُهوا  وما  والنِّسياَن  اخلَطَأ  تِي  ُأمَّ عن  وضَع  اهلل  )إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْن ُأكرَه عىل قوٍل أو فعٍل. فرفَع اهلل اإلثَم واللَّوَم عمَّ

)))  املحىل )03/7)).
)))  فتح الباري )))/6)3).

)3)  أخرجه ابن ماجه )00/3)، برقم 045)( ِمن حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام. 
رشط  عىل  صحيح  حديث  »هذا  رقم)80)(:   ((6  /(( املستدرك  يف  احلاكم  وقال 
رقم5094)):   584/7( الكربى  السنن  يف  البيهقي  وقال  الذهبي،  ووافقه  الشيخني«، 

»جّود إسناده برش بن بكر، وهو ِمن الثقات«.
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ثانًيا: رشوط اإلكراه:
له  اإلثم  املكلف  فيه عن  ويسقط  الرخصة  فيه  تتحقق  الذي  اإلكراه 

رشوط))):
)- أن يكون املكِره قادًرا عىل حتقيق ما َهّدد به؛ إما لوالية أو تغلُّب.

)- أن يكون املكَره عـاجًزا عن الدفـع، فإن قدر بمقاومـة أو استغاثة 
أو فرار ونحوه فلم يفعل مل يكن مكَرًها.

3- أن يغلب عىل ظنِّ املكَره نزول الوعيد به إن مل جيب املكِره إىل ما طلبه.
كثريا؛  رضًرا   املكَره  به  يسترض  مما  عليه  املكَره  األمر  يكون  أن   -4

كالقتل والرضب الشديد.
ثالًثا: أقسام اإلكراه)2):

ينقسم اإلكراه إىل عدة أقسام بعدة اعتبارات:
التقسيم األول: باعتبار مرشوعيته، وينقسم إىل قسمني: إكراه بحق، 

وإكراه بغري حق. 
)- اإلكراه بحق: وهو اإلكراه املرشوع، أي الذي ال ظلم فيه وال إثم.

وهو ما توافر فيه أمران:
األول: أن حيق للمكره التهديد بام هدد به.

)))  ينظر: املغني، البن قدامة )0)/353(، والقواعد للحصني  ))/306).
)))  املوسوعة الفقهية الكويتية )6/ 05)).
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هذا  وعىل  به.  اإللزام  للمكِره  حيّق  مما  عليه  املكَره  يكون  أن  الثاين: 
، حيث توافر فيه األمران، وكذلك  فإكراه املرتد عىل اإلسالم إكراٌه بحقٍّ
إكراه املدين القادر عىل وفاء الدين، وإكراه املويل عىل الرجوع إىل زوجته 

أو طالقها إذا مضت مدة اإليالء.
)- اإلكراه بغري حق: وهو اإلكراه ظلاًم ، أو اإلكراه املحرم، لتحريم 

وسيلته، أو لتحريم املطلوب به.
ورشِب  قِة،  والرسَّ النَّفِس،  وقتِل  الكفِر،  كلمِة  قول  عىل  كاإلكراِه 

اخلمِر، والنِّكاِح أو الطَّالِق أو البيِع.
فهَو  املكَرُه،  بِه  ُيتَبُع  وال  أثرُه  عليه  يرتتَُّب  ال  اإلكراِه  من  النَّوع  فهذا 

ٌف باطٌل. ترصُّ
التقسيم الثاين: باعتبار قوته، وينقسم إىل قسمني: إكراه ملجئ، وإكراه 

غري ملجئ.
)- اإلكراه امللجئ: وهو الذي ال تبقى للمكلف معه اختياٌر وال قدرة، 
مكلَّف  غرُي  هذا  فمثُل  فقتله،  رجل  عىل  شاهق  ِمن  ألقي  ثم  ُربط  كمن 

باتفاق العلامء؛ ألنه ال تكليف مع العجز وعدم القدرة.
نوُع  يبقى لإلنسان معه  الذي  اإلكراه  امللجئ: وهو  اإلكراه غري   -(
معصـومة  نفـس  بقتـل  ُأمر  كـمن  الرتك،  أو  الفعل  عىل  واختيار  قدرة 
وإال ُقتل، أو ُأكره عىل طالق زوجته بالتهديد بالقتل، وبقاء التكليف يف 
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هذه احلالة حملُّ خالٍف بني العلامء.
رابًعا: ما يباح باإلكراه وما ال يباح))):

بل األفضل:  به، لآلية. وال جيب،  فيباح  الكفر،  بكلمة  التلفظ   -(  
التلفظ،  بالسلف. وقيل: األفضل  الدين، واقتداء  االمتناع مصابرًة عىل 
والقيام  العدو،  يف  النكاية  منه  يتوقع  ممن  كان  إن  وقيل:  لنفسه.  صيانة 
بأحكام الرشع فاألفضل التلفظ، ملصلحة بقائه، وإال فاألفضل االمتناع.

القتِل  عىل  أكره  َمن  تأثيم  عىل  الفقهاء  اتفق  القتل:  عىل  )-اإلكراه 
فَقتل، واختلفوا يف القصاص منه إذا كان اإلكراه تاًما.

أحد  والشافعي يف  رواية،  أبو حنيفة وحممد، وداود، وأمحد يف  فقال 
قوليه: ال قصاص عىل املستكره، وإنام يقتص من املكره، ويعزر املستكره 

فقط.
وقال زفر وابن حزم الظاهري: يقتص من املستكره؛ ألن القتل وجد 
منه حقيقة حًسا ومشاهدة، وألنه أتى حمرًما عليه إتيانه. وأما املكره فهو 

متسبب، وال قصاص بالتسبب عندهم، ورجح الطحاوي هذا الرأي.
وقال أبو يوسف: ال يقتص من املستكره وال من املكره، للشبهة ألن 
املكره ليس بقاتل حقيقة وإنام هو مسبب للقتل، وإنام القاتل هو املستكره، 
وملا مل جيب القصاص عىل املستكره، فألن ال جيب عىل املكره أوىل. وإنام 

)))  األشباه والنظائر، للسيوطي ص )06)).
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جيب عىل املكره الدية وال يرجع عىل املستكره بيشء.
عندهم:  املذهب  يف  واحلنابلة  األرجح،  يف  والشافعية  املالكية  وقال 
يقتص من املكره واملستكره؛ ألن املستكره وجد منه القتل حقيقة، واملكره 

متسبب يف القتل، واملتسبب كاملبارش كام ثبت رشًعا))).
3- ال جيوز فعل الزنا باإلكراه ومثله اللواط باالتفاق؛ ألّن مفسدته 

أفحش من الصرب عىل القتل وسواء كان املكره رجاًل أو امرأة.
فقال   ، الرجِل  َحق  يف  الزنى  عىل  اإِلكراِه  ِة  ِصحَّ يف  الناس  واختلف 
وُقوة  واإِلنعاظ،  الشهوة  مع  إال  يفعل  ال  بأنه  واعتّلوا  َيصح.  ال  قوم: 
التخوُف  َثمرُه  واإِلكراه  النَّفِس.  وانتشاِر  الصدِر،  وانرشاِح  الدواعي، 
عىل النفِس، وذلك حيرص النفَس، وجَيمع األعضاء عن االنبساط، ُوخيمد 

نريان الشهوة عن التَّوثب.
الرتِك  صحَة  نفِسِه  من  جيد  اإِلنسان  بأن  واعتّلوا  َيصح.  قوم:  وقال 
لفعِل ما َيشتهيه، وإقداِمه عىل ما َيكره، مع َفَرِط الشهوة ملا َيرتكه، وَفرط 
الكراهِة ملا ُيقدُم عىل فعلـه، فـإذا ثبت هـذا جـاز أن حَيمـَل نفَسـه عىل 
ما َيكره، وما لوال اإِلكراه لرتكه، كام يتكَلف رُشَب الدواِء املّر، وَقطِع يده 
املتآكلة، وَقد كلف اهللُ إبراهيَم ذبَح ولِده -وإن كاَن التكليُف أقلَّ حااًل 

املوسوعة   ،)4446 للزحييل )6/  وأدلته  الفقه اإلسالمي  املسألة:  ينظر اخلالف يف    (((
الفقهية الكويتية )33/ 66)).
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من اإِلكراِه- وقتُل الولِد ال ُيساعُده طبع، والزنى ُيساعده الطبُع.
فيها  الفعِل  إيقاِع  عىل  املرأِة  إكراِه  صحِة  ىِف  الناِس  بني  خالف  وال 
بالَوطِء؛ ألهنا حمل إِليقاع الفعل، والذي يصح اإِلكراُه عليه إنام هو أفعاُل 
اجلوارِح الظاهرِة امَلشاَهَدِة التي يتسلُط عليها الترصيُف يف امُلراداِت ِمن 

االفعال، فتقع أفعاهُلا بحْسِب اإِلجلاء إىل احِد الدواعي.
ترصفات  تنفذ  وال  باإلكراه،  امليتة  وأكل  اخلمر  رشب  ويباح   -4
ترصفات  نفاذ  ألن  الفقهاء؛  مجهور  عند  الرشب  عىل  املكره  السكران 
له،  وزجًرا  عليه  تغليًظا  كان  به  القائلني  عند  االختيار  حالة  السكران 
والمعنى للتغليظ يف حالة اإلكراه؛ ألنه ليس قائم العقل، فهو كاملجنون. 

5- ويباح إتالف مال الغري به، ولكنه يضمن ما أتلفه من املال.
والباعث  بالنية  العقود  يف  العربة  ألّن  العقود؛  يبطل  واإلكراه   -6
والقصد من املكلف، فإذا انتفى ذلك باإلكراه فال لزوم للعقد، ويكون 

فاسًدا وباطاًل .
وبناء عىل ذلك فال يقع طالق املكَره وهو مذهب اجلمهور، وخالف 

يف ذلك األحناف. 

* * *





تطبيقات النوازل يف الثورة السورية

الفصل الثاين
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املبحث األول
يف العتقاد

مسألة )1(: اإلكراه عىل النطق بكلمة الكفر:
تعـاىل:  لقولـه  وذلك  الضـطرار،  عند  الكفر  بكلمـة  النطُق  يبـاح 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 
ک  ک  ک  ک  ڑ     ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ گ گ﴾ ]النحل: 06)[.
وقد حدث هذا يف الثورة السورية لكثري ِمن األرسى عندما أجربهم 
طواغيُت النظام عىل النطق بكلمة الكفر مثل )ال إله إال بشار( أو القيام 
أو نطق  َمن فعل  فإنه  األفعال كالسجود للصور وما شابه ذلك  ببعض 
بالكفر مكَرًها  فال إثم عليه وال حرج برشط أن ال ينرشح صدُره هبذا 

الكفر.
وهل األفضل أن يصرب فُيقتل فيكون شهيًدا أو يفعل وينجو؟ إن كان 
فاألفضل يف حّقه  لغريه  ثباًتا   ويكون يف صربه وشهادته  به  ُيقتدى  ممّن 
عدُم األخذ بالرخصة، وإن كان ِمن عامة الناس ويف حياته خري له ولغريه 

فاألفضل األخذ بالرخصة، واهلل أعلم.
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فاإلكراه والرضورة ُيبيحان للشخص النطق بالكفر إلنقاذ نفسه من 
األعداء))).

مسألة )2(: موالة الكفار متى تكون كفًرا؟)2):
يطلق عىل ُشعب  لفٌظ  العظيمة، وهي  الذنوب  ِمن  الكفار  - مواالة 
متعددة متفاوتة يف احلكم، فال يصح التكفري بمطلق املواالة، فمن صور 
امللة باالتفاق، ومنها ما ال يصل إىل درجة  املواالة ما هو كفر خمرج من 

الكفر، ومنها ما اختلف فيه: هل يكون كفًرا أم ال؟ 
- يمكن إرجاع صور املواالة من حيث اتفاق أهل العلم واختالفهم 

إىل ثالث صور:
األوىل: اتفق أهُل العلم عىل أّن املواالَة التامة الكاملة للكّفار بالّرضا 

السبكي يف »األشباه والنظائر«  الدين  تاج  املسلمني ِمن اهلالك، قال  )))  وكذلك إلنقاذ 
))/ )3)(: »قد ُعلم أنَّ لبس ِزي الكفار وذكر كلمة الكفر ِمن غري إكراه كفٌر؛ فلو دعت 
مصلحة املسلمني إىل ذلك واشتدت حاجتهم إىل َمن يفعله فالذي يظهر أنه يصري كاإلكراه.
وقد اتفق مثُل ذلك للسلطان صالح الدين؛ فإنه ملا صُعب عليه أمُر َمِلك صيدا وحصل 
للمسلمني به ِمن الرضر الزائد ما ذكره املؤرخون ألبس السلطاُن صالح الدين اثنني ِمن 
املسلمني لبس النصارى، وأذن هلام يف التوجه إىل صيدا عىل أهنام راهبان، وكانا يف الباطن 
زان لقتل ذلك اللعـني ِغيلة؛ ففعـال ذلك وتوجهـا إليه وأقاما عنده عىل أهنام راهبـان،  جمهَّ
وال بدَّ أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر، وما برحا حتى اغتااله وأراحا املسلمني منه، ولو مل 

يفعال ذلك لتعب املسلمون تعًبا مفرًطا ومل يكونوا عىل يقني ِمن النرصة عليه«.
كفر  الكفار  مواالة  »هل  بعنوان:   ،58 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
بإطالق؟«، صدرت بتاريخ: السبت )9 مجادى اآلخر )534هـ، املوافق )/3/)0)3م.
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اإلسالم،  عىل  الكفر  ظهوِر  حبِّ  أو  مذهبهم،  تصحيح  دينهم، أو  عن 
ونحو ذلك، ِمن موجبات الّردة واخلروج ِمن امللة.

قال املاوردي: »والثاين:  مواالهتم يف الّدين فإنه منهم يف حكم الكفر، 
وهذا قول ابن عباس«))).

الثانية: ذهب عامة العلامء إىل أّن التجسَس للكّفار عىل املسلمني ِمن 
الكبائر واملعايص التي ال خُترج ِمن امللة، مع أّن اهلل سامه يف كتابه مواالة 

بقــولـــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
ڀ ڀ﴾ ]املمتحنة:)[.

بمسري  قريًشا  كاتب  حينام    حاطب  بحديث  لذلك  استدلوا  وقد 
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، فسأله النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص: )يا حاطُب ما محلك عىل ما صنعَت؟(، 
فذكر حاطُب  أنه مل يفعله كفًرا  وال ارتداًدا  عن اإلسالم، وإنام فعله 
ليكون له يٌد عنَد قريٍش يدفُع هبا عن أهِله، فقال النَّبـي: )لقد صدقكم(، 

ويف لفظ: )وال تقولوا له إال خرًيا ())).
تأييد  وال  مسلٍم،  عورِة  عىل  الداللُة  »وليس  الشافعي:  اإلمام  قال 
كافر بأن حيذر أن املسلمني يريدون منه ِغّرًة ليحذرها، أو يتقّدم يف نكاية 

)))  تفسري املاوردي ))/46).
برقم   (94(  /4( ومسلم   ،)3007 برقم   ،59/4( البخاري  أخرجه  عليه:  متفق    (((

.((494



الحاجة والرضورة واإلكراه وتطبيقاتها يف الثورة السورية 

 50

املسلمني بكفٍر بنّي«))).
وقال ابُن بّطال: »وفيه: أّن اجلاسوس قد يكون مؤمنًا، وليس جتسُسه 

مما خُيرجه ِمن اإليامن«))). 
وذكر نحو هذا املعنى ابُن حجر، والعيني، والقسطالين يف رشوحهم 
تيمية  وابن  والنووي،  والقرطبي،  العريب،  ابُن  وكذا  البخاري،  عىل 

وغريهم.
وال نعلُم أحًدا ِمن أهل العلم نصَّ عىل كفِر اجلاسوس املسلم بمجرد 
معترب،  تكفريه غرُي  أّن اخلالَف يف  الشافعي عىل  اإلماُم  نّص  بل  اجلّس، 
هذا  »أقلَت  ُسئل:  بنّيٍ  بُكفٍر  ليس  بأنواِعه  الّتجسَس  أّن  بنّي  بعدما  فإنه 
خرًبا  أم قياًسا ؟ قال: قلُته بام ال يسع مسلاًم  َعِلَمه عندي أْن خيالَفه بالسنّة 

املنصوصة بعد االستدالل بالكتاب«)3).
املسلمني  الكفار وإعانتهم يف حرهبم عىل  أما حكم منارصة  الثالثة:   
إذا مل تكن مواالة تامة، والحبًا  الرأي أو غري ذلك،  املال أو  بالنّفس أو 

لدينهم،  فألهل العلم فيها اجتاهني:
عىل  الكفار  منارصة  جمّرد  أنَّ  املعارصين،  من  للعديد  األول:  االجتاه 

)))  األم )64/4)).
)))  رشح صحيح البخارى البن بطال )63/5)).

)3)  األم )64/4)).
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املسلمني ِمن موجبات الردة واخلروج من امللة؛ ألّن ظاهر القرآن الكريم 
يدّل عىل كفر َمن يبذل املواالة للكافرين، باألعامل الظاهرة ِمن النرصة 

واإلعانة واملظاهرة.
قال الشيخ أمحد شاكر يف بيان حكم التعاون مع اإلنجليز والفرنسيني 
ِمن  نوٍع  بأّي  اإلنجليز،  مع  التعاوُن  »أما  املسلمني:  عىل  عدواهنم  أثناء 
أنواع الّتعاون، قّل أو كثر، فهو الرّدة اجلاحمة، والكفر الرّصاح، ال ُيقبل 
تأّول، وال ينجي ِمن حكمـه عصبية محقـاء،  ينفع معه  اعتذاٌر، وال  فيه 
وال سـياسة خرقاء، وال جمـاملة هي النفـاق، سـواء أكان ذلك من أفراد 

أو حكومات أو زعامء«))).
مواالة  أنَّ  قدياًم،  العلم  أهل  كالم  من  املعروف  وهو  الثاين:  االجتاه 
مل  ما  الفعل  بمجرد  كفًرا   تكون  ال  املسلمني  عىل  ومعاونَتهم  الكفار 
يصاحبها رىض بدينهم، أو تصحيح مذهبهم، أو حبُّ ظهوِر الكفر عىل 

اإلسالم، ونحو ذلك.
قال ابن تيمية فيَمن يقاتل املسلمني مع التتار: »وأيًضا  ال يقاتل معهم 

غري مكرٍه إال فاسٌق، أو مبتدٌع، أو زنديٌق«. 
معتقده  دون  بأفعاله  توالهـم  »وَمن  األندلـيس:  حيـان  أبو  وقــال 
املعتقد  يف  توالهم  ومن  واملذمة،  املقت  يف  منهم  فهو  بإيامن  إخالل  وال 

)))  كلمة حق ص )6))).
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فهو منهم يف الكفر«))).
الّتكفري  إنام هو يف  املواالة  ببعض صور  الّتكفري  ِمن  تقريُره  ما سبق   -
املطَلق، وبياِن أّن هذا الفعَل ِمن املكفرات وموجبات الّردة، وأما احلكُم عىل 
معني بالكفر والرّدة بإطالق، فال جيوز إال بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع.

 - ليس ِمن مواالة الكفــار يف يشٍء اللقـاُء هبـم، أو مفاوضـتهـم، 
أو التعاون معهم عىل مصلحة مشرتكة فيها خري للمسلمني، فهذه الصور 
وأشباُهها ال تدخل يف مواالة الكفار أصاًل، فضاًل  عن جعلها ِمن املواالة 

املكّفرة، فضاًل  عن تكفري املعينني هبا ِمن أفراد ومجاعات.
فام كان من املوالة القلبية: ال تدخله الرضورة، وال احلاجة، وال اإلكراه؛ 
ألنه ال سلطان ألحٍد عىل ما يف القلوب، وال يملك أحٌد االطالع عىل ما 

فيها، وال يمكنه إجبارهم عىل اعتقاد ما يفرضه عليهم.
ر  تقدَّ وحينها  واحلاجة،  الرضورة  تدخلها  فقد  العملية:  املوالة  وأما 
كلُّ حالة بحاهلا؛ فام كان من قبيل االعتداء عىل دمـاء األبرياء اآلمنني: 

فال ُتبيحه الرضورة، كام يف مشاركة النظام املجرم يف قتال املسلمني))).
ومنها ما تبيحه الرضورة واحلاجة كمشاركة الكفار يف قتال األعداء 

املشرتكني، كام سيأيت يف املسألة التالية.

)))  البحر املحيط )4/ )9)).
)))  كام سيأيت يف فتوى االنضامم جليش النظام ص )99(.
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مسألة )3(: هل املشاركة يف العمليات التي تقودها تركيا ضد الـ)ب ك 
ك( وتنظيم اخلوارج ِمن املوالة التي اختلف العلامء يف التكفري هبا؟)1):

أوًل: القوُل بتخوين املشاركني يف العمليات العسكرية التي تقودها 
تركيا بمشاركة بعض الدول ضد ميليشيات الـ)ب ك ك( وتنظيم الدولة 
املارق، والّتلويُح بتكفريهم ِمن صنيع الغالة الذين ينطلقون يف أحكامهم 
ِمن أصوٍل فاسدٍة خمالفة للنّصوص الرّشعية، وجمانبة لطريقة علامء األمة 

الراسخني، وِمن مغالطاهتم وتناقضاهتم يف هذه القضية:
هي  فاالستعانُة  وإعانته؛  بالكافر  االستعانة  بني  التَّفريق  عدُم   -(
طلُب العون والنّجدة والّدعم ِمن الكافر لتحقيق مصلحٍة ما للمسلمني، 
وتكون فيها القوُة والعمُل للمجاهدين، أّما إعانة الكّفار فهي تسليُطهم 
عىل املسلمني الحتالل بالدهم وما يتبع ذلك ِمن أمور عظيمة مما شهد به 

التاريخ كفرض ترشيعاهتم وهنب ثرواهتم.
)- عدُم الّتفريق بني االستعانة بالكافر أو الّتحالف معه وبني الّتويل 
مسائل  ِمن  وليست  اخلالفية،  الفقهية  املسائل  ِمن  فاألوىل  واملظاهرة، 
الكفر واإليامن، وعىل الرغم ِمن منع أكثر الفقهاء ِمن االستعانة بالكافر 

الفصائل  مشاركة  »حكُم  بعنوان:   ،79 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
 5 بتاريخ:  اخلميس  يوم  صدرت  الّدويل«،  للدعم  وتلّقيها  عسكرية  حتالفاٍت  يف  ورية  السُّ

حمّرم 438)هـ، املوافق 0/6)/6)0)م.
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الكفر، وإنام حكموا  أو  املواالة،  باب  ِمن  املسلم إال أهنم مل جيعلوه  عىل 
وقد  االستعانة،  جمرد  عن  زائد  أمٌر  واملواالُة  فحسب،  وحتريمه  بمنعه 

توجد ِمن غري استعانة أيًضا.
استعان  فقد  خمتلفة،  أعامٍل  يف  بكّفاٍر  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبي  استعانُة  ثبتت  وقد 
بالـُمْطِعم بن َعدي يف محايته ِمن املرشكني كام سبق، وبعبد اهلل بن ُأريقط 
يف الّداللة عىل الّطريِق يف اهلجرة، وورد أّنه استعان بناٍس ِمن اليهود يف 
مّتخًذا هلم  موالًيا هلم، وال  يكن يف مجيع هذه األعامل  للقتال، ومل  خيرَب 
بطانًة، وإّنام فعل ذلك حلاجة املسلمني إىل تلك االستعانة يف أموٍر حتّقق 
مصاحلَهم، ولو كانت االستعانُة ِمن املواالِة لكانت حمّرمًة عىل كّل حاٍل؛ 

كام أّن املواالَة حمّرمٌة دائاًم!
احلليف،  مواالَة  يقتيض  معنّي ال  لتحقيق هدٍف  والّدخوُل يف حلٍف 
بني  الّتعاقد  أو  االتفاَق  يقتيض  احللُف  إذ  ّأحواله؛  كل  عىل  املوافقَة  وال 
وقد  املشرتك،  العدو  دفع  أو  املشرتكة،  املصالح  حتقيق  عىل  املتحالفني 
ًة  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مرشكي قريش: )واّلذي َنْفيس بيِدِه، ال َيسألويِن ُخطَّ

اها())). ُيَعظِّموَن فِيها ُحُرماِت اهللَِّ إاِّل َأعطيُتهم إِيَّ
فال يصّح القوُل بأّن الّتحالَف يستلزم االنضامَم حتت لواء احللـيف، 

أو الّتبعية له، أو مواالته.

)))  أخرجه البخاري )93/3)، برقم )73)).
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االستعانة  باب  ِمن  هبا  واالستعانة  تركيا  مع  التعاون  جعُل  ثانًيا: 
بالكافر عىل املسلم ِمن اجلهل بالرّشع، والغلّو يف احلكم، وفساد التصّور 

يف حقيقِة املستعان به واملستعان عليه؛ ملا ييل:
)- القوُل بتكفري احلكومة الرتكية ِمن جمازفات الغالة يف تكفري مجيع 
حكومات الّدول اإلسالمية وديارها، دون اعتبـاٍر أليِّ نظٍر، أو عـذٍر، 
املخالفة  األوضاِع  ِمن  ثقيلة  تركًة  ورثت  الرتكيُة  فاحلكومُة  ظرف،  أو 
هو  كام  والّطاقة  الوسع  بحسب  بالّتدريج  إصالحها  حتاول  للرّشيعة 

مشاهد، و﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴾ ]البقرة: 86)[.
)- أّن الّطرف الـُمستعان عليه ليس مسلاًم عداًل ، وال جمّرد باٍغ، بل 
هو بني كافٍر ومارٍق عميل؛ فهذه العمليات موّجهة ضّد عدّوين رئيسني: 
باإلحلاد  املعروفة  االنفصالية  الكردية  ك(  ك  )ب  الـ  ميليشيات  األول: 
والغدر  املجاهدين،  وحرب  والعرب،  واملسلمني  اإلسالم  وعداوة 
هبم، والتهجري العرقي. والثاين: تنظيم )الّدولة( املارق، الذي مل يتوقف 
انحراُفه عند البغي والّتكفري بغري حّق، بل تعّدى أمُره حتى صار طائفَة 
عاملٍة ومظاهرٍة ألعداء اإلسالم، مع غدره باملجاهدين وقتلهم، والّسعي 
النّظام وحلفائه، وتسليم  لرضهبم يف كلِّ منطقة يظهرون فيها، ومهادنة 

األرايض املحررة .
ول الكافرة ببعض اجلنود أو العمليات  3- أّن املشاركَة احلاليَة لبعِض الدُّ
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هو  إّنام  والنّفوذ  والتأثري  لألتراك،  احلقيقية  القيادة  ألّن  احلكَم؛  يغرّي  ال 
للفصائل التي عىل األرض.

مسألة )4(: هل اهلدنة واملصاحلة مع النظام ِمن الكفر والردة؟)1):
مواالة  أو  ة  دَّ الرِّ باب  يف  تدخل  ال  األعداء  مع  واملصاحلات  اهلدن 
الكفار؛ ولذا ال جيوز وصف املهادنني مع النظام السوري بأهنم ُمرتدون.
فقد هادَن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرشكي مكة، وهادن اليهود يف املدينة وخيرب، كام 
هادَن النصارى، وكان أثناء ذلك يعاملهم يف شتى األمور الدنيوية حسب 
ما تقتضيه مصالح املسلمني، ومل يؤدِّ ذلك إىل مواالهتم أو موافقتهم عىل 

دينهم، بل بقيت العداوة بينهم، حتى قاتلهم، وفتح بلداهنم.
للرشوط  خمالفة  كانت  أو  حمرم،  أمٍر  عىل  اهلدنة  اشتملت  لو  وحتى 
الرشعية، أو تسببت بتقوية النظام عىل بقية املجاهدين، فقد يأثم أصحاهبا 
إن مل يكونوا مضطرين لذلك، لكن ال تكون ردة وكفًرا، كام ال ُيعدُّ ِمن 

املواالة للكفار القبوُل برعاية دوهلم أو منظامهتم لتلك املصاحلات.

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 67، بعنوان: »حكم عقد اهُلدن واملصاحلات 
املوافق  436)هـ،  صفر   (9 بتاريخ:  األحد  يوم  صدرت  السوري«،  النظام  مع 

))/))/4)0)م.
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املبحث الثاين
يف الطهارة

مسألة: التيمم للرضر يف غسل اجلرح أو مسحه:
بعد  ثم  أو تعصيبه  يقدر عىل ضامد جرحه  املقاتلني جُيرح وال  بعض 
أن  إىل  يؤدي  ذلك  ألّن  مسحه؛  أو  الطهارة  يف  غسله  ِمن  يترّضر  ذلك 
هذا اجلرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب عىل هذا الشخص أن يتيمم، 

واليكّلف اهلل نفًسا  إال وسعها.
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املبحث الثالث
يف الصالة

مسألة )1(: سقوط صالة اجلمعة واجلامعة يف ظّل القصف واحلصار)1):
)- األطباء واملمرضون وَمن هم يف حراسة ورباط وال يقدرون عىل 
ترك أماكنهم حلصول الرضر هلم أو لغريهم فهؤالء تسقط عنهم اجلمعة 
ذلك؛  يف  حرج  فال  للجمع  احتاجوا  وإن  ظهًرا  ويصلوهنا  واجلامعات 

لقول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿ہ ہ ہ ھ ﴾ ]التغابن: 6)[.
ن كان له عذٌر كاخلوف عىل  )- تسقط اجلمعة واجلامعة يف املسجد عمَّ
النفس أو املال أو العرض، وجيوز هلم أداؤها يف املكان الذي يقيمون فيه 

ِمن بيت أو ملجأ، ونحو ذلك.
تتعرض  التي  املدن  املسجد عن أهل   كام تسقط اجلمعة واجلامعة يف 
ليؤذوهـم  ة  باملارَّ املرتبصـون  واجلنود  القناصة  فيها  ينترش  أو  للقصف، 
أو يعتقلوهم، أو يرسي فيها حظر التجول، ويكون يف خروجهم للصالة 

يف  واجلامعة  اجلمعة  »صالة  بعنوان:   ،(8 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:   (((
املوافق  433)هـ،  رمضان   (( بتاريخ:  اخلميس  يوم  صدرت  واحلصار«،  القصف  ظل 

8/9/))0)م.
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مظِنُة رضٍر حمض، بل قد يكون يف ذلك تعريض النفس للهالك، فيصيل 
الناس يف أماكنهم فراًدا أو مجاعات بحسب حاهلم.

 ويلزمهم يف يوم اجلمعة صالة الظهر أربع ركعات إن مل يتمكنوا ِمن 
أداء صالة اجلمعة.

 فإن أمكنهم اخلروج للصـالة عىل الرغم من القصف أو احلصـار، 
أو كانوا خيرجون ألمور أخرى كاملظاهرات وغريها: فإقامتها يف املساجد 
أوىل، وخاصة إذا حتققت منها مصالح أخرى: كتجمع الناس وتآزرهم، 

وتناقل أخبار املجاهدين، وغري ذلك من مصالح دعم الثورة.
فاحلاجة العامة ومظِنة وقوع الرّضر مسقٌط لوجوب اجلمعة واجلامعة 

يف مثل هذه الظروف.
مسألة )2(: اجلمع بني الصالتني للحرج واملشقة)1):

األصل أن ُتصىل كل صالة يف وقتها، فإن شق عىل املجاهدين واألطباء 
واملمرضني واملرىض، ومن يعمل يف عمليات اإلغاثة ومساعدة املصابني 
ونحوهم، أداء كل صالة يف وقتها املحدد؛ النشغاهلم بالقتال أو مداواة 
ص هلم اجلمع بني الظهر والعرص،  اجلرحى، أو املرابطة يف األحياء، فرُيخَّ

وبني املغرب والعشاء، مجع تقديم أو تأخري، حسب األيرس هلم.
 ويدل عىل جواز اجلمع بني الصالتني بسبب احلرج واملشقة: ما رواه 

)))  املصدر السابق.
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مسلم يف صحيحه عن سعيد بن جبري عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام قال: 
)مجع رسوُل اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص بني الظُّهِر والعرِص، واملغرِب والعشاِء، باملدينِة، يف 
غرِي خوٍف، وال مطٍر، قلُت البِن عباٍس: ملَ فعل ذلك؟ قال: كي ال حُيرَج 

ُأّمَته(، ويف لفظ: )أراَد أن ال حيرَج أّمته())).
 وقد نقل النووي يف رشحه لصحيح مسلم أقوال أهل العلم يف رشح 
احلديث، ثم قال: »ومنهم من قال هو حمموٌل عىل اجلمع بعـذر املرض 
أو نحوه مما هو يف معناه من األعذار، وهذا قول أمحد بن حنبل والقايض 
حسني من أصحابنا، واختاره اخلطايب واملتويل والروياين من أصحابنا، 
أيب  وموافقة  عباس  ابن  ولفعل  احلديث،  لظاهر  تأويله  يف  املختار  وهو 

ة فيه أشدُّ من املطر«))). هريرة، وألّن املشقَّ
فاحلاجة مبيحة للجمع بني الصلوات يف ظروف احلرب واحلصار.

مسألة )3(: الصالة يف حال اشتداد اخلوف)3):
واشتد  الصفوف،  وتداخلت  أعدائهم  مع  املجاهدون  التحم  إذا 
اخلوف، فيصيل كل إنسـان عىل النحو الذي يستطيع، سواء كان راكـًبا، 

أو ماشًيا، أو واقًفا، مستقباًل القبلة، أو مائاًل عنها.
)))  أخرجه مسلم ))/490، برقم 705).

)))  رشح النووي عىل مسلم )5/ 8))).
)3)  فتوى »صالة اجلمعة و اجلامعة يف ظل القصف واحلصار«، وقد سبقت اإلشارة هلا 

ص )58(.
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 ويركع ويسجد بقدر استطاعته، فإن مل يمكنه فباإليامء، أي: حتريك 
من  أخفض  السجود  إيامء  وجيعل  والسجود،  الركوع  إىل  مشرًيا  رأسه 

إيامءة الركوع.
 وُيعفى عام يكون يف أثناء الصالة مما حيتاجه املجاهد أثناء القتال من 
قوله  ذلك  عىل  ويدل  ذلك.  ونحو  وامليش  اجلري  أو  الكثرية  احلركات 
ِرجااًل:  ومعنى:  ]البقرة:39)[،   ﴾ ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعاىل: 

عىل أرجلكم، وُركباًنا : عىل اخليل واإلبل وسائر املركوبات.
 قال ابُن عمر ريض اهلل عنهام: »فإْن كان خوٌف هو أشدَّ ِمن ذلك، صلَّوا 
رجااًل  قياًما  عىل أقدامهم أو ركباًنا ، مستقبيل القبلة أو غرَي مستقبليها«))). 
وواجباهتا،  الصالة،  أركان  ِمن  للعديد  مسقطٌة  الشديدة  فاحلاجُة 
الرضورة  أّن  كام  اخلوف،  حال  والسجود  الركوع  أداء  وكيفية  كالقيام، 
مبيحٌة الرتكاب بعض املحرمات يف الصالة لتحقيق مصلحة مؤّكـدة، 

أو دفع مفسدة متوقعة ككثرة احلركة وااللتفات. 
مسألة )4(: قرص الصالة لسكان املخيامت السورية يف تركيا ونحوها)2):

يسوغ  فهل  الصالة،  قرص  مرشوعية  باملسافر  املتعلقة  األحكام  ِمن 
)))  أخرجه البخاري )6/)3، برقم 4535).

الصالة والفطر  بعنوان: »حكم قرص  الشام اإلسالمية رقم: 7)،  فتوى هيئة  ينظر:    (((
 (6 بتاريخ:  السبت  يوم  صدرت  السوريني«،  الالجئني  خميامت  يف  للمقيمني  رمضان  يف 
حكم  »ما  بعنوان   ،90( رقم  اهليئة  وفتوى   ، 8/4/))0)م  املوافق  433)هـ،  رمضان 433)هـ، املوافق 8/4/))0)م ، وفتوى اهليئة رقم )90، بعنوان »ما حكم =رمضان 
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وربام  األشهر  تبلغ  طويلة  مدة  فيها  يقيمون  الذين  املخيامت  لسكان 
السنوات أن يقرصوا الصالة؟

الذي يظهر ِمن حال سكان املخيامت أهنم صاروا مقيمني، وخرجوا 
عن حكم املسافرين، فالواجب يف حّقهم أن ال يرتّخصوا برخص السفر، 
وأن يتّموا صالهتم، وقد ذهب مجهور أهل العلم إىل أنَّ املسافر إذا نوى 
يلزمه  مقياًم،  وأصبح  السفر،  عن  نيته  انقطعت  فقد  ما  بلٍد  يف  اإلقامة 

الصيام وإمتام الصالة عىل اختالف بينهم يف حتديد هذه املدة.
فمجرد احلاجة إىل قرص الصالة ملن ُهّجر ِمن أرضه وبيته ال يبيح قرص 

الصالة ما دام أنه قد أقام يف املكان الذي انتقل إليه. 
مسألة )5(: قرص الصالة يف احلرض بسبب اجلهاد)1):

الصالة  بالسفر، وال جيوز قرص  املختصة  األحكام  ِمن  الصالة  قرُص 
علامء  عامة  عند  األحوال  من  حاٍل  بأيِّ  احلرض  يف  ركعتني  إىل  الرباعية 

األمة، ومنهم املذاهب األربعة، وسواء يف ذلك حال األمن أو اخلوف.
قال الكاساين: »وال ينتقص عدُد الّركعاِت بسبب اخلوِف عندنا، وهو 

قوُل عاّمِة الّصحابِة«))).
رين وأهل املخيامت؟«، صدرت يوم اإلثنني بتاريخ: )3  الرتخص برخص السفر للمهجَّ

رمضان )834هـ، املوافق )8-5-)0)8م.
)))  احلاشية السابقة.

)))  بدائع الصنائع ))/43)).

رين وأهل املخيامت؟«، صدرت يوم اإلثنني بتاريخ: )3 = الرتخص برخص السفر للمهجَّ
رمضان 438)هـ، املوافق 8)/8/5)0)م.
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فالرضورة واحلاجة يف اجلهاد ال ُتبيح قرص الصالة الرباعية، وإنام جُتيز 
مجع الصلوات، أو أداءها عىل صفات معينة، كام سبقت اإلشارة إليه. 

مسألة )6(: صالة العيد يف مناطق النظام)1):
دخول  إثبات  يف  عليه  ُيعتمد  وال  لرشعيته،  فاقد  السوري  النظام   -
شهر رمضان أو خروجه، والواجب عىل الثوار يف الداخل تشكيل هيئة 
ر ذلك، فالواجب متابعة الدول املجاورة  رشعية ترتائى اهلالل، فإن تعذَّ
لسورية، والتي تعتمد الرؤية الرشعية يف إثبات دخول الشهر وخروجه.

الدينية  املؤسسة  املنطقة مع إعالن  العيد يف دول  توافق إعالن  إن   -
فيفطر  العيد  إثبات  اختلف  وإن  ذلك،  يف  إشكالية  فال  للنظام:  التابعة 

الناس يف اليوم الذي ثبت فيه العيد بالرؤية أو املوافقة، ثم: 
 أ- إن استطاعوا أداء صالة العيد منفردين عن النظام كام هو احلال يف 
ض ألذى النظام وإجرامه:  املناطق التي ال سلطة للنظام فيها، أو دون تعرُّ

فعليهم أن ُيقيموها يف وقتها.
 ب- وإن تعذر عليهم إقامة الصالة بسبب اخلوف من بطش النظام 
العيد  صالة  تأخري  هلم  وجيوز  اليوم،  ذلك  يف  الفطر  فعليهم  وإجرامه: 

العيد وصالة  بعنوان: »حكم دخول  الشام اإلسالمية رقم: 30،  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
بتاريخ: 8) رمضان 433)هـ،  اخلميس  يوم  والعدوان«، صدرت  البطش  العيد يف ظل 

املوافق 6)/8/))0)م.
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لليوم التايل.
إقامتها  ِمن  منعهم  إذا  الغد  إىل  العيد  صالُة  »تؤّخر  الزيلعي:  قال   

عذٌر«))).
ملن  الفطر  أو  رمضان  إثبات  يف  النظام  خمالفة  تعّمد  مقصودًا  وليس 
يقيم يف مناطق النظام، بل احلاجة قائمة إىل عدم إظهار خمالفته يف ذلك؛ 

حفاظًا عىل النفس ِمن االعتقال أو اإليذاء.

)))  تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ))/6))).
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املبحث الرابع
يف اجلنائز

مسألة )1(: الصالة عىل الغائبني لعتقال أو نزوح)1):
يموت كثريون ِمن أبناء الشعب السوري يف حال غياهبم عن بلدهم 
فهل  والسجن،  األرس  أو  النزوح  أو  اهلجرة  أو  الترشيد  بسبب  وذوهيم 
ترشع صالة الغائب عليهم مطلًقا أو ُيقترص عىل قدر احلاجة فيمن مات 

ومل يصّل عليه أحد ممَن حرض جتهيزه؟
األصُل يف مرشوعية صالة الغائب ما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه صىل عىل 
فخرج  فيه  مات  الذي  اليوم  يف  بالده  يف  تويف  ملا  احلبشة  ملك  النَّجايش 

بالصحابة إىل املَصىّل فصّف هبم، وكرّب أربًعا))).
 غري هذه احلادثة  لكن لـاّم مل ُينقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو عن صحابته 
اختلف العلامء: فمنهم من منع صالة الغائب، ومحلها عىل اخلصوصية، 

عىل  الغائب  صالة  نصيل  »هل  بعنوان:   ،5 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:   (((
املوافق  433)هـ،  صفر   (3 بتاريخ:  السبت  يوم  صدرت  املظاهرات؟«،  يف  قتل  من 

7/)/))0)م.
ِمن   :)95( برقم   ،656/(( ومسلم   ،)((88 برقم   ،4(0/(( البخاري  أخرجه    (((

. حديث أيب هريرة
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ومنهم َمن أجازها مطلًقا، ومنهم أجازها يف أحوال: كَمن مات ومل ُيَصلَّ 
عليه، أو كان كبرًيا  ممن له َغناء ونفع عام للمسلمني أو مكانة بينهم.

واألقرُب -واهلل أعلم- أنه َمن مات ِمن املسلمني ومل يصلِّ عليه أحد 
منهم؛ لكونه مات يف بالد الكفار وليس معه مسلمون، أو مات أسـرًيا  
فإّنه  عليه، ونحوهم،  ِمن غري صالة  دفن  ثم  التَّعذيب  مقتواًل  حتت  أو 
ترشع صالة الغائب عليه؛ تأدية للفرض الكفائي يف الصالة عليه، وأداء 

حلّق امليت، وألنه حمتاج إىل الدعاء واالستغفار. 
أما ما سوى ذلك فال ترشع الصالة عليه؛ فقد تويف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قون يف البلدان، ومل يثبت أنه صىل عليهم صالة الغائب، وقد تويف  وهم ُمَتَفرِّ
ملسو هيلع هللا ىلص، ومن بعده اخللفاء الراشدون، ومل يثبت أّن أحًدا  ِمن أهل األمصار 

صىل عليهم، فينبغي االقتصار عىل قدر احلاجة وما حيقق الواجب. 
فاحلاجة داعيٌة إىل الصالة عىل امليت الغائب الذي مل ُيصلِّ عليه أحد، 
أما َمن سبقت الصالة عليه فال حاجة تدعو للصالة عليه، لكنها جائزة 

عند بعض أهل العلم.
مسألة )2(: دفن املوتى يف احلدائق واألماكن العامة)1):

يف  ودفنه  عليه  والصالة  وتكفينه  امليت  جتهيز  يف  املسارعُة  السنِة  ِمن 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 34، بعنوان: »حكم نقل جثث الشهداء ونبش 
قبورهم«، صدرت يوم اخلميس بتاريخ: 4 ذو القعدة 433)هـ، املوافق 0)/9/))0)م.
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تعّذر  فإن  والفساد،  التغري  ِمن  عليه  وحفاًظا  له  إكراًما  املسلمني؛  مقابر 
دفنه يف املقربة بسبب اخلوف أو القصف: فُيدفن يف أي مكان متاح ِمن 
ألحد  اململوكة  غري  األرايض  ثم  له،  اململوكة  باألرض  وُيبدأ  األرض، 
والتي ال ينتفع هبا الناس كالوديان والسهول ونحو ذلك، وال ُيدفن يف 
األماكن العامة املأهولة كاحلدائق العامة، والساحات إال عند تعّذر دفنه 
يف غريها، وينبغي حينئذ حفظ أماكنها ومتييزها حتى ال تتعرض للتدنيس 

أو االمتهان، ولنقلها الحًقا إن احتيج إىل ذلك.
فعند تعّذر دفن األموات يف املقابر ُتبيح احلاجة دفنهم يف األماكن املتاحة.

مسألة )3(: نقل جثث الشهداء لدفنها يف مكان معني)1):
األصُل أْن  ُيدفن امليت والشهيد يف مقابر البلد الذي مات فيه، وهي 
 ، السنَّة التي جرى عليها العمل يف عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويف عهد أصحابه
سواء كان امليت ِمن أهل ذلك البلد أم مل يكن، كام دفن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َمن ُقتل 

ِمن أصحابه يوم بدر فيها، وَمن قتل يف أحد عند جبل أحد.
 عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: )كنا محْلنا القتىل يوم ُأحد 
أن  يأُمُركم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوَل  إن  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  ُمنادي  فجاء  لِندفنَهم، 

تدفِنوا القتىل يف مضاِجعهم، فرَدْدناهم())).

)))  املصدر السابق.
برقم 7)7)(، = برقم 65)3(، والرتمذي )67/3)،  داود )77/5،  أبو  )))  أخرجه 
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 قال ابن املنذر: »ُيستحّب أن يدفن امليُت يف البلد الذي ُتويف فيه، عىل 
هذا كان األمر عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعليه عوام أهل العلم، وكذلك 
تفعل العامة يف عامة البلدان، وُيكره محل امليت من بلد إىل بلد خياف عليه 

التغري فيام بينهام«))).
وغرض  حلاجٍة  ذلك  كان  إذا  آخر  بلٍد  يف  ليدفن  امليت  نقل  وجيوز   
صحيح، مثل أن خُيشى عىل قربه من االعتداء وانتهاك حرمته، أما نقل 
امليت ليكون قريًبا من أهله، أو يدفن بينهم، فقد اختلفت فيه أقوال أهل 
العلم، ولعل األقرب: جوازه إن كانت املسافة قريبة، ومل خُيش عليه من 

. التغيري، أو انتهاك حرمته، وهو ما ورد به عمل عدد من الصحابة
فنقُل األموات من بلد ألخر لدفنهم فيه جائٌز عند احلاجة إىل ذلك، 

وانتفاء حصول الرضر عىل جثثهم.
مسألة )4(: نبش القرب لنقل امليت وغريه)2):

األصُل منع نبش القرب ونقل امليت بعد دفنه؛ ملا فيه ِمن انتهاك حرمة 
امليت، وخمالفة ما كان عليه سلف األمة.

= والنسائي )79/4، برقم 004)(، وابن ماجه ))/478، برقم 6)5)(، وقال الرتمذي: 
حسن صحيح.

)))  األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف )464/5).
الشهداء ونبش قبورهم«، وقد سبقت اإلشـارة هلا  ينظر: فتوى: »حكم نقل جثث    (((

ص )66(.
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دفنه  بعد  »ونبشه  النووي:  قال  لرضورة،  ونقله  القرب  نبش  وجيوز   
للنقل وغريه حراٌم إال لرضورة: بأن ُدفن بال غسل، أو يف أرض أو ثوب 

مغصوبني، أو وقع فيه مال، أو دفن لغري القبلة ...«))).
مكان  يف  ُدفن  كمن  معتربة  حلاجة  والنقل  النبش  الفقهاء  أجاز  كام   
للنجاسة،  جمرى  هي  أرض  يف  ُدفن  أو  البيوت،  وبني  كاحلدائق  مأهول 
أو طريق عام للناس، أو كان عرضة لنبش السباع الضارية، ونحو ذلك.

ويدخل يف هذا اجلواز: نقل امليت إذا خيف من االعتداء عىل قربه من 
قبل شبيحة النظام وغريهم.

 أما نبُش القرب وإخراُج امليت بعد دفنه ونقُله لتقريبه من أهله أو دفنٍه 
يف بلده فغري جائز؛ ألن ذلك ليس من احلاجات املعتربة.

 قال ابن اهلامم احلنفي: »واتفقت كلمُة املشايخ يف امرأة ُدفن ابنها وهي 
غائبة يف غري بلدها، فلم تصرب، وأرادت نقله أنه ال َيسعها ذلك«))).

فنبش قبور املوتى ال جيوز إل للرضورة، أو احلاجة املعتربة.
مسألة )5(: تغسيل أشالء القتىل والصالة عليها)3):

يقفد  أو  القصف  بسبب  بعضه  إال  يوجد  ال  الثورة  يف  القتىل  بعض 
)))  منهاج الطالبني وعمدة املفتني ص ))6).

)))  فتح القدير ))/)4)).
)3) ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 7، بعنوان: »كيف نغسل أشالء القتىل ونصيل 

عليهم«، صدرت يوم األحد بتاريخ: 8) صفر 433)هـ، املوافق ))/)/))0)م.
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بعضه حتت التعذيب، فكيف ُيتعامل مع هذه األشالء؟
الكفايات  فروض  ِمن  عليه  والصالة  وتكفينه  املسلم  امليت  تغسيل 
التي ال تسقط بفقد بعضه، ولذلك إذا وجد امليت أشالًء مقطعة، أو مل 
يوجد منه إال بعضه، فالواجب جتميع أشالء وأعضاء كل ميت عىل ِحدة، 

وإن تعذر معرفة أصحاب هذه األشالء، فترتك متفرقة كام هي.
وجيب تغسيل هذه األشالء، وتكفينها، والصالة عليها، حتى لو كان 
املوجود منها بعُض امليت َكَيِدِه أو رجله فقط، ويدفن كلُّ ميت أو اجلزء 
ر ذلك، فيجمع يف القرب الواحد بني  املوجود منه يف قرب مستقل، إال إن تعذَّ

أكثر من ميٍت للرضورة.
ثم إن ُصيل عىل امليت ثم وجد جزء آخر منه: فتغسل هذه األجزاء، 

وتكفن، وتدفن يف املقربة، وال ُيصىل عليها.
ر تغسيل امليت لشدة اإلصابة فإنَّه ُيصّب عليه املاء صًبا دون  وإذا َتَعذَّ
م بالرتاب، فَيرِضُب رجٌل الرتاب بيديه،  ر ذلك ُيمِّ مسِّ جسده، فإن تعذَّ

ويمسح هبام وجه امليت وكفيه.
تعذر  أو  اإلصابة،  لشدة  بالرتاب  تيميمه  أو  تغسيله  يمكن  مل  وإن   

َمسِكه والتعامل معه: فإنَّه يُكفن دون غسل أو تيمم.
وأما الشهداء الذين ُقتلوا خالل االشتباك واملواجهة مع النظام املجرم 
فهؤالء ُيدفنـون يف ثيـاهبم التي قتلوا فيهـا دون تغسـيل، وال تكفـني، 
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وال صالة، وكذلك احلكم فيام وجد من أشالئهم.
عىل  ودفنه  وتكفينه  غسله  يف  امليت  حقَّ  ُتسقط  ال  واملشقة  فاحلاجة 
جيوز  الشديدة  واحلاجة  التعّذر  حصول  عند  لكن  به،  الالئق  الوجه 

االنتقال عنها إىل املتاح من ذلك بحسب االستطاعة.
مسألة )6(: تأخري هدم القباب التي عىل القبور درًءا  للمفسدة)1):

القبور  القبور، واألمر بتسوية  البناء عىل  بالنهي عن  - جاء اإلسالم 
املرشفة؛ فعن جابر  قال: )هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن جُيّصص القرب، وأن 
ُيقعد عليه، وأن ُيبنى عليه())). وجتصيص القبور: تبييضها باجلّص، وهو 

اجلري. 
والبناء  فيها  والصالة  القبور  عىل  املساجد  »فاختاذ  القرطبي:  وقال 

عليها، إىل غري ذلك مما تضمنته السنة ِمن النهي عنه ممنوٌع ال جيوز«)3).
والواجب إزالُة املشاهد والقباب التي عىل القبور، وبذلك أمر النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، وجرى عليه عمل الصحابة وأهل العلم وحكام املسلمني؛ فعن أيب 

بالقبور«،  يتعلق  فيام  »فتاوى  بعنوان:  السوري،  اإلسالمي  املجلس  فتوى  ينظر:   (((
صدرت بتاريخ: 4 ربيع اآلخر 436)ه، املوافق 4)/)/5)0)م.

وفتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 39، بعنوان: »حكم هدم األرضحة والِقباب املبنية عىل 
القبور«، صدرت يوم السبت بتاريخ: 9 صفر 434)هـ، املوافق ))/))/))0)م.

)))  أخرجه مسلم ))/667، برقم 970).
)3)  تفسري القرطبي )0)/379).
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اهلّياج األسدي قال: قال يل عيل بن أيب طالب: )أال أبعُثك عىل ما بعثني 
عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ أن ال تدع متثـااًل  إال طمسـَته، وال قرًبا  ُمرِشًفا))) 

إال سّويَته())). 
ُيبنى  ما  َمن هَيدم بمكة  الُوالة  ِمن  الشافعي: »وقد رأيُت  قال اإلمام 

فيها، فلم َأَر الفقهاَء َيعيبوَن ذلك«)3).
و قال ابن حجر اهليتمي: »جتُب املبادرة هلدم املساجد والقباب التي 
إذ هي أرض ِمن مسجد الرضار؛ ألهنا ُأسست عىل معصية  القبور؛  عىل 
رسول اهلل، وكانت هذه الفتوى يف عهد امللك الظاهر, إذ عزم عىل هدم 
كلِّ ما يف القرافة ِمن البناء كيف كان، فاتفق علامُء عرصه أنه جيب عىل ويل 

األمر أن هيدم ذلك كلَّه«)4).
- إال أنَّ هدم هذه املشاهد واألبنية وإزالتها مرشوط بأال يؤدي هدمها 
إىل منكر أعظم منه، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرتك األمر خمافة أن يؤدي إىل فساد 

أكرب، كام يف تركه هدم الكعبة وإعادهتا عىل قواعد إبراهيم)5).

)))  أي مرتفًعا عن األرض.
)))  أخرجه مسلم ))/666، برقم 968).

)3)  األم ))/6)3).
)4)  الزواجر عن اقرتاف الكبائر ))/87)).

)5)  أخرجه البخاري )00/4)، برقم 586)(، ومسلم ))/)38، برقم 537(: من 
حديث عائشة ريض اهلل عنها.
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قال احلافظ ابن حجر: »ويستفاد منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف 
املفسدة«))).

والناظر حلال البالِد التي تنترُش فيها تلك القباب واألرضحة ُيدرك أن 
الناس متعلقون هبا  يف االستعجال هبدمها مفاسد عظيمة، فطوائف من 
أشدَّ التعلُّق، ويرون تعظيمها ِمن الدين، فهدُمها قبل تبيني أمرها سيزيد 
ِمن التعلُّق هبا والتعصب هلا، وسيستعدي املجتمع عىل الدعاة املصلحني 
بام يؤدي إىل ُكرههم والتنفري منهم، ويف هذا ِمن الصد عن سبيل اهلل ما 
فيه، فال بّد أن يسبق ذلك النصُح والبياُن للناس حتى يتمكن اإليامن من 

القلوب.
ج  والتدرُّ بالرفق  الناس  بأخذ  إال  يكون  ال  املقصود  هذا  وحتقيُق 
فيتوّجه -يف هذا  لذا  الدين،  والبعد عن  التجهيل  من  بعد عقوٍد طويلٍة 
الوقت- عدم االستعجال هبدمها أو إزالتها، واالنرصاف بداًل  ِمن ذلك 
إىل تعليم الناس الدين الصحيح، وحتذيرهم من هذه البدع وآثارها عىل 

الدين.
يستدعي  املفاسد  درء  إىل  احلاجة  وقيام  واملفاسد  املصالح  فاعتباُر 
دينهم  أمور  الناس  تعليم  إىل  القبور  عىل  التي  املخالفات  إزالة  تأخري 

وهتيئتهم لذلك.

)))  فتح الباري ))/)0)).
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املبحث اخلامس
يف الزكاة

مسألة )1(: تعجيل الزكاة إلغاثة الشعب السوري)1):
األموال التي يشرتط لوجوب الزكاة فيها حوالُن احلول جيوز تعجيُل 
البرصي  احلسن  قول  فهو  العلم،  أهل  مجهور  عند  حلوله  قبل  زكاهتا 
عبيد  وأيب  راهويه  بن  وإسحاق  واألوزاعي  والزهري  جبري  بن  وسعيد 

القاسم بن ساّلم، وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة.
ويدل هلذا القول ظاهر السنّة، فعن عيل ريض اهلل عنه : )أّن العباس 

سأل النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف تعجيل صدقتِه قبل أن حتّل، فرّخص له يف ذلك())).
الزكاة: فمنهم َمن  ل فيها  ُتَعجَّ التي  السنني  ولكنهم اختلفوا يف عدد 
قال سنة، ومنهم أجازها سنتني، ومنهم َمن أجازها مطلًقا ، واألوىل أْن 

ال ُتعّجل الزكاة أكثر ِمن سنتني.
واحلاجة  الفاَقَة  جيد  املأساوي  السوري  الشعب  واقع  يف  والنَّاظر 
)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: )، بعنوان: »حكم دفع الزكاة مقدًما  إلغاثة 

الشعب السوري«، صدرت يوم األربعاء 3 صفر 433)هـ، املوافق 8)/))/))0)م.
)))  أخرجه أبو داود )3/ 66، برقم 4)6)(، والرتمذي ))/ 56، برقم 678(، وحسنه 

النووي واأللباين.



الفصـل الثانـي

75

الشديدة بسبب جهاد شعبنا وصربه عىل ظلم ِالنظام، مما يدعو أصحاَب 
املاّسُة، وربام  فاحلاجُة  مقّدًما،  أمواهلم ولو  بدفع زكاة  املسارعة  إىل  املال 

الرضورة يف بعض األحيان تقّوي األخذ هبذا القول.
فحاجة املستفيدين للزكاة واضطرارهم هلا مما جييز تعجيل دفعها إليهم 

لسّد فاقتهم.
مسألة )2(: نقل زكاة املال وصدقة الفطر إىل سورية)1):

َمن  به  يقيم  الذي  املكان  يف  الفطر  وصدقة  الزكاة  إخراج  األصُل 
خيرجها، ونظًرا الشتداد احلاجة، وكثرة املحتاجني فيجوز نقل زكاة املال، 

وصدقة الفطر إىل سورية. 
مسألة )3(: دفع الزكاة لتجهيز املستشفيات امليدانية وأجور األطباء)2):

ِمن  وغريهم  املجاهدين  تعالج  التي  املشايف  إلقامة  الزكاة  دفع  جيوز 

الفطر  صدقة  تقدير  يف  »فتوى  بعنوان:  السوري،  اإلسالمي  املجلس  فتوى  ينظر:    (((
وفدية العاجز عن الصوم لعام 438)هـ«، صدرت بتاريخ: )) رمضان 438)هـ، املوافق 

6/6/ 7)0)م.
التي  األنواع  وما  الفطر،  زكاة  »أحكام  بعنوان:   ،(9 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  وفتوى 
 (3 بتاريخ:  السبت  يوم  صدرت  ؟«،  والالجئني  الفقراء  عىل  جتب  وهل  منها؟  خترج 

رمضان 433)هـ، املوافق ))/8/))0)م.
لتجهيز  الزكاة  دفع  بعنوان: »هل جيوز  الشام اإلسالمية رقم: 3،  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
بتاريخ: 4 صفر 433)هـ،  يوم اخلميس  امليدانية وأجور األطباء«، صدرت  املستشفيات 

املوافق 9)/))/))0)م.
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املرشوع،  اجلهاد  ِمن  املجرم؛ ألّن عملهم  للنظام  واملقاومني  املتظاهرين 
]التوبة:60[،   ے﴾  ھ  ﴿ھ  الزكاة:  مصارف  يف  تعاىل  قال  وقد 
ويدخل يف ذلك تزويد املشايف باألدوية، ودفع أجور األطباء واملعاونني.

 وقد صدر قرار من جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي 
بإباحة »رصف سهم املجاهدين من الزكاة يف تنفيذ مشاريعهم الصحية 
باجلهاد،  يستحقون  أهنّم  إىل  اإلشارة  وفيه  واإلعالمية«)))،  والرتبوية 
ويستحّقون أيًضا ِمن جهة احلاجة، فهم جماهدون ومهاجرون، وحمتاجون 
من فقراء أو مساكني أو أبناء سبيل، وتضّمن بيان أّن اإلنفاق عىل الفقراء 
واملحتاجني ِمن أموال الزكاة ال يقترص عىل إطعامهم وكسوهتم فقط، بل 
يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياهتم، ومنها املشاريع الصحية 

واملدارس التعليمية ونحوها مما يعترب من رضورات احلياة املعارصة. 
يف  يدخل  مما  اجلرحى  وعالج  امليدانية  املشايف  عىل  اإلنفاق  إّن  ثّم   
مرصف: ﴿ھ ھ ے﴾، حتى مع التضييق يف مدلوله وقرصه عىل 
اجلهاد باملعنى العسكري، فإن اجلهاد اليوم مل يعد مقصوًرا عىل أشخاص 
املجاهدين وحدهم، بل أصبح تأمني اجلهة الداخلية وقوهتا جزًءا ال يتجزأ 
مما يسمونه )االسرتاتيجية العسكرية(. واملهاجرون بكل معاناهتم ومآسيهم 
هم بعض ثامر احلرب وإفرازها ونتاجها، فالبّد ِمن رعايتهم وتوفري ما يلزم 

)))  يف قراره رقم: 7، يف الدورة رقم: 9، بتاريخ 6)/0)/5)4)هـ.
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حلياهتم احلياة املناسبة، وتعليم أبنائهم وعالجهم حتى يطمئن املجاهدون 
أقوياء  جهادهم  يف  فيستمرون  مضيعني،  غري  وراءهم  أهليهم  أن  إىل 

صامدين، وأي خلل أو ضعف يف هذه اجلهة يعود عىل اجلهاد بالرضر. 
ويؤيد هذا ما جاء يف الصحيح ِمن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن َخَلَف غاِزًيا يف أهِله 
بخرٍي فقد َغَزا()))، ونـص بعض الفقهـاء: أّن الغـازي ُيعَطى من سـهم 

﴿ھ ھ ے﴾ نفقَته ونفقَة عياله ذهاًبا ومقاًما ورجوًعا«))). 
داخل يف سهم )يف سبيل اهلل( ابتداء، فإن احلاجة املاسة لإلنفاق عىل 

هذه املصارف وغريها جتيز اإلنفاق عليها من مال الزكاة.
الرضورة  إىل  أحيانًا  يصل  قد  بام  الظروف  واشتداد  احلاجة  فمسيس 
وهالك بعض النفوس عند تأخري أو ترك عالجها مما يقوي القول بجواز 

اإلنفاق عىل هذه املستشفيات وعالج املرىض.  
أن  له  وهل  واملحتاج،  الالجئ  عىل  الفطر  زكاة  جتب  هل   :)4( مسألة 

خيرجها ِمن املعونة التي يتسّلمها)3):
جيب عىل الفقري واملسكني والالجئ إخراج زكاة الفطر إذا َمَلَك زيادة 

من   )(895 برقم   (506  /3( ومسلم   ،)(843 برقم   (7  /4( البخاري  أخرجه    (((
.  حديث زيد بن خالد اجلهني

)))  املجموع )7/6))).
الفقراء  عىل  جتب  وهل  منها؟  خترج  التي  األنواع  وما  الفطر،  زكاة  »أحكام  فتوى:    (3(

والالجئني؟«، وقد سبقت اإلشارة هلا ص )75(.
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زكوات  ِمن  الزيادة  هذه  استفاد  ولو  العيد،  ليلة  عياله  قوته وقوت  عن 
الفطر، أو غريها من الصدقات؛ ألنَّه مستطيع ألداء الزكاة. 

فإن كان لديه زيادة قليلة عن قوته وقوت َمن يعوله: فإنَّه خيرج ما يستطيع 
إخراجه، ويبدأ بنفسه، ويسقط عنه الباقي، فإن مل يكن يملك تلك الزيادة: 

فال زكـاة عليـه؛ لقوله تعاىل: ﴿ہ ہ ہ ھ ﴾ ]التغابن: 6)[.
التي يأخذها الشخص ِمن  وال بأس بإخراج زكاة الفطر ِمن املعونة 
اجلمعيات اخلريية؛ ألهنا أصبحت يف ملكه، وله أن يترّصف هبا كام يريد.

ألدائها،  مستطيعًا  دام  ما  الفطر  زكاة  عنه  ُتسقط  ال  الفقري  فحاجة 
ورشوطها متحّققة فيه.

مسألة )5(: إخراج زكاة الفطر نقًدا حلاجة الفقراء ملخـتلف األصـناف 
أو صعوبة إدخال الطعام إىل املناطق املحررة )1):

إىل  نقًدا  الفطر  زكاة  إخراج  جيوز  ال  أنَّه  إىل  الفقهاء  مجهور  ذهب 
مستحقيها؛ ألّن األصل يف العبادات التوقيف، وقد ورد الرشع بالنص 
أنَّ  كام  بعده،  من  وصحابته  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  به  عمل  ما  وهو  الطعام،  عىل 
ويومـه،  العيد  ليلة  واملسـاكني  الفقراء  إطعـام  الفطر  زكاة  ِمن  احلكمة 

مع  الفطر  »زكاة  بعنوان:   ،50 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  وفتوى  السابق،  املرجع    (((
املوافق  العملة«، صدرت يوم اخلميس 7) رمضان 434)هـ،  تغري األسعار واضطراب 

5)/3/7)0)م.
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ال توفري حاجاهتم ِمن امللبوسات واملساكن وغريها، فتلك تلبيها الزكاة 
والصدقات األخرى، لكن جيوز دفُعها نقًدا ملن يقوم برشاء الطعام، ثم 
أهل  قوت  بغالب  الزكاة  م  ُتقوَّ احلالة  هذه  ويف  مستحقيها،  عىل  يوزعه 

البلد، فينظر كم ثمن الصاع من ذلك الصنف، ثم يشرتى هبا الطعام .
واألخذ بمذهب اجلمهور وإخراج الطعام هو االحتياُط الذي ينبغي 
التمسك به ما دام ذلك ممكنًا، ولكن إذا صُعب إيصال الطعام للمناطق 
للمشقة،  دفًعا   حرج؛  دون  نقًدا  هلم  الفطر  زكاة  دفع  فيجوز  املحارصة 

ومراعاًة ملصلحة املحتاج))).
فاشتداُد احلاجة إىل النقد يف املناطق املحارصة ونحوها مما يقوي األخذ 

بقول َمن جييز دفع زكاة الفطر نقًدا.  
مسألة )6(: أثر الغالء يف قدر زكاة الفطر)2):

فإنَّ زكاة الفطر فريضة عىل كل فرد ِمن املسلمني، واألصل أن تؤدَّى 
طعاًما من قوت البلد، سواء غال ثمنه أو رخص، فال أثر لغالء األسعار 
)))  وبالنظر إىل جتويز الّسادة احلنفية وعدد ِمن الفقهاء اآلخرين إلخراج القيمة يف صدقة 
الفطر، ومراعاًة ملصلحة الفقراء واملحتاجني يف هذه األحوال واألزمنة فقد أفتى املجلس 
للمحتاجني واألقرب  األنفع  تكون هي  القيمة، وربام  إخراج  بجواز  السوري  اإلسالمي 
إىل حتقيق مقصد الشارع يف إغنائهم أيام العيد. انظر: فتوى املجلس اإلسالمي السوري: 
سبقت  وقد  438)هـ«،  لعام  الصوم  عن  العاجز  وفدية  الفطر  صدقة  تقدير  يف  »فتوى 

اإلشارة هلا ص )75(.
)))  ينظر: األسئلة عىل الفتوى السابقة.
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أو انخفاضها يف إخراج زكاة الفطر؛ إذ الواجب إخراج صاٍع من الطعام 
عن كّل فرد، سواء انخفض ثمنه أو غال، ما دام الشخص مالًكا  ما يزيد 

عىل قوته وقوت عياله.
غريهم  عن  الزكاة  بإخراج  واملوكلني  اخلريية  للجمعيات  وجيوز 
ونحوهم: مجع زكاة الفطر نقًدا ولو قبل العيد بأيام أو أسابيع، ثم رشاء 
الزكاة،  إلخراج  املرشوع  الوقت  يف  املستحقني  عىل  وتوزيعه  الطعام، 
ويكون تقديُر سعر صاع الطعام وقت مجع الزكاة، مع االحتياط بزيادة 

املقدار نظًرا لتذبذب العملة، أو يكون تقدير ثمنها بالعمالت املستقرة.
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املبحث السادس
يف الصوم

مسألة )1(: حكم اإلفطار يف هنار رمضان للمجاهدين)1):
 األصُل يف املجاهدين أن يصوموا كبقية املسلمني؛ لعموم األدلة، وإذا 
كان املجاهد مسافًرا جاز له الفطُر مطلًقا؛ ألنَّه داخل يف عموم املسافرين 

نَّة واإلمجاع. الذين يباح هلم الفطر بالكتاب والسُّ
أما املجاهد املقيم غري املسـافر فإن كان ال يشق عليه الصوم، أو كان 

ال يقاتل يف النهار: فاألصُل أن يصوم كبقية املسلمني.
مع  وبخاصة  الصوم،  عليه  ويشق  النهار  أثناء  جياهد  كان  إن  وأما   

حرارة الصيف فجمهور أهل العلم عىل أنَّه جيوز له الفطر؛ ملا ييل:  
إباحة  بل  السفر،  ملجرد  الفطر  ِمن  أوىل  املقيم  املجاهد  فطَر  أّن   -(
ألن  بجوازه؛  أحق  فإهنا  احلالة  هذه  يف  إباحته  عىل  تنبيٌه  للمسافر  الفطر 

املصلحة احلاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من املصلحة بفطر املسافر.
 )- أنَّ الفطر عند لقاء العدو ِمن أسباب القوة، وقد أمرنا اهلل تعاىل 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 3)، بعنوان: »حكم اإلفطار يف هنار رمضان 
للمجاهدين«، صدرت يوم السبت بتاريخ: ) رمضان 433)هـ، املوافق ))/7/))0)م.
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]األنفال:  ٴۇ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  قال:  كام  القوة  باختاذ 
60[، والتَّقوي عند لقاء العدو مقصد رشعٌي، وهو ال يتحصل إال بالفطر 

مصبِّحو  )إّنكم  مكة:  فتح  يوم  لصحابته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال  وقد  والغذاء، 
كم، والفطُر أقوى لكم، فأفطِروا())). عدوِّ

 3- أنَّ إباحة الفطر ليست خاصة باملسافر واملريض، بل هي مباحُة 
ملن خيش تلف نفسه بالصوم أو أفطر من أجل حتقيق مصلحة عظيمة، قال 
الرشيعة  قواعد  من  معلوم  التلف  خلشية  اإلفطار  »ووجوب  الشوكاين: 

كلياهتا وجزئياهتا، كقوله تعاىل:﴿ڃ چ چچ چ ڇ ڇ       ڇ 
 ](6 ]التغابن:   ﴾ ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  وقوله:   ](9 ]النساء:  ڇ﴾ 

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إِذا أمرتكم بأمٍر فْأتوا ِمنه ما استطعتم())). 
فاحلاجة واملشقة جتيز للمجاهد اإلفطار يف هنار رمضان ليتقوى به عىل 

قتال األعداء.
مسألة )2(: فطر املجاهد قبل خروجه من بيته أو مركز النطالق)3):

جيوز للمجاهد الفطر ولو مل خيرج من بيته للتقّوي عىل اجلهاد، لكـن 
ال يفطر إال بعد أن يغلب عىل ظنه اخلروج للقتال.

. أخرجه مسلم ))/789 برقم 0)))(، من حديث أيب سعيد اخلدري  (((
ِمن   :)(337 برقم   ،975/(( ومسلم   ،)7(88 برقم   ،7(88( البخاري  أخرجه    (((

. حديث أيب هريرة
)3)  فتوى: »حكم اإلفطار يف هنار رمضان للمجاهدين«، وقد سبقت اإلشارة هلا ص ))8(.
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فإن أفطر وخرج، ومل جيد قتااًل ورجع: ففطره صحيح، وال إثم عليه، 
وال يلزمه اإلمساك بقية النهار، لكن ال جيوز له املجاهرة بفطره.

وعليه  وغريهـم  املجاهدين  ِمن  مات  عّمن  الصـيام  حكم   :)3( مسألة 
صوم)1):

َمن كان معذوًرا يف فطر رمضان، واستمّر عذُره إىل وفاته فليس عىل 
أوليائه قضاء؛ ألنه معذور يف ذلك.

أّما إن كان له قدرة عىل الصوم ومل َيصم حتى مات فالصيام باٍق يف 
ذّمته، وذهب بعُض أهل العلم إىل أّن وليَّه أو أبناءه يصومون عنه بعدد 
ريض  عباس  ابن  حلديث  امليت؛  عن  ذلك  وجيزئ  أفطرها،  التي  األيام 
أمي  إّن  اهلل  رسول  يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  إىل  رجٌل  )جاء  قال:  عنهام  اهلل 
ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: »نعم، فديُن اهلل أحقُّ أن 

ُيقىض())).
أفطره  يوم  كّل  عن  أطعم  الصوم:  يستطع  مل  أو  الويل  يصم  مل  فإن 

املجاهد مسكينًا.
فُيكتفى  أّن ولّيه ال يصوم عنه، وحينئذ  إىل  العلم  أكثر  أهل  وذهب 
باإلطعام، فال تكون احلاجة إىل تربئة ذّمة امليت مبيحًة للصيام عنه عندهم. 

)))  املرجع السابق.
)))  أخرجه البخاري )35/3، برقم 953)(، ومسلم ))/804، برقم 48))).
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مسألة )4(: فطر رمضان لسكان املخيامت السورية يف تركيا ونحوها)1):
ِمن األحكام املتعلقة باملسافر مرشوعية الفطر يف رمضان، فهل يسوغ 
وربام  األشهر  تبلغ  طويلة  مدة  فيها  يقيمون  الذين  املخيامت  لسكان 

السنوات أن يقرصوا الصالة؟
الذي يظهر ِمن حال سكان املخيامت أهنم صاروا مقيمني، وخرجوا 
عن حكم املسافرين، فالواجب يف حّقهم أن ال يرتّخصوا برخص السفر، 
وأن يصوموا يف رمضـان، وَمن يرتك الصوم ِمن سـكان املخيامت فرّبام 

ال يقضيه أبًدا.
فليس هلم الرتّخص برخص السفر بدعوى احلاجة واملشقة.

مسألة )5(: إثبات هالل رمضان وشوال يف مناطق النظام)2):
تقّدم عند احلديث عن صالة العيد أّن النظام السوري فاقد لرشعيته، 
والواجب  خروجه،  أو  رمضان  شهر  دخول  إثبات  يف  عليه  يعتمد  وال 
عىل الثوار يف الداخل تشكيل هيئة رشعية ترتائى اهلالل، وتكون اجلهة 
فالواجب  ذلك،  ر  تعذَّ فإن  وخروجه،  الشهر  دخول  إثبات  يف  املعتمدة 

متابعة الدول املجاورة لسورية، والتي تعتمد الرؤية الرشعية.
الالجئني  خميامت  يف  للمقيمني  رمضان  يف  والفطر  الصالة  قرص  »حكم  فتوى:    (((

السوريني«، وقد سبقت اإلشارة هلا ص ))6(.
سبقت  وقد  والعدوان«،  البطش  ظل  يف  العيد  وصالة  العيد  دخول  »حكم  فتوى:    (((

اإلشارة هلا ص )63(.
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املبحث السابع
يف اجلهاد

مسألة )1(: هل جيب اجلهاد بالنفس عىل املرأة يف سورية؟)1)
أو دفع، والجيب  املرأة عليها اجلهاد سواء كان جهاد طلب  ال جيب 
وألّن  القتال،  أهل  من  ليست  ألهنا  القتال؛  ساحات  إىل  الربوز  عليها 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يستنفر النساء يف غزوة أحد واألحزاب مع أّن اجلهاد فيهام 
كان جهاد دفع، بل جعلهّن يف احلصون)))، ولكن عىل املرأة أن تدفع عن 

نفسها إذا اعتدي عليها.
أن  ذلك عىل  من  مانـع  فال  الرشعية  بالشـروط  خرجـت  إذا  ولكن 
ال يكون ذلك ظاهرة عامة بحيث يكون هلن كتائب وفصائل ثم خيالطن 

الرجال.
فوجود احلاجة ال يوجب اجلهاد بالنفس عىل النساء.

)))  ينظر: رشح ميثاق املقاومة السورية، إعداد هيئة الشام اإلسالمية ص ))6).
)))  ينظر: سرية ابن هشام ))/0))).
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مسألة )2(: الترتس أو الدروع البرشية )1):
ِمن  الّدماء  معصومي  من  برشية  دروًعا   أو  ترًسا   العدو  يتخذ  قد 
األرسى والنساء واألطفال، واألصُل أنه ال جيوز الرمي الذي قد يفيض 
إىل قتل الرتس إال إذا ترتب عىل ذلك رضر أكرب ِمن تركهم، فإذا ترّتس 
فيجوز  املسلمني  عىل  منهم  واخلوف  القتال  التحام  حال  يف  هبم  العدو 
اإلمكان؛  قدر  هبم  ترتسوا  الذين  املسلمون  ويتوّقى  ورميهم،  قتاهلم 
ألّن يف ترك قتاهلم ورميهم رضًرا  عىل املسلمني، فُيدفع الرضر األعظم 

بارتكاب األخف.
عىل  منهم  اخلوف  وعدم  القتال،  التحام  غري  يف  هبم  ترتسوا  إذا  أما 
قتلهـم،  إىل  ضـرورة  ال  ألنه  الرتس؛  ورمي  قتاهلم  جيوز  فال  املسلمني 
وال يرتتب عىل عدم قتلهم أذى للمسلمني، وحرمُة دم املسلم أعظم ِمن 

مصلحة قتل الكفار.
مسألة )3(: إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام)2):

فيها الرضر إعطاء األمان للمجرمني ِمن غري  التي وقع  القضايا  ِمن 

)))  ينظر: رشح ميثاق املقاومة السورية، باب: أحكام املجاهد بالنفس يف سبيل اهلل، ص 
.((0((

األمان  إعطاء  »حكم  بعنوان:   ،(0 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:   (((
املوافق  433)هـ،  شعبان   (( بتاريخ:  األربعاء  يوم  صدرت  النظام«،  وجنود  للشبيحة 

))/7/))0)م.
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نظر للمصالح واملفاسد ويف هذا األمر تفصيل:
)- إذا أعطى أحُد املسلمني األمان ألحد املحاربني أو جمموعٍة منهم 
فأمانه الزٌم جلميع املسلمني، ال جيوز هلم نقضه وال خرقه، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )ِذّمُة 
اهلل  لعنُة  فعليه  مسلاًم   أخفر  فَمن  أدناهم،  هبا  يسعى  واحدة،  املسلمني 

واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهلل منه رصًفا وال عداًل())).
أحُدهم  ن  أمَّ فإذا  كأمان مجيعهم،  املسلمني  أحِد  أمان  أّن  واملقصود: 

حربًيا َحُرم عىل غريه التعرض له.
)- اشرتط العلامء لصحة األمان ولزومه: أالَّ يرتتب عليه رضر يعود 

عىل املسلمني.
املعقود رضٌر  املعايل اجلويني: »يشرتط أال يكون يف األمان  أبو  قال   
األمان  كان   ، جاسوًسا  أو  الكفار،  طليعَة  ن  أمَّ فلو  املسلمني،  إىل  عائٌد 

باطاًل«))).
والوضـع يف سـورية)3) يقتـيض ِمن قادة الكتـائب وكـافة العناصـر 

. أخرجه البخاري )8)/77)، برقم 7300( من حديث عيل  (((
ومعنى قوله )ِذّمُة املسلمني(: عهد وأمان املسلمني، و)يسعى هبا أْدناهم(: أي أقلُّهم، َفُيقبل 
واألمان،  العهد  نقض  و)َأْخَفَر(:  ذلك،  ونحو  عبًدا،  أو  فقرًيا،  كان  وإن  مسلم  أي  أمان 

ًفا  وال َعْداًل(: نافلة وال فريضة، وقيل: توبة وال فدية. و)رَصْ
)))  هناية املطلب )7)/474).

)3)  يف أوائل الثورة.
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حاالت  يف  إال  والقناصة  والشبيحة  األمن  لعنارص  األمان  يعطوا  أال 
املجرمني عن  انكفاف رشِّ هؤالء  يتحقق ِمن خالهلا  خاصة واستثنائية، 
الناس؛ ألّن مقتىض األمان تركهم ليذهبوا يف حال سبيلهم، ويف هذا فساد 
ورضر عظيم عىل الناس، ملعاودهتم اإلفساد يف األرض بقتل املتظاهرين 

وقنصهم.
كأن  أماًنا مرشوًطا،  يكون  أن  األمان:  احلاجة إلعطاء   واألوىل عند 
حماكمتكم  برشط  أو  أنفسكم،  تسليم  برشط  األمان  نعطيكم  هلم:  يقال 
حماكمة عادلة، أو انشقاقكم عن اجليش والتحاقكم بركب الثورة، ونحو 

ذلك.
 ويف حال إعطاء األمان هلم مع وجود رضر من وراء هذا األمان: فإن 

األمان يكون باطاًل غري الزم.
ولكن ال جيوز استئناف قتال َمن أعطي له هذا األمان الباطل إال بعد 
إعالمهم بذلك؛ لوجود شبهة األمان، ونفًيا للغدر واخليانة، كام قال تعاىل: 
﴿ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀہ ﴾ ]األنفال: 58[ أي: 

أعلمهم بنقض أماهنم حتى تصري أنت وهم سواء يف العلم بالنقض.
 وقال ابن تيمية: »ومعلوم أن شبهة األمان كحقيقته يف حقن الدم«))). 
فال بّد ِمن اعتبار حتقق احلاجة يف إعطاء األمان، واالقتصار عىل القدر 

)))  الصارم املسلول ))/)9)).
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الذي تتحقق به؛ لئال يفيض إىل وقوع الرضر باملسلمني، وحصول املفاسد.
مسألة )4(: حماسبة املنشّق عن جرائمه السابقة)1):

- َمن تاب إىل اهلل تعاىل ِمن هذه اجلرائم وانشقَّ عن النظام قبل القدرة 
العسكرية  األعامل  خالل  ارتكبها  التي  اجلرائم  عىل  حُياسب  فال  عليه، 
والتي هي ِمن طبيعة احلرب، وال يضمن شيًئا أتلفه ِمن األنفس واألموال 
مما وقع خالل القتال واالشتباك، فقد نصَّ العلامء عىل أنَّ جنايات الُبغاة 
واخلوارج والكفار واملرتدين يف احلرب: ال ضامن فيها، وال فرَق يف هذا 
بني أن يكون التائب كافًرا  أصلًيا، أو مرتًدا ، أو معاهًدا ، أو مسلاًم  ظامًلا  

باغًيا.
العسكرية  باألعامل  يتعلق  ال  مما  املنشقُّ  ارتكبها  التي  اجلرائم  أما   -
ِمن  الرسقة  أو  عمًدا،  املدنيني  قتل  أو  كـاالغتصاب،  املعتادة،  احلربية 
ألهنا  منه؛  اآلدميني  حقوق  استيفاَء  متنع  ال  فتوبُته  ذلك،  ونحو  بيوهتم، 
جنايات خاصة ال تعلُّق هلا باحلرب، وليست ِمن أعامله، والتوبة ال ُتسقط 

حقوَق العباد.
قال النووي: »فلو أتلف يف القتاِل ما ليس ِمن رضورِة القتاِل، وجب 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم 53، بعنوان: »هل حُياسب املنشق عن النظام 
املوافق  القعدة 434)هـ،  بتاريخ: 7) ذو  يوم اخلميس  السابقة؟«، صدرت  عىل جرائمه 

0/3)/3)0)م.
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ضامُنه قطًعا«))).
مطالبة  بعد  إال  عليه  القصاص  يقام  أو  منه  احلقوق  تؤخذ  ال  ولكن 

أولياء الدم بذلك.
األحكام  يف  تنفعه  ال  التوبة  هذه  فإّن  عليه  القدرة  بعد  تاَب  من   - 
ا توبُة إكراه واضطرار غالًبا ، ويكون حكمه حينئذ حكم  الدنيوية؛ ألهنَّ

األسري ُيفعل فيه ما هو األصلح من قتل أو منٍّ أو فداء.
تأثري هلا يف إسـقاِط حدٍّ  القـدرِة، فال  الّتوبُة بعد  »أّما  املاوردي:  قال 

.(((» وال حقٍّ
عنهم  تسقط  ال  النظام  عن  باالنشقاق  اجلنود  ترغيب  إىل  فاحلاجة 
قبل  بالتوبة  عنهم  يسقط  وإنام  القتال،  رضورة  ِمن  ليست  التي  احلقوق 

القدرة ما وقع منهم أثناء املعارك. 
مسألة )5(: طاعة األوامر يف قتل املتظاهرين)3):

مل  إن  بالقتل  د  وهُيَدَّ املدنيني،  املتظاهرين  بقتل  اجلندي  يؤمر  عندما 
كام  اجلريمه؟  هذه  عىل  اإلقدام  له  يبيح  عذًرا   اإلكراه  يعترب  فهل  يفعل 

)))  روضة الطالبني )0)/56).
)))  احلاوي الكبري )3)/)37).

بقتل  األوامر  يطيع  »هل  بعنوان:   ،( رقم  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:   (3(
املوافق  433)هـ،  صفر   4 بتاريخ:  اخلميس  يوم  صدرت  ؟«،  نفسه  لينجي  املتظاهرين 

9)/))/))0)م.
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أهنم  يتبني  الثوار  قبل  ِمن  عليهم  ُيقبض  الذين  النِّظام  أرسى  بعض  أّن 
قتلوا ِمن املتظاهرين وحيتجون بأهنم عبيد مأمورون!! وال شك أن ذلك 
ليس عذًرا  مقبواًل  فيام أقدموا عىل ارتكابه ِمن القتل، وقد قّرر العلامء أّن 
اإلنسان لو ُأكره حقيقًة عىل قتل غريه فليس بمعذور يف قتله، وال يسقط 

ذلك عنه العقوبة الرشعية من القصاص وغريه.
حمالة  ال  سُأقَتل  فإنني  املتظاهرين  أقتل  مل  إذا  :إنني  املكَره  قال  فإن 
وقد حصل أمام عيني مثل ذلك , فيقول له الرشع: ُكْن املقتول وال تكن 
القاتل، وأطع النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال: )ستكوُن فتنٌة، وأحداٌث واختالٌف، 

فإن استطعت َأن تكوَن املقتوَل ال القاتَل، فافعْل())).
وعن أيب الدرداء  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ُيؤتى بالقاتِل واملقتوِل 
، َسْل هذا فيَم قتلني؟ فيقوُل: أي ربِّ أمرين  يوَم القيامِة فيقوُل: أي ربِّ

هذا، َفُيؤخُذ بأيدهِيام مجيًعا فُيقذفاِن يف النار())).
 وقد أمجع العلامُء عىل أّن الـُمكَره عىل القتل مأموٌر باجتناب القتل، 
املبارش  َأْقَدَم عىل قتله فذهب كثرٌي منهم إىل وجوب القصاص عىل  فإن 

والـُمكِره . 
وقال   ، عرفطة  بن  خالد  حديث  من   )((499 برقم   ،(77/37( أمحد  أخرجه    (((

حمققو املسند: حسن لغريه.
الطرباين، ورجاله  »رواه  برقم ))3))(:  الزوائد )99/7)،  اهليثمي يف جممع  قال    (((

كلهم ثقات«.
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فاإلكراه ليس عذرًا يف قتل األبرياء باتفاق العلامء.
مسألة )6(: قتل اجلواسيس )العواينية()1):

ِمن  كثرٍي  عىل  املجرم  النظام  اعتمد  السورية  الثورة  انطالق  مع 
اجلواسيس الذين ينقلون إليه أخبار الناشطني واملعارضني واملجاهدين، 
بأماكنهم، ويدّلونه عىل عوراهتم وأرسارهم، وقد يرتتب عىل  وخيربونه 
أخبارهم االعتقال أو القتل أو القصف أو غريه من األرضار العظيمة، 
فظهرت احلاجة إىل بيان حكمهم الرشعي، ومعرفة الوسائل املعتربة يف 

دفع رشهم، والتخّلص ِمن أذاهم.
حكم اجلاسوس املسلم الذي يتجسس عىل املسلمني لصالح أعدائهم، 
دائر بني: القتل كام هو مذهب املالكية، أو التَّعزير كام هو مذهب مجهور 

العلامء.
 عندما  بلتعة  أيب  بن  اختالفهم يف ذلك: حديث حاطب  وسبب 
راَسَل كفار قريش خمرًبا  هلم بقدوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص لغزوهم)))، فمن يرى أنَّ 
حكمه التعزير يستدل بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقتله، وَمن يرى قتله يستدل بأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أقّر عمر  عىل إرادة قتله، ولكنه عّلل املنع بأنه ِمن أهل بدر، 
اجلاسوس  قتل  جيوز  »هل  بعنوان:   ،6 رقم  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:   (((
بتاريخ: )) صفر  )العوايني( يف سورية أو إيذاء أوالده وزوجته؟«، صدرت يوم األحد 

433)هـ، املوافق 5)/)/))0)م.
)))  أخرجه البخاري )59/4، برقم 3007(، ومسلم )4/)94)، برقم 494)).
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ولوال ذلك لكان حكمه القتل. 
قال ابن القيم: »والصحيُح: أنَّ َقْتَله راجع إىل رأي اإلمام، فإن رأى 

يف قتله مصلحة للمسلمني قتله، وإن كان استبقاؤه أصلَح استبقاه«))).
عن  خيتلفون  سورية  يف  املوجودين  واجلواسيس  املخربين  ولكّن 
اجلاسوس الذي ذكره الفقهاء والذي يقوم بالتجسس عىل دولة لصالح 
عىل  الشعب  أفراد  بعض  ِمن  قائم  سورية  يف  فالتَّجسس  أخرى،  دولة 
ليس  عليه  املرتتِّب  واألثر  والتَّجسس  احلكم،   نظام  لصالح  بعض 
أخبار  نقل  عىل  عمله  يقترص  من  اجلواسيس  فمن  واحدة:  درجة  عىل 
املطلوبني،  أماكن  عن  خيرب  الذي  ومنهم  فيها،  املشاركني  أو  املظاهرات 
ومنهم َمن يرتتب عىل جتسسه قتل نفس أو انتهاك عرض، كام أّن معرفة 
أمر هؤالء اجلواسيس قائم يف بعض احلاالت عىل اخلرب املؤكد واملوثوق، 

ويف حاالت أخرى قائم عىل جمرد الظن، مما يؤدي إىل اهتام األبرياء. 
الرشعية  للهيئات  اجلواسيس  أمر  رفع  املسألة:  هلذه  احللول  وأقرب 
والقضائية للنظر يف حال كلِّ شخص ِمن هؤالء، وأدلة إثبات كونه ِمن 
املخربين، ومقدار الرضر الذي ترتب عىل عمله، واحلكم الذي يستحقه:

فَمن مل يرتتب عىل عمله رضٌر كبري يف النفس والعرض فال جيوز قتله، 
والتشهري،  والتوبيخ،  التهديد،  الزجر:  أساليب  ِمن  أمكن  بام  يزجر  بل 

)))  زاد املعاد يف هدي خري العباد )3/)37).
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واإليذاء املعنوي أو املادي. 
وأما َمن عمَّ رضره واشتدَّ أذاه، حتى وصل إىل األنفس واألعراض، 
ففي هذه احلال ُتتخذ العقوبات املناسبة، والتدابري الكفيلة بكف أذاه عن 

املسلمني، ولو وصل األمر إىل القتل.
ه وهٌن عىل اإلسالم وأهله، وقتٌل،  قال الذهبي: »إذا ترتَّب عىل جسِّ
أو هنٌب، أو يشء من ذلك، فهذا ممن سعى يف األرض فساًدا   أو سبٌي، 
اهلل  فنسأل  العذاب،  عليه  وحق  قتله،  فيتعنيَّ  والنسل،  احلرث  وأهلك 

العفو والعافية«))). 
وال ُيكتفى يف مثل هذه األمور بمجرد الظّن والتهم واإلشاعات، بل 
ال بد من قيام الدليل الرشعي املعترب عىل إدانة املخرب أو العوايني، كام أنه 
ال جيوز االعتداء عىل أقارب اجلواسيس بالقتل أو االعتداء أو اإليـذاء 
أو االختطاف؛ ألن القريب ال يؤخذ بجريرة قريبه، وحرمة دم ومال هذا 

﴿ۇئ  تعاىل:  قال  كام  الناس،  عامة  من  غريه  ومال  دم  كحرمة  القريب 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ﴾ ]األنعام: 64)[.

وهذه العقوبات ُقررت يف حّق اجلواسيس لدفع رضرهم، وحفظ ما 
قد يؤدي إليه رّشهم ِمن فوات الرضوريات اخلمس للشعب . 

)))  الكبائر للذهبي ص )36)).
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مسألة )7(: حكم النسحاب ِمن املدن وجبهات القتال)1): 
األصُل هو وجوب الثبات عند مواجهة العدة، ونظًرا لطبيعة اجلهاد 
يف سورية، من وجود كتائب متعددة تعتمد يف قتاهلا للنظام عىل مبدأ »الكّر 
والفّر«، فنرى أنَّه من اخلطأ تطبيق أحكام الفرار واالنسحاب التي ذكرها 
أمام جيشني  فلسنا  اجلهاد،  بحذافريها عىل هذا  الدفع  الفقهاء يف جهاد 
متقابلني بحيث يرتتب عىل هزيمة جيش املسلمني ذهاب بالد اإلسالم.

ولذلك: جيوز -واحلالة هذه- الثبات يف املوضع، أو االنسحاب منه 
كتائب  أو  بجبهات  التحاقا  أو  له،  واستدراًجا  للعدو  خداًعا  وتغيريه؛ 
االنسحاب  للمجاهدين  وجيوز  القتال،  مصلحة  تقتضيه  ما  وفق  أخرى 
إذا مل يكن يف الصمود أو التمسك باملنطقة كبري فائدة، أو إذا َعُظَم القتل 
واخلسارة يف صفوفهم، كام فعل خالد بن الوليد  يف االنسحاب بجيش 
املسلمني يف غزوة مؤتة، وقد أثنى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل فعله، وسامه سيف اهلل.

حرمة  ِمن  قداسة  أكثر  ليست  فإهنا  مقدسة  األرض  كانت  ومهام 
نيا َأْهوُن عىل اهلل ِمن قتِل  املسلم، قال عبد اهلل بن عمرو : »َلَزَواُل الدُّ

رجل مسلم«))).
من  االنسحاب  »حكم  بعنوان:   ،5( رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
املوافق  434)هـ  القعدة  ذو   (5 بتاريخ:  السبت  يوم  صدرت  القتال«،  وجبهات  املدن 

))/3/9)0)م.
)))  أخرجه الرتمذي )68/3، برقم 395)(، والنسائي )7/)8، برقم 3987( مرفوًعا =
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ونظر ابُن عمَر يوًما إىِل الكعبة فقال: »ما أْعَظمِك وَأعظَم ُحرمتِك، 
واملؤمن أعظُم حرمة عند اهلل منِك«))).

ولكن ال بّد عند االنسحاب ِمن مراعاة مجلة من األمور:
كان  إذا  األحوال  بأي حال من  املعركة  االنسحاب من  )- ال جيوز 

سيرتتب عليه انتهاك النظام حلرمات املسلمني.
الكتائب  بقية  مع  بالتنسيق  االنسحاب  قرار  يكون  أن  بد  ال   -(
ختٍل  فيه  أو  بالكتائب،  ببقية  يرض  بحيث  مفاجًئا  يكون  وأال  املجاهدة، 
عن جبهة قتالية وفتحها أمام العدو، وال بد قبل االنسحاب من إخالء 

السكان اآلمنني أو إخبارهم قبل مدة كافية لالنسحاب.
القتَل  والشيوخ  والولدان  النساء  من  املستضعفون  خيش  إذا   -3
واستباحَة احلرماِت واألعراِض فيجوز هلم النجاُة بأنفسهم إىل أماكن آمنة.
واحلاجة  الرضورة  بمدى  منوط  واجلبهات  املدن  ِمن  فاالنسحاب 

املتحّققة، والرضر املرتتب عىل البقاء. 
مسألة )8(: عقد اهُلدن واملصاحلات مع النظام السوري)2):

 يطرأ عىل املسلمني الضعف فيحتاجون إىل عقد اهلدن واملصاحلات 
= وموقوًفا، ورجح أهل العلم املوقوف.

)))  أخرجه الرتمذي )378/4، برقم )03)).
)))  فتوى: »حكم عقد اهُلدن واملصاحلات مع النظام السوري«، وقد سبقت اإلشارة هلا 

ص )56(.
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مع العدو، ويف ذلك تفصيل:
)- األصل يف اهلُدن مع العدو أهنا مرشوعٌة إذا وجدت احلاجة إليها، 
وحتققت املصلحة منها، وبام أن اهلُدن واملصاحلات مع »النظام السوري« 
تغلب عليها املفاسد، وتتخّلف املصالح، مع تكرار الغدر واخليانة، فال 
ص هبا يف حاالٍت  عة والقدرة، وإنام يرخَّ جيوُز اإلقداُم عليها يف حال السَّ
خمصوصة إذا توفرت فيها الرشوط الرشعية، وقد أمجَع العلامء عىل جواِز 
اهلدنة عند احلاجة إليها، وُرجحان املصلحة املرتتبة عليها، قال النووي: 
»ويف األحاديِث دليٌل جلواِز مصاحلِة الكفار، إذا كان فيها مصلحة، وهو 

جُممع عليه عند احلاجة«))).
 )- األصُل يف معاملة عصابات النظام السوري املجرمة، التي تسعى 
فُع، حتى  يف األرض بالبغِي والفساد، وحتارب اهلل ورسوله: القتاُل والدَّ
ها، وُتصان النفوُس واألعراُض واألمواُل من اعتدائه وطغيانه،  ينكفَّ رشُّ
وقد ثبت من تكراِر جتربِة السنواِت السابقِة إخالُل النظام السوري املجرم 
من  بمعظم  َغدره  مع  معه،  املعقودة  واملصاحلات  اهلدن  رشوط  بمعظم 
هادنه وصاحله، قتاًل، واعتقااًل، مع حماولة اإلفساِد والتجسس، وإحداِث 
استغالِل  أو  املعنوية،  الروح  وإضعاِف  واملجاهدين،  الناس  بني  رَشخ 
املصاحلاِت يف تركيز عدوانه عىل مناطق أخرى، فاألصُل يف هذه اهلُدن 

)))  رشح النووي عىل صحيح مسلم )))/43)( بترصف يسري.
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واملصاحلات: املنُع؛ لتخلِِّف املقصوِد منها يف الغالب.
عقِد  يف  املنكوبة  املناطق  لبعض  خمصوصة  حاالٍت  يف  ص  ُيرخَّ  -3 
قت املصلحُة املعتربة من ورائها، وتوفرت فيها الرشوط  هدنة معه إذا حتقَّ

الرشعية، وهي:
الرشط األول: وجود الرضر احلقيقي الذي ال يمكن دفعه أو الصرب 
عليـه، بأن خُيشى عىل املجـاهدين أو املدنيـني من الفنـاء، أو مـن َعنٍَت 

ال طاقة هلم به، فلهم دفع ذلك عنهم.
وقال القرايف: »وإن كان ]أي الصلح[ ملصلحٍة نحو العجِز عن القتاِل 
ِعَوض، عىل وفق  بغري  أو  بِِعَوض  فيجوُز  الوقت احلارض،  أو يف  مطلًقا 

الرأي السديد للمسلمني«))).
لكنَّ دفع اخلطر عن بعض املدن أو املجاهدين جيب أال ُيزاَل بإرضاِر 
ُر اخلاُص  ل الرضَّ بقيِة املدن أو الفصائل املجاهدة، عماًل بقاعديت: )ُيتحمَّ

ر ال ُيزال بمثله(. ر العام(، و)الرضَّ لدفِع الرضَّ
 الرشط الثاين: أن تكوَن اهلدنة صادرًة عن أهِل الرأي واملشورة من 
ينوبون عن اإلمام حال عدم وجـوده،  املجاهدين؛ ألهنم  العلامء وقادة 
فال بدَّ من توافق أهل الرأي والشوكة يف تلك املنطقة؛ إذ لو ُأعطي حقُّ 
املجاهدين،  صف  كشقِّ  عظيمة،  املفاسد  لكانت  جمموعٍة،  لكل  اهلدنة 

)))  الذخرية )499/3).
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ومنِح العدّو قوة ملواجهة الذين مل هيادنوه، فال بّد من احلذِر من االنفراد 
بمثل هذه املصاحلات؛ حتى ال تكون وبااًل عليهم وعىل عموم املسلمني.

 الرشط الثالث: أال يكون فيها رشط فاسد، كمخالفِة أصٍل رشعي، 
أو العودة عىل املجاهدين أو املسلمني برضر أعظم من املصلحة املتحققة 
بالرجوِع  فسادها  أو  الرشوط  هذه  صالحية  وُتعرف  الصلح،  وراء  من 
إىل أهل العلم، واخلربة واملشورة؛ فام جيوز يف وقٍت قد ال جيوُز يف وقٍت 
آخر، َحسب الرضورة واألحوال؛ ألنَّ أمَر املصاحلات من باب السياسة 

الرشعية التي ُتبنى عىل جلِب املصالِح ودرء املفاسد.
فوجود احلاجة املعتربة وحتّقق املصلحة مما يبيح عقد اهلدن واملصاحلات 

مع النظام. 
مسألة )9(: اإلكراه عىل التجنيد اإلجباري يف جيش النظام السوري)1): 

-ال جيوز االنضامم جليش النظام املجرم؛ ملا فيه من اإلعانة عىل قتل 
حق،  بغري  النفس  قتل  تعاىل  اهلل  م  حرَّ وقد  الدماء،  ومعصومي  األبرياء 

وجعله من أعظم الذنوب التي ُيعىص هبا.
﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ  قال تعاىل: 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم 66، بعنوان: »حكم من ُأكره عىل االلتحاق 
حمّرم   (0 اخلميس  يوم  صدرت  السوري«،  النظام  جليش  اإلجباري  التجنيد  بحملة 

436)هـ، املوافق 3)/))/4)0)م.
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ڻ﴾  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
]النساء:93[.

وقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َلْن يزاَل املؤِمُن يف ُفسَحة من ِدينه ما مل ُيِصْب 
دما حراًما())).

 -من ُأكِره عىل اخلروج مع جيش النظام: فليس له طاعته يف قتل أحٍد 
من املسلمني ولو خيش عىل نفسه القتل أو االعتقال والتعذيب، فاإلكراه 
ارتكب  فقد  فإن فعل ذلك  املعصومة،  األنفس  قتل  له  يبيح  ليس عذًرا 

جرًما عظياًم، واكتسب إثاًم كبرًيا.
ِة أّنه إذا ُأكره عليه بالقتـِل أّنه  وقال ابن العريب: »فال خالَف بني األمَّ
الَّذي  البالِء  بِقتِل غرِيه؛ ويلزمه أن يصرَب عىل  َيفدَي نفَسه  ال حيلُّ له أن 

ينزل به«))).
ض لإلكراه: االحتياُط لنفسه،  التعرُّ  -جيب عىل َمن يغلب عىل ظنه 
جيد  مل  ولو  احلواجز،  عىل  املرور  أو  ْوق،  السَّ مناطق  يف  الوجود  بتجنب 

مناًصا إال باخلروج ِمن املنطقة التي يعيش فيها: وجب عليه ذلك.
ٌة أو جرت عليه حمنٌة:  قال ابن بطال: »فالواجب عىل كلِّ َمن أدركته ِذلَّ
ة، وربام  ع اهلل عليه ِمن األرض، فإن له يف ذلك ِخرَيَ أن خيرج إىل ما وسَّ

)))  أخرجه البخاري )9/)، برقم )686( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.
)))  أحكام القرآن )60/3)).
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كان الذي جرى عليه ِمن املحنة سبًبا أراد اهلل به إخراجه ِمن تلك البلدة 
ره له يف غريها«))). خلرٍي قدَّ

النظام يف جرائمه، والواجب جتنّب  يبيح مشاركة جيش  فاإلكراه ال 
األسباب التي تعّرض الشخَص للوقوع حتت اإلكراه عىل املشاركة فيها.

مسألة )10(: مشاركة الفصائل يف حتالفاٍت وتلّقيها للّدعم)2): 
 جيوز للفصائل املجاهدِة مشاركُة غريها يف عملياٍت عسكريٍة هلا فيها 
مصلحٌة رشعيٌة، كام جيوز هلا يف الّظروف احلالية تلّقي الّدعم بمختلف 
أنواعه ِمن الّدول اإلسالمية وغري اإلسالمية -بضوابطه الرّشعية- لدفع 
ما أصاب الّشعَب الّسوريَّ ِمن املعاناة البالغة واحلرج الّشديد، سواء كان 
االنفصالـية  الكردية  امليليشيات  حرب  يف  أو  النظام،  مواجهة  يف  ذلك 
العمليات  املارق، وِمن ذلك االشرتاك يف  الدولة  تنظيم  أو  )ب ك ك(، 
التي تدعمها تركيا يف الّشامل الّسوري ، وهي ِمن باب االستعانة باملسلم 
يف  تركيا  به  تقوم  ما  فحقيقُة  الباغي،  اخلارجي  أو  املعتدي  الكافر  عىل 
الشامل السوري أّنه عمليٌة عسكريٌة يقودها بلٌد مسلٌم ضّد جهاٍت معاديٍة 
للمسلمني، حماِربة للّشعب الّسوري، وهو ِمن الّتعاون عىل الرّب والّتقوى.

)))  رشح صحيح البخاري ))/)9).
ورية يف حتالفاٍت عسكرية وتلّقيها للدعم الّدويل«،  )))  فتوى: »حكُم مشاركة الفصائل السُّ

وقد سبقت اإلشارة هلا ص )53(.
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يتحالف  أن  للشعب  يبيح  البالغة  واملعاناة  امللّحة،  احلاجة  فَتحّقُق 
ويتلّقى الدعم لتحقيق املصالح املعتربة، وودرء املفاسد قدر اإلمكان.

مسألة )11(: رفض التعاون مع الكتائب والتشكيالت بسبب الختالف 
يف أهداف اجلهاد)1):

ال بّد ِمن تقرير أّن اجلهاد القائم يف سورية ِمن باب جهاد الّدفع هلذا 
النظام املجرم املعتدي عىل احلرمات واألموال، فقتاله ودفعه ِمن أوجب 

الواجبات.
واحلالة  نظرها،  وجهات  واختالف  وتعّددها  الكتائب  كثرة  ومع 
األمنية يف البالد: فقد يصعب التوحيد بينها أو جتميعها يف تشكيل واحد، 
لكن هذا ال يغني عن وجوب التنسيق فيام بينها إلسقاط النظام، سواء يف 
التدريب ونحو ذلك، وال بأس من احتفاظ  التسليح، أو  التخطيط، أو 
كل كيان بخصوصيته وهيكليته يف هذه الظروف، وخاصة مع ما ذكر من 

خشية اخليانة أو الغدر.
غري  التوجهات  أصحاب  مع  والتحالف  والتعاون  املشاركة  فتجوز 
املرضية إذا كان القصد من ذلك حتقيق أهداف نبيلة كرّد العدوان ورفع 
الظلم وإعادة احلقوق ألصحاهبا، وقد دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حلف الفضول 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 8)، بعنوان: »حكم األموال التي يغنمها الثوار 
يف سورية«، صدرت يوم الثالثاء بتاريخ: 3) شعبان 433)هـ، املوافق 3 /7/))0)م.
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ألهلها،  احلقوق  وإعادة  املظلومني  عن  الظلم  رفع  هبدف  املرشكني  مع 
وأخرب أنه لو ُدعي إليه يف اإلسالم ألجاب.

أّما التفرق والتناحر والتخيل عن املنارصة: فإنه ِمن أعظم املحرمات؛ 
النظام  وتقوية  للمجاهدين،  وإضعاف  الصفوف،  زعزعة  من  فيه  ملا 

املجرم.
وال بّد ِمن البدء باحلوار والنقاش حول األمور املختلف فيها متهيًدا 

لتوحيد اجلهود وردم هوة اخلالف، ولو جزئًيا  قدر املستطاع. 
فمسيس احلاجة إىل االجتامع والتعاون عىل دفع مفسدة االعتداء عىل 
األنفس واحلرمات مما يبيح الدخول يف حتالفات مع أصحاب االجتاهات 

غري املرضية. 
مسألة )12(: الستعانة بالكفار عىل اخلوارج)1):

اختلف أهل العلم يف حكم االستعانة بغري املسلمني يف قتال اخلوارج، 
فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، ولكن ِمن اخلطأ تنزيُل كالم الفقهاء 
وأهل  واخلوارج  البغاة  قتال  يف  بالكّفار  »االستعانة  بـ  املتعّلق  الّسابقني 

الكفر« عىل الوضع الّسوري احلايل، وذلك لوجوه:
املَعّدة  املستقّرة ذات اجليوش  الّدول  به  ُيراد  إّنام  الفقهاء  )-أّن كالَم 

ورية يف حتالفاٍت عسكرية وتلّقيها للدعم الّدويل«،  )))  فتوى: »حكُم مشاركة الفصائل السُّ
وقد سبقت اإلشارة هلا ص )53(.
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التي متلك خيارها وقرارها، فاألصُل فيها أن تستغني بنفسها وقوهتا عن 
االستعانة بالكفار ولو يف قتاِل كّفاٍر آخرين. أّما املسلمون يف سورية فهم 
مضطهدون مستضعفون ال دولَة هلم، واستنجاُدهم بغريهم إّنام هو ِمن 
باب »دفع الّصائل املعتدي«، فالّصائل الّظامل املعتدي سواء كان كافًرا أم 
مسلاًم جيوز دفُعه بكلِّ ما يمكن دفُعه به، واالستنجاُد بالكافر لدفعه هو 
ِمن باب الرّضورة أو احلاجة امللّحة، فال ُيشرتط فيها ما ذكره الفقهاء ِمن 

ضوابط االستعانة بالكّفار يف الغزو.
)- احلاُل يف سوريَة اليوَم ُيعدُّ ِمن أشّد حاالِت االضطرار؛ فالّشعُب 
الّسوري تكالب عليه األعداُء عىل اختالف مشاريعهم ومصاحلهم ِمن 
الّرافضية،  والعصابات  والّصفوي،  الّرويس  وحليفيه  الفاجر،  النّظام 
والّتضييق  الّدويل،  التآمر  مع  اخلوارج  وتنظيم  الكردية،  وامليليشيات 
العاملي، والّتخاذل اإلقليمي حتى ضاقت عليه األرُض بام رُحبت، وبلغ 
غايَته،  االستضعاف  وِمن  أشّدها،  املعاناِة  وِمن  أقصاها،  الرّضورة  ِمن 
واالختيار،  الّسعة  حال  ِمن  به  املتعلقة  الفتاوى  إصدار  يف  فاالنطالُق 
وخمالفٌة  للواقع،  وجمافاٌة  الّشعب،  هلذا  ظلٌم  والّتمكني  القوة  واعتبار 

للرّشيعة، ومعلوٌم أّن )الرّضورات تبيح املحظورات(.
قال اخلطيب الرشبيني: »وال يستعان عليهم بكافر ألّنه حيرم تسليطه 
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عىل املسلم إاّل لرضورة«))).
3- أّن االستعانَة التي منعها الفقهاُء هي االستعانة بالكافر عىل أهل 
يف  عليهم  املستعان  وأّما  اخلارجني،  البغاة  عىل  أو  املسلمني،  ِمن  العدل 
والّدين  امللة  أعداء  الكّفار  ِمن  صائٌل  فاجٌر  غادٌر  حلٌف  فهم  صورتنا 
واخلوارج املارقني، فليست مسألُتنا ِمن جنس املسألة التي منعها مجهوُر 

الفقهاء قدياًم.
4- أّن ما جيري عىل أرض سورية اليوم هو رصاُع مصالَح ونفوٍذ بني 
دول متعّددة، فالبحُث يف خضّم هذه الرّصاعات عن خمرٍج لشعبنا بتقاطع 
املصالح واستغالل الّتناقضات أمٌر مرشوٌع؛ فقد أِذن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لنُعيم 
بن مسعود  حينام أسلم يف غزوة اخلندق بالّتورية واستغالل عدم ثقة 
اليهود وقريش، كام عرض عىل  ببعض إلفشال حتالف  بعضهم  احللفاء 
غطفاَن ثلَث ثامر املدينة لريجعوا عن نرصة قريش ويشقَّ صّف حتالِفهم.

البغاة  بالكفار عىل  الفقهاَء اشرتطوا جلواز االستعانة  بأنَّ  القوُل   -5
واخلوارج: )أن ال يكون يف ذلك رضٌر وأذية عىل املسلمني، وأال يكون 
السوري  الواقع  يف  العتباره  وجَه  ال  املسلمني(:  عىل  للكّفار  ظهوٌر  فيه 

اليوم:
- فالرّضُر واقٌع بأشدِّ أنواعه وصوره عىل املسلمني قبل هذا الّتدخل، 

)))  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ))/ 549).
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بالقتل والّتدمري واحلصار والّتجويع والّتهجري، فاالستعانُة بالكّفار اليوم 
ال يتوقع أن تزيد ِمن هذا الرّضر، بل املتوقع أن توقفه أو ختّففه.

يزول  أْن  خُيشى  ظهوٌر  سورية  يف  للمسلمني  فليس  الّظهوُر  وأّما   -
يتّم  أن  واملأموُل  حقيقًة،  واقٌع  الكّفار  ّظهوُر  بل  بالكّفار،  باالستعانة 
األعداء  بعض  ِمن  بالّتخلُّص  والّتسلُّط  الظُّهور  هذا  ختفيُف  باالستعانة 
ووقف أعامل القتل والّتدمري، مع ما سبق ِمن بيان حال الرّضورة والّشدة، 

فاملسألُة ِمن باب دفع املفسدة العظمى بارتكاب ما دوهنا.
لدفع  بالكافر  االستعانة  جعل  السوري  بالشعب  الرضورة  فاشتداد 
اجلهاد  وإفشال  األنفس  إهالك  يف  املستطري  ورشهم  اخلوارج  عدوان 

خيارًا مقبوالً سائغًا يف الرشيعة.
مسألة )13(: حتصن املجرمني باملساجد:

القتل  لعمليات  منطلًقا  ويتَّخذه  املسجد  يف  العدو  ن  يتحصَّ عندما 
تكن  ومل  باملسلمني،  رضر بالغ  ذلك  ويتحقق من  واإلفساد،  والتدمري 
هناك أي وسيلة أخرى لدفع رضرهم الشديد إال باهلجوم عليهم فيجوز 

ذلك برشط توقي اإلرضار باملسجد قدر املستطاع. 
 فإن كان الرضر املرتتِّب عىل بقاء اجلنود وأعوان النظام يف املسجد بقتل 
الناس وإيذائهم، أو تدمري ممتلكاهتم بالًغا، ومل يمكن دفعهم إال باستهداف 
أخف  بارتكاب  األشد  للرضر  دفًعا  ذلك؛  فيجوز  هدمه:  أو  املسجد 
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الرضرين، فحرمة دم املسلم أعظم عند اهلل تعاىل ِمن حرمة املسجد، قال 
نيا َأْهوُن عىل اهلل ِمن قتِل رجل مسلم«))). عبد اهلل بن عمرو : »َلَزَواُل الدُّ
ونظر ابُن عمَر يوما إىِل الكعبة فقال: »ما أْعَظمِك وَأعظَم ُحرمتِك، 

واملؤمن أعظُم حرمة عند اهلل منِك«))).
بأرسى  ترتسوا  إذا  الكفار  رمي  جيوز  أنه  عىل  اتفقوا  الفقهاء  أّن  كام 
عىل  اخلطر  وتأكد  ذلك،  إىل  الرضورة  دعت  إذا  القتال،  أثناء  املسلمني 
فعند  أكرب،  ورميهم  قتاهلم  عن  الكف  مفسدة  وكانت  املسلمني،  مجاعة 

ذلك يرمون عىل أن ُيقصد بالرمي إصابة الكفار)3). 
فالضطرار إىل دفع عادية املجرمني وعدم إمكان ذلك إال باستهداف 

ما حتّصنوا به ِمن املساجد يبيح استهدافها.
مسألة )14(: املعاملة باملثل يف اخلطف)4):

إلرهاب  اخلطف،  أسلوب  باتباع  وشبيحته  ومرتزقته  النظام  يقوم   
الناس وإرعاهبم وتوهني عزائمهم ال سيام يف خطف نسائهم، فهل جيوز 
)))  أخرجه الرتمذي )68/3، برقم 395)(، والنسائي )7/)8، برقم 3987( مرفوًعا  

وموقوًفا ، ورجح أهل العلم املوقوف.
)))  أخرجه الرتمذي )378/4، برقم )03)).

)3)  ينظر: أحكام املجاهد بالنفس ))/387).
العدوان واخلطف  نرد  »هل  بعنوان:  رقم: ))،  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:    (4(
اآلخر  ربيع   (( بتاريخ:  األحد  يوم  صدرت  ألذاهم؟«،  ا   وكفًّ للمجرمني  ردًعا   باملثل 

433)هـ، املوافق 3/4/))0)م.
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وإطالق  رشهم،  وكف  فعلهم  عن  ردعهم  بقصد  باملثل،  اعتدائهم  رّد 
رساح املخطوفني الذين ال ذنب هلم؟

دفٌع  فيه  إذا كان  باملثل يف اخلطف  ِمن معاملتهم  يمنع  ما  ليس هناك 
ِمن  الظلم  ودفع  االعتداء،  وردُّ  واإلجرام،  لألذى  وكفٌّ  للعدوان، 
األصول التي ُفطر عليها اإلنسان، وأقرهتا الرشائع الساموية، واألعراف 

البرشية، والقوانني الدوليَّة. قــال تعــاىل: ﴿ک ک ک ک  
ۉ  ﴿ۅ  وقوله:   ،](94 ]البقرة:   ﴾ ڳڳ  گ  گ  گ  گ 

ۉ ې ې ې ېى ﴾ ]النحل: 6))[.
قال:  عنهام  اهلل  ريض  حصني  بن  عمران  عن  مسلم)))  صحيح  ويف   
أصحاب  من  رجلني  ثقيٌف  فَأرست  ُعقيل،  لبنى  حلفاء  ثقيٌف  )كانت 
ُعقيل،  بني  ِمن  رجاًل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  وأرس  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
الوثاق، قال:  الَعضباء، فأتى عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف  وأصابوا معه 
أخذُتك  فقال:   .. أخذتني،  بم  فقال:  ما شأنك؟  فقال:  فأتاه،  يا حممد، 

بجريرة حلفائك ثقيف.ثم ُفدي بالرجلني(.
ولكن ال بّد ِمن التأكيد عىل أمرين:

أوًل: ال بّد أن يكون اختاذ القرار بذلك من قبل جلنة خمتصة من قادة 
عسكريني وأهل علم رشعيني، وال جيوز لألفراد وآحاد الناس القيام هبا 

)))  أخرجه مسلم )3/)6))، برقم )64)).
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ملا قد يرتتب عىل قيامهم هبا من مفاسد وفتن.
الطعام  يف  إليه  فُيحَسن  األسري،  معاملة  املخطوُف  ُيعامل  أن  ثانًيا: 

ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعاىل:  قال  كام  وامللبس,  واملسكن  والرشاب 
ٿ ٹ ٹ﴾ ]اإلنسان: 8 [.

فاملعاملة باملثل يف اخلطف وغريه يعترب من رضورات القتال وحاجاته 
التي ال بّد منها لتحقيق أهدافه.

مسألة )15(: املعاملة باملثل يف قصف قرى غري املسلمني املؤيدة للنظام)1):
هل جيوز قصف القرى العلوية ونحوها املشاركة يف املجازر أو تؤوي 
ِمن  تيرس  بام  الطاغية  هلذا  املنارصة  أو  هلم  آمنًا  مالًذا  تعترب  أو  الشبيحة 
القتال  أهل  ِمن  ليس  َمن  قتل  إىل  ذلك  يؤدي  أن  احتامل  مع  القذائف 

كاألطفال والنساء والشيوخ وغريهم.
ردُّ العدوان بمثله جائٌز، كام قال اهلل تعاىل: ﴿ڎ              ڈ      ڈ      ژ 
گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑڑ  ژ 
ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]البقرة: 94)[، فبينت اآلية 

جواز رد العدوان حتى لو كان يف الشهر احلرام.
وحُيرص عىل جتنب إصابة غري املقاتلني ما أمكن، فإن أصيب بعضهم 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 6)، بعنوان: »حكم العمليات التفجريية وَمن 
ُيقَتل فيها«، صدرت يوم السبت بتاريخ: )) رجب 433)هـ، املوافق )/6/))0)م.
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من  الدار  َأْهِل  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  سئل  وقد  جائز،  فهو  قصد  دون  تبًعا 
منهم()))  )هم  قال:  وَذرارهيم،  نساِئهْم  ِمن  فُيصاُب  ُيَبيَُّتوَن،  املرشكني 

ومعنى ُيبيَّتون: ُيغار عليهم لياًل .
أنَّه نصب املنجنيق عىل أهل الطائف)))،  وكذلك ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

مع أهنا قد تصيب بعض غري املقاتلني.
وال بّد ِمن النظر يف مآالت هذا العمل والقدرة عىل التعامل مع رّدة 
يف  واملفسدة  املصلحة  وتقدير  األعامل،  هذه  عىل  الوحشية  النظام  فعل 

ذلك بالرجوع لقادة الكتائب وأهل اخلربة والرأي.
حاجة  تشمله  مما  املحاربني  الكفار  قرى  قصف  يف  باملثل  فاملعاملة 

اجلهاد، وتتحقق به مصلحته.
مسألة )16(: املعاملة باملثل يف قتل النساء والصبيان)3):

- ال ريَب أنَّ مقاومة هذا النظام املجرم واالنتقام للضحايا األبرياء 

)))  أخرجه البخاري )4/)6، برقم ))30(، ومسلم )364/3)، برقم 745)(: ِمن 
. حديث الصعب بن َجّثامة

)))  ذكره الرتمذي حتت احلديث )4/)39، برقم )76)(، وأخرجه البيهقي يف السنن 
الكربى )44/9)، برقم 0))8)(، وقال ابن حجر يف بلوغ املرام ص )393(: »أخرجه 

 .» أبو داود يف املراسيل ورجاله ثقات، ووصله الُعقييل بإسناد ضعيف عن عيل
)3) ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: )5، بعنوان: »حكم قتل نساء وأطفال األعداء 
املوافق   434)هـ،  القعدة  ذو   4 بتاريخ:  الثالثاء  يوم  صدرت   باملثل«،  املعاملة  باب  من 

0)/3/9)0)م.
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عىل  الواجب  أن  إال  متاحة،  رشعية  وسيلة  بكل  الواجبات  أوجب  ِمن 
املسلم التقيد بالضوابط الرشعية يف ذلك، ومنها ما دلت عليه نصوص 
يف  إال  بالقتل،  وأطفاله  العدو  نساء  قصد  حتريم  من  والسنة  الكتاب 

حاالٍت خمصوصة قام الدليل عىل استثنائها، وهي ثالث حاالت:
)- االشرتاك يف القتال حقيقًة أو ُحكاًم.  

)- حال التَّبييت والغارات احلربية إذا احتيج إليه؛ لعدم القدرة عىل 
التمييز بينهم وبني غريهم من املقاتلني. 

َيْقِدُر  ال  بحيث  برشية  دروًعا   واختذهم  العدو  هبم  َترتَّس  إذا   -3
انسـحابه  أثناء  أو  آلياته  أو  املسلمون عىل مهامجته يف ثكناته أو حصونه 

إال بقتل هؤالء امُلَترَتس هبم.
النساء  قتل  يدلُّ عىل جواز  ما  املتقدمني  العلم  أهل  ليس يف كالم   -
والصبيان ِمن باب املعاملة باملثل، مع وجود الداعي له ِمن كثرة احلروب 

واإلجرام يف حّق املسلمني.
ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تعاىل:  بقوله  االستدالل  أما   -
ې ېى ﴾ ]النحل: 6))[، وقوله: ﴿ک ک ک ک  گ 
باملثل،  قتلهم معاملًة  ]البقرة:94)[، عىل جواز   ﴾ گ گ گ ڳڳ 

فهو استدالل يف غري حمله، وذلك ألمور:
)- أن املامثلة يف العقوبة: مرشوطة بكوهنا ال تشتمل عىل معصـية، 
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وال شك أن قتل النساء واألطفال معصية، لثبوت النهي عنه بإمجاع العلامء.
نفسه ال غريه، وقد دلت  اجلاين  العقوبة تكون مع  املامثلة يف  أنَّ   -(

قواعد ونصوص الرشيعة عىل أن املرء ال جيوز أن ُيؤخذ بجريرة غريه.
ٌة بام سبق من أدلة عدم  3- أن هذه اآليات هي نصوص عامة خمصصَّ

قتل النساء واألطفال.
فاحلاجة إىل األخذ بمبدأ املعاملة باملثل ال يبيح قتل النساء واألطفال؛ 

حلرمة قصدهم بالقتل، وورود األدلة يف ذلك.
مسألة )17(: حكم عمليات التفجري عن ُبعد مع احتامل إصابة أبرياء)1):
يف  بالّتفجري  النظام  جنود  رش  دفع  إىل  واملجاهدون  الثوار  حيتاج 
يف  ذلك  يكون  قد  لكن  هبا،  يمرون  التي  واألماكن  واآلليات  احلواجز 
أماكن سكنية، أو يف شوارع يرتادها املارة من املدنيني ممّا يؤّدي إىل قتل 

غري املقصودين يف بعض األحيان.
إن ُخيش أن تؤّدي التفجريات إىل قتل أناس ممن عصم الرشع دماءهم 
املارة وغريهم، فهي حمرمٌة وال جيوز اإلقدام عليها؛ ملا  ِمن الساكنني أو 

ييل: 
)- أّن القيام بعمليات تؤّدي إىل قتل األبرياء غالًبا هو بمثابة القتل 

ڳ  گ  گ  ﴿گ  بقوله:  تعاىل  اهلل  حّرمه  الذي  العمد 

)))  فتوى: »حكم العمليات التفجريية وَمن ُيقَتل فيها«، وقد سبقت اإلشارة هلا ص )09)(.
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ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ﴾ ]النساء:93[. وحّرمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )َلْن َيَزاَل امْلُْؤِمُن يِف 

ُفْسَحٍة ِمْن ِدينِِه َما مَلْ ُيِصْب َدًما َحَراًما())). 
َيِرْح  مَلْ  ُمَعاَهًدا  َقَتَل  )َمْن  املستأمنني:  من  املسلمني  غري  قتل  يف  وقال 

َراِئَحَة اجْلَنَِّة،  َوإِنَّ ِرحَيَها ُتوَجُد ِمْن َمِسرَيِة َأْرَبِعنَي َعاًما())). 
يف  مكة  كفار  بمباغتة  للمسلمني  يأذن  مل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أّن   -(
املسلمني  قتاهلم؛ لوجود بعض  إىل  الداعية  ديارهم مع وجود األسباب 
أذى  يصيبهم  أال  يؤَمن  ال  بحيث  عنهم  متّيزهم  وعدم  أظهرهم،  بني 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ       ٹ  ﴿ٹ  تعاىل:  قال  القتال، 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ   ڇڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک﴾  ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
ار عذاًبا ألياًم  بنا الكفَّ ار لعذَّ ]الفتح: 5)[، واملعنى: لو متيَّز املؤمنون ِمن   الُكفَّ

بأن أَبحنا لكم قتاهلم وَأِذّنا فيه.
ُز فيها ِمن استهداف َمن ال جيوز قتُله هلا  رَتَ 3- أّن التفجريات التي ال حُيْ

)))  أخرجه البخاري )7/6)5)، برقم 6469( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.
)))  أخرجه البخاري )55/3))، برقم 995)( من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل 

عنهام.
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نصيٌب ِمن قوله  ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن خرج عىل أمتي، يرضب برها وفاجرها، وال يتحاشى 
من مؤمنها، وال يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه())). 

والثورة،  اجلهاد  صورة  لتشويه  مادة  تشّكل  األعامل  هذه  أّن   -4
تعطي  أهنا  كام  واملسلمني،  اإلسالم  صورة  تشويه  إىل  ذلك  تعّدى  وربام 
مربًرا  قوًيا  للنظام يف اختالق عمليات وحشية ونسبتها للمدافعني عن 

حقوقهم املرشوعة. 
املفاسد  درَء  أّن  اإلسالمية  الرشيعة  يف  عليها  املتفق  األصول  وِمن   
ٌم عىل جلب املصالح، وقد قّرر أهل العلم أنه: »ليس  كلُّ سبٍب نال  مقدَّ
به اإلنساُن حاجَته يكون مرشوًعا  وال مباًحا ، وإنام يكون مرشوًعا   إذا 

غلبت  مصلحته عىل مفسدته ممَّا َأِذن فيه الرشُع«. 
فاحلاجة إىل استعامل التفجريات عن بعد ال يبيح القيام هبا يف أماكن 

تعّرض حياة املعصومني للخطر.
مسألة )18(: حكم انتحار األسري خشية اإلرضار باملجاهدين بام حيمله 

من أرسار)2):
الناشطني، أو يؤرس بعض املجاهدين ويف حوزته  ُيعتقل بعض    قد 
الكثري ِمن األرسار التي يؤدي إفشاؤها إىل رضر كبري بالثوار واملجاهدين، 

.  أخرجه مسلم )476/3)، برقم 848)( ِمن حديث أيب هريرة  (((
)))  فتوى: »حكم العمليات التفجريية وَمن ُيقَتل فيها«، وقد سبقت اإلشارة هلا ص )09)(.
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فإذا خيش أن ال يصرب عىل التعذيب، وقد يبوح بام عنده من معلومات 
فهل له أن حيمل معه سامًّ  ليتجّرعه يف مثل هذه احلال، أو حياول االنتحار؟
ذهب مجهور أهل العلم إىل إنَّه ال جيوز لألرسى املسلمني اإلقدام عىل 
الوعيد  من  النفس  قتل  يف  ورد  ملا  للتعذيب؛  تعرضهم  بحجة  االنتحار 

ڇ        ڇ  چ  چچ  چ  ﴿ڃ  تعاىل:  قال  األكيد،  والزجر  الشديد، 
ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڇ ڇ 
﴾ ]النساء: 9)-30[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن قتل  ڑ ڑ ک ک ک 
ًدا   نفَسه بحديدٍة فحديدُته يف يِده يتوّجُأ هبا يف بطنِه يف نار جهنم خالًدا  خملَّ
فيها أبًدا ، وَمن رشب سامًّ  فَقتل نفَسه فهو يتحّساه يف ناِر جهنم خالًدا  
خمّلًدا  فيها أبًدا ، وَمن ترّدى ِمن جبل فَقتل نفَسه فهو يرتّدى يف نار جهنّم 

خالًدا  خمّلًدا  فيها أبًدا())).
اجلراح  وتصيبهم  مكة،  يف  للّتعذيب  يتعّرضون    الصحابة  وكان 
ن  العظيمة يف املعارك ومل يأذن هلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص باالنتحار، بل إنه ملسو هيلع هللا ىلص قال عمَّ

انتحر بسبب شّدة جرحه يف القتال: )إىِل النّاِر())). 
التحقيق  من  للتخلص  والتمويه  اخلداع  حياول  أن  لألسري  ويمكن 
ِمن   :)(09 برقم   ،(03/(( ومسلم   ،)5778 برقم   ،(39/7( البخاري  أخرجه    (((

. حديث أيب هريرة
)))  أخرجه البخاري )4/)7، برقم)306(، ومسلم ))/05)، برقم)))(: من حديث 

. أيب هريرة
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والتعذيب، كام جيوز له أن يدافع عن نفسه ولو أدى ذلك لقتله، فإن قتل 
فهو شهيد.

ابتالٍء  من  يصيبه  ما  عىل  مثاُب  مأجوٌر  أنَّه  واملعذب  األسري  وليعلم 
وشدة، كام كان ملسو هيلع هللا ىلص يقول آلل يارس املعذبني يف مكة: )أبرشوا آل عامر، 

وآل يارس؛ فإّن موعدكم اجلنة())).
فاحلاجة إىل كتامن األرسار التي حيملها األسري، واخلوف من الرضر 

الناتج عن البوح هبا ال جييز اإلقدام عىل االنتحار.
الطبية والتدريب عىل  التجارب  مسألة )19(: حكم استعامل األسري يف 

اإلسعاف)2):
بإنسانيتهم  يليق  بام  أرساهم  مع  التعامل  املسلمني  عىل  الواجب 
الطبية  الالزم هلم حسب األصول  العالج  توفري  ذلك  وِمن  وكرامتهم، 

املعروفة وحسب املتوافر هلم.
ِمن عمـليات عالجـية عملـية،  األسري  بام حيتاجه  القيام  ذلك  وِمن 
املسعفني،  أو  املبتدئني  وال مانع من استثامرها يف تدريب بعض األطباء 

، وقال:  )))  أخرجه احلاكم يف املستدرك )438/3، برقم 5666( ِمن حديث جابر 
صحيح عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي. 

)))  ينظر: فتوى هيئة شام اإلسالمية رقم: ))، بعنوان: »حكم َمن وقع أسرًيا  يف أيدينا 
املوافق  433)هـ،  شعبان   (5 بتاريخ:  األحد  يوم  صدرت  السوري«،  النظام  جنود  من 

5)/7/))0)م.
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املخدر  استخدام  من  طبًيا  عليها  املتعارف  األصول  حسب  تتم  أن  عىل 
وتعقيم األدوات الطبية وغريها.

وأما إجراء عمليات جراحية ال حيتاج إليها املصاب وربام تؤذيه ملجرد 
حرمة  وانتهاك  املحرم،  التعذيب  ِمن  ألنه  جيوز؛  فال  والتعليم:  التجربة 

اإلنسان.
األرسى،  بأجساد  العبث  تبيح  ال  والتعليم  التدريب  إىل  فاحلاجة 

والقيام بإجراءات وعمليات ال حيتاجوهنا.
مسألة )20(: حكم الختطاف لتمويل الكتائب)1):

اختطاف التجار وغريهم ِمن أجل احلصول عىل فديٍة لتمويل الكتائب 
ِمن املحرمات، وهو منكٌر وبغٌي وظلٌم واعتداٌء عىل الناس اآلمنني، وَمن 
أفتى به فقد قال منكًرا ِمن القول وزوًرا،  وهذا الفعل الشائن فيه حماذير 

ومنكرات عدة، منها:
النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )إّن اهلل حرم  الناس بغري حّق، وقد قال  )- أخذ أموال   
عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم 

هذا، يف بلدكم هذا())).
عنوة  الزكاة  أخذ  »حكم  بعنوان:   ،(4 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:   (((
واالختطاف لتمويل الكتائب«، صدرت يوم االثنني بتاريخ: 4 رمضان 433)هـ، املوافق 

3)/7/))0)م.
)))  أخرجه البخاري  ))/ 77)، برقم )74)( ِمن حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.
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 )- ترويٌع للمؤمنني اآلمنني، ومحل السالح عليهم، وال حَيِلُّ ذلك يف 
دين املسلمني، قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ال حَيِلُّ ملسلٍم أْن ُيَرّوَع مسلاًم()))، ويف 

الَح فليس ِمنّا())). احلديث الصحيح: )َمن محل علينا السِّ
)َمن  قال ملسو هيلع هللا ىلص:  بينهم، وقد  الفتنة  املسلمني، ونرُش  تفريُق مجاعِة   -3  
خـرج عىل أمتي، يرضب برهـا وفاجرهـا، وال يتحـاشى من مؤمنهـا، 

وال يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه()3) .
 4- اإلساءة للمجاهدين الصادقني وتشويه صورهتم، وتنفري األغنياء 
عن دعمهم، والتشبه بأفعال النظام وشبيحته، وبأفعال املجرمني الذين 

استغلوا الفوىض األمنية يف االعتداء عىل الناس لتحقيق مآرهبم.
وقد يصل األمر إىل درجة احلرابة واإلفساد يف األرض، فيكون اخلاطف 
بقوة السالح من أجل املال حمارًبا  هلل ورسوله بإيذاء هؤالء اآلمنني، فيجب 

عىل هؤالء التوبة إىل اهلل، واإلقالع عن هذه األعامل املشينة.
فشّح موارد التمويل، واحلاجة امللحة إىل إجياد مصادر بديلة ال يبيح 

االختطاف بقصد احلصول عىل فدية . 

)))  أخرجه أمحد )5/)36، برقم 4))3)(، وأبو داود )4/)30، برقم 5004(، وقال 
البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة )64/6(: »هذا إسناد رواته ثقات«. 

)))  أخرجه البخاري )4/9، برقم 6874(، ومسلم ))/98، برقم 98(: ِمن حديث ابن 
عمر ريض اهلل عنهام.

.  3)  أخرجه مسلم )476/3)، برقم 848)( ِمن حديث أيب هريرة(
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مسألة )21(: اجلهات التي جيوز استهداف املجاهدين ألفرادها)1):
ِمن مقاصد اجلهاد واملقاومة السورية رّد صيال النّظام السوري، ودفع 
مؤسسات  عّدة  عىل  فيها  يعتمد  التي  جرائمه  ِمن  والتخلص  عدوانه، 
وجهات: اجليش النظامي بجميع اختصاصاته، والقوات األمنية بجميع 
جسًدا  يمثلون  هؤالء  وكل  املرتزقة،  والشبيحة  واملخابرات،  أفرعها، 
من  سواء  بينهم-  تفاوت  -مع  اجلريمة  يف  مشرتكون  وكلهم  واحًدا، 
بارش منهم القتل والتعذيب واهلدم واالغتصاب، أو كان مدًدا هلم بطبابة 
أو بتزويد طعام أو معلومات، أو كان حارًسا يف معسكر، أو مقياًم  عىل 

حاجز، أو مرابًطا  يف مهجع.
ْدَء -أي: الـُمعني للفاعل األصيل- له حكم  وقد قّرر الفقهاء أنَّ الرِّ
املبارش للعمل، وقال ابن تيمية: »والّطائفة إذا انترص بعُضها ببعِض، حّتى 

صاُروا ممتنعني، فهم مشرتكون يف الثَّواِب والعقاِب كاملجاهدين«))).
وبناء عىل هذا: فكلُّ منتسب للجيش أو األمن أو املرتزقة من الشبيحة 
جيوز استهدافه وقتله، سواء كان مبارًشا للقتال، أو بعيـًدا  عنه حلراسـة 

أو غريها .
املنتسبني  استهداف  »حكم  بعنوان:   ،(5 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
لألجهزة األمنية بمختلف قطاعاهتا«، صدرت يوم اخلميس بتاريخ: 7 رمضان 433)هـ، 

املوافق 6)/7/))0)م.
)))  جمموع الفتاوى )8)/))3).
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إجرامه  يف  النظام  عليها  يعتمد  مؤسسة  بني  التفريق  ِمن  بّد  وال 
النظـام  مقاومـة  رضورة  تندفـع  فال  واألمنية،  العسـكرية  كاملؤسـسة 
إال باستهداف أفرادها، وبني مؤسسة للدولة ال يبارش ِمن خالهلا النظام 
إجرامه ضد الشعب كوزارات اخلدمات مثاًل، أو بعض القطاعات التي 
ليس ِمن اختصاصها وال نشاطها مالحقة الثائرين أو املجاهدين كعنارص 
رشطة املرور أو الدفاع املدين ونحوهم، فهؤالء حيرم استهدافهم بقتـل 
أو قتال إال إذا شاركوا يف االعتداء عىل الناس، ومثلهم موظفو الدولة يف 
سائر الوزارات، جيوز للمنتسبني هلذه األجهزة التي ليس فيها اعتداٌء عىل 

اآلمنني البقاء فيها برشط عدم اإلرضار بالناس أو إعانة الظاملني.
مسألة )22(: املواساة باملال عند اشتداد احلاجة ِمن اجلهاد باملال)1):

إّن ِمن األعامل اجلليلة التي ُيندب إليها عامة الناس يف سائر األوقات 
ويتفقد   ، بعًضا  بعضهم  يوايس  أن  األزمات خاصة:  أوقات  عامة، ويف 
بعضهم بعًضا ، كام قال تعاىل عن املؤمنني: ﴿ڀ ڀ﴾ ]الفتح: 9)[، 

وقال: ﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]احلجرات: 0)[.
 ويتأّكد ذلك، ويعظم فضله، ويزداد أجُره عند اشتداد احلاجة، وقلة 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم : 4)، بعنوان: »هل جيوز تصدير السلع من 
سورية يف ظل نقصها وارتفاع أسعارها ؟«، صدرت يوم األربعاء بتاريخ: )) مجادى اآلخر 

433)هـ، املوافق )/5/))0)م.
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﴿ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ  قال سبحانه:  والبضائع والطعام، كام  الزاد 
واملسغبُة:   ،](6-(4 ]البلد:  ۋ﴾  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

املجاعة، واملرتبُة: أن ال يكون له يشء.
قّل طعاُم عياهلم  أو  الغزو،  أرملوا يف  إذا  )إّن األشعريني  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
إناٍء  بينهم يف  اقتسموه  باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوٍب واحٍد، ثم 

واحٍد بالسوية، فهم منّي وأنا منهم())).
ِذي َيْشَبُع َوَجاُرُه َجاِئٌع())).  وقاَل: )َلْيَس امْلُْؤِمُن الَّ

 وِمن املواساة عمُل التجار عىل توفري السلع للناس وخاصة يف املناطق 
املنكوبة أو املحارصة، وإرخاص أثامهنا، وذلك يدخل يف اجلهاد باملال؛ 
مواجهة عدوهم، وعوًنا   وتثبيًتا  هلم عىل  للمسلمني،  فيه نرصة  ألّن يف 

لعوائل وأقارب املجاهدين.
فيعظم الفضل يف املواساة باملال كّلام عظت احلاجة، وقّل املعني.

)))  أخرجه البخاري )38/3)، برقم 486)(، ومسلم )944/4)، برقم 500)(: ِمن 
. حديث أيب موسى

)))  أخرجه البخاري يف األدب املفرد ))/)5، برقم )))(، واحلاكم )84/4)، برقم 
ووافقه  إسناده صحيح،  احلاكم:  وقال  عنهام،  اهلل  ابن عباس ريض  ِمن حديث   :)7307

الذهبي، وقال املنذري: رواته ثقات.
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املبحث الثامن
يف أحكام اهلجرة والنزوح

مسألة )1(: اهلجرة إىل بالد غري املسلمني )1):
يلجأ عدٌد ِمن الّسورين الذين دفعتهم ظروُف احلرب إىل اخلروج ِمن 
سورية للّسفر إىل بالد غربية، ملا جيدونه ِمن تسهيالٍت يف املعيشة، وفرص 
احلصول عىل عمٍل، وربام هيدف بعُضهم إىل احلصوِل عىل إقامٍة دائمٍة، 

وقد يكون ذلك رغبًة يف تأمني حياة مستقرٍة
غري  البالد  إىل  الّشام  بالد  ِمن  واالنتقاِل  الّسفِر  يف  األصُل   : أواًل 
اإلسالمية يف الّظروف احلالية هو: املنع، وُيستثنى ِمن ذلك املضطرُّ الذي 
ال جيد بلًدا ِمن بالد املسلمني يعيُش فيها، فيجوز له االنتقاُل للعيش يف 

بالد الكفاِر عىل أْن ينتقَل منها متى ارتفعت رضورُته.
بالٍد  عن  البحُث  بلده:  ِمن  للخروج  املضطر  املسلم  عىل  والواجُب 
إسالميٍة يأمن فيها عىل دينه ونفسه وماله، وخيتار ِمن هذه البالد أسلَمها 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: )7، بعنوان: »حكم هجرة السوريني إىل بالد 
436)هـ،  8 شعبان  بتاريخ:  الثالثاء  يوم  صدرت  بجنسيتها«،  والتجنس  املسلمني،  غري 

املوافق 6)/5/5)0)م.
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لدينه، وأحفَظها لعرضه.
الكفُر،  فيها  ينترش  التي  البالد  إىل  واهلجرة  الّسفَر،  املسلُم  وجيتنب 
ويكثر فيها الفساُد والفتُن - بالد الغرب- ملا يف ذلك ِمن خماطَر كثريٍة، 
منها: الفتنُة يف الّدين بسبب حال تلك املجتمعات ِمن الفساد واالنحالل، 
البلداِن ِمن خمالفٍة  واخلشيُة عىل مستقبل األبناء، وما حتويه قواننُي تلك 
للرشيعِة، وعدُم القدرة عىل القيام ببعِض شعائِر اإلسالِم، وخطُر االفتتان 

بالكفار بسبب طول املعارشة.
اإلنسان،  أحوال  بحسب  الكفر  بالد  يف  اإلقامة  حكُم  خيتلف  ثانًيا: 

والظروف املحيطة به:
املسلُم  إذا خيش  إليها  واللجوُء  البالِد،  تلك  اإلقامُة يف  )- ال جتوز 
هوات، أو كان  بهات، أو الشَّ الفتنَة يف دينه، سواء كان ذلك ِمن قبيل الشُّ
مستضَعًفا ال يتمّكن ِمن إقامِة الّشعائِر اإلسالميِة، أو ال يأمُن عىل نفِسه، 
اهلجرَة  يرتكون  الذين  توّعد  وتعاىل  تبارك  اهللَ  ألنَّ  ِعرِضه؛  أو  مالِه،  أو 
ِمن بالد الكفر إىل دار اإلسالم، وهم عىل هذه احلال، فكيف بمن هاجر 

إليها؟! قال سبحانه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں﴾ ]النساء: 97[.
أقام بني ظهراين  َمن  الكريمُة عاّمٌة يف كلِّ  اآليُة  ابُن كثرٍي: »هذه  قال 
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املرشكني، وهو قادٌر عىل اهلجرِة، وليس متمّكنًا ِمن إقامِة الّدين، فهو ظاملٌ 
لنفِسه، مرتكٌب حراًما باإلمجاع، وبنصِّ هذه اآلية«))).

)- جيوز الّسفُر إىل بالِد الكفِر اآلمنِة للمضطِر إذا مل جيد بلًدا مسلاًم آمنًا 
يقيم فيه، أو يلجأ إليه، ويتقي اهلل يف دينه ما استطاع، كام هاجر املسلمون 
املستضعفون إىل بالد احلبشة؛ ألّن فيها مِلًكا عاداًل ، وتقييُده باملضطر؛ ملا 
سبقت اإلشارُة إليه ِمن املفاسد الكثرية يف اإلقامة بينهم، التي إن سلم ِمن 

بعضها فال يسلم ِمن بعضها اآلخر.
ومما يلحق بالرّضورة، أو احلاجة التي تنّزُل منزلَتها يف الّظروف احلالية 
عدُم القدرة عىل الوصول إىل بالٍد إسالمية، أو عدُم سامحها له باإلقامة 
فيها، أو احلاجُة إىل عالج ال يتوفر إال فيها، ونحو ذلك، ويسعى ُجهَده 

يف حفظ نفِسه، وَمن واله اهلل أمَرهم.
وَمن سافر إىل تلك البالد مضطًرا فعليه أْن ينوَي الّرجوَع واالنتقاَل 

إلحدى البالد اإلسالمية متى زالت الرضورُة، وقَدر عىل ذلك.
يكتنف  ما  إىل  ُنظر  إذا  الّسوريني  الالجئني  حال  يف  املنُع  يتأّكد  ثالًثا: 
عدُم  ومنها:  كثريٍة،  ومفاسَد  عظيمٍة،  خماطَر  ِمن  واإلقامَة  اللجوَء  هذا 
أمن الطرق، والتكاليُف املاّدية الباهظة، وما يصاحُب ذلك ِمن احتياٍل، 
خريَة  الّشامّيِة  البالِد  وَفْقُد  اكتشافِه،  عند  تبعَته  املسافُر  يتحّمل  وتزويٍر 

)))  تفسري ابن كثري ))/ 389).
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وتغيري  الّسنة،  أهِل  أطامِعه يف هتجري  النّظاِم يف حتقيِق  أبنائها، ومساعدُة 
ّكاِن . تركيبة السُّ

غري  بالد  إىل  اهلجرة  يبيح  سبٌب  البديل  وجود  وعدم  فالضطرار 
املسلمني برشوطه.

مسألة )2(: جتنّس السوريني بجنسية بالد غري املسلمني)1):
والتبعية  باخلضوع  وذلك  اإلقامة،  جمرد  عىل  زائد  قدٌر  التجنس  يف 
الّسياسية،  ُنظِمها  عىل  باحلفاظ  والّتعهد  اجلنسية،  صاحبة  للّدولة 
الّتجنُّس  فاِع عنها، ومسألُة  للدِّ واالجتامعية، واالقتصادية، واالستعداد 

ِمن النوازل التي اختلفت فيها أنظاُر املفتني بحسب األحوال والّصور.
وِل غرِي اإلسالمّيِة، إال يف  والذي يرتجح: حتريُم التجنُّس بجنسية الدُّ
ُضيِّق  أو  بلده،  يف  االضطهاد  بسبب  جنسيَته  فقد  كَمن  الرّضورة،  حال 
عليه بسببِها، أو عَجز عن استخراج األوراق الثبوتية الالزمة، ومل يستطع 

أْن حيصل عىل جنسية بلٍد ِمن بالد املسلمني.
قال الشيخ عيل الطنطاوي: »وِمن املمنوِع عىل املسلم أْن يأخَذ جنسيَة 
واّتباع  أوامِرها،  بإطاعِة  ملتزًما  حينئٍذ  يكون  ألنه  مسلمٍة؛  غري  دولٍة 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: )7، بعنوان: »حكم هجرة السوريني إىل بالد 
436)هـ،  8 شعبان  بتاريخ:  الثالثاء  يوم  صدرت  بجنسيتها«،  والتجنس  املسلمني،  غري 

املوافق 6)/5/5)0)م.
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قوانينِها، بحيُث ال جيوُز له خمالفُتها، أو اخلروُج عليها، إال إذا اضُطّر إىل 
ذلك اضطراًرا ، ومل يعمل ما ينايف رشَع اهلل«.

عن  الّرىض  أو  للكافرين،  تاّمًة  مواالًة  يتضمن  الّتجنُّس  كان  إْن  أّما 
دينِهم، أو تفضيَل القواننِي اجلاهليِة عىل أحكام الرّشيعة، أو الرضا هبا: 

فهذا ِمن الكفر، والعياذ باهلل.
الرضورة،  عند  يرتفع  املسلمني  غري  بالد  بجنسية  التجنّس  فتحريم 
بام  املسلمني وال االغرتار  الكفار ومنارصهتم عىل  يبيح مواالة  وهذا ال 

عندهم من باطل .
مسألة )3(: اللجوء السيايس يف الدول غري اإلسالمية:

- حقُّ اللجوء السيايس: هو منح املأوى واحلامية ِمن دولٍة ما لشخٍص 
هارٍب ِمن دولة أخرى وفًقا للقانون الدويل، وحقُّ اللجوء حتكمه قوانني 
أن  يمكن  الالجئني  فإن  املتحدة  األمم  مليثاق  ووفًقا  دولية،  واتفاقيات 
يطلبوا حق اللجوء إذا كانوا خيشون االضطهاد ألسباب عرقية أو دينية 
هو  السيايس  واالضطهاد  اجتامعية،  أو  سياسية  ملعتقدات  أو  وطنية  أو 
من  أكثر  العامل  يف  ويوجد  اللجوء،  حق  الدول  منح  يف  الرئيس  السبب 

عرشين مليون الجئ خارج بلداهنم.
فإذا كان  املصطلحات احلديثة،  ِمن  السيايس  اللجوء  إّن مصطلح   -
طلب  إىل  واضطر  دينه،  أو  نفسه  عىل  وخياف  بقتله  مهدًدا  الشخص 
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اللجوء إىل بلد آخر، فإّن عليه أن يبدأ بطلب اللجوء إىل بلد إسالمي، فإن 
مل يدرك ذلك فال مانع ِمن جلوئه إىل بلد غري إسالمي برشط أن يأمن عىل 
إقامة دينه، وأن ال يعني عىل املسلمني وأن ينوي الرجوع إىل بلد اإلسالم 
متى ما حتقق له ذلك إال إذا كان يف بقائه مصلحة لإلسالم واملسلمني، 
ويستدل لذلك بام فعله الصحابة الكرام  ملا هاجروا من مكة املكرمة 
النجايش  جوار  يف  ودخوهلم  احلبشة  إىل  املرشكني  من  اضطهادهم  بعد 

وهو حينذاك غري مسلم.
ومل  خافه،  لظلم  احلرب  أرض  إىل  فر  »َمن  أّن  حزم:  ابن  ذكر  وقد 
حيارب املسلمني وال أعان عليهم، ومل جيد يف املسـلمني َمن جيريه، فهـذا 

ال يشء عليه؛ ألنه مضطر مكره«))).
فاللجوء السيايس إىل بالد غري املسلمني جيوز عند الرضورة واحلاجة 

امللحة.
مسألة )4(: الستفادة من البيوت واألرايض اخلالية إليواء النازحني)2):

ترشد كثري من الناس من منطقة إىل أخرى ووجدوا فيها بيوًتا وأطعمة 
الناس حيتاجون  تركها  التي  املناطق  من  كثري  املجاهدون يف  ذلك  ومثل 

)))  املحىل )))/5))).
)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 56، بعنوان: »حكم االستفادة من البيوت 
واملزارع اخلالية إليواء النازحني واملهجرين«، صدرت يوم االثنني بتاريخ: 6) ربيع األول 

435)هـ، املوافق 7)/)/4)0)م.
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للبيوت للسكن واالستعامل، فالرضورة داعية إىل هذا االستعامل، وبيان 
حكم ذلك :

بإذهنم،  إال  اآلخرين  بأموال  واالنتفاع  االعتداء  حتريم  األصل   -(
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ﴿ٹ  تعاىل:  قال 
وقال   .](9 ]النساء:  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )ال حيلُّ ماُل امرٍئ إال بطيِب َنْفٍس ِمنُه())).
بفتح  بأس  فال  ة،  الـُملحَّ والرضورة  ة  املاسَّ احلاجة  ُوجدت  إذا   -(
البيـوت أو املزارع املهجـورة واخلالية التي رفض أهلهـا فتحها ابتـداًء، 
ر االستئذان منهم؛ ألنَّ الرضورات ُتبيح املحظورات، ويف فتح هذه  أو تعذَّ
د والضياع والـهالك؛ قـال تعــاىل:  رين من التَّرشَّ البيوت حفٌظ للمهجَّ

﴿ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ﴾ ]األنعام:9))[.
وممتلكـات،  أثاث  ِمن  البيـوت  هذه  يف  ما  عىل  املحافظـة   3-جيـب 
األطعمة  وأما  احلاجة.  له  تدعو  ما  إال  فيها  مما  بيشء  االنتفاع  جيوز  وال 
رسيعة الفساد، وما كان تافًها يتساهل الناس فيه عادًة، فال بأس باالنتفاع 

به؛ ألنَّ تلفها َمفسدٌة للامل، واملحتاج أوىل بذلك. 
4- أما الـزروع والثـامر: فاألصـُل ِحفظِهـا وعدُم االعتداء عليهـا، 
ين  ص فيه الرشع من األكل منها للامرِّ دون محل يشء منها كاملارِّ إال فيام رخَّ

. أخرجه أمحد )99/34)، برقم 0965)( من حديث عّم أيب َحّرة الرقايش  (((
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يف طريق السفر، أو النُّزوح؛ لقول ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن أصاب منه ِمن ذي حاجة 
غرَي متخٍذ ُخْبنة فال يشء عليه()))، أي دون أن حيمل معه شيًئا يف ثوبه.

عرضة  تكون  أن  ُتؤكل  مل  إن  وخُيشى  أهلها  تركها  التي  الثامر  وأما 
للتلف، فيجوز االستفادة منها بقدر احلاجة. أما مجع املحاصيل وقطفها 
مرجعه  فهذا  واملحتاجني،  الفقراء  عىل  نفعه  يعود  بام  فيها  ف  للترصُّ
للمجالس واهليئات يف تلك املناطق، وليس لألفراد، وكذلك احلكم يف 
احليوانـات التي تركـها أصحاهبا: جيوز االسـتفادة مما تنتجه كاأللبـان، 
أو البيض، وال جيـوز ذبحـها لألكـل إال يف حـال الرضورة، كاملجـاعة، 

أو اخلشية عىل موهتا بسبب اجلوع أو قصف النظام.
 6- يف حال احلاجة الستعامل هذه املرافق من بيوت أو مزارع ونحوها، 

فال بد من مراعاة الضوابط الرشعية يف هذا األمر، وهي:
مجهور  مذهب  عىل  القدرة  عند  البيت  لصاحب  املِثل  أجرة  دفع   -
العلامء؛ ألنَّ )االضطرار ال يبطل حق الغري())). وإذا مل يطالب صاحب 
البيت باإلجيار، فال يلزمهم يشء. وذهب بعض العلامء إىل أّنه ال يلزمهم 

يشء يف حال الرضورة، ولعله أرفق بحال الناس يف مثل هذه الظروف.

)))  أخرجه أبو داود )35/3)، برقم0)7)(، والرتمذي ))/575، برقم 89))(: ِمن 
حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام، وقال الرتمذي: حديث حسن.

)))  ينظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا ص )3))).
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حضور  عند  فوًرا  واملزارع  الدور  هذه  وتسليم  إخالء  وجوب   -
ُر ال ُيزال بمثله، وهو أحقُّ بامله. صاحبها أو احتياجه هلا، فالرضَّ

ر بَِقَدِرها، ففي حال زوال احلاجة هلذه البيوت  ورة ُتَقدَّ - أن هذه الرضَّ
وجود  مع  فيها  املكوث  جيوز  فال  أبًدا،  فيها  البقاء  جيوز  ال  املزارع،  أو 
كنى يف  البديل العام، كاملخيامت واملالجئ، وإذا اندفعت الرضورة بالسُّ

غرفة واحدة ال جيوز االنتفاع بسائر غرف البيت.
امن للتَّلفيات، ويشمل العبث أو التخريب لألبنية، أو األثاث،  - الضَّ

أو األجهزة، أو املزارع، أو احليوانات.
به  تندفع  ما  بقدر  اخلالية  العقارات  من  االستفادة  تبيح  فالرضورة 

الرضورة مع مراعاة الرشوط املعتربة.
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املبحث التاسع
يف البيوع واملعامالت املالية

مسألة )1(: حكم تصدير البضائع السورية يف حال نقِصها وحاجة الناس 
إليها)1).

تصديُر السلع واملنتجات واملواد الغذائية ِمن األمور املباحة يف األصل، 
إذا  جيعله حمظوًرا، وذلك  ما  املالبسات  ِمن  املباح  هذا  يعرتي  قد  ولكن 
مناطق  من  كثري  يف  احلال  هو  كام  املسلمني،  عىل  عام  رضٌر  عليه  ترتب 

سورية يف ظل الثورة.
ففي األوضاع التي متر هبا البالد ِمن انعدام األمن واألمان، وتوقف 
كثري ِمن املزارعني والعامل عن أعامهلم، وارتفاع األسعار وندرة الّسلع: 
يف  بتسويقها  ويكتفوا  منتجاهتم،  تصدير  يوقفوا  أن  التجار  عىل  يتعني 
أسعارها؛ ألّن االستمرار يف تصدير  املبالغة يف  الداخلية دون  األسواق 
يعود  ارتفاع أسعارها، وقلة فرص احلصول عليها، مما  ُيسهم يف  السلع 

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 4)، بعنوان: »هل جيوز تصدير السلع من 
سورية يف ظل نقصها وارتفاع أسعارها؟«، صدرت يوم األربعاء بتاريخ: )) مجادى اآلخر 

433)هـ، املوافق )/5/))0)م.
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َر وال رِضاَر())). بالرضر البنّي عىل عامة الناس، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: )ال رَضَ
عىل  مقّدمة  العامة  املصلحة  أّن  الرشيعة:  يف  املقّررة  القواعد  وِمن 
العـام)))،  الرّضر  لدفع  حُيتمل  اخلاص  الرضر  وأّن  اخلاصة،  املصلحة 
وال شك أّن التصدير حيّقق مصلحة خاصة للتّجار، لكنه يتسّبه يف رضر 
عام، واكتفاُء التاجر بالتسويق الداخيل يرفع الرضر عن الناس، وال يمنع 

التجار ِمن االستفادة وحتقيق الربح، فيضّمن حتقيق النفع للفريقني .
وال خيفى أيًضا أّن تصدير السلع إىل مناطق النّظام والتبادل التجاري 
معها مما يسهم يف دعم اقتصاد النظام، يف الوقت الذي يتأّكد عىل اجلميع 
أن يعملوا عىل إضعافه بشتى السبل، وصواًل إىل إسقاطه وإراحة العباد 

والبالد ِمن رشه.
فحاجة الناس إىل البضائع، وترضرهم بتصديرها جيعل تصديرها حمظورًا.

مسألة )2(: حول حكم دفع األموال ألجهزة النظام املجرم:
للتخلص من رضر  النظام  إىل أجهزة  إىل دفع مال  املسلم  قد ُيضطر 
أو حلامية  فيه مصلحة، كاهلروب من اجليش  للحصول عىل مطلوب  أو 
األرواح أو األعراض، أو إخراج مسجونني يف فروع املخابرات، وذلك 

جائز؛ ملكان الرضورة.

. أخرجه ابن ماجه )430/3، برقم 340)( من حديث عبادة بن الصامت  (((
)))  ينظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا ص )97)).
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مسألة )3(: تسديد الديون عند تغري قيمة العملة)1): 
عىل  الرضر  يقع  مستوياهتا  أدنى  إىل  السورية  العملة  نزول  بسبب 
قيمُتها  التي ذهبت  السورية  باللرية  دينه  له  ُيسدد  الدين عندما  صاحب 

وقّوهتا الرشائية، وبيان حكم ذلك:
إذا كان الدين الثابت يف الذمة ِمن األوراق النقدية، وحصل فيه تغرٌي 
رخًصا أو غالء، وكان أقل ِمن الثلث: فالواجب فيه رّد املثل؛ ألّن ما دون 
وهو  عادة،  العمالت  منه  ختلو  وال  اليسري،  كالغبن  رشًعا  يغتفر  الثلث 

داخل يف عموم كالم أهل العلم يف رد الدين باملثل.
فيها  العلم  فألهل  عنها،  زاد  أو  الثلث  العملة  يف  التغري  بلغ  إن  أما 

اجتاهات:
)- رّد املثل سواء غلت العملة أو رخصت، وهو قول اجلمهور.

الثابتة،  والعملة  الرائج  بالنقد  أو  الفضة  أو  بالذهب  القيمة  رد   -(
وهو اختيار بعض أهل العلم.

ل  حتمُّ يف  بينهام  فيام  الطرفني  برتايض  الواجب،  للصلح  اللجوء   -3
اخلسارة، أو ُيرفع األمر للقايض الذي يفصل بينهام بتقدير ما يتحّمله كلُّ 
)))  ينظر: فتوى املجلس اإلسالمي السوري رقم: 5، بعنوان: »أثر تغري قيمة العملة عىل أداء 

احلقوق«، صدرت يوم الثالثاء بتاريخ: 7 ذو احلجة 438)هـ، املوافق 9)/7/8)0)م.
قيمة  تغريُّ  عند  الديون  سداد  »كيفية  بعنوان:   ،60 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  وفتوى 

العملة«، صدرت يوم األربعاء بتاريخ: )) رجب 435)هـ، املوافق ))/4/5)0)م.
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طرف ِمن اخلسارة.
ولكّل اجتاٍه أدلته، والذي يميل إليه الرأي، وترتاح له القلوب، وهتدأ 
به النفوس، ويؤدي مقصد البنيان املرصوص واجلسد الواحد، والرتاحم 
والتعاون عىل الرب والتقوى، هو القول الثالث القايض باللجوء للصلح، 
أو رفع األمر للقضاء؛ ملا فيه ِمن اعتبار الظروف الطارئة وما توجبه ِمن 
)الرضر  الكربى  الفقهية  للقاعدة  إعاماًل  بسببها؛  املترّضر  عن  التخفيف 
لدراسة  االقتصادية  الفقهية  »الندوة  توصيات  يف  جاء  ما  وهو  يزال(، 
بالتعاون مع  الفقه اإلسالمي بجدة  التي عقدها جممع  التضخم«  قضايا 
999)م(.  هـ،   (4(0( عام  يف  بالبحرين  اإلسالمي  فيصل  مرصف 
وُجعل الثلث فاصاًل بني اليسري والكثري؛ ألّن الرشع اعتربه يف كثري من 

املسائل حًدا فارًقا بني القلَّة والكثرة.
العملة مما  قيمة  الكثري يف  التغري  الواجب عند  الصلح  بمبدأ  فاألخذ 

يدفع الرضر عن الناس، وحيقق هلم مصاحلهم وحاجاهتم.
مسألة )4(: رشاء املرسوقات ِمن بيوت املواطنني)1):

اليد،  ذات  قلة  ومع  واألدوات،  احلاجيات  بعض  املواطن  حيتاج  قد 

معسكرات  عىل  »الرتدد  بعنوان:   ،(6 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:   (((
الشبيحة لرشاء املرسوقات«، صدرت يوم األربعاء بتاريخ: 3) رمضان 433)هـ، املوافق 

)/8/))0)م.
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ِمن  حيتاجه  ما  بعض  جيد  فقد  األسعار  وغالء  املعيشية  الظروف  وسوء 
تلك األغراض معروًضا للبيع يف معسكرات الشبيحة ومن يتعامل معها 
يشرتهيا  أن  له  فهل  املواطنني،  بيوت  من  رسقوها  ألهنم  رخيص  بسعر 

منهم؟
ارتياد معسكرات الشبيحة املجرمني وحمالت املتعاونني معهم لرشاء 
ما رسقوه أو اغتصبوه من بيوت املواطنني أو أمالك الدولة العامة -مع 

م؛ ملَِا ييل: العلم أو َغَلبة الظنِّ بكونه مرسوًقا  أو مغتصًبا -عمل حمرَّ
هؤالء  تشجيع  من  فيه  ملَِا  والعدوان؛  اإلثم  عىل  التعاون  ِمن  أنه  أ- 
املرسوقات،  لتلك  ترصيف  وتوفري  املنكرات،  ارتكاب  عىل  وإقرارهم 
وتفويت هذه السلع واألموال عىل املالكـني احلقيقيني، قــال تـعــاىل: 

﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئېئ﴾ ]املائدة: )[.
  ب- أّن من رشوط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملًكا 
ا أو مأذوًنا له يف بيعها، وهؤالء املغتصبون أو السارقون ِمن الشبيحة  تامًّ
منهم،  ملكية رشعية، فال جيوز رشاؤها  املواد  يملكون هذه  واجلنود ال 

فهي مازالت عىل ملك أصحاهبا املرسوقة أو املغصوبة منهم.
الباقية  املرسوقات  مبيحة لرشاء  ليست  إىل رخص األسعار  فاحلاجة 

عىل ملك أصحاهبا.



الحاجة والرضورة واإلكراه وتطبيقاتها يف الثورة السورية 

 136

مسألة )5(: استالم الراتب مع التغيب عن العمل بسبب ظروف الثورة)1):
ألن  الغياب؛  مع  قبضه  يف  حرج  فال  احلكومة  ِمن  الراتب  كان  -إذا 
التغيُّب عن العمل مل يكن بسبب تقصرٍي وال كسٍل وال إمهال، بل بسبب 
احلكومة نفسها وما تقوم به إرهاٍب وقتل لألبرياء، األمر الذي أدَّى إىل 

تعطيل الوظائف واألعامل.
األيـام  ِمن عمل خـاص فال جيوز أخذ أجرة  الراتب  إذا كان  أما   -
التي تغيب املوظف فيها إال برضـا رب العمـل، وال جيوز أخـذ الراتب 
أو األجرة بنـاء عىل إذن موظف آخـر كاملديـر أو املرشف عىل العمـل، 
ماُل  حيّل  )ال  حلديث:  بذلك؛  العمل  صاحب  من  مفوًضا  كان  إذا  إال 

امرٍئ إال بطيب نْفٍس منه())).
اخلطر  واحتامل  الرضر  دفع  إىل  احلاجة  بسبب  العمل  عن  فالتغيب 

وشدة الظروف ال يمنع من أخذ الراتب احلكومي.

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: )4، بعنوان: »هل يستلم راتبه وهو متغيب 
عن العمل بسبب ظروف الثورة ؟«، صدرت يوم األربعاء بتاريخ: 7) صفر 434)هـ، 

املوافق 9/)/3)0)م.
. أخرجه أمحد )99/34)، برقم 0965)( ِمن حديث عّم أيب َحّرة الرقايش  (((
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املبحث العارش
يف أحكام األرسة

مسألة )1(: أحكام الزوج املفقود وأثر الرضورة يف ذلك)1):
ُفقد زوجها ِمن خالل اعتقاله وال تعرف خرًبا عنه قد  التي  املرأة   -
حتتاج أو تضطر إىل الزواج ِمن بعده بمن ينفق عليها بسبب الفقر أو َمن 
ها فكيف السبيل إىل ذلك وهي عىل عصمة زوج مفقود ال تعرف له  يعفُّ

خرًبا بل لو عرفت له خرًبا فال تقدر عىل الوصول إليه بحياة طبيعية .
- األصل يف املفقود: احلياة، وانقطاع أخباره وإن كان يوجب شًكا يف 
حياته، إال أنه ال يزيل اليقني، وهو حياته التي تيقنَّاها من قبل، والقاعدة 
الفقهية املقررة عند العلامء: )اليقني ال يزول بالشك(، فال جيوز العدول 
القائم عىل املشـاهدة،  الثقات  ببيِّنة واضحة، كخرب  عن هذا األصل إال 

وال ُيكتفى بالظنون املجردة أو األخبار املتناقلة.
القايض  أو مل َيصدر حكٌم ِمن  الزوج  البينُة عىل وفاة  - إن مل حتصل 
الغائب  زوجة  »أحكام  بعنوان:   ،7 رقم:  السوري  اإلسالمي  املجلس  فتوى  ينظر:    (((

واملفقود«، صدرت بتاريخ 7)/7/9)0)م.
وفتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 59، بعنوان: »أحكام زوجة الغائب واملفقود«، صدرت 

يوم األربعاء بتاريخ: 6) مجادى اآلخر 435)هـ، املوافق 6)/4/4)0)م.
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فإن  تتزوج،  أن  لزوجته  وال  ماله،  قسمة  املفقود  لورثة  جيوز  فال  بموته 
عن  تنفصل  أن  عليها  وجيب  باطل،  فالنكاح  الزواج،  املرأة  لت  تعجَّ

زوجها الثاين فوًرا. 
يرفعوا  أن  فلهم  أهله،  إىل  يعود  أن  دون  املفقود  غيبة  طالت  إذا   -
الذي حُيدد مدًة لالنتظار، فإن مل يرجع خالهلا  أمرهم للقايض الرشعي 

حكم القايض بوفاته.
- من ُفقد ومل حُيَكم بموته، أو ُعلمت حياته ولكنه غاب عن زوجته 
فرتًة طويلة لسفر أو سجن، بحيث ترتب عىل الزوجة أو أبنائها رضر ِمن 
هذا الغياب، إما لعدم تركه ما يكفيهم ِمن النفقة، أو خلشيتها عىل نفسها 
ِمن الفتنة، أو حاجتها ملن يقوم عىل شؤون األرسة وتربية األبناء، أو غري 
النكاح  املطالبة بفسخ  ذلك ِمن وجوه الرضر فمن حقها -إن شاءت- 

لرفع الرضر، سواء كانت غيبته لعذر أم ال.
عىل  التفريق  جواز  إىل  املالكية  »ذهب  الفقهية:  املوسوعة  يف  جاء 
ِمن  سنة  بعد  وذلك  الرضر،  وادعت  ذلك  زوجته  طلبت  إذا  املحبوس 
حبسه، ألن احلبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، 

كام يقولون هبا مع العذر عىل سواء«))).
اإلسالمي  العامل  برابطة  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  قرار  يف  وجاء 

)))  املوسوعة الكويتية )9)/66).
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)434)هـ(:  لعام  املكرمة  بمكة  املنعقدة  والعرشين  احلادية  دورته  يف 
أمرها  ترفع  أن  املفقود  زوجها  انتظار  مدة  ِمن  ترضرت  إذا  »للزوجة 
للقايض, للتفريق بينها وبني زوجها املفقود للرضر، وفق الرشوط الرشعية 

هلذا النوع من التفريق«))).
الزوج، وترضرها بذلك  املفقود إىل حقوقها مع غيبة  فحاجة زوجة 

يبيح هلا املطالبة بفسخ النكاح. 
مسألة )2(: متى تبدأ ِعّدُة امرأة املفقود إذا علمت بموته بعد مدة؟)2)

ُمن ُفقد ومل ُيعلم حاله، ثم تبينت وفاته بخرب مؤكد، فإنَّ عدة زوجته 
تكون ِمن يوم وفاته، ال من يوم علمها هبا، فإن مل تتأكد ِمن خرب وفـاته 

إال بعد األربعة أشهر وعرشة أيام: فال عدة عليها.
وفاٍة  أو  طالٍق  ِمن  ٍة  معتدَّ كّل  أّن  عىل  »وأمجعوا  الـرب:  عبد  ابن  قال 

هُتا ِمن ساعِة طالِقها أو وفاِة زوِجها«)3). حُتَسُب عدَّ

احلادية والعرشين،  الدورة  العامل اإلسالمي،  لرابطة  التابع  الفقهي اإلسالمي  )))  جممع 
املنعقدة بمكة املكرمة يف املدة من 4)-8) حمرم 434)هـ، املوافق 8-))/))/))0)م، 

حول »النظر يف مدة انتظار املفقود«.
سبقت  وقد  واملفقود«،  الغائب  زوجة  »أحكام  السوري:  اإلسالمي  املجلس  فتوى    (((

اإلشارة هلا ص )37)(.
وفتوى هيئة الشام اإلسالمية: » أحكام زوجة الغائب واملفقود«، وقد سبقت اإلشارة هلا 

ص )37)(.
)3)  التمهيد )5)/99).
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مسألة )3(: إذا ُفسخ نكاح امرأة املفقود لترّضرها فهل ترّد املهر؟)1)
ويف حال فسخ نكاح املرأة من زوجها املفقود أو الغائب قبل الدخول 
بعد  الفسخ  كان  لو  ما  بخالف   ، كاماًل  لذويه  املهر  تردَّ  أن  املرأة  فعىل 

الدخول فهو ِمن حق املرأة.
املهَر  املهُر؛ ألّن  فلها  الّدخوِل،  بعد  إذا كان  »الفسخ  ابن قدامة:  قال 

ى«))). خوِل، فال يسقط... وجيب املهُر املسمَّ جيُب بالعقِد، ويستقرُّ بالدُّ
فمطالبة املرأة بالفسخ حلاجتها وترضرها ال يوجب عليها رّد املهر بعد 

الدخول.
مسألة )4(:طلب التفريق يف مكان ل يوجد فيه قاض)3):

للمحاكم  أمرها  فرتفع  املحررة:  املناطق  يف  تعيش  املرأة  كانت  إذا 
الرشعية مبارشة، وإن كانت يف مناطق ال يوجد هبا حماكم رشعية، كبعض 
املناطق  يف  املحاكم  أمام  هلا  قضية  برفع  يقوم  َمن  ل  فتوكِّ اللجوء:  دول 
املحررة، سواًء كان فرًدا أو مكتًبا  خمتًصا بذلك، وحتصل عن طريقه عىل 

حكٍم بالتفريق أو املوت.

)))  فتوى هيئة الشام اإلسالمية: »أحكام زوجة الغائب واملفقود«، وقد سبقت اإلشارة 
هلا ص )37)(.

)))  املغني )88/7)).
سبقت  وقد  واملفقود«،  الغائب  زوجة  »أحكام  السوري:  اإلسالمي  املجلس  فتوى    (3(

اإلشارة هلا ص )37)(.
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مسألة )5(: مشاركة املرأة يف اجلهاد وأعامل اإلغاثة)1):
- للمرأة دور كبري يف الثورة السورية، وقد تكون احلاجة إليها ماسة، 

وربام تصل إىل حّد الرضورة يف بعض الظروف.
- جيوز للمرأة أن تشارك يف أعامل اإلغاثة واجلهاد، وتتوىل ِمن األعامل 
يتناسب مع قدرهتا وطبيعتها، كاملساعدة يف مداواة اجلرحى، وتفقد  ما 
ولباس،  طعام  من  املجاهدون  حيتاجه  ما  وجتهيز  وإغاثتهم،  املحتاجني 

ونحو ذلك، ويتأكد األمر إذا اشتدت احلاجة إليها.
ويدل عىل ذلك أّن الصحابيات ريض اهلل عنهن كّن خيرجن مع اجليش 
مع  )ُكنّا  قالت:  ٍذ  ُمَعوِّ بنِت  َبيِِّع  الرُّ فعن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عهد  يف  األمور  هلذه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص َنسقي وُنداوي اجلرحى ونردُّ القتىل إىِل املدينة())).
فشدة احلاجة تؤكد عىل أمهية دور املرأة يف أعامل اإلغاثة واجلهاد التي 

تناسب طبيعتها.

العمل  يف  املرأة  »مشاركة  بعنوان:   ،33 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
املوافق  433)هـ،  شّوال   (6 بتاريخ  اخلميس  يوم  صدرت  وليها«،  إذن  دون  اإلغاثي 

3)/9/))0)م.
)))  أخرجه البخاري )34/4، برقم )88)(، ومعنى »نرد القتىل«: أي ننقلهم إىل املدينة.
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مسألة )6(: أين تقيض املتوّف عنها زوُجها عدهتا يف أحداث سورية؟)1)
األصل أن تعتدَّ املرأة يف بيت زوجها، وال خترج إال حلاجة ال جتد َمن 
يقوم هلا هبا، مثل طلب عالج أو نحـو ذلك، لياًل أو هناًرا، لكنها ال تبيت 
إال يف بيت زوجها؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص لُفريعة بنت مالك بن سنان لـاّم تويف زوجها 
ريض اهلل عنهام: )اْمُكثي يِف بيتِِك حّتى َيبلَغ الكتاُب أجَله()))، أي حتى 

ة. تنقيض الِعدَّ
 فإن مل تستطع البقاء يف بيت زوجها بسبب اخلوف عىل نفسها أو ماهلا، 
أو ُأخرجت منه قهًرا، فيجوز هلا االنتقال إىل مسكن آخر، وإن كان يف 

مدينة أخرى.
ا أو نحو ذلك...    قال ابن قدامة: »فإن خافت هدًما أو غرًقا أو عدوًّ

فلها أن تنتقل؛ ألهنا حال عذر... وهلا أن تسكن حيث شاءت«)3).
إليه،  بيتها ثم تعود  تبيح للمتوىف عنها زوجها أن خترج من  فاحلاجة 

والرضورة تبيح هلا االنتقال منه إىل مكان آخر.
املتوىّف عنها زوجها يف  بعنوان: »عدة  الشام اإلسالمية رقم: )3،  ينظر: فتوى هيئة    (((
433)هـ،  شّوال   5 بتاريخ:  اخلميس  يوم  صدرت  عدهتا«،  تقيض  وأين  سورية  أحداث 

املوافق 3)/8/))0)م.
 ،  )((04 برقم   ،499/(( والرتمذي  برقم300)(،   ،608/3( داود  أبو  أخرجه    (((
برقم  برقم 3530(، وابن ماجه )90/3)،  وقال: حسن صحيح، والنسائي )00/6)، 

)03)(، واحلاكم ))/6))، برقم )83)( وقال: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي.
)3)  املغني )59/8)).
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مسألة )7(: حكم تبنّي اليتامى وجمهويل النسب)1):
األحياء  وقصف  الدماء،  سفك  يف  األسدية  العصابة  جرائم  خّلفت 
ع  والرضَّ األيتام  األطفال  ِمن  متزايدة  أعداًدا   األهايل  السكنية، وهتجري 
الذين فقدوا والدهيم وأقارهبم، وبعضهم ضاعت أنساهبم، فهل تكون 
هذه احلاجة مبيحة لتبنّيهم وتسجيلهم يف قيود الذين يقومون بكفالتهم؟

أبطلته  حتى  اإلسالم  أول  ويف  اجلاهلية،  يف  معروًفا   التبنّي  كان 
الرشيعة، وحّرمته النصوص الرشعية حترياًم  قطعًيا ، كام قال تعاىل: ﴿َوَما 
َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبنَاَءُكْم﴾ ]األحزاب: 4[ فال جيوز ملن يكفل الولد أن َينسبه 
لنفسه فيسّجله يف األوراق الرسميَّة عىل أنه ابنه؛ ألّن اهلل أمرنا بنسبتهم 
إذا  أي   ،﴾ ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  فقال:  آبائهم،  إىل 
علمتم آباءهم ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ﴾ 

]األحزاب: 5[.

نة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )َمن اّدعى إىِل غري أبيه وهو   وقد ثبت يف السُّ
يعلم: فاجلَنُّة عليه حراٌم( متفق عليه))).

وكفالتهم  األيتام  »حضانة  بعنوان:   ،(3 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
وما يرتتب عليها من أحكام«، صدرت يوم السبت بتاريخ: )) مجادى األول 433)هـ، 

املوافق 4)/4/))0)م.
ِمن   :)((4 برقم   ،80/(( ومسلم   ،)43(6 برقم   ،(56/5( البخاري  أخرجه    (((

حديث سعد بن أيب وقاص وأيب بكرة ريض اهلل عنهام.
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وإذا مل ُيعَلم أبوه ونسُبه فُيدعى أًخا  يف الدين، ويمكن أن يوضع له 
أمُة اهلل. ونحو  ابن عبد اهلل، والدته:  نسٌب عاٌم يميِّزه، كأن يقال: فالن 

ذلك، ألجل تيسري أموره ومعامالته إذا كرب.
هذا  تبيح  ال  اليتامى  شؤون  عىل  والقيام  الصغار  رعاية  إىل  واحلاجُة 
رعاية  يف  الكفائي  بالواجب  بالقيام  دفعها  ويمكن  القطعي،  املحرم 

اليتامى وكفالتهم.
إذا كرب،  عليه  ليظهروا  بناهتا  عليها وعىل  مه  أن حترِّ األم  أرادت  وإذا 
فإهنا ُترضعه مخس رضعات ُمشبعات برشط أن يكون عمُر الطفل أقلَّ 
الرضاعة  ِمن  وأًخا  األم  هلذه  ابنًا  هبا  الرضاعة  هبذه  فيصري  سنتني،  ِمن 

ضاِع ما حيرُم ِمن النََّسِب())). لبناهتا؛ لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )حَيرم ِمن الرَّ
مسألة )8(: رضاعة الكبري للحاجة)2):

لكثرة اليتامى واألطفال الصغار الذين حيتاجون للرعاية وإىل ضّمهم 
إىل األرُس التي تقوم عليهم وربام يكون بعضهم جتاوز سّن الرضاع فقد 
الكبري )الذي  الذي يعترب َرضاعَة  بالقول  الناس إىل األخذ  يميل بعُض 
احلال،  هذه  مثل  يف  حمّرمة  ًما(  حمرِّ الرضاع  فيها  يكون  التي  السّن  جتاوز 
)))  أخرجه البخاري )70/3)، برقم 645)(، ومسلم ))/)07)، برقم 447)(: من 

حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.
وما  وكفالتهم  األيتام  »حضانة  اإلسالمية:  الشام  هيئة  فتوى  عىل  التعليقات  ينظر:   (((

يرتتب عليها من أحكام«، وقد سبقت اإلشارة هلا ص )43)(.
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فيجد يف هذا القول ما يدفع احلاجة، وحيّل املشكلة. 
والذي عليه عاّمة الصحابة ، ومجاهري أهل العلم: أّن الرضاع بعد 
الفطام ومرور الوقت املعترب للرضاع وهو عامان ال أثر له يف التحريم، وما 
ورد يف قصة سامل فهو حادثة خاصة  كام حكمت بذلك أمهات املؤمنني 
ريض اهلل عنهن، فعن أم سلمة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانت تقول: )أبى سائُر 
ضاعة، وقلن لعائشة:  أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن ُيدخلن عليهن أحًدا بتلك الرَّ
واهللِ ما نرى هذا إال رخصًة أرخصها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لساملٍ خاصة، فام هو 

بداخل علينا أحٌد هبذه الّرضاعة، وال رائينا())).
عديدة،  الّصغر  يف  كان  ما  إال  حيّرم  ال  الرضاع  أن  عىل  األدلة  ومن 

ومنها:
ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعاىل:  قوله   -(

ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴾ ]البقرة: 33)[.
قال ابن كثري: »هذا إرشاٌد ِمن اهلل تعاىل للوالدات أن يرضعن أوالدهن 

كامل الرضاعة، وهي سنتان فال اعتبار بالرضاعة بعد ذلك«))).
)- عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ال حيّرم 

)))  أخرجه مسلم ))/078)، برقم 454)).
)))  تفسري ابن كثري ))/633).
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ِمن الّرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الّثدي، وكان قبل الفطام()))، و)َفَتَق 
الثدي(: يف سن  الِغذاء، و)يف  مقام  الّرضاع  يقوم  بأّن  األمعاء(: شّقها، 

الرضاع ِمن الثدي.
عند  الكبري  برضاع  املحرمية  ثبوت  بمذهب  األخذ  تبيح  فاحلاجة ال 

مجاهري أهل العلم.
مسألة )9(: حكم عقود الزواج السابقة مع النصريية والفرق الباطنية)2):

أمجع أهل العلم عىل حرمة زواج املسلمة من غري املسلم أًيا كان دينه 
فوًرا،  بينهام  التفريق  وجيب  باطل،  فالعقد  تزوجته  وإن  به،  يدين  الذي 
والطائفة النصريية طائفة خارجة عن اإلسالم باتفاق أهل العلم، ومثلها 

يف ذلك بقية الطوائف الغالية الباطنية.
واألصُل يف عقد زواج املسلمة من غري املسلم أن حيكم عليه بالبطالن 
آثار الزواج الصحيح، ولكن نظًرا  جلهل  دون أن يرتتب عليه شئ من 
كثري ِمن الناس قبل الثورة بحال هؤالء القوم، مع وجود َمن يفتي بجواز 
مناكحتهم ِمن علامء السوء، أو َمن التبس عليه أمرهم فُيعّد هذا النكاح 

برقم 946)(،  برقم )5))(، وابن ماجه )6/3))،  الرتمذي ))/449،  )))  أخرجه 
وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح.

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 44، بعنوان: »حكم تزويج النصريية والفرق 
الباطنية والزواج منهم«، صدرت يوم اخلميس بتاريخ: ) مجادى األول 434)هـ، املوافق 

4)/3/3)0)م.
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نكاَح شبهة، فيرتتب عليه ما يرتتب عىل النكاح الصحيح من حيث املهر 
والنسب مع مراعاة: التفريق بني الزوجني فوًرا، ووجوب املهر املسمى، 
وثبوت نسب األبناء لألبوين، ووجوب العدة املرآة عىل املرأة، وسقوط 

حّق األب الكافر يف احلضانة أو الوالية عىل األبناء.
ثم إن تاب الطرُف غري املسلم وصح إسالمه، ورغب أن يستمر يف 
زواجه: فال بّد ِمن عقد جديد، وأما َمن تبني له حرمة الزواج من هؤالء 
له  تبني  أن  بعد  زواجه  عىل  فاستمر  قبل  ِمن  متزوًجا   كان  أو  فتزوج، 
احلكم؛ فهو واقع ٌيف الزنا منتهك حلرمات اهلل، مستحق  للوعيد الشديد 

والعقاب األليم.
وَمن ثبت أنه مسلم ال يؤمن بشئ ِمن عقائد النصريية، فال يشمله ما 

سبق ِمن أحكام.
فاحلاجة إىل استمرار العائلة ال يبيح البقاء عىل العقد الباطل يف نكاح 

الفرق الباطنية.
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املبحث احلادي عرش
يف القضاء واحلدود واجلنايات

مسألة )1(: التقنني يف الرشيعة واألحكام القضائية)1):
والقرى  والبلدات  املحافظات  من  كثري  عن  النظام  انحسار  بعد 
السورية حصل فراغ يف مجيع مناحي احلياة وأنظمتها، وخاصة يف قضايا 
والقضاة  العلم  طلبة  بني  بحث  مما  وكان  الناس،  بني  والفصل  احلكم 
مسألة االستفادة ِمن املدّونات املوجودة ومنها )القانون العريب املوحد(، 

وبعد البحث يف القانون املذكور ونقاش أبوابه ومواده ظهر التايل:
)- املحاكم التي قامت يف املناطق املحررة هي حماكم طوارئ، ليس 
لون للقضاِء بام يسدُّ احلاجة، ورشُط القايض أن يكوَن جمتهًدا،  فيها مؤهَّ
وقد سقَط هذا الرشُط بحكِم الواقع منذ عقوٍد إال بعض اآلحاد املتفرقني 

يف بالد اإلسالم.
)- عدم وجود سلطة قضائية واحدة ترجع إليها املؤسسات القضائية 

والعاملني فيها، وترشف عليها.
يف  سيام  ال  الرشيعة  تقنني  جواز  إىل  الفقهاء  ِمن  العديد  ذهاب   -3

)))  ينظر: احلاشية رقم ))).
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أوقات قلة القضاة املجتهدين.
بناء  يف  اإلسالمية  الرشيعة  عىل  د(  املوحَّ العريبِّ  )القانوِن  اعتامد   -4
مواده وأحكامه يف الغالب، ما عدا عددًا قلياًل ِمن املخالفات كام يف موادِّ 
شِد اجلنائي، وحتديد مقدار عقوبات التعزير. التأمنِي التجاري، وِسنِّ الرُّ

املوحد  العريب  القانون  باعتامد  الدراسة  أوصت  فقد  ذلك  عىل  وبناء 
رة، إىل حنِي استقراِر  أساًسا للقضاء يف املحاكم الرشعية يف املناطق املحرَّ
ُيعـدل عنه  األحواِل، وتشكيِل ُسلطٍة قضائيٍة عىل مستوى سورية، وال 
مع  واإلمجاِع،  نِة  والسُّ الكتاِب  لنصوِص  الرصحيِة  امُلخالفِة  حاِل  يف  إال 

مراعاة حال اجلناة واجلنايات يف إيقاع عقوبات التعزير))).
العريب  بالقانون  األخذ  جانب  ح  ترجِّ الشديدة  واحلاجة  فالرضورة 
املوحد املعتمد عىل مسألة تقنني الرشيعة، مع ما فيه من بعض املخالفات، 

عماًل بالقواعد الرشعية واملصالح املرعية.
 مسألة )2(: إقامة احلدود والعقوبات يف املناطق املحررة)2):

- األصُل أّن إقامة احلدود والقصاص من أعامل احلاكم والسلطان، 

العلمي هبيئة الشام  د دراسة وتقويم، الطبعة )، املكتب  القانون العريبُّ املوحَّ )))  ينظر: 
اإلسالمية.

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 55، بعنوان: »هل ُتقام احلدود والعقوبات 
يف املناطق املحررة من سورية يف الوقت احلايل؟«، صدرت يوم اجلمعة بتاريخ: 0) صفر 

435)هـ، املوافق 3)/))/3)0)م.
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قال  له.  وخيضعون  الناس  عليه  جيتمع  الذي  والقوة،  الشوكة  صاحب 
القرطبي: »ال خالَف أنَّ القصاَص يف القتِل ال يقيمه إال أولوا األمِر«))).

والتعزيرات،  احلدود  سلطاٍن يقيم  ِمن  زماٌن  أو  مكاٌن  َخال  إذا   -
فيجب عىل العلامء وأهل الرأي واحلكمة أن يقوموا بام ُأوكل إىل السلطان 

من إقامة احلدود والتعزيرات.
الَّذين  وكِة  الشَّ أهل  لزم  لطاُن  السُّ عدم  »إذا  اهليتمي:  حجر  ابن  قال 
ورِة  هم أهل احللِّ والعقِد أن ينصبوا قاضًيا، فتنُفذ حينئٍذ أحكاُمه للرضَّ

امللجئِة لذلك«))).
الرشعية  املصلحة  فإنَّ  الشام  بالد  هبا  متر  التي  لألوضاع  نظًرا    -
تقتيض تأجيل إقامة احلدود إال ما تدعو الرضورة إليه مما له تعلق بحقوق 
وحد  كالقصاص،  واألعراض؛  واألموال  للنفوس  حفًظا  اآلدميني 
احلرابة، ونحوها عىل أال يكون يف إقامة احلد مفسدة أعظم من تركه، ومما 

يؤيد ذلك: 
إقامة  لوجوب  رشًعا  املعترب  والتمكني  االستطاعة  حصول  )- عدم 
باالستقرار،  يتصف  ال  املناطق  بعض  يف  املوجود  والتمكني  احلدود، 

وليس هو بتمكنٍي تام.

)))  تفسري القرطبي ))/45)).
)))  حتفة املحتاج )7/)6)).
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وليس املراد بالتمكني جمرد القدرة عىل تنفيذها، فهذا يستطيعه آحاد 
بِِه  يتحقق  الفعل،  عىل  القدرة  جمرد  عىل  زائد  حدٍّ  ِمن  بد  ال  بل  الناس، 
االستطاعِة  يف  ينظر  ال  ارُع  فالشَّ احلنفي:  العز  أيب  ابن  قال  املقصود، 
عّيِة إىل جمّرِد إمكاِن الفعِل، بل ينظُر إىل لوازم ذلك، فإن كاَن الفعُل  الرشَّ

ممكنًا مع املفسدِة الّراجحِة مل تكن هذه استطاعًة رشعّيًة«))).
 )- أنَّ البالد تعيش يف حال حرب واضطراب، وقد ذهب مجع من 
أهل العلم إىل أن احلدود ال تقام يف حال الغزو واحلرب يف بالد الكفار، 
من  العلامء  منع  ألجله  الذي  املعنى  أنَّ  إال  إسالم  دار  سورية  أن  ومع 
إقامتها يف الغزو موجود يف هذه احلالة، وهو اخلوف ِمن اللحوق بالعدو.

رشب  حينام  حمجن  أيب  بحبس    وقاص أيب  بن  اكتفى سعد  وقد 
اخلمر يف القادسية ومل جيلده))).

قال ابن القيم: » فهذا حدٌّ من حدوِد اهللَِّ تعاىل، وقد هنى عن إقامته يف 
الغزو خشيَة أن يرتّتَب عليِه ما هو أبغُض إىل اهللَِّ ِمن تعطيله أو تأخريِه، 

ِمن حلوِق صاحبِه باملرشكنَي محيًَّة وغضًبا«)3).
قـدر  النــاس  عن  احلـدود  لـَدرِء  ُف  تتشــوَّ الشـريعـة   3- أن 

)))  رشح العقيدة الطحاوية ))/436).
)))  أخرجه مصنف عبد الرزاق الصنعاين )43/9)، برقم 7077)(، وسعيد بن منصور 

يف سننه ))/35)، برقم )50)(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )550/6، برقم 33746).
)3)  إعالم املوقعني عن رب العاملني )3/3)).
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املستطاع، واألوضاع التي متر هبا البالد من ضيق وضنك مع فشو اجلهل 
العريض والفساد املرتاكم، مظنة لدرء بعض احلدود أو تأخريها.

لتغييبهم عن  الناس  احلدود مع حال اجلهل عند عامة  إقامة  أّن   -4
ين ومتكنٌي للطاعنني من  الدين عقوًدا  طويلة مظنٌة لنفور الناس عن الدِّ
عىل  احلدود  بعض  إقامة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ترك  وقد  دينهم،  يف  الناس  تشكيك 

بعض املنافقني مراعاة ملصلحة الدعوة .
والسكوت عن بعض املحرمات، وترك فعل بعض الواجبات، لتحنيُّ 
األمور  من  النفوس،  هتيئة  عىل  ذلك  أثناء  العمل  مع   ، املواتية  الفرصة 

املعتربة رًشعا.
يطرأ  قد  لكن  التعجيل،  فيها  األصل  كان  وإن  احلدود  إقامة  5- أنَّ 
إذا ترتب عىل تطبيقها مفسدة تربو عىل املصلحة  إقامتها  ما جييز تأجيل 
من  هو  بل  للرشع،  التحاكم  رفض  من  ذلك  ُيعدُّ  وال  بذلك،  املتحققة 

املصلحة املعتربة رشًعا.
كام  يعُة،  الرشَّ به  وردت  أمٌر  لعارٍض  احلدِّ  »وتأخرُي  القيم:  ابن  قال 
فهذا  واملرِض؛  والربِد،  احلرِّ  وقِت  وعن  واملرضِع،  احلامِل،  عن:  ُر  يؤخَّ

تأخرٌي ملصلحِة املحدوِد ؛ فتأخرُيه ملصلحِة اإلسالِم أوىل«))).
وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتَّب عىل إقامة احلدود فساد أعظم ِمن مصلحة 

)))  إعالم املوقعني عن رب العاملني )4/3)).
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ا ِمن باِب األمِر باملعروِف  إقامتها فإهنا ال تقام، فقال يف »الفتاوى«: »فإهنَّ
عّيِة ما يزيُد  والنَّهي َعن املنكِر، فإن كاَن يف ذلك ِمن فساِد والِة األمِر أو الرَّ

عىل إضاعتها، مل ُيدفع فساٌد بأفسَد منه«))).
 6- أن حقوق اهلل مبناها عىل املساحمة، بخالف حقوق العباد القائمة 

ة، ولذلك كانت أوىل باالستيفاء. عىل املشاحَّ
العقوبات  تطبيق  يستدعي  مصاحلهم  وحتقيق  الناس  فحامية 
املفاسد يستدعي  استقرار األوضاع وعظم  املناسبة، وعدم  والتعزيرات 
إليه يف حفظ  الرضورة  املرحلة إال ما تدعو  إقامة احلدود يف هذه  تأخري 

حقوق اآلدميني من النفوس واألموال واألعراض.  
مسألة )3(: العاقلة ودفع الديات)2):

-كُثر القتُل اخلطأ يف النازلة الشامية، والبّد فيه ِمن الدية، والذي يتحمل 
الدية يف قتل اخلطأ هم عاقلة القاتل، وهم عصبة القاتل عند اجلمهور.

الّدية؛  ل  حتمُّ يف  العاقلة  َمقام  اجلهادية  والفصائُل  الكتيبُة  تقوم   -  
وذلك ألّن املعنى الذي ِمن أجله ُجعلت الّديُة عىل العاقلة هو »الّتنارص« 
املوجود بني أفراد القبيلة، أو العائلة الواحدة، وهذا املعنى متحّقٌق يف هذه 

)))  الفتاوى )76/34)).
يف  اخلطأ  قتل  »أحكام  بعنوان:   ،68 رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:   (((
املوافق  436)هـ،  اآلخر  ربيع   (( بتاريخ:  الثالثاء  يوم  صدرت  اجلهادية«،  العمليات 

0)/)/5)0)م.
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الفصائل والكتائب، فكلُّ مجاعٍة يربط بينهم تنظيٌم واحٌد بحيُث يكونون 
العاقلة، وهذا يشمل أهَل احلرفِة  ينرُص بعُضهم بعًضا، فلهم حكُم  ممّن 

الواحدة، وأهَل التنظيِم واحلزب الواحد.
يـوان -وهـم اجليــُش،  وقـد نصَّ بعـُض الفقهـاء عىل أّن أهـِل الدِّ
يوان- يتحّمل بعُضهم ديَة بعٍض. أو العسكر الذين ُكتبت أسامؤهم يف الدِّ
الّتنارِص، ولذلك  مبنيٌّ عىل  الّتعاقَل  أنَّ  املسألِة  » ونكتُة  القرايف:  قال 
اختّص العاقلة العصبَة ]األقارب من جهة األب[، وسقطت عن النّساء 
والّصبيان واملجانني بعدم النُّرصِة مع وجود القرابِة فيهم، فقد دار الَعقُل 

]أي الّدية[ مع النُّرصِة وجوًدا  وعدًما«))).
كلِّ  ُجنَد  أنَّ  معلوًما   كان  الّديواَن  عمُر  وضع  »فلاّم  تيمية:  ابُن  قال 
أقارَب،  ، وإْن مل يكونوا  بعًضا  بعُضه  ، وُيعني  بعًضا  بعُضه  مدينٍة ينرص 

فكانوا هم العاقلَة، وهذا أصحُّ القولني«))).
السادسة  دورته  يف  الدويل«  اإلسالمي  الفقه  »جممع  قرار  يف  وجاء 
عرشة املنعقدة بديب سنة 6)4)هـ، املوافق 005)م: »العاقلُة هي اجلهُة 
التي تتحّمُل دفَع الّديِة عن اجلاين يف غري القتِل الَعمِد دون أْن يكون هلا 
حقُّ الّرجوِع عىل اجلاين بام أّدته، وهي العصبُة يف أصل ترشيِعها، وأهُل 

)))  الذخرية )))/ 393).
)))  جمموع الفتاوى )9)/ 56)).
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ديوانه الذين بينهم النُّرصة والّتضامن«.
فقيام الكتيبة والفصيل مقام العاقلة يسّد احلاجة إىل تأدية الدية ال سيام 

يف حال غياب العاقلة أو صعوبة حتميلهم الدية.
مسألة )4(: حكم األخذ من املال العام)1):

الرضورة واحلاجة املاسة أجلأت كثرًيا ِمن الناس إىل األخذ من املال 
النقاط  القضية يف  بيان حكم هذه  والكهرباء، ويمكن   كاملازوت  العام 

التالية:
)- االعتداُء عىل املال العام أشّد حرمًة ِمن االعتداء عىل املال اخلاص؛ 

ألن منفعته تعود جلميع األمة.
واملراد بـ )املال العام(: املال الذي تعود منفعته وملكيته لعموم املجتمع، 
وال خيتص أحد بملكيته، سواء كان من العقارات أو املنقوالت. وتقوم 
وظيفة األنظمة والدول عىل تنظيمه، وإدارته، وحسن توزيعه؛ فهم أمناء 
قسمته  هلم  جيوز  وال  له.  مالًَّكا  وليسوا  فيه،  األمة  عن  ووكالء  ونواب 
باألهواء والتشهي، أو اختصاُص طائفٍة به دون أخرى، أو االستئثار به 

دون سائر الناس؛ ألّن يف هذا ظلاًم واعتداًء عىل حقوق اآلخرين.

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 8، بعنوان: »حكم االستيالء عىل صهاريج 
األول 433)هـ،  ربيع   7 بتاريخ:  االثنني  يوم  العام«، صدرت  املال  من  املازوت ونحوه 

املوافق 30/)/))0)م.
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العام عىل طائفته ومؤيديه، وحرم  املال  املجرم  النظام  إذا َحرَصَ   -(
يف  امليض  عن  ثنيهم  أو  إذالهلم  أو  عليهم  للضغط  منه؛  الناس  عموم 
ثورهتم ومقاومتهم، فإنَّه ال مانع حينئذ للمضطر أو املحتاج أن يأخذ من 
الطعام أو الرشاب أو الكساء أو التدفئة قدر كفايته، دون أن يرّض بغريه؛ 

﴿ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ  تعاىل:  لقوله  وذلك 
ۀ ہ ﴾ ]البقرة: 73)[.

3-كذلك نرى أال ُيرتك تقدير هذا األمر وتنفيذه ألفراد الناس؛ ملا قد 
يرتتب عىل ذلك من انفراط األمن، وشيوع الفوىض، والّتنافس والّتزاحم 
بني الناس، مما يورُث العداوة والشحناء بينهم، بل ربام أدى إىل تقاتلهم، 
ئ الناس مستقباًل عىل التساهل يف التعدي عىل  كام أنَّ هذا األمر قد جيرِّ
املال العام كلام شعروا بضيق أو حاجة، فال بّد أن تقوم اهليئات الرشعية 

واملجالس املحلية بتنظيم ذلك واإلرشاف عليه.
فالرضورة واحلاجة امللحة تبيح األخذ من املال العام برشطه.

مسألة )5(: األحكام املتعلقة باملغتصبة يف الغتصاب)1):
للرجل،  بالنسبة  الزنا  يف  اإلكراه  وقوع  صحة  يف  العلامء  اختلف 

اغتصاب  عىل  يرتتب  »ماذا  بعنوان:   ،(( رقم:  اإلسالمية  الشام  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
املوافق  433)هـ،  اآلخر  ربيع   (( بتاريخ:  األربعاء  يوم  صدرت  العفيفات؟«، 

4)/3/))0)م.
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يف  وقع  وقد  املرأة،  حّق  يف  الزنا  يف  اإلكراه  وقوع  عىل  متفقون  ولكنهم 
سورية ما يدمي الفؤاد، ويفتت الكبد ِمن اغتصاب كثري ِمن األخوات يف 
السجون ويف أثناء املدامهات للبيوت حتت هتديد السالح، وِمن األحكام 

املتعلقة بذلك :
)- جيب عىل املرأة املعتدى عليها أن تدفع عن نفسها ما استطاعت 
حتى لو أّدى ذلك إىل قتل املعتدي، وإذا ُقتلت وهي تدافع عن عرضها 
فهي شهيدة؛ ملا ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )َمْن ُقتَِل ُدوَن َأْهِلِه، َأْو ُدوَن 
َدِمِه، َأْو ُدوَن ِدينِِه َفُهَو َشِهيٌد()))، ودفاُع املرأة عن رشفها يدخل يف معنى 

احلديث بال شّك.
ن املجرم  )- إذا بذلت املرأة وسعها يف الدفع عن نفسها-ولكن متكَّ
ا ُمكَرهة، بل هي مأجورٌة إذا صربت  منها- فإنَّه ال إثم عليها رشًعا؛ ألهنَّ
إنَّ  املؤمن!  )َعَجًبا ألمر  واحتسبت؛ ذلك لقوله عليه الصالة والسالم: 
اُء َشَكر،  أْمَره ُكلَّه له خرٌي، وليس ذلك ألحٍد إال للمؤمن، إْن أصابْتُه رَسَّ

اُء َصرَب، فَكاَن خرًيا له())). فكان خرًيا له، وإْن أصابْتُه رضَّ
3- حيـرم عىل املرأة أن ُتقـِدم عـىل قتـل نفسـها خشـية االغتصـاب 

 ،)(4(( برقم   ،30/4( والرتمذي   ،)477( برقم   ،(46/4( داود  أبو  أخرجه    (((
والنسائي )6/7))، برقم 4095).

)))  أخرجه مسلم )95/4))، برقم 999)).
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, وقد قال اهلل تعاىل: ﴿ڃ چ  أو بعد وقوعه؛ ألنه قتٌل للنفس بغري حقٍّ
چچ ﴾ ]النساء:9)[.

فاإلكراه عذٌر يرفع اللوم عن املغتصبة، لكنه ليس عذرًا هلا يف االنتحار 
وقتل النفس.

مسألة )6(: أثر اإلكراه يف رفع املؤاخذة باإلقدام عىل الغتصاب)1):
)- ليس ألحٍد من اجلنود أو غريهم أن يقدم عىل هذه الِفعلة الشنيعة 
بدعوى أّن الضابط قد أمره بذلك، فمجّرُد األمر ليس إكراًها وال طاعة 
بالقتـل  بالتهـديد  اإلكـراه  لو حتـّقق  اخلالق، وحتى  ملخلوق يف معصية 
أو بالتعذيب فال جيّوز ذلك االغتصاب واالعتداء عىل األعراض، وَمن 

فعل ذلك استحّق العقوبة الرشعية، وال يسقطها اإلكراه.
يكون  واملدامهات  واملعارك  احلروب  يف  يقع  الذي  االغتصاب   -(
ِمن  يرافقه  ما  مع  البيوت  حرمات  وانتهاك  بالسالح  بالتهديد  غالًبا 
انتهاكات أخرى، وهو هبذا من احلرابة، فَمن ثبت عليه فعل هذا املنكر 
ِمن الشّبيحة أو أفراد النظام وُقدر عليه: فُيقتل حرابة، كام قــال تعــاىل: 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک 

)))  ينظر: احلاشية رقم ))).
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ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]املائدة: 33، 34[.

فاإلكراه ليس عذرًا لإلقدام عىل االغتصاب، وال يعفي مرتكبه من 
العقوبة.

مسألة )7(: األعذار التي ل تقطع التتابع يف كفارة القتل اخلطأ)1):
يف ظروف املعارك الكثرية يف الثورة السورية قد ُيبتىل املسلم بقتل أخيه 
املسلم خطأ، والواجُب عليه حينئٍذ شيئان: الدية ألهل القتيل، والكفارة، 

وهي ما بينه اهلل سبحانه بقوله: ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ      
يعتقها  فالذي ال جيد رقبة  ]النساء: )9[،  ٿ       ٿ ٿ    ٹ ٹ﴾ 
-كام هو احلال اآلن- فيجب عليه صيام شهرين متتابعني ال جيوز قطعها 

إال بعذر يبيح الفطر يف رمضان.
والعذر الذي يبيح الفطر يشمل كل ما دّلت األدلة الرشعية عىل جواز 
الفطر به كالسفر واملرض واحليض والنفاس للمرآة، فمن كان عنده عذر 

رشعي أفطر أيام عذره، ثم أكمل الصيام.

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: )4، بعنوان: »ما احلكم فيام لو قتل املجاهد 
أخاه خطأ؟« واألسئلة عليها، صدرت يوم االثنني بتاريخ: ) ربيع اآلخر 434)هـ، املوافق 

))/)/3)0) م.
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وكذلك قدوم شهر رمضان أو العيد، فيقطع نيته عن صيام الكفارة 
ويصوم رمضان، أو يفطر العيد وجوًبا  ثم يكمل الصيام.

فإن أفطر الشخص دون عذر يبيح الفطر: فيجيب عليه إعادة الصيام، 
لغري  ثم قطعه  الشهر،  َمن صام بعض  أّن  قدامة: »وأمجعو عىل  ابن  قال 

عذر، و أفطر، أن عليه استئناف الشهرين«))). 
النقطاع  املؤدية  األعذار  لكثرة  التتابع؛  يقطع  ال  الرشعي  فالعذر 

التتابع، ومشقة اإلعادة، واحلاجة إىل إبراء الذمة.
مسألة )8(: تعذيب املتهمني)2):

قد حتصل احلاجة إىل ما بحوزة املتهم أو األسري ِمن معلومات فُيحتاج 
إىل الضغط عليه وربام رضبه، فهل يسوغ ذلك؟ وما ضوابطه؟ 

الكشف  إىل  واحتيج  واإلجرام  بالفجور  معروًفا  املتَّهم  كان  إذا   -
املسلمني،  تنفع  للعدو  أرسار  معه  كان  أو  آخرين،  رشكاء  أو  أدلة  عن 
وصاحَب ذلك قرائُن، ومل يِقرَّ ِمن نفسه: جاز إيقاع األذى عليه برضب 

أو غريه للكشف عنها.
ويـدل عىل هـذا: أن النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص ملا فتـح خيرب اشـرتط عـىل اليهـود 

)))  املغني )6/8)).
)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 65، بعنوان: »حكم اعتقال املتهم، وتعذيبه، 
والواجب جتاه من يموت حتت التعذيب«، صدرت يوم األربعاء بتاريخ: 5 حمّرم 436)هـ، 

املوافق 9)/0)/4)0)م.
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فغيَّبوا  ذّمَة هلم وال عهد،  فعلوا فال  فإن  ُيَغيِّبوا شيًئا،  َيكتموا وال  أْن ال 
َمْسًكا ]امَلْسك: اجللد[ فيه ماٌل وحيلٌّ حلُييِّ بِن أخطَب، فسأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمَّ 
حيّي عن هذا احليل فأنكر، فدفعه رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إىل الُزبرِي فمّسُه بِعذاٍب())).
قال ابن تيمية: »فهذا َأصٌل يف رضِب املّتهِم الَّذي ُعلم َأّنه ترك واجًبا، 

أو فعل حمرًما«))).
وقال ابن القيم: »ويسوُغ رضُب هذا النَّوِع ِمن املّتهمنَي، كام أمر النَّبيُّ 

ملسو هيلع هللا ىلص الّزبرَي بتعذيِب املّتهِم الَّذي غّيب ماَله حتى أقّر به«)3).
ُينـهر دًما،  َيُشـق جلًدا، وال  - األذى املرشوع للمتهـم يكون بام ال 
اآللة،  يف  ذلك  مراعاة  ِمن  بد  وال  َمْقتاًل   يصيب  وال  عظاًم،  َيكرس  وال 

والكيفية.
والنحر،  والصدر،  الوجه،  عىل:  بالرضب  املتهم  تعذيب  جيوز  فال 
والبطن، ومكان العورة؛ ألهنا مواضع خموفة خُيشى عليه فيها من اهلالك، 

أو الرضر.
فاحلاجة إىل استخراج املعلومات من املتهم ال تبيح التعذيب والرضب 

املفتوح بال رشوط وال قيود، بل ال بد من التقيد بالضوابط املعتربة.

)))  أخرجه ابن حبان )))/608، برقم 99)5).
)))  جمموع الفتاوى )407/35).

)3)  الطرق احلكمية ))/75)).
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مسألة )9(: مدى اعتبار العرتاف املنتزع بالتعذيب)1):
االعرتاف الصادر ِمن املتـهم بسـبب التعـذيب إذا مل يعتضـد بأدلـة 

أو قرائن: ال قيمة له رشًعا، وال يعتدُّ به.
ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  املكره:  يف  تعاىل  قال 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک 

ک ک ک گ گ گ ﴾ ]النحل: 06)[.
فإذا كان الرشع مل يؤاخذ الناطق بالكفر عند اإلكراه، فمن باب أوىل 

أال يؤاخذ غريه بإقراره إذا كان عىل سبيل اإلكراه .
وما  والنّسياَن،  اخلطَأ،  ُأّمتي  عن  جتاوز  قد  اهللََّ  )إّن  احلديث:  ويف 

اسُتكرهوا عليه())).
وقال عمُر بُن اخلّطاِب : »ليس الّرجُل أمينًا عىل نْفِسه: إذا أجْعَته، 
أو أوثْقَته، أو رضْبَته«)3).أي: ال يؤمن أن يقر اإلنسان عىل نفسه بجرم مل 

يفعله بسبب اجلوع والرضب.
إىل  الوصول  ألجل  والتهديد  الرضب  مقام  بني  التفريق  ِمن  بد  وال 
بجرم  ليقرَّ  ذلك  فعل  وبني  مرشوع،  فهذا  يقول،  فيام  والصدق  احلقيقة 

)))  ينظر: احلاشية رقم ))).
)))  أخرجه ابن ماجه )00/3)، برقم 045)( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام. 

)3)  أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )6/))4، برقم 4)4))).
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معني ال دليل عليه إال اعرتافه حتت اإلكراه، فهذا ال جيوز، وُيعد إقراره 
الغًيا ال عربة به.

عىل أنه لو أدى االعتداء يف التعذيب إىل كشف أدلة وقرائن يف القضية، 
فال ُتردُّ هذه األدلة حلرمة الوسيلة املوصلة إليها.

فاالعرتاف الصادر حتت التعذيب واقٌع حتت اإلكراه، وما وقع حتت 
اإلكراه فال عربة به.
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املبحث الثاين عرش
يف السياسة الرشعية

مسألة )1(: الواجب عند خلو البالد عن احلاكم)1):
فإنه  إليه  الناُس  يتحاكم  الذي  الّسلطان  ِمن  زماٌن  أو  مكاٌن  َخال  إذا 
جيب عىل أهِل احللِّ والعقد ِمن العلامء والوجهاء وأهل الرأي واحلكمة 
أْن يقيموا َمن يتوىل القياَم بام جيب ِمن احلقوق والواجبات املتعلقة باحلكم 

والقضاء.
ر أبو املعايل اجلويني نقاًل  عن بعض أهل العلم: أنه »لو خال  وقد قرَّ
أْن  قريٍة،  كلِّ  وسكاِن  بلدة،  كلِّ  ُقّطان  عىل  فحقٌّ  الّسلطاِن  عن  الزماُن 
يلتزمون  َمن  العقول واحِلجا  يقّدموا ِمن ذوي األحالم والنُّهى، وذوي 
امتثاَل إشاراته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإهنم لو مل يفعلوا 

ذلك، ترّددوا عند إملام املهامت، وتبّلدوا عند إظالل الواقعات«))).
َمقام  يقومون  البلد  فصاحلو  حاكٌم  يكن  مل  »فإن  اخلريش:  قال 
القضائية يف  الشام اإلسالمية رقم: 76، بعنوان: »رشعية اهليئات  )))  ينظر: فتوى هيئة 
437)هـ،  رمضان   (3 بتاريخ:  السبت  يوم  صدرت  أحكامها«،  إلزامية  ومدى  سورية 

املوافق 8)/6/6)0)م.
)))  غياث األمم ص )387).
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احلاكم«))).
تعيني  يوجب  رضورياهتم  عىل  واحلفاظ  الناس  بمصالح  فالقيام 

ونصب من يقوم باحلقوق والواجبات.
مسألة )2(: تنصيب القضاة)2):

نصُب القضاة لفصل اخلصومات، وفّض النزاعات، وتأدية احلقوق، 
وإقامة العقوبات ِمن أعامل احلاكم والّسلطان صاحب الشوكة والقوة، 
الذي جيتمع عليه الناس وخيضعون له، فإذا مل يوجد احلاكم كان ذلك من 

فروض الكفايات التي يلزم أهل احلل والعقد أن يقوموا هبا.
قـال ابن قدامـة: »والقضـاُء ِمن فروِض الكفـاياِت؛ ألّن أمر النّاِس 

ال يستقيُم بدونه، فكاَن واجًبا عليهم«)3).
وقال ابن حجر اهليتمي: »إذا عدم السلطان لزم أهَل الّشوكة الذين هم 
أهل احلل والعقد َثمَّ أن ينصبوا قاضًيا ، فَتنُفُذ حينئذ أحكاُمه؛ للرضورة 

امللجئة لذلك«)4).
فحاجة الناس إىل فصل اخلصومات توجب نصب القضاة حتى مع 

غياب السلطان.
)))  رشح خمترص خليل )98/4).

)))  ينظر: احلاشية رقم ))).
)3)  املغني )0)/)3).

)4)  حتفة املحتاج )7/)6)).
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مسألة )3(: صالحيات اهليئات القضائية ونفوذ أحكامها)1):
إذا قام أهُل الشأن من أهل العلم والرأي ورؤوس النّاس من ذوي 
الشوكة والقوة بتشكيل اهليئة القضائية، فتنفذ أحكاُمها يف كّل ما تنفُذ فيه 
وجوده،  حال  يف  املسلمني  إمام  قبل  ِمن  املوىلَّ  الرّشعي  القايض  أحكاُم 
وِمن ذلك احلكم يف شؤون اجلهاد، واألرسى، والغنائم، وإقامة احلدود 
والقصاص، وعقد النّكاح، واحلكم يف املفقودين، والّتفريق بني الزوجني 
الفسخ  أو  كاخللع،  بينهام  يفرق  أن  للقايض  فيها  جيوز  التي  األحوال  يف 
املوتى، واحلكم يف  عند وجود سببه الرشعي، كام تتوىل توزيع مواريث 

العقوبات واجلنايات والديات، ونحوها.
وأما إذا مل يكن يف املنطقة قوى عسكرية أو مدنية لتشكيل هذه اهليئة 
القضائية، ومل يوجد يف البلدة أهُل حلٍّ وعقٍد أو شوكٍة وسلطان يقّلدون 
إنفاِذ  ِمن  يمّكنها  بام  عليها،  وجيتمعون  القضاء  أموَر  الرّشعية  اهليئة  هلذه 
وخميامت  أماكن  يف  كام  ذلك  عىل  القدرُة  هلم  تكن  مل  أو  فيهم،  أحكاِمها 
الالجئني السوريني يف دول اجلوار: فيجوز حينئٍذ لطلبة العلم أن يشّكلوا 
هيئًة رشعيًة للفتوى والّتحكيم، ولكن ال تقوم مقاَم اهليئة القضائية الـُمعيَّنة 
ِمن أهل األمر والشوكة يف نفوذ األحكام واإللزام هبا، أو احلكم يف قضايا 

سبقت  وقد  أحكامها«،  إلزامية  ومدى  سورية  يف  القضائية  اهليئات  »رشعية  فتوى:    (((
اإلشارة هلا ص )64)(.
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هيئًة  تكون  أن  تعدو  ال  بل  ونحوها،  الزوجني،  بني  والّتفريق  املفقودين 
للفتوى والّتحكيم بني النّاس فيام يرتافعون إليها بالرتايض بينهم.

فاهليئات القضائية التي حيتاج الناس إليها، ويشكلها أهل احلل والعقد 
أحكامها نافذة.

مسألة )4(: اختالل بعض رشوط القايض للرضورة:
علمًيا  املجال  هذا  يف  املختصني  ولقلة  القضاء،  إىل  الناس  حلاجة 
وعملًيا  فقد يعنّي اضطراًرا  َمن ال تكتمل أهليته، وقد ذكر أهل العلم 
أّن: »رشوط القضاء تعترب بحسب اإلمكان، وجيب تولية األمثل فاألمثل، 
وعىل هذا يدل كالم أمحد وغريه، فُيوىّل مع عدم العدل أنفُع الفاسقني ، 
وأقلُّهام رًشا ، وأعدل املقلِّدين وأعرفهام بالتقليد.، فإن كان أحُدمها أعلم 
م فيام قد يظهر حُكمه وخُياف اهلوى فيه األورُع، وفيام  واآلخُر أورع ، قدِّ

ندر حكُمه وخُياف فيه االشتباه األعلم«))).
فكثري من القضاء القائم يف املناطق املحررة هو من قبيل قضاء الرضورة 

فلذلك حصل التساهل يف بعض الرشوط املعتربة يف القايض. 
مسألة )5(: تطبيق األحكام الرشعية منوط بالقدرة والستطاعة: 

القـدرة  بتحـّقق  منـوٌط  الشـرعية  والواجـبات  األحكـام  تطبيـق 
قد  ولذلك  واملآالت،  واملفاسد  املصالح  يف  النظر  مع  واالستطاعة، 

)))  الفتاوى الكربى البن تيمية )556/5).
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تسقط إقامة بعض الواجبات يف الثورة السورية، وال يكون ذلك خمالًفا  
للرشيعة،  فليس املراد بالقدرة واالستطاعة مطلق إمكان ذلك، بل ال بّد 
من النظر يف املآالت، فام ترّتب عليه مفسدٌة أعظم منه ال يكون مقدوًرا  
عليه رشًعا ، فهذا نجايش احلبشة وملكها أسلم ومل يكن قادًرا  عىل إظهار 

ذلك فضاًل  عن احلكم بالرشيعة.
 قال ابن تيمية: »وكذلك النجايش هو وإن كان ملك النصارى فلم 
يطعه قومه يف الدخول يف اإلسالم، بل إنام دخل معه نفٌر منهم ، وهلذا ملا 
مات مل يكن هناك َمن يصيل عليه فصىل عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة ..، وكثري 
من رشائع اإلسالم أو أكثرها مل يكن دخل فيها؛ لعجزه عن ذلك ، فلم 
هياجر ومل جياهد وال حج البيت، بل قد روي أنه مل يكن يصيل الصلوات 
ذلك  ألن  الرشعية؛  الزكاة  يؤدي  وال  رمضان  شهر  يصوم  وال  اخلمس 
ونحن  خمالفتهم،  يمكنه  ال  وهو   ، عليه  فينكرونه  قومه  عند  يظهر  كان 
نعلم قطًعا أنه مل يكن يمكنه أن حيكم بينهم بحكم القرآن، واهلل قد فرض 
عىل نبيه باملدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب مل حيكم بينهم إال بام أنزل اهلل 
احلكم  مثل  وهذا   ، إليه  اهلل  أنزل  ما  بعض  عن  يفتنوه  أن  وحذره  إليه، 
يف الزنا للمحصن بحد الرجم ، ويف الديات بالعدل والتسوية يف الدماء 
ذلك،  وغري  بالعني،  والعني  بالنفس،  النفس   : والوضيع  الرشيف  بني 
والنجايش ما كان يمكنه أن حيكم بحكم القرآن؛ فإن قومه ال يقرونه عىل 
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ذلك ، وكثرًيا  ما يتوىل الرجل بني املسلمني والتتار قاضًيا  -بل وإماًما-
ويف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا فال يمكنه ذلك، بل هناك من 

يمنعه ذلك ، وال يكلف اهلل نفًسا  إال وسعها«))).
ومن األمثلة عىل ذلك: 

)- مسائل صياغة مواد الدستور، وتضمني مرجعية الرشيعة فيه))).
)- إقامة احلدود والعقوبات يف املناطق املحرررة)3).

3- استعامل بعض األلفاظ املجملة املعارصة املحتملة للحق والباطل 
عند  وغريها  الشعب  وسلطة  واملساواة  احلرية  مثل  واملردود  واملقبول 

احلاجة إىل استخدامها بام حيقق املصالح ويدرأ املفاسد)4).
األحياء  جمالس  أعضاء  لختيار  النتخابات  إجراء  حكم   :)6( مسألة 

واللجان الثورية)5):
ختتلف  ما  كثرًيا   وغريها  واللجان  للمجالس  أعضاء  اختيار  عند 

)))  منهاج السنة النبوية )5/)))).
السياسة  باب  يف  الشعب«  »سلطة  و  الرشيعة«  »مرجعية  مصطلحي  حترير  ينظر:   (((

الرشعية، هيئة الشام اإلسالمية.
)3)  وقد سبقت ص )  (.

السياسة  باب  يف  الشعب«  »سلطة  و  الرشيعة«  »مرجعية  مصطلحي  حترير  ينظر:   (4(
الرشعية، هيئة الشام اإلسالمية.

)5) ينظر فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 54، بعنوان: »حكم إجراء االنتخابات الختيار 
بتاريخ: 8) ذو احلجة = الثورية«، صدرت يوم السبت  أعضاء جمالس األحياء واللجان 

ص )49)(.

http://islamicsham.org/versions/2925
http://islamicsham.org/versions/2925
http://islamicsham.org/versions/2925
http://islamicsham.org/versions/2925
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تأيت  وهنا  حمددين،  مرشحني  عىل  التوافق  حيصل  وال  النظر،  وجهات 
الطريقة  أهنا  الناس  بعض  يرى  ورّبام  املشكلة،  حلل  طريقًة  االنتخابات 
يربز  وحينئذ  املرشحني،  واختيار  الناس،  رأي  عن  للتعبري  األنسب 

اخلالُف يف هذه النازلة ومدى جواز األخذ هبا، والذي ينبغي بيانه:
طرق  يف  واملناصب  الواليات  أصحاب  اختيار  اإلسالم  حيرص  مل   -
معينة؛ بل ترك ذلك للناس واجتهادهم، ومما ورد ِمن أنواع االجتهاد: ما 
كان يف بيعة العقبة الثانية حينام بايع األنصار النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

)أخِرجوا إيلَّ ِمنكم اثني عرش نقيًبا يكونون عىل قوِمهم())).
فقد طلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الصحابة أن خيتاروا اثني عرش رجاًل نواًبا هلم 

وممثلني عنهم، ومل حيدد هلم طريقة االختيار.
 - نظام االنتخاب الذي هو اختيار شخٍص لتويل منصب معني اعتامًدا 
باالنتخاب وفق  التصويت  آلية  أن  له. ومع  املؤيدين  عىل كثرة أصوات 
اآلليات املعارصة نازلة مستجدة مل تكن موجودة يف التاريخ اإلسالمي، 
إال أهنا من مسائل العادات واملعامالت التي تتغري بتغري الزمان واملكان 
الرشعية  النصوص  يف  وليس  اإلباحة،  فيها:  واألصل  واألحوال، 

وقواعدها العامة ما يدل عىل منعها وحتريمها.
= 434)هـ، املوافق )/))/3)0)م.

)))  أخرجه أمحد )5)/89، برقم 5798)( من حديث كعب بن مالك ، وقال حمققو 
املسند: »حديث قوي، وهذا إسناٌد حسن«.
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رضا  اعتبار  أمهية  عىل  يدل  ما  واملسلمني  الصحابة  سري  يف  ورد   -
  الناس فيمن يتوىل أمورهم، ومن ذلك: مشورة عبد الرمحن بن عوف
لعامة املسلمني يف اختيار اخلليفة بعد عمر بن اخلطاب ، ثم قال عبد 
الرمحن : »إيِنِّ قد نظرُت يف أمِر النّاِس، فلم أرهم يعدلون بعثامَن«))).

من  بالقرار  د  التفرُّ هو:  االنتخابات  عن  البديل  يكون  ما  كثرًيا   -
، ومفسدُة هذا أرجح من  اًم  الناس دون آخرين حتكُّ فئة من  أو  شخٍص 
لتعاوهنم معه يف  أدعى  أمورهم  يتوىلَّ  الناس عّمن  مصلحته؛ ألن رضا 

حتقيق املقصود من الوالية.
- ال تالزم بني الديمقراطية واالنتخابات؛ فاالنتخابات طريقة خيتار 
فيها الناس َمن يرضون لتويل شؤوهنم وإدارة مصاحلهم، أما الديمقراطية 
هو  الشعب  يكون  أن  وتعني  وعقيدة،  منهج  ذات  فكرية  منظومة  فهي 
ووسيلة  آلية  فاالنتخابات  الترشيع،  سلطة  فيها  بام  السلطات  مصدر 
يمكن استخدامها داخل املنظومة الديمقراطية وخارجها عىل حدٍّ سواء. 
فأي  الواليات،  أهل  لتنصيب  مناسبة  طريقة  إىل  حاجة  يف  فالناس 
مفاسد  غري  من  املقصودة  والغايات  املصالح  حتقق  خيتاروهنا  طريقة 

راجحة فال مانع منها.  

)))  أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )480/5، برقم 9776).
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خيالف  ما  عىل  القائمة  والتشكيالت  املجالس  مع  التعاون   :)7( مسألة 
الرشيعة)1):

معارضٌة  سياسيٌة  وكياناٌت  جمالُس  الّسوريِة  الّساحِة  عىل  تشكلت 
املدنية،  والّدولة  الّديمقراطيِة  إىل  الّدعوِة  عىل  مواثيُقها  تنصُّ  للنّظام، 
معها  والتعاون  فيها  املشاركة  تسوغ  فهل  الرّشيعة،  تطبيق  إىل  ُتشري  وال 

للرضورة واحلاجة املاسة؟
الّسياسية  والكيانات  والّتشكيالت  املجالس  مجيع  عىل  الواجُب   -(
الرّشيعة  ِمن  وأحكاِمها  قراراهتا  يف  تنطلق  أْن  وغريها:  والعسكرية 
تطبيق  عىل  النصِّ  ِمن  املجالس  هذه  مواثيِق  خلوُّ  وأّما  اإلسالمية، 
وإّنام  تكفرِيها؛  عن  فضاًل  باملخالفِة،  عليها  للُحكِم  يكفي  الرّشيعة فال 

الواجُب أال تتضّمَن ما خيالُف الرّشَع.
واالستطاعة،  القدرِة  بحسب  يكون  وتطبيُقها  الرّشيعِة  إقامُة   -(
واملوازنِة بني املصالح واملفاسد، ال سيام يف زمن الّضعِف، وعدِم الّتمكني، 
عماًل بقاعدة: )حتصيل أعىل املصلحتني بتفويت أدنامها(، و)دفع أعظم 

هام())). املفسدتني باحتامل أخفِّ
)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 70، بعنوان: »حكم املجالس والتشكيالت 
التي حتوي مبادئ ختالف الرشيعة، والتعاون معها«، صدرت يوم السبت بتاريخ: 6 رجب 

436)هـ، املوافق 5)/5/6)0)م.
)))  ينظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا ص ))0)).
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3- الدخوُل يف الكيانات واملجالس التي تشتمل عىل خمالفات رشعية 
-ولو وصلت إىل حّد الكفر- أو التعاوُن معها: ليس حمّرًما عىل كلِّ حاٍل، 
بل يكون احلكم فيه مبنًيا عىل حال الشخص وقصِده، ومدى ما حيّقُق ِمن 

مصالَح، ويدفع ِمن مفاسد.
التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف  جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي 
موضوع  حول  007)م  املوافق  8)4)هـ  لعام  عرشة  التاسعة  دورته 

مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني:
البالد غري  املسلمني يف  االنتخابات مع غري  املسلم يف  »)- مشاركُة 
اإلسالمية ِمن مسائل الّسياسة الرّشعية التي يتقرر احلكُم فيها يف ضوء 
األزمنة  باختالف  ختتلُف  فيها  والفتوى  واملفاسد،  املصالح  بني  املوازنة 

واألمكنة واألحوال«.
ثم ذكروا ِمن ضوابط املشاركة:

حتصيِل  يف  اإلسهاَم  بمشاركته  املسلمني  ِمن  املشارُك  يقصد  »)-أْن 
مصالح املسلمني، ودرِء املفاسد واألرضار عنهم«.

أّن مشاركَتهم ُتفيض  املسلمني  املشاركني ِمن  )- أن يغلَب عىل ظنِّ 
تعزيز  ِمن  البالد؛  هذه  يف  املسلمني  عىل  بالفائدة  تعوُد  إجيابّية،  آثاٍر  إىل 
احلكم،  ِة  َدفَّ ومديري  القرار،  أصحاب  إىل  مطالبهم  وإيصاِل  مركزهم، 

واحلفاِظ عىل مصاحلهم الّدينية والّدنيوية.
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املسلم يف هذه االنتخابات ما يؤّدي إىل  3- أال يرتتب عىل مشاركة 
تفريطِه يف دينِه«.

وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي: »فعىل هذا؛ لو ساعد املسلمون 
ن  يتمكَّ ًة  مجهوريَّ الوالية  جْعل  عىل  وعِملوا  ار،  الكفَّ والية  حتت  الذين 
ِمن  َأْوىَل  لكان  ة،  نيويَّ والدُّ ينيَّة  الدِّ حقوقهم  ِمن  والشعوب  األفراُد  فيها 
وحتِرُص  نيوّية،  والدُّ ينّية  الدِّ حقوقهم  عىل  َتقيض  لدولٍة  استسالمهم 
عىل إبادهتا، وجْعِلهم عملًة وخدًما هلم، نعْم إْن أمكن أْن تكون الدولُة 
املرتبِة  هذه  إمكان  لعدم  ولكن   ، ُ املتعنيِّ فهو  ام،  احلُكَّ وهم  للمسلمني 

مٌة، واهلل أعلم«))). نيا ُمقدَّ ين والدُّ فاملرتبُة التي فيها دْفٌع، ووقاية للدِّ
وال يلزم ِمن الّدخول يف هذه املجالِس، أو التعاون معها الرضا بام فيها 

ِمن خمالفات؛ فإّن الرضا أمٌر زائٌد عن جمرد الفعل.
عىل  القائمة  املجالس  مع  التعاون  تبيح  والرضورة  املاسة  فاحلاجة 

بعض ما خيالف الرشيعة.
مسألة )8(: حكم إلزام األغنياء وغريهم دفع أموال لتمويل الكتائب)2):

- األصل يف متويل اجليوش واملجاهدين أن يكون من خزينة الدولة، 
وِمن بذل الناس وإنفاقهم بطيب نفس، فإذا َخَلْت خزينة الدولة من املال 

)))  تفسري السعدي ))/388).
الكتائب«، وقد سبقت اإلشارة  الزكاة عنوة واالختطاف لتمويل  ))) فتوى »حكم أخذ 
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وتقاعس أرباب األموال عن واجبهم يف متويل وجتهيز املجاهدين، فقد 
أجاز بعُض أهل العلم للحاكم إلزامهم عىل ذلك عند احلاجة. 

يف  يعمل  أن  جيب  فيام  الرتك  »حتفة  كتابه  يف  احلنفي  الدين  نجم  قال 
امللك«: »إذا دعت احلاجة إىل جتهيز اجليش، فإن كان يف بيت مال املسلمني 
م عىل أرباب األموال فيأخذ شيًئا  منهم  ماٌل... فال ينبغي لإلمام أن يتحكَّ
ِمن غري طيب أنفسهم، فإنه حرام. فإن مل يكن يف بيت املال ماٌل، فال بأس 
بأن يتحّكم اإلمام عىل أرباب األموال بقدر ما يتقوى به الذين خيرجون 

إىل اجلهاد«))). انتهى بترصف يسري.
- إلزام الناس بتمويل اجليش واملجاهدين عند احلاجة، أو عىل فعل 
الواجبات املتعلقة بحقوِق الغرِي كأداء الزكاة ونحوها، خمصوص باحلاكم 

املتمكن يف سلطانه، فإنَّ للسلطان واحلاكم يف الرشع ما ليس لغريه. 
العلم  أهل  إىل  استثنائي  بشكل  سلطته  فتنتقل  احلاكم،  ُفقد  إذا   -
عند  وينزلون  بحكمهم،  الناس  ُيسلِّم  ممن  الناس  وجهاء  ِمن  والرأي 
رأهيم لقوهتم وأمانتهم، ويكون حكمهم خاصة يف املسائل التي يرتتب 
عىل تعطيلها وقوع مفسدة عظيمة أو فوات مصلحة عظيمة، وذلك بعد 
النظر يف املآالت والعواقب، وليس يف كل األمور التي خيتص هبا احلاكم 

هلا ص )7))(.
)))  حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك ص )65).
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ر بقدرها. الرشعي؛ فإن الرضورة ُتقدَّ
الضوابط  ِمن  شيًئا  نجد  ال  والكتائب  الثورة  واقع  يف  بالنظِر   -  
البـاب،  فاملتوّجه هو إغالق هذا   ، متحّقًقا  واملفاسد  املصالـح  ومراعاة 
ر، فاللجوء هلذه  ال سيام واحلصول عىل التمويل يف هذه املرحلة غري متعذِّ
األسـاليب والطرق قد يؤدي إىل عكس املقصـود مـن ترّدد الداعمـني 

أو توقفهم.
فاحلاجة إىل متويل الكتائب ال يبيح إلزام األغنياء بدفع مبالغ مالية يف 

الواقع احلايل .
مسألة )9(: التعامل مع واقع الدول الُقطرية)1):

جيوز  ال  ولكن  الرشيعة،  أقّرته  فطري  أمر  لوطنه  اإلنسان  حبُّ   -
ب للوطن، فيجعَل والَءه وبراَءه وعطاَءه ومنَعه وقتاله ودفاعه كلَّ  التعصُّ
الدين،  ُيبنى عىل  أن  والنرصة جيب  الوالء  فعقُد  الوطن،  ذلك يف سبيل 
واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم  تباعدت  مهام  إخوة  فاملسلمون 
للمسلم كالبنيان، وال جيوز بحاٍل أن تطغى احلدود املصطنعة عىل الرابطة 
املقدسة التي رضيها اهلل لعباده املؤمنني، وليحذر املسلم أن يوايل ويعادي 
الدين،  رابط  عىل  الدولة  رابط  م  ُيقدِّ وأن  ودولته،  جنسيته  أساس  عىل 

لوطنه  اإلنسان  بعنوان: »حكم حب  رقم: 40،  الشام اإلسالمية  هيئة  فتوى  ينظر:    (((
واالهتامم به«، صدرت يوم السبت بتاريخ: 3) صفر 434)هـ، املوافق 5/)/3)0)م.
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ملساعدة  ينشَط  أو  صالح،  آخر  دولة  ابن  عىل  الفاسق  بلده  ابن  فيقدَم 
احلاجـة  نفس  يف  كانوا  ملن  يكرتَث  وال  دولته،  يف  املسلمني  املنكوبني 
الدولة، وال حيمل  أنه حيمل جنسية هذه  أو أشد يف دولة أخرى بحجة 

جنسية الدولة األخرى.
للمواطنني،  سياسية  وحقوٍق  للدول  حدوٍد  من  الواقع  فرضه  ما   -
وتسهيالت هلم ال تعطى لغريهم من سهولة احلركة والتنقل والعمل فيها 
وغري ذلك، إضافًة إىل أن البلدي أدرى ببلده ِمن غريه  كلُّ هذا جيعل من 
احلكمِة واملصلحِة أن خيصَّ الدعاة واملصلحون دوهلم بمزيد من االهتامم 

واجلهد؛ ألنه يمكنهم أن يفعلوا هلا ما ال يفعله غريهم.
وال حرَج عندئذ أن ينرصف ُجلُّ اهتامم السوريني إىل سورية، واملرصيني 
ڇ﴾]الشعراء:  ڇ  ﴿ڇ  اهلل:  قال  كام  وهكذا،  مرص،  إىل 
بلده، ومع عدم  أًيا كان  املسلم عامة  املسلم عىل  4))[، مع مراعاة حّق 

التعصب لدولته، وليس هذا ِمن الرضا بحدود املستعمر، بل ِمن الوعي 
وفقه الواقع، وتوظيفه خلدمة اإلسالم وأهله.

فالواقع يفرض عىل املسلمني التعامل مع الدول القطرية، وال تتحقق 
مصاحلهم وحاجاهتم إال بذلك. 
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املبحث الثالث عرش
يف النوازل الطبية

مسألة )1(: اإلذن يف إجراء العمليات الطبية وأثر الرضورة يف ذلك:
األصل يف العمليات الطبية اعتبار إذن املريض أو إذن وليه، ولكن يف 

الظروف احلربية يف سورية قد يتعذر ذلك.
فإذا تعذر استئذان املريض أو تعذر استئذان ولّيه، ويف تأخري املداواة 
رضر عىل املريض، فال يشرتط اإلذن يف هذه احلالة، كحاالت الطوارئ، 
واحلوادث التي تستدعي تدخاًل طبيًّا بصفة فورية إلنقاذ حياة املصاب، 
أو من  املريض  موافقة  وتعذر احلصول عىل  أعضائه  إنقاذ عضو من  أو 
العمل  إجراء  احلاالت  هذه  يف  جيب  حيث  املناسب،  الوقت  يف  يمثله 
الطبي دون انتظار احلصول عىل موافقة املريض أو من يمثله، وكذلك إذا 
كان ويل غري املكلف بعيًدا، وانتظار إذنه يسبب رضًرا عىل هذا املصاب 

فإنه يعالج ويسقط اإلذن يف هذه احلال.
فالرضورة مسقطة الشرتاط إذن املريض أو وليه.
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مسألة )2(: الواجب عند ازدحام اجلرحى ونقص الكوادر الطبية)1): 
- األصل أنَّ كل جريٍح أو مصاٍب جيب عالجه، مهام كانت إصابته 
والرضر النازل به؛ قياًما بحقه، وحفاًظا عىل نفسه املعصومة من التلف، 

ال فرق يف ذلك بني مسلم وآخر.
- إذا جزم عدٌد ِمن األطباء املختصني بأن اجلريح ميؤوس من حياته، 
بسبب وفاة دماغه أو توقف قلبه وتنفسه توقًفا تاًما ال رجعة فيه، فلهم 
اإلنعاش  أجهزة  سحب  أو  األدوية،  إعطائه  عن  والتوقف  عالجه  ترك 
ملنظمة  التابع  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرره  ما  وهذا  تغذيه،  التي  الطبية 

املؤمتر اإلسالمي يف مؤمتره الثالث عام 407)هـ /986)م.
- إذا غلـب عىل ظـن األطبـاء املختصـني أن اجلريـح أو املصــاب 
ال يرجى شفاؤه أو برؤه؛ لشدة إصابته، أو مكان حدوثها، إال أن عالجه 
ال يتعارض مع مصلحة أخرى أوىل وأهم منها، ففي هذه احلال يلزمهم 
عالجه؛ عماًل باألصل من وجوب استنقاذ النفس البرشية، وألن إنقاذ 

حياته مصلحة مظنونة ال معارض هلا يربر تركها.
اجلامعي(،  القصف  يف  حيدث  )كام  اجلرحى  من  عدٌد  وصل  إذا   -

)))  ينظر: فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 48، بعنوان: »ما الواجب عىل األطباء عند 
املوافق  434)هـ،  شعبان   6 السبت  يوم  صدرت  الكوادر؟«،  ونقص  اجلرحى  ازدحام 

5)/3/6)0)م.
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اجلميع  عالج  عن  املعدات(  أو  املالية  أو  )البرشية  املوارد  وتضايقت 
وهلم  حياته،  وترجى  وفاته  خُتَشى  من  تقديم  األطباء  فعىل  وإسعافهم، 
أن يؤخروا من َغَلب عىل ظنهم اليأس من حياته أو كان عالجه حيتمل 

التأخري.
م أوهلم وصواًل ؛ ألنَّ من  فإن اشرتك اجلرحى يف رجاء عالجهم، ُقدِّ
َسَبَق إىل شيئ فهو أحق به، قال ابن نجيم«: »ال ُيقّدُم أحٌد يف التزاحِم عىل 

احلقوِق إاّل بمرّجٍح، ومنه: الّسْبُق«))).
يغلب  فيام  وبرؤه  شفاؤه  يرجى  ال  من  عالج  األطباء  بارش  إذا   - 
عىل ظنهم، ثم جاءهم من يرجون شفاءه إذا عاجلوه، وخيشون موته إن 
تأخروا عن عالجه، وال قدرة هلم عىل عالج اجلميع، فيرتكون املريض 
األول ويعاجلون الثاين تغليًبا للمصلحة الراجحة؛ إذ نجاة الثاين باملبادرة 
إىل عالجـه مصلـحة حمققة أو غالبة، ونجـاة األول مصـلحـة متومهـة 

أو مرجوحة.
- ينبغي أال ينفرد يف احلكم باليأس من حياة املريض -بموت دماغه 
أو توقف تنفسه أو غلبة الظن بعدم الربء- طبيب واحد، بل يكون ذلك 
املريض  النظر يف حالة  موكواًل للجنة من األطباء ما أمكن، وذلك بعد 

ودراستها.

)))  األشباه والنظائر ))/3)3).



الفصـل الثانـي

181

بني  املفاضلة  يف  االجتهاد  لألطباء  تبيح  الكوادر  وقلة  فالرضورة 
املرىض بحسب االعتبارات الرشعية.

مسألة )3(: إسقاط اجلنني الناتج عن اغتصاب)1):
إذا تعّرضت املرأُة الغتصاٍب ِمن املجرمني فعليها الصرب واالحتساب، 
وال إثم عليها يف ذلك، وال لوم، وإذا ترّتب عىل االغتصاب محٌل فام حكم 

إسقاطه ؟
)- إذا محلت املعتدى عليها وجتاوز احلمل مائة وعرشين يوًما َحُرم 
املدة يف قول  ُتنفخ يف اجلنني بعد مرور تلك  وح  الرُّ اتفاًقا؛ ألن  إسقاطه 

ة العلامء، ويف إسقاطه تعدٍّ عىل نفٍس برشية ال ذنب هلا وال وزر. عامَّ
وأّما إسقاط اجلنني قبل ذلك ففيه خالٌف بني العلامء، واألصُل منعه 
أّن ما يقع عىل املرأة العفيفة  إال ملصلحٍة رشعيٍة أو دفع رضٍر، والشك 
اء محل االغتصاب رضٌر معترب، وعذر يف إسقاط اجلنني  وأهلها ِمن جرَّ
إذا مل تنفخ فيه الروح، وإىل هذا القول ذهب كثرٌي من العلامء املعارصين.

)- إذا تبنيَّ حصول رضر عليها يف اإلسقاط فال جيوز هلا فعُل ذلك 
يف كل األحوال.

إليها؛ ألنه  نسبته  أو  إرضاعه  أو  الطفل  املرأة عىل رعاية  جُترب  3- ال 
حاصل بغري فعلها. 

)))  فتوى: »ماذا يرتتب عىل اغتصاب العفيفات؟«، وقد سبقت اإلشارة هلا ص )56)(.
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فالرضر الواقع باالغتصاب واحلاجة إىل التخلص منه ال يبيح إسقاط 
اجلنني بعد نفخ الروح، وله اعتبار يف جواز إسقاطه قبل ذلك عند طائفة 

من أهل العلم. 
مسألة )4(: إجراء عملية رتق مَلن تعرضت لغتصاب)1):

 جيوز للفتاة التي تتعرض لالغتصاب أن تقوم بعملية رتق إن كانت 
باالعتداء  وقع  وملا  فعلها،  بغري  فسد  ملا  إصالٌح  ألنه  ذلك؛  قبل  بكًرا 

والّظلم.
مسألة )5(: ترك األطباء واملعاجلني ملواقعهم)2):

إذا  الكفايات،  فروض  ِمن  وعالجهم  واجلرحى  املرىض  طبابة  إن 
الباقني، وإذا مل يقم هبا من يكفي أثم  قام هبا من يكفي سقط اإلثم عن 
َمن تركها بغري عذر ِمن القادرين عليها، فتكون الطبابة فرض عني عىل 
املرىض واجلرحى وإنقاذ  أو إسعاف  العالج  قادًرا عىل  إذا كان  الطبيب 
حياهتم، ومل يوجد غريه ممن تتحقق به الكفاية، كام هو احلال أثناء احلروب 

والكوارث غالًبا .
املجاهد  يقل عن عمل  اجلرحى ومداواهتم ال  إسعاف  والعمل عىل 

واملقاتل يف سبيل اهلل، بل هو من صلب اجلهاد يف سبيل اهلل.

)))  املرجع السابق.

)))  املرجع السابق.
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املشقة  من  ذلك  سبيل  يف  جيدونه  ما  احتامل  األطباء  عىل  والواجب 
فهو شهيد  حمتسًبا   ثابًتا   واجبه  يؤدي  منهم وهو  ُقتل  واملخاطرة، ومن 
بإذن اهلل تعاىل، وال ينبغي هلم ترك مواقعهم التي حيتاج الناس إليهم فيها 
إال مضطرين، فإن اضطروا لذلك فليكونوا يف أقرب موقع يتأتى هلم ِمن 
خالله خدمة الناس وتلبية حاجاهتم؛ فإن »امليسور ال يسقط باملعسور«))).

عملهم،  يف  األطباء  حيتاجهم  من  كل  عىل  احلكم  هذا  وينسحب 
وغريهم،  واملختربات  األشعة  وأخصائيي  واملمرضني  كاملساعدين 
من  واملعاجلني  األطباء  يمنع  مما  الرضورة  وجود  أو  احلاجة  فاشتداد 

مغادرة مواقعهم.
مسألة )6(: حكم بقاء الطبيب يف مشايف النظام)2):

الناس، ومل  املشايف احلكومية وقام بخدمة عموم  الطبيب يف  بقي  إذا 
اضطر  إذا  وكذا  عمله،  يف  بقائه  يف  حرج  فال  والشبيحة  اجلنود  يعالج 
يقدمها  مؤكدة  خدمات  مقابل  النظام  ألعوان  اخلدمات  بعض  لتقديم 
للناس: فنرجو أال يكون عليه بأس، مع احلرص عىل مدافعة ذلك قدر 

املستطاع.
)))  ينظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية، د. حممد صدقي البورنو ))/396).

)))  ينظر: األسئلة عىل فتوى هيئة الشام اإلسالمية رقم: 47، بعنوان: »حكم ترك األطباء 
أعامهلم ومستشفياهتم«، صدرت يوم االثنني بتاريخ: 6) مجادى اآلخر 434)هـ، املوافق 

3/5/6)0)م.
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أما إن كانت اخلدمات التي يقدمها للنظام وجنوده كبرية، أو مستمرة: 
فإنَّ عمله حمرم؛ ملا فيه ِمن إعانة النظام وتقويته.

فاحلاجة إىل بقاء الطبيب يف بلده وعمله، وإىل مساعدة الناس الذين 
يف مناطق النظام معتربة يف جواز البقاء ما مل تعارضها مفسدة أعظم منها. 

مسألة )7(: حكم استعامل األسري يف التدريب والتجارب الطبية)1).
 

* * *

)))  سبقت يف املسألة )6)( ِمن املبحث السابع يف اجلهاد.
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40)مسألة )3(: إذا ُفسخ نكاح امرأة املفقود لترّضرها فهل ترّد املهر؟

40)مسألة )4(:طلب التفريق يف مكان ال يوجد فيه قاض

)4)مسألة )5(: مشاركة املرأة يف اجلهاد وأعامل اإلغاثة

)4)مسألة )6(: أين تقيض املتوىّف عنها زوُجها عدهتا يف أحداث سورية؟

43)مسألة )7(: حكم تبنّي اليتامى وجمهويل النسب

44)مسألة )8(: رضاعة الكبري للحاجة

46)مسألة )9(: حكم عقود الزواج السابقة مع النصريية والفرق الباطنية

48)املبحث احلادي عرش: يف القضاء واحلدود واجلنايات

48)مسألة ))(: التقنني يف الرشيعة واألحكام القضائية

49)مسألة ))(: إقامة احلدود والعقوبات يف املناطق املحررة

53)مسألة )3(: العاقلة ودفع الديات

55)مسألة )4(: حكم األخذ من املال العام

56)مسألة )5(: األحكام املتعلقة باملغتصبة يف االغتصاب

58)مسألة )6(: أثر اإلكراه يف رفع املؤاخذة باإلقدام عىل االغتصاب



59)مسألة )7(: األعذار التي ال تقطع التتابع يف كفارة القتل اخلطأ

60)مسألة )8(: تعذيب املتهمني

)6)مسألة )9(: مدى اعتبار االعرتاف املنتزع بالتعذيب

64)املبحث الثاين عرش: يف السياسة الرشعية

64)مسألة ))(: الواجب عند خلو البالد عن احلاكم

65)مسألة ))(: تنصيب القضاة

66)مسألة )3(: صالحيات اهليئات القضائية ونفوذ أحكامها

67)مسألة )4(: اختالل بعض رشوط القايض للرضورة

67)مسألة )5(: تطبيق األحكام الرشعية منوط بالقدرة واالستطاعة

69)مسألة )6(:حكم إجراء االنتخابات الختيار أعضاء جمالس األحياء واللجان الثورية

)7)مسألة )7(: التعاون مع املجالس والتشكيالت القائمة عىل ما خيالف الرشيعة

74)مسألة )8(: حكم إلزام األغنياء وغريهم دفع أموال لتمويل الكتائب

76)مسألة )9(: التعامل مع واقع الدول الُقطرية

78)املبحث الثالث عرش: يف النوازل الطبية

78)مسألة ))(: اإلذن يف إجراء العمليات الطبية وأثر الرضورة يف ذلك

79)مسألة ))(: الواجب عند ازدحام اجلرحى ونقص الكوادر الطبية

)8)مسألة )3(: إسقاط اجلنني الناتج عن اغتصاب

)8)مسألة )4(: إجراء عملية رتق مَلن تعرضت الغتصاب

)8)مسألة )5(: ترك األطباء واملعاجلني ملواقعهم



83)مسألة )6(: حكم بقاء الطبيب يف مشايف النظام

84)مسألة )7(: حكم استعامل األسري يف التدريب والتجارب الطبية

85)فهرس املراجع واملصادر

)9)فهرس املوضوعات
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هذا الكتاب

وقتل  فرشّد،  وعنف،  ردٍّ  بأقىس  املجرم  النظام  فجابهها  السورية  الثورة  اندلعت 
الناس بفعلها، ومل يبق رضوري جاءت  أُلزم  إال  تبق رضورة  وسجن، وهدم ودّمر، ومل 
الرضورات  من  ألنواٍع  خاضعًة  الناس  حياُة  وأصبحت  وهدم،  اقتحم  إال  بحفظه  الرشائع 
أحداٌث  باملجتمع  ونزلت  يريد،  ال  ما  عىل  الناس  من  كثري  أُكره  بل  امللحة،  والحاجات 

ومستجدات متعّددة.

والحاجة  الرضورة  ِمن  الناس  عىل  وقع  ما  أثر  تبنّي  دراسة  إىل  الحاجة  برزت  هنا  وِمن 
الناس إقداًما وإحجاًما، وتقدميها  النوازل املتعلقة بترصفات  واإلكراه يف أحكام هذه 
للباحثني واملهتمني بالبحوث والفتاوى، فكان يف هذا البحث استعراٌض لعامة النوازل 
وفق  أحكامها  تقرير  يف  ورات  والرضَّ الحاجات  وتأثري  السورية  الثورة  يف  الواقعة 
القواعد الرشعية، والضوابط املقررة عند أهل العلم، من خالل أهم الفتاوى والبحوث 

الصادرة يف الثورة السورية.


