)(٣





اﻟﺠـﺰء اﻷول

اﻟﻄﺒﻌــﺔ
اﻟﺜـﺎﻟﺜــﺔ
ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ

ذو اﻟﻘﻌﺪة  - ١٤٤٠ﻤﺗﻮز  /ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٩

الطبعة الثالثة

1440هـ | 2019م

الجـزء األول

مقدمة الطبعة الثالثة
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل حمـمد وعىل آله وصحبه أمجعـني،

أما بعد:

فقد مىض عىل إصدار املكتب العلمي هبيئة الشام اإلسالمية ألول

فتوى يف نوازل الثورة السورية ما يقارب السنوات السبع؛ حيث صدرت

الفتوى األوىل بتاريخ :األربعاء  3صفر 1433هـ ،املوافق /12/28
 2011م ،وما زالت دراسة االستفتاءات وإصدار الفتاوى مستمرة
إىل اليوم بفضل اهلل تعاىل ،وبلغت إىل حني إصدار هذه الطبعة الثالثة

ما يقارب  100فتوى منشورة ،يف قضايا الشأن العام ،يف خمتلف أبواب
الرشيعة اإلسالمية(((.

ونظرا ملا متثله هذه الفتاوى من موضوعات هامة حيتاجها املسلمون
ً
ٍ
رصد
يف هذا العرص ،وطلبة العلم عىل وجه اخلصوص ،وما تتضمنه من
ٍ
وتأريخ ألحداث الثورة السورية وحمطاهتا وحتوالهتا ،والنقاشات الدائرة

((( عمل املكتب خالل السنوات املاضية عىل اإلجابة عن مئات األسئلة واالستشارات

التي وردت إليه من أفراد ومؤسسات ،ومل تنرش؛ لكوهنا يف مسائل خاصة ،ال يناسب
نرشها عىل العموم.
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فيها ،فقد أصدرنا هذه الطبعة يف ثالثة أجزاء ،حتوي مجيع ما صدر
ً
تسهيل للوصول إليها ،وتيسري ًا
للمكتب من فتاوى عامة حتى اآلن؛

لتداوهلا والرجوع إليها.

وقد رسنا يف هذه الطبعة عىل ما بدأنا به هذا اإلصدار ِمن إحلاق أهم
األسئلة والتعليقات والنقاشات التي وردت ِمن القراء بالفتاوى ،مع

اإلجابة عنها؛ ملا متثله ِمن إضافة علمية ،وتوضيح لنقاط هامة تتعلق
بالفتاوى ،وقد أجرينا ما يلزم ِمن تصحيح وضبط صياغة جيعلها
صاحلة للنرش العام ،مع اإلبقاء عىل كامل األسئلة واملناقشات عىل املوقع
اإللكرتوين.

كام استدركنا ما وقع يف الطبعات السابقة ِمن أخطاء ،وعملنا عىل

إصالح ما وردنا من ملحوظات.

مع إثبات أسامء املشايخ املشاركني يف إعداد الفتاوى يف بداية ِّ
كل جزء

ِمن هذه السلسلة ،شكر اهلل هلم هذا اجلهد ،وجعله يف موازين أعامهلم،

ونفع هبا.

ونتوجه بالشكر لكل من د .معن عبد القادر كوسا ،عىل اإلسهام يف

مراجعة الفتاوى والنظر يف صياغتها عند إصدارها ،والشيخ حممد بالل

غنام عىل مراجعته هذه الطبعة وإعدادها للنرش.

ومما ينبغي اإلشارة إليهّ :
أن موضوعات العديد ِمن هذه الفتاوى قد
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ختصصا ،فيمكن
ُبحثت بتوسع واستفاضة يف منتجات علمية أخرى أكثر
ً

الرجوع إليها للوقوف عىل ذلك(((.

نسأله تعاىل أن جيعل هذه األعامل خالص ًة لوجهه الكريم ،وأن ينفع

هبا،،

واحلمد هلل رب العاملني.

((( ففي أبواب اجلهاد صدر كتاب :رشح ميثاق املقاومة السورية.
ويف باب السياسة الرشعية صدر كتابا:
السياسية املثرية للجدل».
 رشح التوصيات اخلتامية لندوة «رؤي ٌة رشعي ٌة يف املصطلحات ّ وحترير مصطلحي «مرجعية الرشيعة» و«سلطة الشعب» يف باب السياسة الرشعية.املوحد دراسة وتقييم.
يب َّ
ويف باب القضاء صدر كتاب :القانون العر ُّ
ويف أبواب املعامالت صدر كُت ِّيبا:
 خمترص أحكام ووصايا الطبيب املسلم.رض.
رحى َوا َل َ
جل َ
َرص أحكا ِم ا َ
 ُمت ُويف باب التعامل مع املخالف صدر كتاب :معامل منهجية يف اخلالف.

ويف باب ضبط نوازل احلاجة والرضورة صدر كتاب :احلاجة والرضورة واإلكراه
وتطبيقاهتا يف الثورة السورية.
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أسامء املشايخ املشاركني يف إصدار فتاوى اجلزء األول:

الشـيخ فايـز بـن حسـني الصـالح

د .عامد الدين بن عبد الوهاب خيتي

د .عـامر بـن إبـراهـيـم العـيسـى

الشـيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل رجو

د .عـامر بـن أحـمـد الـصـياصـنـة
الشيخ جهاد بن عبد الوهاب خيتي

الشـيخ عبـادة بـن حممـد النـاصـر

الشـيخ أسامة بن عايد اليتيم رمحه اهلل

الشـيخ حمـمد أجمـد ب َّيـات
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مقدمة الطبعة الثانية
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،أما بعد:

فقد أصدر املكتب العلمي هبيئة الشام اإلسالمية كتاب (فتاوى الثورة
ٍ
ثالث وأربعني فتوى أغلبها يتعلق
السورية) بطبعته األوىل حمتو ًيا عىل

بواجب الوقت من أحكام اجلهاد ومقاومة املعتدي .وقد ُطبعت هذه
الفتاوى يف إصدار خاص ،ونُرشت ووزعت عىل املختصني يف اللجان
واهليئات الرشعية والكتائب املجاهدة ،وعدد ِمن املهتمني واملختصني،
الطلب
وقد القت هذه الفتاوى -بحمد اهلل وفضله -ال َقبول ،و َك ُثر
ُ

عليها ،فرأينا أن نُعيد طباعتَها مع إضافة ما استجدَّ من فتاوى؛ رغب ًة يف
إيصاهلا ألكرب ٍ
عدد ِمن املستفيدين.
فجاءت هذه الطبعة يف أرب ٍع ومخسني فتوى.
نسـأل اهلل أن ينفع هبا ،وما كـان فيها ِمن صـواب فاملنة هلل وحـده،

وما كان فيها ِمن قصور وخطأ فنسأل اهلل أن يعفو عنا.
وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل رب العاملني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
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املقدمة
َّ
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال ُم ِض َّل له ،ومن ُيضلل فال هادي
له ،وأشهدُ أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،وأشهدُ َّ
أن حممدً ا عبدُ ه

كثريا ،أ َّما بعد:
ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس َّلم
ً
تسليم ً

فيأيت هذا اإلصدار ضمن سلسلة إصدارات املكتب العلمي هبيئة

الشام اإلسالمية ،وهو اإلصدار الثالث بعد إصدار كتاب (رشح ميثاق

ومفصلة ملا هيم املجاهدين يف
املقاومة) الذي احتوى أحكا ًما جامعة
َّ

سبيل اهلل.

ويتكون املكتب العلمي هبيئة الشام اإلسالمية من جمموعة من طلبة

العلم والباحثني والدعاة والرتبويني ،وترتكز مهامه فيام ييل:

* نرش دراسات تأصيلية علمية حيتاجها الشعب السوري يف شتى

املجاالت.

* تقريب العلم الرشعي عقيدة ورشيعة وسلوكًا لطبقات الناس

املختلفة.
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* تقديم الرؤى الرشعية حول النوازل واملستجدات التي أفرزهتا

الثورة السورية.

* التواصل مع اجلهات العلمية يف العامل اإلسالمي.
* استقبال األسئلة الرشعية واإلجابة عنها.

ويضم املكتب العلمي جلنة للفتوى من املختصني يف علوم الفقه

والعقيدة واحلديث واألصول واللغة وغريها ،وممن هلم جهود مشهودة

يف البحث العلمي والتأليف الرشعي وإعداد البحوث الفقهية املعارصة،
واخلربة التعليمية والدعوية الطويلة ،ومنهم من الزم كبار العلامء

املعارصين وأخذ عنهم.

وتعتمد اللجنة يف بحثها عىل مجع املادة العلمية بأدلتها من أمهات

الكتب املوثوقة ،والرجوع إىل أقوال العلامء املتقدمني واملتأخرين
ٍ
بشكل مجاعي،
واملعارصين ،ثم التباحث يف املسألة من مجيع جوانبها

مع مراعاة الواقع واعتبار الزمان واملكان ،مستعينني باهلل إلصابة احلق

ما أمكنهم .وربام عرضوا جواهبم يف املسائل الشائكة عىل بعض كبار

العلامء للمراجعة والتوجيه ،أو استشاروا أهل االختصاص يف السياسة
واحلقوق وعلم النفس واالجتامع يف املسائل ذات الصلة.
ٍ
وافية بالداخل السوري ،من خالل
وقد ُبنيت الفتاوى عىل معرفة

الوقوف عىل بعض هذه احلاالت يف زيارات ميدانية ،أو بالتواصل املبارش
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مع طلبة العلم واللجان الرشعية يف الداخل ،أو املسؤولني عن الكتائب،

أو الشخصيات االجتامعية يف تلك املناطق ،مما جعل تنزيل األحكام عىل

الواقع أقرب وأصدق.

وإننا نعتقد أن اإلجابات الصادرة عن مراكز بحثية بتضافر جهود

جمموعة من الباحثني ،وفق منهجية علمية شاملة ومتوازنة ،تعتمد عىل
الدليل والتأصيل العلمي أصوب وأسلم وأحكم من تلك التي تصدر

عن أفراد من املفتني ،خاصة وأن املكتبة اإلسالمية زاخرة باجتهادات
أهل العلم من عرص الصحابة إىل يومنا هذا التي يمكن للباحث الرجوع

إليها بيرس وسهولة.

وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخ هذا اإلصدار ثال ًثا وأربعني فتوى

يف أبواب متعددة من الرشيعة ،أغلبها يتعلق بواجب الوقت من أحكام
اجلهاد ومقاومة املعتدين .وقد القت هذه الفتاوى -بحمد اهلل وفضله-
ٍ
القبول واالنتشار ،فرأينا ْ
خاص رغبة يف إيصاهلا
أن نجمعها يف إصدار
ألكرب عدد ِمن املستفيدين.

وقد رتبنا هذه الفتاوى حسب تاريخ إصدارها ،وأحلقنا هبا يف اهلامش
أهم ما وردنا حوهلا من أسئلة أو تعقيبات ِمن القراء وطلبة العلم
باختصار ،مع وجود أصلها يف موقع اهليئة عىل االنرتنت ،وإجاباتنا

عليها ،وأسميناها (فتاوى الثورة السورية).
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نسأل اهلل أن ينفع هبذه اإلجابات ،وما كان فيها من صواب فاملنة هلل

وحده ،وما كان فيها من قصور وخطأ فنسأل اهلل أن يعفو عنه.
وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل رب العاملني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

***
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الفتـــوى ()1

ما إلغاثـة
حكـم دفع الزكـاة مقد ً
الشـعب السـوري؟

(((

السؤال:

تعلمون شدة احلاجة والفاقة التي أصابت أهلنا يف سورية،

فهل جيوز لنا أن ندفع زكاة أموالنا مقد ًما إلغاثة الشعب

السوري؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  3صفر 1433هـ ،املوافق 2011/12/ 28م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

فيجوز تعجيل زكاة األموال التي يشرتط هلا احلول قبل حلوله ،كام

قال بذلك مجهور أهل العلم ،وهو قول احلسن البرصي وسعيد بن جبري
والزهري واألوزاعي واحلنفية والشافعية واحلنابلة ،وقول إسحاق بن

راهويه وأيب عبيد القاسم ابن ّ
سلم وغريهم.

ويدل عىل ذلك أحاديث منها ما رواه َأبو داود ،والرتمذي عن عيل بن
رسول اهلل ﷺ يف َت ْع ِ
َ
جيل َزكَاتِهَ ،ق ْب َل َأ ْن
اس َس َأ َل
أيب طالب َ ( :أن ال َع َّب َ
ول احلَ ُ
ي َ
ولُ ،م َس َار َع ًة إِىل اخلَريَ ،ف َأ ِذ َن َل ُه يف ذلك)(((.
َُ
واألقرب
وألهل العلم أقوال يف عدد السنني التي ُت َع َّجل فيها الزكاة؛
ُ

أن ُيقترص يف تعجيلها عىل سنتني فقط؛ ً
عمل بام ورد يف بعض روايات
األحاديث ،وألن هذا غالب ما تندفع به رضورة التعجيل.
تعجيل ِ
ِ
ُ
عامني إذا كان يملك زياد ًة
زكاة
قال أبو بكر القفال« :وجيوز

عىل نصاب»(((.

وقال املرداوي« :جيوز تعجيلها حلولني فقط»(((.

((( أخرجه أبو داود ( ،510/1برقم  ،)1624والرتمذي ( ،63/3برقم  ،)678وأمحد
( ،104/1برقم .)822
((( حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء (.)113/3

((( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (.)182/7
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والنَّاظر يف واقع الشعب السوري املأساوي جيد الفا َق َة واملسغبة بسبب

أصحاب املال إىل املسارعة
جهاد شعبنا وصربه عىل ظلم ِالنظام ،مما يدعو
َ
بدفع زكاة أمواهلم ولو مقد ًما كام رأينا.

ِ
بل نقولَّ :
ينهض
إن ديننا يدعونا يف مثل هذه
النوازل والكوارث أن َ
كل ٍ
ُّ
األمر عىل دفع
قادر لنجدة املحتاج بكل ما يستطيع ،وال يقترص
ُ

الزكاة.

ففي صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل
ﷺَ ( :م ْن ك َ
َان َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍر((( َف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع َل َم ْن َال َظ ْه َر َل ُهَ ،و َم ْن ك َ
َان َل ُه
اد َف ْليعـدْ بِ ِه َع َل من الَ َزاد َله) َق َالَ :ف َذكَر ِمن َأصـن ِ
ٍ
ِ
َاف ا َْل ِ
ال
َ ْ ْ
َ ُ
َ ْ
َف ْض ٌـل م ْن َز َ ُ
َما َذك ََر َحتَّى َر َأ ْينَا َأ َّن ُه الَ َح َّق ألَ َح ٍد ِمنَّا ِف َف ْض ٍل)(((.
َ
رسول اهلل ﷺ قال:
ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري  :أن
َّ
ج ُعوا
ني إذا ْأر َم ُلوا((( يف ال َغ ْز ِو ،أو َق َّل َط َعا ُم ِعياهلم باملدينةَ َ :
(إن األشعر ِّي َ
ٍ
ٍ
ٍ
ما كان عندهم يف َث ْو ٍ
بالسو َّي ِة،
ب واحد ،ثم ا ْقت ََس ُموا بينهم يف إناء واحد َّ
فهم ِمنِّي وأنا ِمن ُْهم)(((.
((( معنىَ ( :ف ْض ُل َظ ْه ٍر) :زيادة ما يركب عىل ظهره من الدواب .و( َف ْل َي ُعدْ بِ ِه) :أي لريفق
به عىل من ال ظهر له وحيمله عليه.
((( أخرجه مسلم ( ،1354/3برقم .)1728
((( ( َأ ْر َملوا)َ :ف َر َغ َزا ُد ُه ْم و َفنِ َي َطعا ُم ُهم.

((( أخرجه البخاري ( ،880/2برقم  ،)2354ومسلم ( ،1944/4برقم .)2500
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ويف صحيح مسلم عن جرير بن عبد اهلل  قالُ ( :كنَّا ِعنْدَ رس ِ
ول اهلل ﷺ
َ ُ
يف َصدْ ِر الن ََّه ِارَ ،ق َال َف َجا َء ُه َق ْو ٌم ُح َفا ٌة ُع َرا ٌة ُمْت َِاب الن َِّم ِر َأ ِو ا ْل َع َب ِاء(((ُ ،م َت َق ِّل ِدي
السي ِ
وفَ ،عامت ُُهم ِم ْن م َضَ ،ب ْل ُك ُّل ُهم ِم ْن م َضَ ،فتَم َّعر((( َو ْج ُه رس ِ
ول اهلل ﷺ
ُّ ُ
ْ ُ َ َ َ
َ ُ
َّ ْ ُ َ
َلِا َر َأى ِ ِب ْم ِم َن ا ْل َفا َق ِةَ ،فدَ َخ َـل ُث َّم َخ َر َجَ ،ف َأ َم َر بِال ًَل َف َأ َّذ َن َو َأ َقا َم َف َص َّ
ـلُ ،ث َّم
َخ َطب َف َق َال﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ إِ َل ِ
آخ ِر
َ
ِ
ال ْ ِ
ش ﴿ﭠﭡﭢ
اآل َية ﴿ﭪﭫﭬﭭﭮ﴾َ ،واآل َي َة ا َّلتي ِف ْ َ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ ،تَصدَّ َق رج ٌل ِمن ِدين َِار ِهِ ،من ِدر َ ِ
ه ِهِ ،م ْن
ْ
َ ُ
َ
ْ ْ
َث ْوبِ ِهِ ،م ْن َصا ِع ُب ِّر ِهِ ،م ْن َصا ِع َت ْ ِر ِهَ ،حتَّى َق َالَ :و َل ْو بِ ِش ِّق َت ْ َر ٍة.

ِ
ِ
ص ٍة كَا َد ْت َك ُّف ُه َت ْع ِج ُز َعن َْهاَ ،ب ْل َقدْ
َق َالَ :ف َجا َء َر ُج ٌل م َن األَن َْصار بِ ُ َّ
َّاس َحتَّى َر َأ ْي ُت ك َْو َم ْ ِ
ي ِم ْن َط َعا ٍم َوثِ َي ٍ
ابَ ،حتَّى
َع َج َزتَ ،ق َالُ :ث َّم َتتَا َب َع الن ُ

ر َأ ْي ُت َو ْج َه رس ِ
ول اهلل ﷺ َيت ََه َّل ُل ك ََأ َّن ُه ُم ْذ َه َب ٌة)(((.
َ ُ
َ
وقد ذهب كثري ِمن أئمة العلم ِمن الصحابة والتابعني و َمن بعدهم إىل
وجوب إغاثة املسـلمني إذا أصابتهم شـدة وفاقة ِمن أموال األغنيـاء إذا
مل ِ
تكف الزكا ُة يف سدِّ فاقتهم.

ِ ٍ
((( ( ْم ُت ِ
ثياب خمططة ِمن صوف.
َاب النِّ َم ِر) :أي يلبسون النِّامر املقطعة ،مجع نَمرة ،وهي ٌ
((( معنىَ ( :فت ََم َّع َر)َ :ت َغ َّي لـ َم شق عليه ِمن فقرهم.

((( أخرجه مسلم ( ،704/2برقم .)1017
ورسورا حتى أصبح وجهه مثل الفضة املطلية
فرحا
ومعنىَ ( :يت ََه َّل ُل ك ََأ َّن ُه ُم ْذ َه َب ٌة) :استبرش ً
ً
بالذهب من احلُسن واإلرشاق.
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«وفرض عىل األغنياء ِمن
قال ابن حزم رمحه اهلل يف كتابه «املحىل»:
ٌ

ِ
ويربهم السلطان عىل ذلك ،إن مل تقم
أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهمُ ،
الزكوات هبم ،وال يف سائر أموال املسلمني هبم ،فيقام هلم بام يأكلون

من القوت الذي ال بد منه ،ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك،
ِ
وبمسكن يكنُهم من ِ
ٍ
ِ
والشمس وعيون املارة»(((.
والصيف
املطر

وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﴾ [املائدة.]2 :

َ
لم
وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهامَ :أ َّن
(املس ُ
رسول اهلل ﷺ قالْ :
كان يف حاج ِة ِ
ظلم ُه ،وال ُي ْس ِل ُم ُه ،و َمن َ
أخيه كان اهللُ يف
َ
أخو املسلم ،ال َي ُ
حاجتِ ِه ،ومن َفرج عن م ِ
سلم ك ُْر َبة َف َّر َج اهللُ عنه ِ َبا ك ُْر َبة من ك َُر ِ
ب يو ِم
َ َ ْ َّ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
القيامة)(((.
ت ُه اهللُ يوم
ت ُمسلام َس َ َ
القيامةَ ،و َمن َس َ َ
ِ
أس َل َم فالن فالنًا :إذا مل حيمه من عدوه وألقاه
ومعنى «وال ُي ْسل ُم ُه»ْ :
((( املحىل باآلثار (.)281 /4

((( أخرجه البخاري ( ،862/2برقم  ،)2310ومسلم ( ،1986/4برقم .)2564
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إىل التهلكة.

خريا ،وأن يقوموا بواجبهم
وإننا ندعو كافة املسلمني أن ُي ُروا اهلل منهم ً

جتاه إخواهنم املنكوبني.

رضرا أن يقفوا
كام ندعو أصحاب املناطق السورية اآلمنة أو األقل
ً
إىل جانب إخواهنم يف املناطق املنكوبةّ ،
فإن قرهبم منهم يمكنهم ِمن أمور

ال يستطيعها البعيد.

كل ٍ
ولنترضع مجي ًعا إىل اهلل يف صالتنا وعىل ِّ
حال أن يكشف ال ُغ َّمة،

ويفرج الكرب ،وجيعل يوم الفتح والنرص قريب ًا جدً ا.
ِّ

قال تعاىل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ﴾ [الروم]5 ،4 :

وقال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [القصص.]6 -4 :

نسأله تعاىل أن خي ّفف عن إخواننا وييرس أمورهم ،واحلمد هلل رب

العاملني.
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الجـندي األوامـ َر بقـتل
هل يطـيع
ُّ
ِي نفسـه؟
املتظـاهرين لِ ُينج َ

(((

السؤال:

يقول بعض اجلنود السوريني :تأتينا األوامر ِمن قادة

اجليـش أو الفروع األمنية بإطـالق النـار عىل املتظاهريـن،
الفارين ِمن اجليش خشية املشاركة يف ظلم الشعب
أو عىل
ِّ

وندَّ د بالقتل وسفك الدم إن مل نفعل ،وقد حدث هذا
وقتلهُ ،
أمام أعيننا ،والسؤال :هل يباح لنا قتل الناس املتظاهرين
محاي ًة ألنفسنا ِمن القتل؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  4صفر 1433هـ ،املوافق  2011/12/29م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

فلقد ع َّظم اهللُ َ
حق يف كتابه الكريم،
شأن النفس البرشية أن تُقتل بغري ٍّ

قال تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [األنعام]151 :

بل جعل اهلل هذه اجلريمة بعد الرشك باهلل وقرين ًة له عندما قال:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الفرقان.]68 :

وقد تو َّعد اهلل َمن قتل مؤمنًا بالعذاب والغضب واللعنة ،قال تعاىل:

﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [النساء.]93 :

ُ
رسول
ويف صحيح البخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال
ٍ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ب َد ًما َح َرا ًما)(((.
اهلل ﷺَ ( :ل ْن َي َز َال ا ُْل ْؤم ُن ِف ُف ْس َحة م ْن دينه((( َما ْل َ ُيص ْ
وقال ابن عمر ريض اهلل عنهام« :إِ َّن ِمن ور َط ِ
(((
ات األُ ُم ِ
ور التي َ
الم ْ َر َج
ََ
(ف ُفسح ٍة ِمن ِدينِ ِه) :ال يزال يف رجاء ٍ
رمحة من اهلل عىل ما ارتكبه من الذنوب،
((( معنىْ َ ْ ِ :
فإذا أصاب الدم احلرام ضاقت عليه املسالك.
((( أخرجه البخاري ( ،2517/6برقم .)6469
((( (ور َط ِ
ِ
األمـور) :مجع ورطـة وهي اليشء الذي قلـام ينجو منه أو هي الـهالك،
ات
ََ

و(ال خمرج) ال سبيل للخالص منها.
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ُ
سفك الدَّ م احلرام بغري ِح ِّله»(((.
لِ ْن َأ ْو َق َع َن ْف َس ُه فيها:

وبالتايل ال جيوز لك أهيا اجلندي السوري أن تقدم عىل قتل أخيك
املسلم ،وال حيل لك اإلقدام عىل ذلك ،وقد قال نبيك حممد ﷺ( :الَ َ ِ
ي ُّل

ول اهلل إِالَّ بِإِحدَ ى َثال ٍ
َد ُم ا ْم ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم َي ْش َهدُ َأ ْن الَ إِ َل َه إِالَّ اهلل َو َأ ِّن َر ُس ُ
َث:
ْ
الز ِ
َّار ُك لِ ِدينِ ِه ا ُْل َف ِ
سَ ،والت ِ
انَ ،والنَّ ْف ُس بِالنَّ ْف ِ
ار ُق لِ ْل َج َم َع ِة)(((.
ب َّ
ال َّث ِّي ُ
األوامر ,فإن ََّك مكلف
مأمور ُأ َن ِّفذ
وال جيوز لك أن تقول :إنني عبدٌ
َ
ٌ

ومسـؤول عن كل عمل تقـوم به أمام اهلل ،فقد قــال رسـول اهلل ﷺ:
(الَ َطا َع َة يف مع ِصي ِة اللَِّ إِنَّم ال َّطا َع ُة يف ا َْلعر ِ
وف)(((.
َْ َ
ُْ
َ
قلت :إنني إذا مل أقتل املتظاهرين فإنني ُ
سأقتل ال حمالة ،وقد
وإن َ
حصل أمام عيني ُ
مثل ذلك ،فالرشع يقول لكُ :ك ْن املقتول وال تكن
ُون فِ ْتنَ ٌةَ ،و َأ ْحدَ ٌ
(س َتك ُ
الف،
اث َواختِ ٌ
النبي ﷺ عندما قالَ :
القاتل ،وأطع َّ
ِ
ُون ا َْل ْقت َ
اس َت َط ْع َت َأ ْن َتك َ
ُول ال ا ْل َقاتِ َلَ ،فا ْف َع ْل)(((.
َفإِن ْ

((( أخرجه البخاري ( ،2517/6برقم .)6469

((( أخرجه البخاري ( ،2521/6برقم  ،)6484ومسلم ( ،1302/3برقم .)1676
الز ِ
ان) :الزاين ا ُملحصن ،وهو من وطء زوجته بنكاح صحيح ،برشوط
ب َّ
ومعنى( :ال َّث ِّي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّار ُك لدينه ا ُْل َف ِ
س) :القصاص من القاتل .و(الت ِ
معينة ،و(النَّ ْف ُس بِالنَّ ْف ِ
ار ُق ل ْل َج َم َعة) :املرتد
عن اإلسالم.
((( أخرجه البخاري ( ،2612/6برقم  ،)6726ومسلم ( ،1469/3برقم .)1840
ومعنى( :ال َّطا َع ُة يف ا َْلعر ِ
وف) :أي الطاعة يف األمور املعروفة من الرشع ،ال املنكرة.
ُْ

((( أخرجه أمحد يف مسنده ( 177 /37برقم ،)22499واحلاكم ( ،316/3برقم . )5223
27

فتــاوى الثــورة الســورية

َ
موقفك يو َم القيامة عندما يأيت بك املقتول ،كام يف احلديث
وتذكَّر
الصحيح عن عبد اهلل بن مسعود  ،عن رسول اهلل ﷺ قالِ َ :
(يي ُء
ِ
ا َْل ْقت ُ ِ
ب َد ًما((( ِعنْدَ ِذي ا ْل ِع َّـز ِةَ ،ف َي ُق ُ
اجـ ُه ت َْش ُ
ـول:
ـخ ُ
ُـول آخ ًذا َقات َلـ ُه َو َأ ْو َد ُ
يا رب ،س ْل ه َذا فِيم َق َت َلنِي؟ َفي ُق ُ ِ
يم َق َت ْل َت ُه؟ َفإِ ْن َق َالَ :ق َت ْل ُت ُه لِ َتك َ
ُون
َ َ ِّ َ َ
َ
ول :ف َ
َ

ا ْل ِع َّز ُة لِ ُف ٍ
النَ ،ق َالِ :ه َي هلل)(((.

وقد صدق هذا احلديث عىل واقعنا؛ فصار اجلنود َيقتلون الناس من
العزة إنام هي هلل الواحد القهار.
أجل ِع َّزة النظام ،وبقائه ،ومل يعلموا أن َّ

كره عىل القتل مأمور باجتناب القتل ،فإن
وقد أمجع العلامء عىل أن ا ُمل َ
ِ
أهل العلم عىل ِ
ِ
ِ
فأكثر ُ
واآلم ْر ،قال
القاتل
صاص من
الق
َأ ْقدَ َم عىل قتله
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ربَ ،س ْل
القيامة
واملقتول يو َم
بالقاتل
رسول اهلل ﷺُ ( :يؤتى
فيقول :أي ِّ
ِ
ِ
ُ
رب أمرين هذاَ ،ف ُي ُ
قذفان
بأيديام مجي ًعا ف ُي
ؤخذ
فيم قتلني؟
فيقول :أي ِّ
هذا َ
يف النار)(((.

جيوز ألي َأ ٍ
َفسا َم ْع ُصومة ِ
حد أن َ
بغري حق ولو
واخلالصة :فال ُ ِّ
يقتل ن ً

ُأكره عىل ذلك ،ولو َقتَله كان ً
قاتل مستح ًقا للقتل.

سالحك إىل أولئك
توجه
َ
وكان األوىل بك أهيا اجلندي السوري :أن ّ

ب) :جتري د ًما.
اج ُه) :مجع َو َد ْج وهي عروق حتيط باحللق ،و(ت َْش ُخ ُ
((( معنىَ ( :أ ْو َد ُ
((( أخرجه الطرباين يف الكبري ( ،187/10برقم .)10407

((( أخرجه الطرباين كام يف جممع الزوائد ( )299/7قال اهليثمي« :رجاله كلهم ثقات».
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تلت عند ذلك متوت
املجرمني من الضباط يف اجليش واألمن ،فإن ُق َ

فرتبح اآلخرة وترتك الدنيا الفانية التي لن تدوم ألحد.
شهيدً ا بإذن اهلل؛
َ

فعليك أهيا اجلندي السوري أن ترتك الظاملني وتنحاز إىل املظلومني

احلر البطل فإما نرص من اهلل وفتح
وتقاتل مع إخوانك يف اجليش السوري ّ

قريب وإما شـهادة تفرح هبا حـني القــدوم عـىل اهلل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [الشعراء.]89-88 :
واهلل أعلم.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ،واحلمد هلل رب

العاملني
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هل يجـوز دفع الزكاة لتجـهيز
املسـتشـفيات امليدانيـة
وأجـور األطـباء؟

(((

ُيصاب عدد كثري ِمن الناس يف املظاهرات ،وال جيد هؤالء

من يعاجلهم ويسعفهم يف املستشفيات احلكومية واخلاصة ،بل

خيافون عىل أنفسهم من الذهاب إليها للعالج من اإلصابة؛
ِ
وج ّهزت جتهيزات
ولذلك أقيم عد ٌد من املشايف امليدانيةُ ،
مناسبة لعالج املصابني واجلرحى.

فهل جيوز دفع أموال الزكاة يف إنشاء هذه املشايف وتزويدها

بالتجهيزات الطبية ،ودفع أجور األطباء؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  4صفر 1433هـ ،املوافق 2011/12/29م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

الذي يظهر -واهلل أعلم -جواز دفع الزكاة إلقامة املشايف التي تعالج

املتظاهرين؛ ألن عملهم من اجلهاد املرشوع ،وقد قال تعاىل يف مصارف

الزكاة﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [التوبة.]60:

ويدخل يف ذلك تزويد املشايف باألدوية ،ودفع أجور األطباء

واملعاونني.

وقد صدر قرار من جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل

اإلسالمي بإجازة ما هو أوسع من ذلك .وهذا نصه:
«رقم القرار ،7 :رقم الدورة9 :

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي

1425/10/16هـ

بشأن حكم «رصف سهم املجاهدين من الزكاة يف تنفيذ مشاريعهم

الصحية والرتبوية واإلعالمية»:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،سيدنا ونبينا

حممد .أما بعد:

َّ
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة

بمبنى رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكـرمة يف الفرتة من يـوم السـبت
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12رجب 1406هـ إىل يوم السبت 19رجب 1406هـ قد نظر يف
موضوع السؤال املقدم ِمن رئيس جلنة الدعوة اإلسالمية يف مجعية
اإلصالح االجتامعي بالكويت واخلاص بجواز رصف أموال الدعوة

اإلسالمية التي جتمع للمجاهدين األفغانيني ،لتنفيذ املشاريع الصحية
والرتبوية واإلعالمية ،والذي طلب سامحة رئيس املجلس عرضه عليه
يف هذه الدورة.

وبعد أن نظر املجلـس يف إجابات بعض األعضـاء ،وبعـد أن

راجـع ما صدر عنه من قرارات سابقة ،وما صدر عن هيئة كبار العلامء

يف اململكة ،واستمع إىل املناقشات حول املوضوع ،قرر أن الرصف يف
اجلهات التي تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة:
أول :من ِ
ً
جهة االستحقاق باحلاجة ،فهم -جماهدون ومهاجرون-

فقراء أو مساكني أو أبناء سبيلّ ،
فإن َمن كان ِمن ذوي األرض والعقار يف
بلده أصبح باهلجرة والترشيد من أبناء السبيل بعد انقطاعه.
ُ
واإلنفاق 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 .وقد نقل اإلمام النووي عن أصحابه من
الشافعيةّ :
أن املعترب يف الكفاية :املطعم وامللبس واملسكن ،وسائر ما البد
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له منه ،عىل ما يليق بحاله ،لنفس الشخص وملن هو يف نفقته «املجموع
(.»)190/6

وقوله( :سائر ما البد له منه) :كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات

املتجددة واملتغرية بتغري الزمان واملكان واحلال ،ومن ذلك يف عرصنا:

تتمت املحافظة عىل النفس
املنشآت الصحية والتعليمية التي تعترب من ّ

والعقل ومها من الرضوريات اخلمس ،وقد اعترب الفقهاء الزواج من متام
الكفاية ،وكتب العلم ألهله من متام الكفاية ،نقل يف «اإلنصاف» :أنه

جيوز للفقري األخذ من الزكاة لرشاء كتب حيتاجها من كتب العلم التي
البد منها ملصلحة دينه ودنياه»(((.

ً
داخل
ثان ًيا :من جهة أخرى يعترب اإلنفاق عىل املشاريع املسؤول عنها

يف مرصف﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ،حتى مع التضييق يف مدلوله وقرصه

مقصورا عىل
عىل اجلهاد باملعنى العسكري ،فإن اجلهاد اليوم مل يعدْ
ً

أشخاص املجاهدين وحدهم ،بل أصبح تأمني اجلهة الداخلية وقوهتا
جز ًءا ال يتجزأ مما يسمونه (االسرتاتيجية العسكرية) .واملهاجرون بكل

معاناهتم ومآسيهم هم بعض ثامر احلرب وإفرازها ونتاجها ،فالبد من

رعايتهم وتوفري ما يلزم حلياهتم احلياة املناسبة ،وتعليم أبنائهم وعالجهم
حتى يطمئن املجاهدون إىل أن أهليهم وراءهم غري مضيعني ،فيستمروا

((( جملة جممع الفقه اإلسالمي (.)218-165/3
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يف جهادهم أقوياء صامدين ،وأي خلل أو ضعف يف هذه اجلهة يعود عىل

اجلهاد بالرضر.

ومما يؤيدنا يف هذا من النصوص ما جاء يف الصحيح من قوله ﷺ:
غازيا يف ِ
ٍ
بخري فقد َغ َزا)((( ،فاعترب رعاية أرسة الغازي
أهله
( َمن َخ َل َ
ف ًِ

غزوا وجها ًدا ،فال غرو أن يكون اإلنفاق فيه من باب اجلهاد
املجاهد ً
يف سبيل اهلل .وعىل هذا نص بعض الفقهاءّ :
أن الغازي ُيع َطى ِمن سه ِم
﴿ﮬ ﮭ ﮮ﴾ نفقتَه ونفق َة عياله ذها ًبا ومقا ًما ورجو ًعا(((.
وأما ما يتع َّلق بالنشاط اإلعالمي :فقد غدا ِمن لوازم احلرب الناجحة

يف عرصنا كام يقرر ذلك املختصون ِمن العسكريني ،فهو الزم لتقوية
الروح املعنوية للمجاهدين وحتريضهم عىل القتال ،وهو الزم لزرع

الثقة واألمل يف نفس من وراءهم من املدنيني واملساعدين ،وهو الزم

لبث الرعب يف قلوب أعدائهم ،وقد يكون النرص بالرعب ،وهو الزم
لتجنيد الرأي العام العاملي للوقوف بجانبهم ونرصة قضيتهم .والقاعدة

الرشعية :أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .ثم هو بعد ذلك من
أنواع اجلهاد باللسان ،الداخل يف عموم قوله ﷺ( :ج ِ
اهدُ وا ا ُْل ْ ِ
ني
ش ِك َ
َ
((( أخرجه البخاري ( ،27/4برقم  ،)2843ومسلم ( ،1507 /3برقم .)1895
((( املجموع.)227/6( :
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بِ َأ ْم َوالِك ُْم َو َأ ْن ُف ِسك ُْم َو َأ ْل ِسنَتِك ُْم)(((.

وبناء عىل هذا يرى املجلس جواز رصف أموال الزكاة فيام جاء

يف السؤال.

والشك أن ما يقوم به شعبنا يف سورية من أعظم اجلهاد ضد الكفر

واإلجرام وإن كل معونة يف هذا الباب هي داخلة يف قوله تعاىل «ويف
سبيل اهلل» كبناء املشايف امليدانية وإعطاء األطباء الرواتب وغري ذلك.
واهلل أعلم.

كثريا.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه ،وسلم
ً
تسليم ً

((( أخرجه أبو داود ( ،10/3برقم  ،)2504والنسائي ( ،7/6برقم  ،)3096وأمحد
( ،124/3برقم .)12268
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مى املقتـول عىل أيدي
هل يُسـ ّ
النظـام السـوري شـهي ًدا؟

(((

السؤال:

ما حكم من ُيقتل عىل أيدي النظام املجرم يف سورية

من املتظاهرين أو من اجليش السوري احلر ،فهل جيوز لنا

أن نقول :إهنم شهداء؟ وإذا جوزنا ذلك فهل هلم أحكام
الشهداء يف املعركة؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  7صفر 1433هـ ،املوافق 2012/1/1م.
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اجلواب:

َّ
فإن َمن خرج عىل النظام املجرم يف سورية بمظاهرة أو بقتال وكان

من املسلمني ومل يرشك باهلل شي ًئا وخرج إلعالء كلمة اهلل مداف ًعا عن
دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه ثم ُقتل فنرجو له أن يكون من الشهداء،

بل إننا نرجو أن يكون من أسياد الشهداء الذين قال فيهم الرسول ﷺ:
ِ
بَ ،و َر ُج ٌل َقا َم َإل إ َما ٍم ٍ
ح َز ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ُمل َّط ِل ِ
(س ِّيد ُّ
جائر َف َأ َم َر ُه َو َنَا ُه
الش َهدَ اء َ ْ
َ
َف َق َت َل ُه)(((.
غسل وال ُيصىل عليه فهو من مات يف قتال الكفار
أما الشهيد الذي ال ُي َّ

سالح مسـل ٍم ً
ْ
خطأ ،أو عاد إليه سـالحه،
كأن قتـله أحدُ هم ،أو أصـابه
ُ
أو ُوجد ً
قتيل عند انكشاف احلرب ومل ُيعلم سبب موته وإن مل يكن عليه

ألن الظاهر َّ
أثر دمَّ ،
أن موته بسبب القتال.

وبالتايل نقول:
َ -1من ُقتل ِمن اجليش السوري احلر((( يف ساحة املعركة مع العصابات

((( أخرجه احلاكم ( ،215/3برقم  ،)4884وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم
(.)3675
((( أطلق مصطلح «اجليش احلر» يف بداية العمل العسكري يف الثورة عىل الفصائل
واملجموعات املسلحة عمو ًما ،ثم عندما ظهر التفريق بني مسميات املجموعات بحسب

توجهاهتا ،جرى التغيري إىل مصطلح آخر ال خيص أحدً ا منها كالفصائل ،والكتائب ،ونحو
ذلك.
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مسلم فله حكم الشهيد ،فال ُي ّغسل وال ُيكفن وال يصىل
األسدية وكان
ً
عليه وهذا قول مجهور العلامء؛ كام يف البخاري ِمن حديث جابر بن عبد

اهلل ريض اهلل عنهام :أن النبي ﷺ قال عن شهداء أحدَ ( :أنَا َش ِهيدٌ َع َل
َه ُؤ َل ِءَ ،و َأ َم َر بِدَ ْفنِ ِه ْم بِ ِد َم ِائ ِه ْم َو َل ْ ُي َص ِّل َع َل ْي ِه ْمَ ،و َل ْ ُي َغ ِّس ْل ُه ْم)(((.
وإنام تُرك ال ُغسل ليبقى أثر الشهادة عليهم كام يف الصحيحني ِمن
ُ
رسول اهلل ﷺَ ( :ما ِم ْن َم ْك ُلو ٍم ُي ْك َل ُم ِف
حديث أيب هريرة  قال :قال
ِ ِ
(((
َسبِ ِ
يح
الر ُ
يل اهلل إِالَّ َجا َء َي ْو َم ا ْلق َيا َمةَ ،و َك ْل ُم ُه َيدْ َمى  ،ال َّل ْو ُن َل ْو ُن َد ٍمَ ،و ِّ
يح ِم ْس ٍك)(((.
ِر ُ

 -2وأما َمن ُقتل يف املظاهرات أو يف املدامهات يف البيوت ،أو ُقتل

حتت التعذيبّ ،
يغسلون
فإن هؤالء ال يأخذون حكم شهيد املعركة ،بل ّ
ويك ّفنون و ُي ّ
صل عليهم ،وهلم أجر الشهداء يف اآلخرة إن شاء اهلل؛ ألهنم

مقتولون ظلام دون أمواهلم وأعراضهم وأنفسهم(((.

ووجه عد ُم إحلاق قتىل املتظاهرين بشهداء املعركة :أهنم ال يقاتِلون،

ظلم .وشهيد املعركة َمن مات يف
وإنام خيرجون
ً
خروجا سلم ًيا ،ف ُيقتَلون ً
((( أخرجه البخاري ( ،102 /5برقم .)4079
((( معنىَ ( :ك ْلم ُه َيد َمى) :ال َك ْل ُم اجلرح ،ويدمى :أي يسيل منه الدم.

((( أخرجه البخاري ( ،2104/5برقم  ،)5213ومسلم ( ،1495/3برقم .)1876
أيضا ،بخالف
((( املقتول ظل ًم كاحلالة هذه خمتلف فيه ،فعند احلنفية واحلنابلة ال يغسل ً
رأي الشافعية واملالكية ,والرأي األيرس ال بأس باألخذ به خاصة يف حال املجازر.
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ٍ
قتال.

قال النووي رمحه اهلل« :واعلم أن الشهيد ثالثة أقسام:
ٍ
ٍ
بسبب ِمن أسباب القتال ،فهذا له حكم
حرب
أحدها :املقتول يف

غسل وال يصلَّ
الشهداء يف ثواب اآلخرة ويف أحكام الدنيا ،وهو أنه ال ُي َّ

عليه.

والثاين :شهيد يف الثواب دون أحكام الدنيا ،وهو املبطون ،واملطعون،
وصاحب اهلدم((( ،ومن ُقتِل َ
دون ماله ،وغريهم ممن جاءت األحاديث

يغسل و ُيصلَّ عليه ،وله يف اآلخرة ثواب
الصحيحة بتسميته شهيدً ا ،فهذا َّ
الشهداء ،وال يلزم أن يكون َ
مثل ثواب األول.

والثالثَ :من َغ َّل يف الغنيمة ،وشبهه ممن وردت اآلثار بنفي تسميته

شـهيدً ا ،إذا ُقتل يف حرب الكفـار ،فهـذا له حكم الشــهداء يف الدنيـا
غسل ،وال يصلَّ عليه وليس له ثواهبم الكامل يف اآلخرة»(((.
فال ُي َّ

تنبيه:
ِ
السنّة أن ُيدفن ّ
الشهداء يف مصارعهم ،وال ينقلون إىل مكان آخر،
من ّ
ِ
ّ
الصحابة نَقلوا قتالهم يف واقعة أحد إىل املدينة ،فنادى
فإن قو ًما من ّ

((( معنى( :املبطون) :الذي يموت بمرض يف بطنه .و(املطعون) :الذي يموت بالطاعون،
ويدخل فيه كل ٍ
بالء عام ،و(صاحب اهلدم) :الذي اهندم عليه بناء فامت.
((( رشح مسلم (.)164/2
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منادي رسول اللّ ﷺ باألمر بر ّد القتىل إىل مصارعهم.

الرجلني أو ال ّثالثة يف القرب الواحد ،كام يف البخاري
وجيوز دفن ّ
َ
عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهامَّ :
رسول اهلل ﷺ كان جيمع بني
أن
ِ
أكثر ْ
أخ ًذا للقرآن)؟
الرجلني من َقت َْل ُأ ُحد يف ثوب واحد ،ثم يقول (أيُّ ام ُ
فإذا ُأشري إىل ِ
أحدمها َقدَّ مه يف ال َّل ْحد ،وقالَ ( :أنَا َش ِهيدٌ َع َل َه ُؤ َل ِءَ ،و َأ َم َر
بِدَ ْفنِ ِه ْم بِ ِد َم ِائ ِه ْمَ ،و َل ْ ُي َص ِّل َع َل ْي ِه ْم َو َل ْ ُي َغ ِّس ْل ُه ْم)(((.
واهلل أعلم وأحكم ،والنرص للمجاهدين واهلزيمة للمجرمني(((.

((( أخرجه البخاري ( ،102/5برقم .)4079

((( سؤال عن الفتوى:
يصل عليه» ّ
هل أفهم ِمن قولكمّ :
«بأن الشهيد املقاتل ال يغسل وال يكفن وال َّ
أن جيش
النظام كافر أو مرتد؟ ألنه ِمن املعلوم أن َمن يقتل عىل يد مسلم ،أو من يقتل وهو يدافع
عن بيته عىل يد مسلم باغ فإنه يغسل ويكفن ويصىل عليه.
وأرجو التكرم باإلجابة عن هذا السؤال يف فتاويكم القادمة :هل حكم األسري النرصاين
من جيش النظام ورشطته له نفس حكم من أصله مسلم .أفيدونا مأجورين بارك اهلل فيكم؟
جواب املكتب العلمي:
حكم النظام السوري احلايل أنه نظام كفر وردة ،وقد حكم بذلك أهل العلم ألمور كثرية
منها :حماربته للدين وأهله ،وتبنيه لألنظمة الكفرية ومنها حزب البعث.
أما اجلنود املقاتلون يف صفه :فال يلزم أن ُيكم عليهم مجي ًعا بالكفر والردة بأعياهنم ،فقد
يكون فيهم َمن هو جاهل أو غري ذلك ،لكن هذا ال يمنع قتاهلم وقتلهم؛ ألهنم معتدون
حماربون ،ورد املعتدي جائز مهام كان دينه.
وأما الشهيد :فقد اختلف أهل العلم يف حكم تغسيل الشهيد وتكفينه والصالة عليه إذا ُقتل
بيد البغاة ،واألرجح أنه مثل شهيد القتال مع الكفار :ال ُيغسل وال يكفن وال ّ
يصل عليه= .
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= كـام ّ
أن الشـهيد هنا قتـل يف مقاومـته لنظـام كـافر ،فال يأخذ هذا النظـام حكـم البغـاة
أو املتأولني ،فيكون حكم الشهيد هنا حكم َمن يقتل بيد الكفار احلربيني.
وأما األسري :فستصدر فتوى خاصة بالتعامل مع األرسى بمشيئة اهلل تعاىل.
[ثم صدرت فتوى خاصه باألرسى برقم ( ،)21وستأيت ص (.])141
واهلل أعلم.
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هـل نصـيل صـالة الغـائب علـى
من قُـ ِتل يف املظاهـرات؟
َ

(((

السؤال:

هل جيوز أن نصيل صالة الغائب عىل من قتل يف املظاهرات؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  13صفر 1433هـ ،املوافق 2012 /1/7م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

فاألصل يف مرشوعية صالة الغائب ما ثبت عن النبي ﷺ أنه صىل
ِ
لـم تويف يف بالده ،ففي الصحيحني عن أيب
عىل النَّجايش ملك احلبشة ّ
ِ
هريرة ّ :
ات فِ ِيه،
اش((( ِف ا ْل َي ْو ِم ا َّل ِذي َم َ
أن رسول اهلل ﷺَ ( :ن َعى الن ََّج َّ

َب َأ ْر َب ًعا)(((.
َخ َر َج إِ َل ا ُْل َص َّل َف َص َّ
ف ِبِ ْم َوك َّ َ

لكن ملا مل ُينقل عن النبي ﷺ أو عن صحابته رضوان اهلل عليهم غري

هذه احلادثة يف الصالة عىل الغائب :اختلف العلامء فيها عىل أقوال:

فمنهم من منعها مطل ًقا وجعلها خاصة بالنبي ﷺ ،ومنهم َمن أجازها
كبريا
مطل ًقا ،ومنهم أجازها يف أحوالَ :
كمن مات ومل ُي َص َّل عليه ،أو كان ً
ِمن األكابر ممن هلـم قد ُم صدق يف خدمة اإلسـالم كالعامل ،أو املجاهـد،

أو الغني الذي ينتفع الناس بامله.

األقرب -واهلل أعلم :-أنه من مات من املسلمني ومل ِّ
ّ
يصل عليه
ولعل
َ

أحد منهم؛ لكونه مات يف بالد الكفار وليس معه مسلمون ،أو مات
ً
مقتول حتت التَّعذيب ثم دفن من غري صالة عليه؛ فإنه ُيصيل
أسريا أو
ً

عليه صالة الغائب.

أخرب بموته.
اش)َ :
((( ( َن َعى الن ََّج ِ َّ

((( أخرجه البخاري ( ،420/1برقم  ،)1188ومسلم ( ،656/2برقم .)951
43

فتــاوى الثــورة الســورية

أما ما سوى ذلك فال ترشع الصالة عليه؛ فقد تويف أصحاب النبي

ﷺ وهم ُم َت َف ِّرقون يف البلدان ،ومل يثبت أنه صىل عليهم صالة الغائب.
ثم تويف ﷺ يف املدينة ،ومل يثبت عن أحد ِمن أصحابه وغريهم من
املسلمني أنه صىل عليه صالة الغائب يف البلدان األخرى.
ثم تويف اخللفاء الراشدون ومل ُيذكر عن أحد ِمن الصحابة الصالة

عليهم يف خمتلف البلدان .لكن إن أقيمت صالة الغائب يف مجاعة
كاملساجد أو ساحات االعتصام ونحوها :فنرى ملن حرضها أداءها

معهم؛ تقوي ًة جلانب األلفة واالجتامع بني املسلمني.
هذا ،ويبقى األمر املرشوع:

أن ندعو هلؤالء األبطال بالرمحة واملغفرة ،وأن يتقبلهم اهلل يف الشهداء،

وأن يعظم أجرهم؛ إذ أرخصوا أنفسهم يف سبيل مقارعة هذا النظام
اجلائر ،وإبقاء جذوة الثورة واجلهاد مشتعلة يف النفوس .ونسأله تعاىل أن

يلهم أهلهم الصرب وحيسن عزاءهم .آمني.
واهلل أعلم.
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هل يجوز قتل الجاسـوس (العوايني)

يف سورية أو إيذاء أوالده وزوجته؟

(((

السؤال:

لعله بلغكم وجود عدد من اجلواسيس (العواينية) داخل الشعب

السوري الثائر ،الذين يرصدون حركة املتظاهرين ،ويقومون بداللة

شبيحة النظام الظامل عىل َمن يقوم بإيواء عنارص اجليش املنشق،
أو َمن يقوم بمعاجلة اجلرحى املصابني ،أو َمن ينقل املساعدات
رضر كبري باعتقال
إىل املحتاجني ...فيرتتب عىل سعيهم الفاسد
ٌ
األشخاص وتعذيبهم ،بل ربام أفىض ببعضهم إىل املوت.

حيق لنا أن نفعل جتاه هؤالء؟ وهل جيوز قتلهم؟ وإذا مل نقدر
فامذا ُّ

عليهم فهل جيوز أن ننال أبناءهم وزوجاهتم باألذى؛ رد ًعا هلم وك ًّفا

ألذاهم؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  21صفر 1433هـ ،املوافق 2012/1/15م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :املخرب والعوايني واجلاسوس ،كلها ألفاظ تدل عىل معنى واحد،

وهو :الشخص الذي يتتبع أخبار الناس وأرسارهم ،وينقلها ألعدائهم.

ثان ًيا :حكم اجلاسوس املسلم الذي يتجسس عىل دولة إسالمية

لصالح أعدائها دائر بني :القتل كام هو مذهب املالكية ،أو التَّعزير كام هو
مذهب مجهور العلامء.

وسبب اختالفهم يف ذلك :حديث حاطب بن أيب بلتعة  عندما

ربا هلـم بقدوم النبي ﷺ لغزوهم .فمـن يرى َّ
أن
اس َـل كفار قريش خم ً
َر َ
ّ
يستدل ّ
حكمه التعزير يستدل ّ
بأن
بأن النبي ﷺ مل يقتله ،و َمن يرى قت َله
عمر  عىل إرادة قتله ،ولكنه علل املنع بأنه ِمن أهل بدر،
أقر َ
النبي ﷺ ّ

حكمه القتل.
ولوال ذلك لكان
ُ

«والصحيحَّ :
راجع إىل رأي اإلمام،
أن َق ْت َله
قال ابن القيم رمحه اهلل:
ٌ
ُ

ْ
أصلح:
فإن رأى يف قتله مصلح ًة للمسلمني :قتله ،وإن كان استبقاؤه
َ

استبقاه»(((.

ثال ًثا :الناظر يف حال هؤالء املخربين املوجودين اليوم يف سورية يرى

بالتجسس
فر ًقا بينهم وبني اجلاسوس الذي ذكره الفقهاء (الذي يقوم
ّ

((( زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)372 /3
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عىل دولة لصالح دولة أخرى).

فواقع احلال يف سورية اليوم:
َّ -1
أن التَّجسس قائم ِمن بعض أفراد الشعب عىل بعض لصالح نظام

احلكم.

أن التَّجسس واألثر املرتتِّب عليه ليس عىل درجة واحدةِ :
َّ -2
فمن

اجلواسيس َمن يقترص عمله عىل نقل أخبار املظاهرات أو املشاركني فيها،

ومنهم الذي خيرب عن أماكن املطلوبني ،ومنهم َمن يرتتب عىل جتسسه
قتل نفس أو انتهاك عرض.

تقرير حك ِم اجلاسوس وتنفيذ
فوض إليه
ثمة إمام أو أمري ُي َّ
ُ
 -3ليس َّ

احلكم فيه.

 -4معرفة أمر هؤالء اجلواسيس قائم يف بعض احلاالت عىل اخلرب

املؤكد واملوثوق ،وهو يف حاالت أخرى قائم عىل جمرد الظ ّن ،والقرائن
الباب لتصديق
التي تضعف وتقوى ،مما يؤدي إىل اهتام األبرياء .ولو ُفتح ُ

ِّ
كل اهتام لرتتب عىل ذلك فسا ٌد عريض ،ويف املقابل لو تُرك هؤالء دون
ُ
حساب أو عقاب ّ
الوصـول
فإن رضرهم سيزداد؛ إذ لوالهـم ملا أمكن
إىل كثري ِمن الناشطني واملتظاهرين ،بل هم وراء الدماء التي تُراق،

والنساء التي تُغتصب ،واألطفال التي تُيتم ،والنساء التي تُر َّمل.
وأقرب احللول هلذه املسألة كام نرى:
راب ًعا:
ُ
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تشكيل هيئة ِمن عقالء الثوار والناشطني وأهل العلم الرشعي يف
كل بلدة تنظر يف حال ّ
ِّ
كل شخص ِمن هؤالء ،وأدلة إثبات كونه ِمن

املخربين ،ومقدار الرضر الذي ترتب عىل عمله ،واحلكم الذي يستحقه:

رضر كبري يف النفس والعرض فال جيوز قت ُله،
فمن مل يرتتب عىل عمله ٌ
َ
بل ُيزجر بام أمكن ِمن أساليب الزجر :التهديد ،والتوبيخ ،والتشهري،
واإليذاء املعنوي أو املادي.

رضره ،واشتدَّ أذاه ،حتى وصل إىل األنفس واألعراض،
عم ُ
وأما َمن َّ

بكف أذاه عن املسلمني
ففي هذه احلال ُيال أمره إىل «اجليش احلر» ،ليقوم ِّ
األمر إىل القتل.
بام يراه مناس ًبا ،ولو وصل ُ

قال اإلمام شمس الدين الذهبي رمحه اهلل« :إذا ترتَّب عىل َج ِّسه وه ٌن

عىل اإلسالم وأهلهٌ ،
هنب ،أو يشء من ذلك ،فهذا ممن
سبي ،أو ٌ
وقتل ،أو ٌ

فيتعي قت ُله ،وحق عليه
سعى يف األرض فسا ًدا ،وأهلك احلرث والنسلَّ ،
العذاب ،فنسأل اهلل العفو والعافية»(((.
وال بدّ ِمن التأكيد :إىل أنه ال ُيكتفى يف مثل هذه األمور بمجرد الظ ّن
والتهم واإلشاعات ،بل ال بدّ ِمن قيام الدليل املعترب رشع ًا عىل إدانة
املخرب أو العوايني.

خامسا :أما االعتـداء عىل أقارب اجلواسـيـس بالقتـل أو االعتـداء
ً

((( الكبائر للذهبي ص (.)236
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أو اإليذاء أو االختطاف فال جيوز بتاتًا؛ ّ
ألن القريب ال يؤخذ بجريرة

قريبه ،وحرم ُة دم ومال هذا القريب كحرمة دم ومال بقية أفراد الشعب،
وقد تكاثرت النصوص الرشعية يف الزجر والنهي عن أخذ اإلنسان

بجريرة غريه ،كقوله تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ﴾ [النساء ،]111 :وقال﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [األنعام.]164 :

نسأل اهلل جل وعال ْ
أن يكف رش هؤالء اجلواسيس ،وأن يفضح
سرتهم ،و َيش َغلهم بأنفسهم ،و ُي ِ
عاجل بعقوبتهم يف الدنيا قبل اآلخرة،
احلر لباس السرت والتقوى،
وأن ُيلبس إخواننا الثائرين وأفراد اجليش ّ

وأن يرزقهم السداد يف القول والعمل ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه أمجعني(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
أود أن استفرس عن كيفية تشكيل «هيئة من عقالء الثوار والناشطني يف كل بلدة»؟ و َمن
املسؤول عن تشكيل هكذا هيئة؟ وما هي املتطلبات التي جتب أن تتوفر يف أعضاء اهليئة؟
نشكر لكم حسن ترصفكم وآرائكم.
جواب املكتب العلمي:
ِ
كونت هيئات أو جمالس حملية إلدارة شؤوهنا ،ومن
كثريا من املناطق يف سورية قد َّ
الواقع أن ً
ثمراهتا هذا التنظيم الذي نشهده يف املظاهرات وتعيني املتحدثني الرسميني يف اإلعالم،

وتوزيع اإلعانات اإلغاثية عىل املناطق املترضرة ،وإنشاء املستشفيات امليدانية وغريها.
واملكتب اإلغاثي يف هيئة الشام عىل صلة وثيقة بالعديد من هذه اهليئات واملجالس .واملثلج =
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= للصدر أن عىل رأس أكثر هذه املجالس شبا ًبا أفاضل وطالب علم وأئمة مساجد ،وهم
عىل اتصال مبارش بعلامء البلد ووجهائها الذين هلم القبول عند رشحية كبرية من الناس.
وعىل سبيل العموم:
ينبغي أن تتوفر يف أعضاء هذه اهليئات :القوة واألمانة ،فالقوة تتعلق بالقدرات سواء كانت
حسية أو معنوية ،واألمانة تتعلق بالدين واالستقامة ،وكلام كان اإلنسان جام ًعا بينهام كلام
كان أقرب إىل الكامل.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
ً
مدخل لتفاوت الرؤى
ِمن باب سد الذرائع :هل يمكن أن يكون فتح هكذا موضوع
والتقديرات؟ خاصة َّ
كثريا -إن مل نقل األغلب العام -ممن سيأخذون هبكذا موضوع
أن ً
وترخيص ال يملكون ال ُقدرة عىل التمييز بني قواعد الرشع وأصوله؟ ويمكن أن يفتح
الباب واس ًعا لترصفات حتسب عىل اإلسالم؟
فهكذا فتوى ال يمكن أن متنح إال ملجموعة رشعية يتوفر فيها رشوط أمهها :القبول العام

هبا من العامة ،أي أن تكون مبايعة وعلنية ،وال ختتص بحارات وقرى وأحياء؛ ألن يف هذه
احلالة ستكون مطعن ًا يف اإلسالم والثورة ...
من احلرص وجب التنبيه وعىل اهلل قصد السبيل.
جواب املكتب العلمي:
نتفق فيام ذهبت إليه من املفاسد املحتملة هلذه الفتوى.
ولقد أخذت هذه الفتوى مدة طويلة يف البحث واملراجعة من قبل املكتب العلمي
حلساسيتها.
أيضا يف املفاسد من عدم إعطاء جواب عن هذه املسألة؛ فقد يفيض األمر
لكن ينبغي النظر ً
إىل إفراط بالتساهل يف الدماء ،وقتل األبرياء بالظنة ،وشيوع الفوىض ،وفقد األمن حني
جاسوسا ويقوم بترصف فردي جتاهه.
حيكم كل فرد عىل من يعتقده
ً
أيضـا إىل تفريـط بعـدم ردع هـؤالء اجلواسـيس عـن فعلهـم فيسـتمرون يف
وقـد يفضي ً
جريمتهـم؛ ألهنـم ال خيشـون شـي ًئا ،و( َمن أمن العقوبة أسـاء األدب) .ولعـل نرش هذه =
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= الفتوى -هو ما تفعله بعض املناطق اآلن -يردعهم عن غيهم.
واألمر كام ُأثر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل« :ليس العاقل الذي يعلم اخلري من
الرش ،وإنام العاقل الذي يعلم خري اخلريين ورش الرشين».
واهلل املوفق.
ُ
األحداث بعد ذلك مناسب َة هذه الفتوى وأثرها ،فقد جرى توزيعها عىل نطاق
[وقد أثبتت
ِ
واسع يف املدن والقرى الثائرة ،وأثمرت يف تراجع العديد من اجلواسيس ،باإلضافة إىل
محاية اآلمنني ِمن خالل التصدي ملن ثبت عليه التجسس ،وإنزال العقاب الالزم به].
السؤال الثالث:
بعد أن سادت الفوىض البالد وأصبح القتل عىل الظن من كال الطرفني فذاك يتهم بأنَه
ٌ
متورط بالقتل لألبرياء ،وآخر ُيتهم بأنَّه خمرب للنظام ،وقد يكون كالمها بري َئني من
ُمس َّلح
التهم املنسوبة هلام ،أال يعترب ذلك نو ًعا من انتشار للفتنة بني صفوف املسلمني؟
ثان ًيا :هل جيوز قتل أو تعزير َمن كان يرى يف هذه الثورة فتن ًة ،ورشذمة لألمة ؟
جواب املكتب العلمي:
احلاصل يف سورية ال يوصف بالفوىض ،بل هو ٌ
وحصار وحرب من
وجتويع
منظم
قتل
ٌ
ٌ
ٌ
النظام لشعبه.
ِ
أما َمن يرى َّ
أن ما حيدث يف سورية فتنة ورشذمة لألمة فقد ُأيت من ق َّلة اطالعه ووعيه
بام حيدث؛ فالفتنة احلقيقية هي يف تس ُّلط هذا النظام الغاشم ،ويف استمرار السكوت عىل
ُعزر عىل مثل هذا الرأي فضال عن أن تقتل! بل تُبرص باحلقائق.
جرائمه .ولكن الناس ال ت َّ
واهلل أعلم.
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كيف نغسـل أشـال َء القتلـى
ونصـيل عليهـم؟

(((

السؤال:

بعـض القتـىل يف الثورة يكون أشـالء بسـبب القصـف،

أو تقطع بعض أعضائه خالل التعذيب فكيف نغسله ،ونصيل

عليه؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  28صفر 1433هـ ،املوافق 2012/1/22م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل:
فقد رأينا -واهللِ -من هذه املشاهد ما ُيدمي القلب ،وتَدمع له العني،
وخلوه ِمن كل
وهذا مما يدل عىل مدى إجرام هذا النظام ،وحقده الدفني،
ِّ
معاين اإلنسانية والرمحة ،نسأل اهلل تعاىل أن خيلصنا وإخواننا ِمن براثن
هذه العصابة املجرمة ورشورها.

سألت عنه ،فنجمل اجلواب عنه يف النقاط التالية:
وأما ما
َ

ً
امليت أشال ًء مقطعة ،أو مل يوجد منه إال بعضه،
أول :إذا ُوجد
ُ
فالواجب جتميع أشالء وأعضاء كل ميت عىل ِحدة ،وإن تعذر معرفة
أصحاب هذه األشالء ،فترتك متفرقة كام هي.

ثان ًيا :جيب تغسيل هذه األشالء ،وتكفينها ،والصالة عليها ،حتى
بعض امليت َك َي ِد ِه أو رجله فقط ،ويدفن كل ميت
لو كان املوجود منها ُ
أو اجلزء املوجود منه يف قرب مستقل ،إال إن َّ
تعذر ذلك ،فيجمع يف القرب
الواحد بني أكثر من ٍ
ميت للرضورة.
ثال ًثا :إن ُصيل عىل امليت ثم وجد جزء آخر منه :فتغسل هذه األجزاء،

وتكفن ،وتدفن يف املقربة ،وال ُيصىل عليها.

راب ًعا :إذا َت َع َّذر تغسيل امليت لشدة اإلصابة فإنَّه ُيصب عليه املاء ص ًبا

تعذر ذلك ُي ِّمم بالرتاب ،ف َي ِ
رض ُب ٌ
مس جسده ،فإن َّ
رجل الرتاب
دون ِّ
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بيديه ،ويمسح هبام وجه امليت وكفيه.

فإن أمكن تغسيل بعض أجزائه دون بعضُ :غسل ما أمكن غسله من

هذه األجزاء ،و ُي ِّمم امليت يف وجهه وكفيه عن األجزاء األخرى.

وإن مل يمكن تغسيله أو تيميمه بالرتاب لشدة اإلصابة ،أو تعذر م ِ
سكه
َ

والتعامل معه :فإنَّه يكُفن دون غسل أو تيمم.
خامسا :أما الشهداء ِمن قتىل «اجليش احلر» الذين استشهدوا خالل
ً
االشـتباك ،فهـؤالء ُيدفنـون يف ثياهبـم التي قتلـوا فيها دون تغسـيل،
وال تكفني ،وال صالة ،وكذلك احلكم فيام وجد ِمن أشالئهم.
نسأل اهلل تعاىل بمنِّه وكرمه أن يرحم هؤالء الشهداء مجي ًعا ،ويكرم

نزهلم ،ويوسع مدخلهم ،ويغسلهم باملاء والثلـج والربد ،وأن جيعـل

وتعظيم ألجرهم ،وأن يلهم أهاليهم الصرب
ما أصاهبم رفع ًة لدرجاهتم
ً
والرضا ،وأن يعاجل باالنتقام ممن ظلمهم وبغى عليه ،إنه ويل ذلك

والقادر عليه .

واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( سؤال عن الفتوى:
قلتم بارك اهلل فيكم «أما الشهداء من قتىل «اجليش احلر» الذين استشهدوا خالل االشتباك
فهؤالء يدفنون يف ثياهبم التي قتلوا فيها دون تغسيل وال تكفني وال صالة ،وكذلك احلكم
فيام وجد من أشالئهم».
غدرا بالقنص هل ينطبق عليهم نفس احلكم؟ =
ماذا عن جماهدي اجليش احلر الذين ُيقتلون ً
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= جواب املكتب العلمي:
نعم ينطبق عليهم احلكم ،فام دام الشخص قد خرج للجهاد فهو جماهد يف كل حركاته
وسكناته ،و ُيعدُّ شهيدً ا بأي طريقة كان قتله ِمن ِقبل العدو.
واهلل أعلم
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حكم االسـتيالء عىل صهاريج املازوت
ونحـوه من املـال العـام

(((

السؤال:

تقوم الدولة األسدية يف سورية اجلرحية بالتضييق عىل

الناس بالتقتري أو املنع من إيصال وسائل التدفئة والطهي،

كاملازوت والغاز وغريها .فهل جيوز للثوار االستيالء عىل
صهاريج املازوت التابعة للدولة ،وإجبارها عىل إيصال

للمترضرين؟ وهل يباح سحب كابالت كهرباء من
املازوت
ِّ
األعمدة للتدفئة والوقاية من الربد الشديد؟

((( صدرت بتاريخ :االثنني  7ربيع األول 1433هـ ،املوافق 2012/1/ 30م.

ثم صدرت فتاوى أخرى يف التعامل مع املال العام برقم ( )18وستأيت ص ( ،)119ورقم
( )46وستأيت ص (.)304
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :نشكر السائل عىل سؤاله ِّ
الدال عىل ورعه وخوفه ِمن اخلوض

يف املشتبهات من املسائل دون علم ،رغم الظروف القاسية التي يعيشها
إخواننا يف الداخل ،وهذا هو الظن باملسلم أن يكون وقا ًفا عند حدود اهلل
ال يتعدَّ اها.

ثان ًيا :نؤكد عىل اإلخوة الثوار االلتزام باحلق والعدل ،واالبتعاد عن

كل ما قد ييسء إىل ثورهتم الطاهرة وأخالقيـاهتا السـامية ،فإن الفسـاد
ال ُي َارب بالفساد ،والظلم ال يزال بمثله ،إنام بتقوى اهلل تنكشف

الكروب ،قال تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ﴾[الطالق.]3 ،2 :

ثال ًثا :االعتدا ُء عىل املال العام أشدّ حرم ًة 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 .وتنحرص وظيفة األنظمة والدول يف

تنظيمه ،وإدارته ،وحسـن توزيعه؛ فهـم أمناء ونواب ووكالء عن األمة
فيـه ،وليسـوا مـ َّ
الكًا له .وال جيـوز هلـم قسـمته باألهــواء والتشـهي،
ٍ
طائفة به دون أخرى ،أو االسـتئثار به دون سـائر الناس؛
اختصاص
أو
ُ
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ظلم واعتدا ًء عىل حقوق اآلخرين.
ألن يف هذا ً

ص النظام املال العام عىل طائفته ومؤيديه ،وحرم الناس
راب ًعا :إذا َح َ َ

منه؛ للضغط عليهم أو إذالهلم أو ثنيهم عن امليض يف هذه الثورة املجيدة،
فإنَّه ال مانع حينئذ للمضطر أو املحتاج أن يأخذ من الطعام أو الرشاب

أو الكساء أو التدفئة قدر كفايته ،دون أن يرض بغريه؛ وذلك لقوله تعاىل:

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [البقرة:

.]173

خامسا :كذلك نرى أال ُيرتك تقدير هذا األمر وتنفيذه ألفراد الناس؛
ً
ملا قد يرتتب عىل ذلك ِمن انفراط األمن ،وشيوع الفوىض ،والتّنافس

ُ
يورث العداوة والشحناء بينهم ،بل ربام أدى
والتّزاحم بني الناس ،مما
ً
إىل تقاتلهم ،كام َّ
مستقبل عىل التساهل يف
جيرئ الناس
أن هذا األمر قد ِّ

التعدي عىل املال العام كلام شعروا بالضيق.

وخروجا من هذه املفاسد :نرى أن يتوىل هذا األمر اهليئات التنسيقية
ً

أو املجالس الثورية يف املناطق بالتعاون مع اجليش احلر ،بأن يشكّلوا من

بينهم جلن ًة تضم بعض طلبة العلم الرشعي ،وبعض أهل اخلربة باحتياجات
الناس والطرق العملية للتوزيع ،وبعض أهل اخلربة العسكرية ،والفنيني

يف الكهرباء واملاء والوقود واالتصاالت ،وتقوم اللجنة مقام القائم عىل

بيت املال واجلهات اخلدمية ،فتض َّطلع بمهمة توزيع املنافع عىل األحياء
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َ
األحوج فاألحوجُ ،م ِّ
العدل بني مجيع املترضرين
توخني يف ذلك
واملناطق
َ

دون تفريق أو حماباة ،كام ينبغي عىل التنسيقيات و«اجليش احلر» أن

تُعنى بحفظ املال العام من العبث والتخريب والسطو ،ونرش الوعي يف
املجتمع.

ِ
التنسيقيات واملجالس الثورية
سادسا :ينبغي عىل اللجان الشعبية ِمن
ً
وأشباهها أن تتعرف عىل احتياجات األحياء ِمن الغذاء والدواء والكساء

وغريها من الرضوريات ،وتعمل عىل توفريها بالتواصل مع اهليئات
اإلغاثية الوطنية والدولية.
وأخريا:
ً

فإننا نويص أهلنا بالتعاون عىل الرب والتقوى وحتقيق التكافل فيام
بينهم؛ وذلك بالبحث عن املترضرين ِمن الفقراء واملساكني وغريهم
ومساعدهتم ومدّ يد العون إليهم ،وبذلك نجلب معونة اهلل لنا ورمحته

بنا ،كام جاء يف صحيح مسلم عن رسول اهلل ﷺ قالَ ( :م ْن َن َّف َس َع ْن
ب الدُّ ْن َيا َن َّف َس اهلل َعنْ ُه ك ُْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِ
ُم ْؤ ِم ٍن ك ُْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِ
ب َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن
ِ ِ
ِ
ِ
س َع َل ُم ْع ِ ٍ
ت ُه اهلل
ت ُم ْسل ًم َس َ َ
س اهلل َع َل ْيه ِف الدُّ ْن َيا َواآلخ َرةَ ،و َم ْن َس َ َ
َي َّ َ
س َي َّ َ
يف الدُّ ْنيا و ِ
اآلخ َر ِة ،واهلل يف َع ْو ِن ا ْل َع ْب ِد َما ك َ
َان ا ْل َع ْبدُ ِف َع ْو ِن َأ ِخ ِيه)(((.
َ َ
ني يف ت ََوا ِّد ِه ْم
ويف الصحيحني قال رسول اهلل ﷺَ ( :م َث ُل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
((( أخرجه مسلم ( ،2074/4برقم  )2699من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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ِ
وتَر ُ ِ
ال َس ِد إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْ ُه ُع ْض ٌو تَدَ ا َعى َل ُه َس ِائ ُر
اح ِه ْم َو َت َعا ُطف ِه ْم َم َث ُل ْ َ
َ َ
ْ ِ
ال َّمى)(((.
الس َه ِر َو ْ ُ
ال َسد بِ َّ
َ

ني إِ َذا
أيضا :أن رسول اهلل ﷺ قال( :إِ َّن ْالَ ْش َع ِر ِّي َ
ويف الصحيحني ً
َأرم ُلوا ِف ا ْل َغ ْز ِو َأو َق َّل َطعام ِعي ِ
َان ِعنْدَ ُه ْم ِف َث ْو ٍ
ج ُعوا َما ك َ
ب
ال ْم بِا َْل ِدين َِةَ َ :
َ ُ َ
ْ
ْ َ
ٍ ِ ٍ
ِ ٍ
الس ِو َّي ِةَ ،ف ُه ْم ِمنِّي َو َأنَا ِمن ُْه ْم)(((.
َواحد ُث َّم ا ْقت ََس ُمو ُه َب ْين َُه ْم ِف إِنَاء َواحد بِ َّ
نسأل اهلل العظيم ،رب العرش العظيم ،أن حيفظ شعبنا األيب ِمن كل

سوء ،وأن ينرصه عىل القوم الظاملني.

واهلل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم.

((( أخرجه البخاري ( ،2238/5برقم  ،)5665ومسلم ( ،1999/4برقم  :)2586من
حديث النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام.
((( أخرجه البخاري ( ،880/2برقم  ،)2354ومسلم ( ،1944/4برقم  :)2500من
حديث أيب موسى .
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هل نُلقِّـن الجريـح الشهادة
وهـو يحتضـر؟

(((

السؤال:

تنقل مواقع الثورة والقنوات الفضائية يوم ًيا العديد

العزل من قبل قناصة النظام
من مشاهد استهداف املدنيني َّ
وكثريا ما نرى من املحيطني باجلريح من يقوم بتلقينه
الغاشم.
ً
الشهادة ،وتكريرها واإلحلاح هبا عليه ،بل ربام حاول البعض

أن يمسك بيده ويرفع له السبابة ،وأحيانًا ال يكون اجلريح
واع ًيا ملا يدور حوله ،فال نسمعه يتلفظ هبا.

نرجو التوجيه يف مثل هذه األفعال ،وهل ينقص من أجر

امليت إذا لقي اهلل ومل يتلفظ بالشهادة عند موته؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  12ربيع األول 1433هـ ،املوافق  2012 /2/4م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

فقد أمجع العلامء عىل مرشوعية تلقني املسلم حني احتضاره وقرب

وفاته؛ وذلك ملا جاء يف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري  قال:
( َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ :ل ِّقنُوا َم ْوتَاك ُْم :الَ إِ َل َه إِالَّ اهلل)((( ،ويكون ذلك
ُف عنه،
بالتلفظ بـ (ال إله إال اهلل) يذكرها أمامه حتى يقوهلا ،فإذا قاهلا ك ّ
وإن هو تكلم بكالم غريها أعاد تلقينه ،رجاء أن يكون آخر كالمه (ال إله
َان ِ
إال اهلل)؛ وذلك لقول النبي ﷺَ ( :م ْن ك َ
آخ ُر َكال َِم ِه الَ إِ َل َه إِالَّ اهلل َد َخ َل
النَّ َة)(((.
َْ
فإن مل ينطق بالشهادة فال مانع من أمره هبا برفق ولطف ولني؛ وذلك
ول اهلل ﷺ َعا َد َر ُج ًل ِم ْن ْالَن َْص ِ
حلديث أنس َ ( :أ َّن َر ُس َ
ار((( َف َق َ
ـال:
َيا َخ ُالُ ،ق ْلَ :ل إِ َل َه إِ َّل اهللَ ،ف َق َالَ :أ َخ ٌال َأ ْم َع ٌّم؟ َف َق َالَ :ل َب ْل َخ ٌالَ ،ق َال:
َف َخ ْ ٌي ِل َأ ْن َأ ُق َ
ول َل إِ َل َه إِ َّل اهلل؟ َف َق َال النَّبِ ُّي ﷺَ :ن َع ْم)(((.

((( أخرجه مسلم ( ،631/2برقم .)916

((( أخرجه أمحد ( ،363/36برقم  ،)22034وأبو داود ( ،34/5برقم  :)3116من
حديث معاذ بن جبل .
((( معنىَ ( :عا َد َر ُجلً) :العيادةُ :زيارة املريض.

((( أخرجه أمحد ( ،18/20برقم ،)12543وأبو يعىل يف املسند ( ،288/6برقم
 ،)3512والبزار ( ،352/13برقم  ،)6984وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (:)68/3
«رواه أبو يعىل والبزار ،ورجاله رجال الصحيح».
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وينبغي أال ُيضجره هبا ،فإن مات ومل ينطق هبا فإن هذا ال يرضه إن

ٌ
مصدق هبا .وأما
شاء اهلل ،مادام قد نطق هبا حال حياته ،ومات وهو
اإلمساك بيده وحتريك السبابة فلم يرد به سنّ ٌة عن النبي ﷺ.

وإذا كان املحترض من غري املسلمني ف ُيرشع حثه عىل النطق بالشهادة

رجا َء أن يموت عىل التوحيد؛ وذلك ملا ثبت يف الصحيحني أن النبي ﷺ
ِ
اج َل َك ِ َبا ِعنْدَ
قال لعمه أيب طالبَ ( :أ ْي َع ِّم! ُق ْل َل إِ َل َه إِ َّل اهلل كَل َم ًة ُأ َح ُّ
اهلل)(((.

ويف هذه املناسبة ندعو اهلل ّ
جل وعال إلخواننا القائمني عىل إسعاف

اجلرحى ومداواهتم أن يعينهم عىل هذا العمل اجلليل ،وأن يوفقهم

للرفق هبم وإعانتهم .كام نسأله سبحانه أن يرحم شهداءنا ،ويفك أرسانا،
ويشفي جرحانا ،وأن يلهم أهليهم الصرب واالحتساب ،وأن جيمعنا

وإياهم يف جنات النعيم.

واهلل أعلم ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه(((.

((( أخرجه البخاري ( ،95/2برقم ، )1360ومسلم ( ،54/1برقم  :)24من حديث
سعيد بن املس ّيب ،عن أبيه.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
يف حال تلقني غري املسلم الشهادة عند وفاته ونطقه هبا ،فهل يصبح بذلك من املسـلمني؟
أي ّ
=
بالرمحة و يدفن يف مدافن املسلمني؟
يصل عليه ويدعى له ّ
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= جواب املكتب العلمي:
ورد يف الفتوى (وإذا كان املحترض من غري املسلمني ف ُيرشع حثه عىل النطق بالشهادة رجاء
أن يموت عىل التوحيد؛ وذلك ملا ثبت يف الصحيحني أن النبي  قال لعمه أيب طالبَ ( :أ ْي
ِ
اج َل َك ِ َبا ِعنْدَ اهلل).
َع ِّم! ُق ْل َل إِ َل َه إِ َّل اهلل كَل َم ًة ُأ َح ُّ
كام روى البخاري ( ،94/2برقم  )1356عن أنس بن مالك َّ :
أن غال ًما من اليهود كان
خيدُ م رسول اهلل  فمرض ،فأتاه يعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال لهَ ( :أس ِلمَ ،فنَ َظر إِ َل َأبِيهِ
ُ
َ
ْ ْ
وهو ِعنْدَ هَ ،ف َق َال َلهَ :أطِع َأبا ا ْل َق ِ
اس ِمَ ،ف َأ ْس َل َم).
ْ َ
ُ
ُ
َ ُ َ
غري املسلم بالشهادتني قبل وفاته :فهو مسلم ،وجتري عليه أحكام املسلمني
وعليه :إن نطق ُ
ِمن غسل وتكفني وصالة عليه ،ودعاء له باملغفرة والرمحة ،والدفن يف مدافن املسلمني.
واحلمد هلل رب العاملني.
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ما توجيهـكم ملن يقـول :أين الله
ممـا يحصـل لنـا؟!

(((

السؤال:

اإلخوة يف املكتب العلمي هليئة الشام اإلسالمية ،بدأنا نرى

يف املدة األخرية بعض التعليقات عىل املجازر مثل (أين اهلل مما

ظاهر بعضها إىل التشكيك بوجود اهلل
حيصل؟!) ،بل وصل
ُ
أو برؤيته ملا حيدث  ...فام توجيهكم ملن يتلفظ بمثل ذلك؟

((( صدرت بتاريخ :االثنني  21ربيع األول 1433هـ ،املوافق 2012/2/13م.
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اجلواب:

العيل الكبري ،السميع البصري ،العليم
احلمد هلل ،الصبور الشكور،
ّ
القدير ،الذي شملت قدرته كل خملوق وجرت مشيئته يف خلقه بتصاريف

األمور ،ونشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممدً ا عبده

ورسوله ،وبعد:

ِ
شك َّ
فال َ
احلبيبة هذه األيام العصيبة من
أن فيام نزل ببالد الشام
ٍ
ٍ
ٍ
ليحز يف نفوس املؤمنني مما يرى ويشاهد ِمن تكالب
قتل
وترشيد وبالء ّ
األعداء ،وق ّلة النارص ،وعجز األصدقاء!

ولكن املؤمن الذي ينظر ملا جيري بعني البصرية واالستسالم،

ويستحرض يف هذا املقام قول ربنا امللك العالم﴿ :ﯔﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقرة ،]214 :وقوله تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ﴾ [األحزاب.]12-10:

وقوله تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
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ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [آل عمران.]140-139 :

َو ْليعلم أهلنا يف بالد الشام أنَّه قد وقع مثل هذا لصحابة رسول اهلل

ﷺ حتى أقبلوا عليه طالبني منه الدعاء والترضع إىل اهلل ليكشف عنهم
مصاهبم ،إال أهنم ريض اهلل عنهم ما زادوا عىل أن قالوا« :متى نرص اهلل؟»،

وقالوا« :أال تستنرص لنا؟ أال تدعو اهلل لنا؟».

ِّ
التحل بالصرب ،وعدم استعجال
فحثهم عليه الصالة والسالم عىل
ِ
مثل مما أصاب َمن قبلهم ،فقال( :ك َ
وقص عليهم ً
يم ْن
النرصَّ ،
الر ُج ُل ف َ
َان َّ
ض َف ُي ْج َع ُل فِ ِيه َف ُي َجا ُء بِا ْلِن َْش ِ
ي َف ُر َل ُه ِف ْالَ ْر ِ
وض ُع َع َل َر ْأ ِس ِه
ار َف ُي َ
َق ْب َلك ُْم ُ ْ

ال ِد ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َف ُي َش ُّق بِا ْثنَت ْ ِ
يد َما ُد َ
ون
َيَ ،و َما َي ُصدُّ ُه َذل َك َع ْن دينهَ ،و ُي ْم َش ُط بِ َأ ْم َشاط ْ َ
َلْ ِم ِه ِم ْن َع ْظ ٍم َأ ْو َع َص ٍ
ب(((َ ،و َما َي ُصدُّ ُه َذلِ َك َع ْن ِدينِ ِه ،واهلل َل ُيتِ َّم َّن َه َذا
اك ِ
ِ
ِ
(((
ِ
ـاف إِلَّ اهلل،
ض َم ْو َت لَ َ َ
ي ُ
الر ُ
ْالَ ْم َر َحتَّى َيس َري َّ
ب م ْن َصنْ َعا َء إ َل َح َ ْ
ْب َع َل َغن َِم ِهَ ،و َل ِكنَّك ُْم ت َْس َت ْع ِج ُل َ
َأ ْو ِّ
ون)(((.
الذئ َ
واقرأ معي أهيا املبارك قو َله تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ل ِم ِه ِم ْن َع ْظ ٍم َأ ْو َع َص ٍ
((( معنىَ ( :ما ُد َ
ب) :أي ما حتت حلمه.
ون ْ َ
ِ
ِ
أمر اإلسالم.
((( معنىَ ( :ل ُيت َّم َّن َه َذا َالْ ْم َر) :أي ل ُيكمل ّن َ

األرت.
((( أخرجه البخاري ( ،201/4برقم  ) 3612من حديث خباب بن
ّ
ومعنى( :ت َْس َت ْع ِج ُل َ
ون) :تستعجلون النتيجة والثمرة ،وهي النرص.
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ﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾
[آل عمران.]148 -146 :

بمن سلف ِمن أتباع
وتأمل كيف حي ُّثنا ر ُّبنا عز وجل عىل االقتداء َ

الرسل الذين صربوا يف املواقف الصعبة ،وهلجت ألسنتهم بالتوبة
واالستغفار وطلب النرص والتثبيت.

فاالبتالء من اهلل باملصائب والشدائد والقتل للمؤمنني إنام جيري

حلك ٍم جليلة ،منها:

 حمبة منه جل جالله لعباده؛ وذلك طهارة هلم ِمن الذنوب ،ورفعة هلميف الدرجات؛ ف َع ْن ُم ْص َع ِ
ب ْب ِن َس ْع ٍد َع ْن َأبِ ِيه َق َالُ :ق ْل ُتَ ( :يا َر ُس َ
ول اهلل،
ِ
َأ ُّي الن ِ
ال َ
ونُ ،ث َّم ْالَ ْم َث ُل َف ْالَ ْم َث ُل(((،
َّاس َأ َشدُّ َب َل ًء؟ َق َال ْالَنْبِ َيا ُءُ ،ث َّم َّ
الص ُ
الر ُج ُل َع َل َح َس ِ
ب ِدينِ ِهَ ،فإِ ْن ك َ
َان ِف ِدينِ ِه َص َل َب ٌة((( ِزيدَ ِف َبل َِئ ِه،
َف ُي ْبت ََل َّ
َوإِ ْن ك َ
ف َعنْ ُهَ ،و َما َي َز ُال ا ْل َب َ
ش َع َل
ل ُء بِا ْل َع ْب ِد َحتَّى َي ْم َ ِ
َان ِف ِدينِ ِه ِر َّق ٌة((( ُخ ِّف َ

((( معنىَ :
(الْ ْم َث ُل َف َالْ ْم َث ُل) :األفضل واألرشف واألقرب مماثلة هلدهيم يف كل زمان.
((( ِ
(ف ِدينِ ِه َص َ
ل َب ٌة) :قوة وثبات.
ِ
ِ
ِ
((( ِ
(ف دينه ِر َّق ٌة) :ضعف.
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َظ ْه ِر ْالَ ْر ِ
ض َل ْي َس َع َل ْي ِه َخطِي َئ ٌة)(((.

 -ومنها :معرفة املجاهدين املؤمنني املحتسبني املستسلمني لقضاء اهلل

وقدره من غريهم﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ﴾ [حممد.]31 :

 -ومنها :اختبار إيامن الناس ،ورضاهم بام قدر اهلل ،وتصديقهم

بوعد اهلل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [البقرة.]157-155 :

 -ومنها :أن سنَّة اهلل يف عباده املؤمنني اقتضت أن ال ُيمكَّنوا إال بعد

االبتالء والتمحيص الشديد﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾
[البقرة.]214:

 ومنها وهو أعظمها :اختاذ ُّالشهداء ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ﴾

[آل عمران.]140 :

ٍ
نعمـة
فكـم هلل سـبحانه عىل عباده األحياء واألموات يف املـوت من

((( أخرجه الرتمذي ( ،601/4برقم  ،)2398وابن ماجه ( ،1334/2برقم .)4023
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ال حتىص! فكيف إذا كان فيه ُطهر ٌة للمقتول؟! وقد جاء يف احلديث الذي

وسى  قال :قال رسول اهلل ﷺُ ( :أ َّمتي
صححه بعض العلامء َع ْن َأيب ُم َ
ِ ِ
ِ ِ
ابا ِف الدُّ ْن َيا ا ْل ِف َت ُن
َهذه ُأ َّم ٌة َم ْر ُحو َم ٌة؛ َل ْي َس َع َل ْي َها َع َذ ٌ
اب ِف اآلخ َرةَ ،ع َذ ُ َ
الزالَ ِز ُل َوا ْل َقت ُْل)(((.
َو َّ

خــريا فإنّه
املوت
جــزى اهلل عنّا
َ
ً
ِ
ُّفوس ِمن األذى
ختليص الن
عجل
َ
ُي ِّ

كــل ٍ
أبــر بنــا ِمن ِّ
وأرأف
يشء
ُ
ُّ
و ُيدين ِمن الدَّ ار التي هي أشـرفُ

األخ السائل ّ
وليعلم ُ
استخراج ما عند املبتىل ِمن
أن االبتالء يقتيض
َ

ال ّطاعة واملعصية ،واختبار إيامنه واستسالمه ألمر اهلل سـبحانه ،فكـان
ال بدَّ من هذا االبتالء الظاهر املكشوف لكل الناس ،كي يعز الدِّ ين عىل

النفوس بمقدار ما أدوا يف سبيله من تكاليف وصرب ،فك َّلام تأملوا يف سبيله:
أعز عليهم ِمن كل يشء.
بذلوا ِمن أجله ،وكلام بذلوا من أجله :كان َّ

وكذلك لن ُيدرك اآلخرون قيمة الدِّ ين وعظمته إال حينام يرون ابتالء
ٍ
وحينئذ سيقولون :لو مل يكن عند هؤالء
أهله وصربهم عىل البالء من أجله،
من اخلري أكرب وأعظم مما ابتلوا به ما قبلوا هذا البالء ،وال صربوا عليه.
أن من طبيعة االبتالء بالشدَّ ة أن ِ
كام ّ
يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها

خري يرجى ،وأن يرقق القلوب التي طال عليها األمد ،وأن يتجه بالبرش
((( أخرجه أبو داود ( ،105/4برقم .)4278
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القهار ،يترضعون إليه ،ويطلبون رمحته
ِّ
الضعاف الغافلني إىل خالقهم َّ

الترضع عن عبوديتهم له.
وعفوه ،ويعلنون هبذا
ُّ

وال بد أن نعلم مجي ًعا ،ويعلم ُّ
كل مبتىل :أن اخللق ك ّلهم راجعون بعد

املوت إىل اهلل ،حمشـورون إليه عىل كل حال ،سـواء مـاتوا عىل فرشـهم،
أو ماتوا وهم يرضبون يف األرض ،أو قتلوا وهم جياهدون يف امليـدان،
وما هلم مصري سوى هذا ،والتفاوت إنام يكون يف النية والعمل الصالح،
أما النهاية فواحدة.

تستقر يف القلوب حقيقة املوت واحلياة ،وحقيقة قدر اهلل،
وهبذا اليقني
ُّ
ٍ
ابتالء جرى به القدر ،وإىل ما وراء
وبذلك تطمئن القلوب إىل ما كان من

القدر من حكمة ،وما وراء االبتالء من جزاء﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [املنافقون.]11 :

ثم نويص أنفسنا وأهلنا بالرجوع إىل اهلل جل وعال ،واالعتصام

بحبله ،وكثرة االستغفار؛ ألنه ما ينزل بال ٌء إال بذنب ،وال يرفع إال بتوبة،

كام قال سلفنا.

ٍ
راض بام قدر اهلل عليه من
صابر عىل املحن،
فاملؤمن شاكر عىل النعم،
ٌ

ُّ
التسخط وما ال جيوز من الكالم ،وهبذا حيظى
البالء ،حافظ لسانه عن
ٍ
صهيب  قال :قال رسول اهلل
باخلري والعطاء ِمن الرب الكريم ،فعن

ﷺَ ( :ع َج ًبا ألَ ْم ِر ا ُْل ْؤ ِم ِن إِ َّن َأ ْم َر ُه ُك َّل ُه َخ ْ ٌيَ ،و َل ْي َس َذ َ
اك ألَ َح ٍد إِالَّ لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن،
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ِ
ِ
سا ُء َشك ََر َفك َ
ب َفك َ
َان َخ ْ ًيا
ضا ُء َص َ َ
إ ْن َأ َصا َب ْت ُه َ َّ
َان َخ ْ ًيا َل ُهَ ،وإ ْن َأ َصا َب ْت ُه َ َّ

َل ُه)(((.

ونبش أهلنا َّ
أن عظم البالء مع عظم اجلزاء ،وكلام اشتدّ الكرب
ِّ

اقرتب الفرج والنرص﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقرة.]214 :

اللهم ارحم ضعفنا ،واجرب كرسنا ،وانرصنا عىل َمن عادانا وبغى

علينا ،اللهم ارحم شهداءنا ،وعاف مرضانا ،وداو جرحانا ،وبلغنا اللهم

مما يرضيك آمالنا ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

((( أخرجه مسلم ( ،2295/4برقم .)2999
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عا
هل نرد العدوان والخطف باملثل رد ً
للمجرمني وكفًا ألذاهم؟

(((

السؤال:

تعلمون ما يتعرض له أهلنا يف سورية من هجمة رشسة من

النظام املجرم وجيشه وخمابراته أو شبيحته ومرتزقته وأنصاره!

مؤخرا إىل أسلوب
وقد جلأ أنصار النظام ومرتزقته وشبيحته
ً

خصوصا
اخلطف ،إلرهاب الناس وإرعاهبم وتوهني عزائمهم
ً
بخطف حرائرهم ونسائهم.

فهل جيوز لنا -واحلال كام ذكرنا -أن نر ّد اعتدا َءهم باملثل،

بقصد ردعهم عن فعلهم وكف رشهم ،وإطالق رساح

املخطوفني الذين ال ذنب هلم؟

((( صدرت بتاريخ :األحد 11ربيع اآلخر 1433هـ ،املوافق 2012/3/4م.
73

فتــاوى الثــورة الســورية

اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:
فلم يعد خيفى عىل ٍ
أحد ّ
أن النظام السوري املجرم قد أعلنها حر ًبا

رشس ًة عىل شعبنا املسامل بكل ما تعنيه كلمة حرب من معنى  ,وقد رأى
صغريا،
العامل بأرسه مبلغ إجرامه وتنكيله ووحشيته ،فلم يرحم طفال
ً
وال ً
كبريا ،بل زاد يف إرهابه وإجرامه إىل االعتداء عىل األعراض
شيخا ً
واحلرمات خط ًفا واغتصا ًبا ،تروي ًعا وتعذي ًبا  ..دون واز ٍع ديني ،أو رادع

حس وطني ،أو ضمري إنساين!
أخالقي ،أو ٍّ

ور ُّد العدوان ودفع الظلم عن بني اإلنسان مما جبل اهلل عليه البرش،

وهي فطرة اهلل سبحانه التي فطر اخللق عليها ،وقد َّقرره تعاىل يف كتابه

بقوله﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﴾
[البقرة:

 ،]194وقوله﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ٌ
أقرته الرشائع الساموية ،واألعراف
ﯧﯨ﴾ [النحل ،]126 :وهو
أصل َّ
البرشية ،والقوانني الدول َّية.

وبعد أن تأكد لنا -بأخبار الثقات -حصول املقصود والفائدة

من ارتداع املعتدين بعد معاملتهم باملثل يف بعض الصور ،وإطالقهم

وكف أذاهم وظلمهم عن املستضعفني ،فإننا :ال نرى ما يمنع
املخطوفني
ّ
وكف لألذى واإلجرام.
دفع للعدوان،
ٌّ
من مثل هذا العمل إذا كان فيه ٌ
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ٍ
يف
ويف صحيح مسلم عن عمران بن
َت َث ِق ُ
حصني  قال( :كَان ْ
يف رج َل ِ ِ
ِ
ِ ِ
اب رس ِ
ول اهلل ﷺ،
ي م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
س ْت َثق ُ َ ُ ْ
ُح َل َفا َء ل َبنى ُع َق ْي ٍلَ ،ف َأ َ َ
اب رس ِ
ول اهلل ﷺ َر ُج ًل ِم ْن َبنِي ُع َق ْي ٍل َ ...ف َأتَى َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ول
س َأ ْص َح ُ َ ُ
َو َأ َ َ
اهلل ﷺ َو ُه َو ِف ا ْل َو َث ِ
اقَ .ق َالَ :يا ُم َ َّمدُ  ..بِ َم َأ َخ ْذتَنِي؟ َف َق َالَ :أ َخ ْذت َ
ُك
ِ
الر ُج َل ْ ِ
ي)(((.
بِ َج ِر َير ِة ُح َل َف ِائ َك َث ِق َ
يفُ .ث َّم ُفد َي بِ َّ
إال أننا نؤكد ونشدِّ د هنا عىل أمرين:

ً
خمتصة من قادة عسكريني وأهل علم رشعيني،
أول :أن تُشكَّل جلنة َّ

َّ
تتول اإلرشاف واختاذ القرار يف مثل هذه احلاالت ،وال جيوز لألفراد
وآحاد الناس القيام هبا ملا قد يرتتب عىل قيامهم هبا من مفاسد وفتن ،قد

تؤدي لنتائج عكس َّية ،تفسد وال تصلح.

حسن إليه يف الطعام
ثان ًيا :أن ُيعامل
ُ
املخطوف معاملة األسري ،ف ُي َ

والرشاب واملسكن وامللبس ،كام قال تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [اإلنسان.] 8 :

واهلل نسأل أن يرحم أهلنا املستضعفني يف بالد الشام املكلومة وينترص

عجل هبالك املجرمني املعتدين ،وأن يكشف عنا هذه ال ُغمة
هلم ،وأن ُي ِّ
والكرب العظيم بمنِّه وكرمه.

اللهم ارحم قتالنا ،وداو جرحانا ،و ُف َّك أرسانا.

((( أخرجه مسلم ( ،1262/3برقم .)1641
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مـاذا يتـرتب علـى اغتصـاب
العفيفـات؟

(((

السؤال:

تعلمون ما حيصل إلخواننا يف سورية ِمن جرائم متتالية

عىل أيدي عصابات النظام املجرم ،حتى وصل إجرامهم إىل
االعتداء عىل أعراض أخواتنا العفيفات ...فهل جيوز للمرأة

التي ختشى عىل نفسها االغتصاب أن تُقدم عىل قتل نفسها؟
وهل جيوز للمغتصبة -إن حصل محل -أن تُسقطه؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  21ربيع اآلخر 1433هـ ،املوافق 2012 /3/14م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :جيب عىل املرأة املعتدى عليها أن تدفع عن نفسها ما استطاعت

حتى لو أدى ذلك إىل قتل املعتدي .وإذا ُقتلت وهي تدافع عن عرضها
ون َأ ْه ِل ِهَ ،أ ْو ُد َ
فهي شهيدة؛ ملا ثبت عن النبي ﷺ أنَّه قالَ ( :م ْن ُقتِ َل ُد َ
ون
َد ِم ِهَ ،أ ْو ُد َ
ون ِدينِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ )((( .ودفاع املرأة عن رشفها يدخل يف معنى
احلديث بال شك.

ثان ًيا :إذا بذلت املرأة وسعها يف الدفع عن نفسها -ولكن متكَّن املجرم

منها -فإنه ال إثم عليها رش ًعا؛ ألهنا ُمكرهة ،بل هي مأجورة إذا صربت
واحتسبت؛ ذلك لقوله ﷺَ ( :ع َج ًبا ألَ ْم ِر ا ُْل ْؤ ِم ِن إِ َّن َأ ْم َر ُه ُك َّل ُه َخ ْ ٌيَ ،و َل ْي َس
ٍ ِ ِ ِ ِ
َذ َ
سا ُء َشك ََر َفك َ
َان َخ ْ ًيا َل ُهَ ،وإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه
اك ألَ َحد إالَّ ل ْل ُم ْؤم ِن ،إ ْن َأ َصا َب ْت ُه َ َّ
ب َفك َ
َان َخ ْ ًيا َل ُه )(((.
ضا ُء َص َ َ
َ َّ

ثال ًثا :حيـرم عىل املرأة أن تُقـدم عىل قـتل نفسـها خشية االغتصـاب

أو بعـد وقوعـه؛ ألنه ٌ
حـق وقد قـال اهلل تعـاىل:
قتـل للنفـس بغـري ٍّ

﴿ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﴾ [النساء.]29:

((( أخرجه أبو داود ( ،151/7برقم  ،)4772والرتمذي ( ،82/4برقم  :)1421من
حديث عبد اهلل بن زيد .
((( أخرجه مسلم ( ،2295/4برقم  )2999عن صهيب .
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ويف الصحيحني عن النبي ﷺ أنه قالَ ( :م ْن ت ََر َّدى ِم ْن َج َب ٍل((( َف َقت ََل
َن ْف َس ُه َف ُه َو ِف ن ِ
ت َّدى فِ ِيه َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا فِ َيها َأ َبدً ا(((َ ،و َم ْن َ َت َّسى
َار َج َهن ََّم َي َ َ

ُس ًّم((( َف َقت ََل َن ْف َس ُه َف ُس ُّم ُه ِف َي ِد ِه َيت ََح َّسا ُه ِف ن ِ
َار َج َهن ََّم َخالِدً ا َم ُ َّلدً ا فِ َيها
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ي ُأ ِ َبا ِف َب ْطنِ ِه((( ِف ن ِ
َار
َأ َبدً اَ ،و َم ْن َقت ََل َن ْف َس ُه بِ َحديدَ ة َف َحديدَ ُت ُه ِف َيده َ َ
َج َهن ََّم َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا فِ َيها َأ َبدً ا)((( ،فال يكون اخلالص مما وقع عليها -وهي
ٍ
كبرية ِمن الكبائر العظيمة.
مكرهة -بارتكاب
ٍ
ألحد ِمن أهلها أو غريهم أن ُيؤذهيا ٍ
بقول أو ٍ
فعلً ,
فضل
راب ًعا :ال جيوز

أن َيقدَ م عىل قتلها دف ًعا للعار كام يزعمون! فإهنا بريئ ٌة عفيفة ال ذنب هلا،

و َمن أقدم عىل قتلها فإثمه عظيم؛ قال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [النساء.]93 :

بل الذي ينبغي عىل املجتمع عامة وأهلها خاصة مواساهتا والتخفيف

((( معنى( :ت ََر َّدى ِم ْن َج َب ٍل)َ :أ ْس َق َط نفسه من جبل.
((( معنىَ :
(خالِدً ا َم ُ َّلدً ا فِ َيها َأ َبدً ا) :اخللود هنا املقصود به :املكوث الطويل ،يعقبه خروج
من النار ودخول اجلنة؛ ألن املسلم ال خيلد يف النار.
وقد يعني اخللود هنا :البقاء يف النار من غري خروج منها ملن يستحل قتل نفسه.
((( معنىَ َ ( :ت َّسى ُس ًّم) :رشبه.
ي ُأ َبِا ِف َب ْطنِ ِه) :يطعن هبا يف بطنه.
((( ( َ َ

((( أخرجــه البخــاري ( ،139/7برقــم  ،)5778ومســلم ( ،103/1برقــم :)109
مــن حديــث أيب هريــرة .
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من معاناهتا ،كام ُيندب للشباب املسلم املسارعة يف الزواج من هؤالء

متزوجات ،ففي ذلك أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ:
األخوات إن مل يك َّن ِّ
ِ
(من َفرج عن م ِ
سلم ك ُْر َبة َف َّر َج اهللُ عنه ِ َبا ك ُْر َبة من ك َُر ِ
القيامة،
ب يو ِم
َ ْ َّ َ
ُ
ِ
ِ
القيامة)(((.
ت ُه اهللُ يوم
ت ُمسلام َس َ َ
َو َمن َس َ َ
مح َلت املعتدى عليها وجتاوز احلمل مائ ًة وعرشين يو ًما
خامسا :إذا َ
ً

الروح ُينفخ يف اجلنني بعد مرور تلك املدة يف
حرم إسقاطه اتفا ًقا؛ ألن
َ
ُ

قول عا َّمة العلامء ،ويف إسقاطه تعدٍّ عىل ٍ
نفس برشية ال ذنب هلا وال وزر.
ُ
واألصل منعه
خالف بني العلامء.
وأما إسقاط اجلنني قبل ذلك ففيه
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
رضر .والشك أن ما يقع عىل املرأة العفيفة
رشعية أو دفع
ملصلحة
إال

رضر معترب ،وعذر يف إسقاط اجلنني
جراء محل االغتصاب
ٌ
وأهلها من َّ
كثري من العلامء املعارصين.
إذا مل تنفخ فيه الروح .وإىل هذا القول ذهب ٌ

نسأل اهلل عز وجل بلطفه ومنِّه وكرمه أن حيمي أعراض نسائنا ،وأن

يدفع عنهن ،وأن ينتقم ممن آذاهن ،وأن يرحم شهداءنا ،ويشفي جرحانا،

ويفك أرسانا ،وأن ينتقم من هذا النظام املجرم وزبانيته وأعوانه ،إنه ويل

ذلك والقادر عليه.

((( أخرجه البخاري ( ،128/3برقم  ،)2442ومسلم ( ،1996/4برقم  :)2580من
حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني(((.
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
ماذا يرتتب عىل املغتصب يف حال التمكن منه فيام بعد ،وهل جيوز قتله ملجرد االغتصاب؟
جواب املكتب العلمي:
االغتصاب الذي يقع يف هذه احلروب واملعارك يكون بالتهديد بالسالح ،وانتهاك حرمات
البيوت ،مع ما يرافقه من انتهاكات أخرى ،ف ُيعدّ هبذا ِمن احلرابة ،لذا فإن ثبت عند القايض
فعل هذا املنكر عىل أحد الشبيحة أو أفراد النظام و ُقدر عليه :فحكمه القتل حرابة ،كام قال
تعــاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [املائدة.]34 ،33 :
واهلل أعلم
السؤال الثاين:
فلمن ينسب؟ ويمكن نسبته
هل طفل املغتصبة ينسب ألمه؟ ويف حال رفضت نسبته هلا َ
للزوج لو تزوجت الفتاة بعد محلها؟ وهل يمكن للمخطوفة التي ترى األهوال أثناء األرس
وتتعرض لالغتصاب بطرق وحشية أن تقتل نفسها بالسم؟
جواب املكتب العلمي:
أوالً :بالنسبة لطفل املرأة املغتصبة:
أ -إن كانت املرأة غري متزوجة :فينسب ألمه ،فيقال فالن ابن فالنة ،وال مانع أن ُيعل له
اسم بعد ِك َبه لتسهيل معامالته ،كأن يقال :فالن بن فالن.
وال جيوز للمرأة أن ترفض نسبته إليها؛ َّ
ألن ذلك ِمن حقوق الطفل.
أمـا تربيتـه وحضـانته :فاألصل أن تقوم األم به ،فإن مل تقـدر عـىل ذلك لكـوهنا صـغرية

أو مريضة ،أو كان هناك رضر عليها؛ فيمكن دفعه ملن يقوم برتبيته والقيام بشؤونه.
ب -أما املرأة املتزوجة :إذا تعرضت لالغتصاب :فالزواج هو األصل يف حالة هذه املرأة =
80

الجـزء األول

أن احلمل يف حالة االغتصاب حمتمل؛ لذا فإن األصل ّ
= واالغتصاب طارئ ،كام َّ
أن الطفل
الذي حتمل به وتنجبه أثناء زواجها هو لزوجها ،لقوله  يف حديث عائشة ريض اهلل عنها:
(ا ْل َو َلدُ لِ ْل ِف َر ِ
اش) أخرجه البخاري ( ،54/3برقم  ،)2053ومسلم ( ،1080/2برقم
نسب االبن لصاحب الفراش وهو الزوج.
 ،)1457واملعنىُ :
إال إن قام ٌ
دليل عىل كونه من هذا االغتصاب ،ونفاه الزوج عن نفسه؛ فهنا تكون نسبته
للمرأة وحدها.
ِ
ج -أما نسبته لرجل آخر فهذا غري جائز ،ملا يرتتب عىل النسب من أحكام متعددة،
كاملحرمية ،واملرياث ،وغريها ،قال تعال﴿ :ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﴾ [األحزاب ،]5:وقال َ ( :ل ْي َس ِم ْن َر ُج ٍل
ا َّد َعى لِ َغ ْ ِي َأبِ ِيه َو ُه َو َي ْع َل ُم ُه إِالَّ َك َف َر) أخرجه البخاري ( ،180/4برقم  ،)3508ومسلم
( ،79/1برقم  :)61من حديث أيب ذر  ،لكن جيوز له تربيته والعناية به.
ثان ًيا :وأما قتل النفس خشية التعرض للتعذيب واالغتصاب :فهو غري جائز يف قول مجهور
عذرا لقتل النفس ،بل عليها أن تدفع عن نفسها وال تستسلم ولو
أهل العلم ،وال يعد ذلك ً
أدى ذلك إىل قتلها؛ ألهنا ستموت شهيدة بإذن اهلل ،فإن لتتمكن فلتصرب ،وحتتسب مصيبتها
وأجرها عند اهلل تعاىل.
يعجل بالتفريج عنهم ،وأن
نسأله تعاىل أن يفرج عن إخواننا وأخواتنا املأسورين ،وأن ّ
ينتقم هلم يف الدنيا واآلخرة.
السؤال الثالث:
هل جيوز للناشط الذي حيمل الكثري من األرسار وخيشى أن يرض َمن يعمل معهم ويعلم
رضرا للثوار معه .فهل جيوز له أن
ِمن نفسه عدم قدرته عىل حتمل التعذيب وأنه سيسبب
ً
حيمل السم ،وأن يتجرعه حني خشيته عىل نفسه أو عىل من معه؟ وما هي الضوابط إن أبيح
له ذلك؟ =
جواب املكتب العلمي:
قال مجهور أهل العلم إنَّه ال جيوز لألرسى املسلمني اإلقدام عىل االنتحار بحجة تعرضهم
للتعذيب؛ للتحريم الشديد الوارد يف قتل النفس ،قال تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ =
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= ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [النساء ،]29:وقال َ ( :م َن َقت ََل َن ْف َس ُه بِ َح ِديدَ ٍة َف َح ِديدَ ُت ُه ِف َي ِد ِه
َيت ََو َّج ُأ ِ َبا ِف َب ْطنِ ِه ِف ن ِ
َار َج َهنَّ َم َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا فِ َيها َأ َبدً اَ ،و َم ْن َ ِ
ش َب َسمًّ َف َقت ََل َن ْف َس ُه َف ُه َو َيت ََح َّسا ُه
ِ
ِ
ِ
ت َّدى ِف ن ِ
ِف ن ِ
َار َج َهن ََّم
َار َج َهنَّ َم َخالدً ا ُم َ َّلدً ا ف َيها َأ َبدً اَ ،و َم ْن ت ََر َّدى م ْن َج َب ٍل َف َقت ََل َن ْف َس ُه َف ُه َو َي َ َ
َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا فِ َيها َأ َبدً ا) أخرجه البخاري ( ،139/7برقم  ،)5778ومسلم ( ،103/1برقم
 :)109من حديث أيب هريرة .
وكان الصحابة  يتعرضون للتعذيب يف مكة ،وتصيبهم اجلراح العظيمة يف املعارك ومل
عمن انتحر بسبب شدة جرحه( :إِ َل الن ِّار) رواه
يأذن هلم النبي  باالنتحار ،بل إنه قال َّ
البخاري ( ،72/4برقم  ،)3062ومسلم ( ،105/1برقم :)111عن أيب هريرة .
ويمكن لألسري أن يستخدم الكذب واخلداع للتخلص من التحقيق والتعذيب ،كام جيوز له
أن يدافع عن نفسه ولو أدى ذلك لقتله ،فإن قتل فهو شهيد.
ٍ
مثاب عىل ما يصيبه من ابتالء وشدة ،كام كان  يقول
وليعلم األسري واملعذب أنَّه
مأجور ُ
ٌ
آلل يارس املعذبني يف مكة( :أبرشوا آل عامر ،وآل يارس ،فإن موعدكم اجلنة) أخرجه احلاكم
يف مستدركه ( ،438/3برقم  ،)5666وقال :صحيح عىل رشط مسلم.

يعجل بالتفريج عنهم،
نسأله تعاىل أن خيفف عن إخواننا املأسورين ،وأن يصربهم ،وأن ّ
وأن ينتقم هلم يف الدنيا واآلخرة.
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حضانة األيتام وكفالتهم وما يرتتب
عليها من أحكام

(((

السؤال:

عمليات القتل والتصفية والتهجري التي قام هبا النظام
خ ّلفت
ُ

املجرم يف سورية وأتباعه عد ًدا من األطفال الرضع الذين مل
تعرف أنساهبم ،وقد قام أهل اخلري بكفالتهم وحضانتهم ،وهم

يسألون عن حكم التبني يف اإلسالم وتسجيل هؤالء األطفال
يف قيود الذين يقومون بكفالتهم ونسبتهم إليهم ،فام توجيهكم

يف ذلك؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  22مجادى األول 1433هـ ،املوافق 2012/4/14م.
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اجلواب:

احلمد هلل الذي وصف عباده بقوله﴿ :ﯧ ﯨ﴾ [البلد،]15 :

نبي امللحمة ،وبعد:
والصالة والسالم عىل رسوله وعبده ّ

فلقد بلغت جرائم العصابة األسدية مبل َغها ،سفكًا لدماء األبرياء
وانتهاكًا لألعراض واملقدسات  ..وقد خ َّلف هذا اإلجرام كثري ًا ِمن
والرضع الذين فقدوا والدهيم وأقارهبم ،ومنهم من
األطفال األيتام
َّ

ضاعت أنساهبم.

َّ
وإن من أبواب اإلحسان يف رشيعة اإلسالم حضانة األيتام وكفالتهم،

وذلك برتبيتهم تربية إسالمية صاحلة ،وتعليمهم فرائض الدين وآداب

الرشع وأحكامه ،والقيام بحقوقهم من توفري الغذاء ،واللباس ،والتعليم،
والعالج ،ونحو ذلك.

املطهرة عظم أجر كفالة اليتيم ،كقوله ﷺَ ( :أنَا
السنة
َّ
وقد ثبت يف ُّ
وكَافِ ُل ا ْليتِي ِم ِف ْ ِ
الس َّبا َب ِة َوا ْل ُو ْس َطى َو َف َّر َج َب ْين َُه َم
َ
َ
النَّة َهك ََذاَ ،و َأ َش َار بِ َّ
َ

َش ْي ًئا)(((.

أي أن كافل اليتيم مع النَّبِ ُّي ﷺ يف اجلنة قريب منه.

وهذه بعض األحكام نذكِّر هبا عموم املسلمني يف هذه املسألة:

ً
ِ
لكافل الطفل أن ينسبه لنفسه ،فهذا هو التَّبني الذي
جيوز
أول :ال ُ
((( أخرجه البخاري ( ،53/7برقم  )5304عن سهل بن سعد .
84

الجـزء األول

حرمه اإلسالم وأبطله ،قال تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﴾
َّ
[األحزاب ]4 :فال جيوز أن يقول :هذا الولد ابني ،أو ينسبه لنفسه فيسجله

يف األوراق الرسم َّية عىل أنه ابنه؛ ألن اهلل أمرنا بنسبتهم إىل آبائهم ،فقال:

﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ،أي إذا علمتم آباءهم ﴿ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﴾ [األحزاب.]5 :
السنة عن النبي ﷺ أنه قالَ ( :م ِن ا َّد َعى إِ َل َغ ْ ِي َأبِ ِيه َو ُه َو
وقد ثبت يف ُّ
النَّ ُة َع َل ْي ِه َح َرا ٌم)(((.
َي ْع َل ُمَ :ف ْ َ
فإذا قيل :ملن ِ
ننسب هذا الولد؟
اجلواب :إذا مل ُيع َلم أبوه ونسبه يمكن أن يوضع له نسب عا ٌم يم ِّيزه،

كأن يقال :فالن ابن عبد اهلل ،والدته :أم ُة اهلل .ونحو ذلك ،ألجل تيسري
أموره ومعامالته إذا كرب.

أجنبي ،فال يثبت التوارث بني الطفل املكفول
ثان ًيا :أن هذا الطفل
ٌّ

والشخص الكافل.

أجنبي كذلك ،فال جتري عىل هذا الطفل أحكام التحريم
ثال ًثا :وألنه
ٌّ

فيجب حجبه عن األرسة (األم والبنات) عند البلوغ .فإذا
بالقرابة،
ُ
حترمه عليها وعىل بناهتا ليظهروا عليه إذا كرب ،فإهنا تُرضعه
أرادت األم أن ِّ

((( أخرجه البخاري ( ،156/8برقم  ،)6766ومسلم ( ،80/1برقم  :)63من حديث
سهل بن سعد 
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مخس رضعات ُمشبعات -إذا كان عمر الطفل أقل من سنتني -يصري هبا
ابنًا هلذه األم ً
(ي ُر ُم ِم َن
وأخا من الرضاعة لبناهتا؛ لقول رسول اهلل ﷺْ َ :
ي ُر ُم ِم َن الن ََّس ِ
ب)(((.
الر َضا ِع َما َ ْ
َّ
مال ُأنفق عليه منه ،وإذا مل يوجد معه ٌ
راب ًعا :إذا ُوجد مع الطفل ٌ
مال:

أنفق عليه َمن كفله إن كان يستطيع ،وإال فيجب عىل بقية املسلمني إعانتُه.
رجـل ٌ
ٌ
عـدل صـاحب خـلق ودين،
خامسا :ينبـغي أن يكفـل اليتيـم
ً

ّهم يف دينه أو خلقه؛ ّ
ألن املقصود باحلضانة
وال ينبغي أن يكفله َمن كان مت ً
حفظ املحضون يف دينه وخلقه والقيام بمصاحله.

نسأل اهلل أن حيفظ هؤالء األيتام بحفظه ،وأن يقيض هلم من حينو

عليهم وحيسن تربيتهم ،وأن يرحم آباءهم وأمهاهتم ،وأن جيعل فرج هذا
ً
عاجل قري ًبا .آمني
الشعب املظلوم

(((

((( أخرجه البخاري ( ،12/7برقم  ،)5110ومسلم ( ،1070/2برقم ِ :)1445من
حديث عائشة ريض اهلل عنها.
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
هل جيوز األخذ برأي شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حزم وغريمها عند الرضورة (مثل هذه
احلالة) بإرضاع من فوق السنتني بغرض التحريم كام أرخص النبي  لسامل موىل حذيفة،
واحلديث يف صحيح مسلم.
جواب املكتب العلمي:
رضاع الكبري ( َمن هو أكرب من السنتني) مسألة معروفة يف الفقه اإلسالمي ،وقد بحثها أهل
قديم وحدي ًثا ،وما عليه الصحابة  ،ومجاهري أهل العلم :أن الرضاع بعد السنتني =
العلم ً
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حيرم ،وما ورد يف قصة سامل فهو حادثة خاصة كام حكمت بذلك أمهات املؤمنني
= ال ّ
ِ
َت َت ُق ُ
ولَ ( :أ َبى َسائ ُر َأ ْز َو ِ
َّبي َ أ ْن
ريض اهلل عنهن ،فعن ُأ َّم َس َل َم َة َز ْو َج النَّبِ ّي  كَان ْ
اج الن ّ
ِ
ِ
الر َضا َع ِةَ ،و ُق ْل َن لِ َع ِائ َش َةَ :واللَِّ َما ن ََرى َه َذا إِالَّ ُر ْخ َص ًة َأ ْر َخ َص َها
ُيدْ خ ْل َن َع َل ْي ِه َّن َأ َحدً ا بِت ْل َك َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َر ُس ُ
الر َضا َع ِة َوالَ َر ِائينَا) رواه مسلم
ول اهلل  ل َسالٍ َخ َّ
اص ًةَ ،ف َم ُه َو بِدَ اخ ٍل َع َل ْينَا َأ َحدٌ ِ َبذه َّ
( ،1078/2برقم .)1454
حيرم إال ما كان يف السنتني عديدة ،ومنها:
واألدلة عىل أن الرضاع ال ّ
 -1قوله تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾
[البقرة،]233 :
قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه (« :)633/1هذا إرشاد من اهلل تعاىل للوالدات أن يرضعن
أوالدهن كامل الرضاعة ،وهي سنتان فال اعتبار بالرضاعة بعد ذلك».
ِ
ِ
ِ
الر َضا َعة إال َما
 -2عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ( :ال ُ َ
ي ِّر ُم م ْن ِّ
َفت ََق ْالَ ْم َعا َء ِف ال َّثدْ ِيَ ،وك َ
َان َق ْب َل ا ْل ِف َطا ِم) رواه الرتمذي ( ،449/2برقم  ،)1152وقال:
حسن صحيح .و( َفت ََق األمعاء) :ش ّقها ،واملقصود حدوث الشبع ،و(يف الثدي) :يف سن
الرضاع ِمن الثدي.
كثريا يف الوقت احلايل فيمكن مراجعة تلك البحوث ،والوقوف عىل
وقد ُبحثت هذه املسألة ً
نقاشها هلذا الرأي.
أما بالنسبة هلؤالء األطفال:
فمن كان يف سن الرضاعة فيمكن إرضاعه وبذلك يصري ابنًا هلذه العائلة ،وجيوز ظهور
النساء من األم والبنات عليه عندما يكرب كاملحارم من النسب.
أما إن كان فوق سن الرضاعة :فيمكن تربيته والقيام بشؤونه ،فإذا بلغ مبلغ الرجال عزل
عن النساء ،سواء بقي يف البيت نفسه أو برتتيب آخر يناسب وضعه ووضع العائلة القائمة
عليه حتى يستقل بشؤونه .واهلل أعلم.
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هل يجوز تصدير السلع ِ
من سورية يف
ظل نقصها وارتفاع أسعارها؟

(((

السؤال:

علم أننا بحاجة
ما هو حكم تصدير اخلرضوات يف سورية ً

ماسة إليها ،وتصديرها يرض باملواطن ،ويرفع سعرها؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  11مجادى اآلخر 1433هـ ،املوافق  012/5/2م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل :
 -1ما حيصل لشعبنا يف سورية ِمن نقص يف األنفس واألموال

والثمرات إنام هو من االبتالء ،قال تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [البقرة.]157-155 :
 -2الواجب عىل التجار أن يتقوا اهلل يف عباد اهلل فال يستغلوا الظروف

الصعبة التي متر بالناس ،وليتذكروا وقوفهم بني يدي اهلل يوم القيامة،

(إن الت َُّّج َار ُي ْب َع ُث َ
قال رسول اهلل ﷺَّ :
ون يوم القيامة ُف َّج ًارا ،إال َم ِن ا َّت َقى
(ر ِح َم اللَُّ َر ُج ً
اعَ ،وإِ َذا
وصدَ َق)((( ،وقال ً
ل َس ْم ًحا إِ َذا َب َ
اهلل و َب َّر َ
أيضاَ :
تىَ ،وإِ َذا ا ْقت ََض)(((.
ْاش َ َ

شك ّ
 -3ال ّ
أن تصدير السلع واملنتجات واخلرضوات واللحوم ِمن

((( أخرجه الرتمذي ( 515/3برقم  ،)1210وابن ماجه ( ،726/2برقم  :)2146من
حديث رفاعة .
ـارا) :من الفجـور وهـو املعصـية ،و(إال َم ِ
ـن ا َّت َقى اهلل) :بأن مل يرتكـب ً
غشا
ومعنىُ ( :ف َّج ً
و(صدَ َق) :يف يمينه وسائر كالمه.
وال خيانة يف جتارته ،وأحسن إىل الناسَ ،
ِ
((( أخرجه البخاري ( ،57/3برقم  )2076من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام.
ً
متساهل يوافق عىل ما طلب منه ،و(ا ْقت ََض) :طلب الذي له عىل
(س ْم ًحا) :جوا ًدا
ومعنىَ :
غريه.
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األمور املباحة يف األصل ،ولكن قد َيعرتي هذا املباح ِمن املالبسـات
رضر عام عىل املسلمني ،كام هو
حمظورا ،وذلك إذا ترتب عليه
ما جيعله
ٌ
ً

احلال يف سورية اليوم.

ففي ظل األوضاع احلارضة التي متر هبا البالد ِمن انعدام األمن

واألمان ،وتو ّقف كثري من املزارعني والعامل عن أعامهلم ،وارتفاع
األسعار وندرة السلع :يتعني عىل التجار أن يوقفوا تصدير منتجاهتم،
ويكتفوا بتسويقها يف األسواق الداخلية دون املبالغة يف أسعارها؛ ّ
ألن

االستمرار يف تصدير السلع يسهم يف ارتفاع أسعارها ،ويعود بالرضر
َ
ِ
ض َار)(((.
ض َر وال َ
البني عىل عامة الناس ،وقد قال ﷺ( :ال َ َ
ومن القواعد الكلية يف الرشيعة :أن املصلحة العامة مقدمة عىل
املصلحة اخلاصة ،وال شك َّ
أن التصدير مصلحة خاصة تتسبب يف رضر

عام .واكتفاء التاجر بالتسـويق الداخيل فيه رفع للرضر عن الناس ،مـع

ما فيه من النفع له وهلم عىل حد سواء.

أيضا أن تصدير السلع إىل اخلارج يساهم يف دعم اقتصاد
وال خيفى ً

النظام ،يف الوقت الذي ينبغي عىل اجلميع أن يعملوا عىل إضعافه بشتى
ً
وصول إىل إسقاطه وإراحة العباد والبالد من رشه.
السبل

((( أخرجه أمحد ( ،313/1برقم  ،)2867وابن ماجه ( ،784/2برقم  :)2341من
حديث عبادة بن الصامت .
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 -4وإن من األعامل اجلليلة التي ُيندب إليها عامة الناس يف أوقات

بعضا،
األزمات وعند ندرة السلع وارتفاع األسعار :أن يوايس بعضهم ً

بعضا ،كام قال تعاىل عن املؤمنني﴿ :ﭚ ﭛ﴾
ويتفقد بعضهم ً
[الفتح ،]29 :وقال﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [احلجرات.]10 :

بعضا
ولنا يف الصحابة أعظم مثل وأسوة؛ إذ كان يوايس بعضهم ً
ني إِ َذا َأ ْر َم ُلوا ِف
عند نفاد الزاد وقلة الطعام ،كام قال ﷺ( :إِ َّن ْالَ ْش َع ِر ِّي َ

بو ِ
جعوا ما ك َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اح ٍد،
َان عنْدَ ُه ْم ِف َث ْو ٍ َ
ا ْل َغ ْز ِوَ ،أ ْو َق َّل َط َعا ُم ع َيال ْم بِا َْلدينَة َ َ ُ َ
ٍ ِ ٍ
الس ِو َّي ِة؛ َف ُه ْم ِمنِّيَ ،و َأنَا ِمن ُْه ْم)(((.
ُث َّم ا ْقت ََس ُمو ُه َب ْين َُه ْم ِف إِنَاء َواحد بِ َّ
و َق َالَ ( :ل ْي َس ا ُْل ْؤ ِم ُن ا َّل ِذي َي ْش َب ُع َو َج ُار ُه َج ِائ ٌع)(((.

ومن املواساة عمل التجار عىل توفري السلع للناس وخاصة يف املناطق

املنكوبة أو املحارصة ،وإرخاص أثامهنا فإن ذلك من اجلهاد باملال.

 -5ويف أوقات األزمات وحلول النكبات ،وعند االبتالء بنقص

األموال والثمرات :يتعني عىل العباد أن يتخذوا األسباب اجلالبة للرزق،

وخاصة األسباب الرشعية من اإليامن والتقوى والتوبة واالستغفار

قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
((( سبق ص (.)21

((( أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( ،52/1برقم  ،)112وأبو يعىل املوصيل مسنده
( ،92/5برقم .)2699
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾

أيضا﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
[األعراف .]96 :وقال ً

ﰂﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [نوح.]12 ،10 :

نسأل اهلل عز وجل أن يرفع عن إخواننا يف سورية ويف ِّ
كل مكان

الغال َء والوباء ،وأن حيقن دماءهم ،وحيفظ أعراضهم ويفك أرساهم،

ري
هم ُمن ِْز َل الكتابُ ،
وم ْ َ
اللهم وعليك بطاغوت الشام وأعوانه ,ال َّل َّ
ْصنا عليهم.
السحاب ،وهاز َم األحزابْ ،اه ِز ُ
مه ْم وان ُ ْ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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هل هـناك رايـ ٌ
ة يجب أن يلتـزم
ة مح ّدد ٌ
بهـا السـوريون؟

(((

السؤال:

هناك جدل دائر بني فئات ِمن الثوار واملجاهدين ،وهو

أن بعض اإلخوة ال يرى جواز رفع علم االستقالل وال يشء
غري الراية السوداء املكتوب عليها «ال إله إال اهلل حممد رسول

اهلل» ،ووصل إىل حد االفرتاق .وأناس يريدون وضع علم
االستقالل ،واقرتح بعضهم أن يكتب عىل علم االستقالل

كلمة التوحيد أو الشهادتني .فام رأيكم؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  22مجادى اآلخر 1433هـ ،املوافق 2012/5/13م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :مصطلح الراية الوارد يف الرشع وكالم أهل العلم معناه:
الغاية واهلدف من القتال ،ودليل ذلك قوله ﷺَ ( :م ْن َق َ
اتل َ ْت َت َرا َي ٍة
ٍ
ٍ
ُعمي ٍة((( ،ي ْغ َض ِ
ِ
ْص َع َص َبةَ ،ف ُقتِ َل َف ِق ْت َل ٌة
ِّ َّ
ُ
َ
ب ل َع َص َبة ،أو َيدْ ُعو إىل َعص َبة ،أو َين ُ ُ
ج ِ
اهل َّي ٌة)(((.
َ
فداللة احلديث واضحة أن املقصود بالراية الغاية من القتال ،وعليه

ّ
فمن
فإن اهلدف من القتال هو الذي حيدد رشعية هذه الراية
ّ
وصحتهاَ ،

كان قتاله حلامية :النفس ،والعرض ،والدين ،واملال ،من الرضورات
التي جاءت الرشيعة اإلسالمية باحلفاظ عليها فرايته وغايته رشعية،

قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [النساء ،]75 :وقال
ون َمالِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ﷺَ ( :م ْن ُقتِ َل ُد َ
ون َد ِم ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن
ون ِدينِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ُقتِ َل ُد َ
ون َأ ْه ِل ِه َف ُه َو َش ِهيد)(((.

((( معنى( :الراية ال ُع ِّم َّي ٍة) :األمر األعمى الذي ال يستبني وجهه ،ومنه قتال العصبية،
وقتال الفتنة.
((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم  )1848عن أيب هريرة .

((( أخرجه أبو داود ( ،246/4برقم  ،)4772والرتمذي ( ،30/4برقم = ،)1421
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ثان ًيا :هناك ٌ
قديم،
فرق بني الرايات التي كانت تُرفع يف احلروب ً

واألعالم التي تتخذها الدول اليوم؛ فالرايات واألعالم يف احلرب ُسنة

ُ
يتخذ الرايات يف غزواته وحروبه،
نبو َّية مستح ّبة ،فقد كان الرسول ﷺ
وكانت لكل قبيلة وقوم راية ،فكان للمهاجرين راية ،ولألنصار راية،

ٍ
لغرض
وكان ﷺ حيب لكل أحد أن يقاتل حتت راية قومه ومجاعته،

جليل هو اجتامع املقاتلني واحتاد قلوهبم عندما يكونون من قبيلة واحدة

فيكونون كاجلسم الواحد ،فيحرصون أن تبقى رايتهم مرفوعة فال يأيت
العدو من ِق َبلهم.
وتعب عنها فهذه
أما األعالم التي تتخذها الدول اليوم والتي ترمز هلا ِّ

حمدثة مل تكن معروفة يف العهود السابقة ،واألصل فيها اإلباحة ،ما مل

تتضمن إشارة أو داللة عىل خمالفة رشع َّية.

ٌ
ثال ًثا :مل َي ِرد عن رسول اهلل ﷺ ٌ
شكل واحد لرايات
لون واحد أو

احلرب ،فقد ثبت َّ
أن النبي ﷺ كانت له راية سوداء ،وأحيانًا بيضاء،

أيضا صفراء ،وقد ع َّلل احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ذلك
وقيل ً
بحسب اختالف األوقات واحلاالت(((.

= والنسائي ( ،116/7برقم ِ :)4094من حديث عبد اهلل بن زيد  ،وقال الرتمذي:
حسن صحيح.

((( ينظر :فتح الباري البن حجر (.)127/6
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ومل يثبت أنه ﷺ كان يكتب شي ًئا يف تلك الرايات كام قد َّ
يتوهه بعض

املتأخرين ،وما ورد عن ابن عباس أن راية النبي ﷺ كان مكتو ًبا فيهـا:

ٌ
حديث باطل كام قال العلامء.
(ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) ،فإنه
ِ
تنوع أشكال الرايات لكـل كتيبة
راب ًعا :ال يوجد مانع رشعي من ّ
أو حمافظة ،وإن كان األَوىل االجتامع حتت راية واحدة ملصلحة االجتامع
وائتالف القلوب ودر ًءا ألي اختالف.

خامسا :ال جيوز ألي كتيبة أو مجاعة مقاتلة أن تفرض الراية التي
ً
اختذهتا عىل غريها ِمن اجلامعات ،أو تفرضها لتكون ع َل ًم للدولة؛ ألن
افتئات عىل األمة ،ومصادرة خليارها من غري شورى ،وتفريق
هذا
ٌ

للصف وإثار ٌة للنزاعات.

سادسا :أما ما يتع َّلق بعلم االستقالل الذي اختاره عا َّمة الشعب
ً

راجع إىل كونه علم الدولة يف مرحلة ما
السوري ورضوا به ،فهذا
ٌ
قبل اغتصاب نظام البعث للسلطة ،وفيه رسالة إىل إسقاط هذا النظام
واالنخالع عنه بجميع مراحله ورموزه ،وعدم رشعيته ،وعدم القبول به
واالعرتاف به بأي شكل من األشكال.

وعليه :فإن العلم الذي يرفعه الثوار (علم االستقالل) ليس فيه ما

خيالف الرشع ،واهلدف منه معروف ومرشوع ،وهو علم مؤقت هلذه
املرحلة من تاريخ سورية؛ لذا فإننا ال نرى االختالف حوله ،أو خمالفته.
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عدونا ،واحقن دماءنا،
وحد ص ّفنا وثبت أقدامنا ،وانرصنا عىل ِّ
اللهم ّ

وصن أعراضنا وأموالنا ،وسدد عىل احلق مسريتنا وخطانا ،اللهم تقبل
ُ

شهداءنا وعاف جرحانا ،وتقبل جهادنا ،واجعلنا خملصني لك يف كل

أعاملنا .وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
مل تبينوا لنا هل جيوز تعدد الكتائب املسميات؟ أم جيب عىل اجلميع أن ينضووا حتت راية
واحدة وهي راية اجليش السوري احلر ،وال جيوز االنضواء حتت غريه من الرايات؟ وكل
راية سوى راية اجليش احلر هل هي راية عمية أم ال؟
أفيدونا جزاكم اهلل خريا.
جواب املكتب العلمي:
لو رجعت إىل هذه الفتوى والفتاوى السابقة فإهنا ب ّينت أنه ال مانع من تعدد الكتائب
وراياهتا وخاصة بسبب الظروف األمنية ،لكن جيب أن يكون هناك عزم وسعي إىل التوحيد
واالتفاق عندما يمكن ذلك يف أقرب فرصة.
أما بالنسبة للراية :فقد نصت الفتوى عىل أن َمن كان هدفه إعالء كلمة اهلل ،والدفاع
عن حرمات األمة فرايته راية مرشوعة ،وما نسمعه ونراه من الكتائب هو إعالن اجلهاد
والتمسك بالدين واحلرص عىل الدفاع عن املستضعفني ،وهذه هي الراية الرشعية.
أما الراية ال ُع ّمية :فهي غري الواضحة األهداف ،أو التي هلا أهداف غري مرشوعة ،وهو ما مل
يظهر إىل اآلن ،وهلل احلمد.
ثم وردت عدة أسئلة يف موضوع واحد:
السؤال الثاين:
أعالم اليوم أعالم سايكس-بيكو وهي تعرب عن تشتت األمة وليست وحدهتا ،وبالتايل
زورا أعالم استقالل.
حرام رش ًعا رفع هذه األعالم التي تسمى ً
وراية رسول اهلل تسمى العقاب ،وهاكم الدليل :أخرج الطرباين عن حديث ابن عباس:
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حكـم العمليـات التفجـريية
من يُقتَـل فيهـا
و َ

(((

السؤال:

ما حكم القيام بعمليات تفجريية ضد قوات النظام السوري

السفاك املجرم وشبيحته ،تستهدف حواجزهم وآلياهتم

علم أن بعض تلك األهداف موجود داخل أحياء
وأوكارهمً ،
سكنية ،وشوارع يرتادها املارة من املدنيني وقد ُيقتل بعضهم

فيها؟

وما حكم من ُيقتل يف تلك التفجريات من املجندين الذين ال

ندري إن كانوا راضني عن أعامل النظام أو مكرهني عىل القتال؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  12رجب 1433هـ ،املوافق 2012/6/2م.
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اجلواب:

احلمــد هلل القائـــل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾
ِ
املحجلني:
وقائد ال ُغر
املجاهدين،
َّ
ٍ
ً
مرشوعة جها ٌد يف
أول :مقاومة النظام السوري الفاجر بكل وسيلة
[احلج:

 ،]39والصالة والسالم عىل إمام

سبيل اهلل ،ومن ذلك :تفجري ثكناهتم وأماكن جتمعاهتم وقواعدهم التي

يتحصنون فيها ،ومعداهتم ومركباهتم التي يتنقلون هبا ،واحلواجز التي
يقطعون هبا الطرقات .ويف هذه العمليات من النكاية هبم وإضعاف

شوكتهم ما يعجلبسقوطهم إن شاء اهلل تعاىل.

ثان ًيا :إن ُخيش أن تؤدي التفجريات إىل قتل أناس ممن عصم الرشع

دماءهم من الساكنني أو املارة وغريهم ،فهي حمرم ٌة وال جيوز اإلقدام

عليها لألدلة التالية:

ّ
-1أن إصابة هؤالء بام يؤدي هلالكهم غال ًبا هو بمثابة القتل العمد،

وقد قال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾
ٍ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ب
[النساء .]93:وقال ﷺَ ( :ل ْن َي َز َال ا ُْل ْؤم ُن ِف ُف ْس َحة م ْن دينه َما َل ْ ُيص ْ

َد ًما َح َرا ًما)(((.

((( أخرجه البخاري ( ،2517/6برقم  )6469عن ابن عمر ريض اهلل عنهام.
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(وا َّل ِذي  َن ْف ِس بِ َي ِد ِه َل َقت ُْل م ْؤ ِم ٍن َأ ْع َظم ِعنْدَ اهلل ِم ْن َز َو ِ
ال
وقالَ :
ُ
ُ

الدُّ ْن َيا)(((.

اهدً ا َل ْ َي ِر ْح
وقال يف قتل غري املسلمني من املستأمننيَ ( :م ْن َقت ََل ُم َع َ
ر ِائح َة ْ ِ
ني َعا ًما)(((.
ُوجدُ ِم ْن َم ِس َري ِة َأ ْر َب ِع َ
حي َها ت َ
النَّةَ ،وإِ َّن ِر َ
َ َ َ
 -2هنى اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني عن مباغتة كفار مكة يف ديارهم

مع وجود األسباب الداعية إىل قتاهلم؛ وهي كفرهم باهلل ورسوله وصدّ هم
ِ
ظلم وعدوانًا؛
رسول اهلل و َمن معه من املؤمنني عن املسجد احلرام ً
فنهاهم عن مباغتتهم لوجود بعض املسلمني بني أظهرهم ،وعدم مت ّيزهم

عنهم بحيث ال يؤ َمن أال يصيبهم أذى القتال ،قال تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [الفتح ،]25:فنهاهم اهلل عن قتال املرشكني

خشية أن ينال هؤالء املسلمني يشء من األذى واملكروه .وقوله ﴿ :ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ أي :لو مت َّيز املؤمنون
((( أخرجه النسائي ( ،82/7برقم  ،)3986والبيهقي يف شعب اإليامن ( ،344/4برقم
 :)5341من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
((( أخرجه البخاري ( ،1155/3برقم  )2995عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
104

الجـزء األول

منال ُك َّفار َّ
أليم بأن أ َبحنا لكم قتاهلم و َأ ِذنّا فيه.
لعذبنا الك َّفار عذا ًبا ً

ت ُز فيها من استهداف َمن ال جيوز قتله
 -3التفجريات التي ال ُ ْ
يََ
نصيب من قوله ﷺَ ( :م ْن َخ َر َج ِم ْن ُأ َّمتِي َع َل ُأ َّمتِي ، َي ْ ِ
هلا
ض ُب َب ّر َها
ٌ
َو َف ِ
اج َر َهاَ ،ل َيت ََح َ
اش ِم ْن ُم ْؤ ِمنِ َها َو َل َي ِفي بِ ِذي َع ْه ِد َها؛ َف َل ْي َس ِمنِّي)(((.
 -4كام َّ
أن التفجريات التي تصيب السكان اآلمنني أو تدمر ممتلكاهتم
املسوغ للنظام لوصف املطالبني باحلرية واملدافعني عن حقوقهم
تعطي
ِّ
زورا
املرشوعة باملخربني ،فيو ّظفها لصاحله ،بل قد يقوم هو هبا ثم ينسبها ً

وهبتانًا للمجاهدين ،وسريتُه حافل ٌة هبذه املخازي واجلرائم .كام ُ
جيعل

اإلعال ُم من هذه التفجريات ماد ًة لتشويه صورة الثورة ،بل ربام تعدّ ى

ذلك إىل تشويه صورة اإلسالم واملسلمني كام هو معلوم ومشاهد.
ِ
ومن األصول املتفق عليها يف الرشيعة اإلسالمية أن در َء املفاسد
ٍ
مقدَّ ٌم عىل جلب املصالح ،وقد ّقرر أهل العلم أنه: «ليس ُّ
سبب نال
كل
ُ
مباحا ،وإنام يكون مرشو ًعا إذا
به
اإلنسان حاجتَه يكون مرشو ًعا وال ً
الرشع».
غلبتمصلحته عىل مفسدته ممَّا َأ ِذن فيه
ُ
ثال ًثا :جيب عىل َمن كان يف صفوف اجليش املوايل للنظام من املجندين

جتنيدً ا إجبار ًيا أو طوع ًيا أن َ
ينش َّق عنه؛ بعدما تبني له إجرام النظام
واستخدا ُمه للجيش يف انتهاك حرمات اآلمنني .فبقاؤهم يف صفوفه

((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم  )1848عن أيب هريرة .
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إعانة له عىل عدوانه وإجرامه ،وقد قال تعاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾

[املائدة:

يصح
 .]2وال
ّ

كرهون عىل هذه األعامل؛ فإنّه ال جيوز ألحد أن َيقتُل
ادعاؤهم أهنم ُم َ

غريه ولو ُأ ِ
جب عىل ذلك.
َ

فإن مل يرتكوا اخلدمة يف صفوف اجليش فاستهدافهم بالقتل هو من

جنس استهداف بقية جنود النظام املجرم ،إذ ال سبيل لتمييز نيتهم عن

بقية اجلنود ،ولسنا مك َّلفني بالبحث يف قلوهبم هل هم راضون هبذا
اإلجرام أم ال ،وأمرهم يف اآلخرة إىل اهلل.

غري أنَّه ال ينبغي للمجاهدين االنشغال باستهداف املجندين ِمن

الرتب الصغرية ،إال دفا ًعا عن النفس ،بل عليهم تركيز العمليات عىل

الضباط ذوي الرتب العسكرية العليا الذين يعطون األوامر بالقتل؛ َّ
ألن

يتجذر اإلجرام فيهم ،كام َّ
َّ
أن
مسيون مأمورون مل
غالب صغار املجندين َّ
كثرة قتلهم ال تؤ ّثر يف النظام ،عىل العكس ِمن استهداف كبار الضباط.
اللهم أنت رب الشام ،أنت خلقتها ،وأنت باركتها ،اللهم فاحفظها

واحفظ شباهبا وشيبها ،ورجاهلا ونساءها وأطفاهلا ،اللهم واغفر هلا
وانرصها عىل عدوك وعدوها.
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ِّ
وصل اللهم وس ِّلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني(((.
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
هل املقصود هنا هي (العمليات التفجريية التي يقتل فيها منفذ العملية)؟ إن كان كذلك
فلم يذكر يف الفتوى ما يؤصل مرشوعية هذه العمليات؟
جواب املكتب العلمي:
فتوى التفجريات هذه تتحدث عن تفجري املعدات والثكنات وغريها بالقذائف والعبوات
الناسفة ونحوها ،وقد بينا فيها جوازها برشوط.
أما العلميات الفدائية (االستشهادية) فهي غري داخلة يف هذه الفتوى وال مقصودة هبا.
السؤال الثاين:
ً
أول :هل جيوز قصف القرى العلوية أو السنية أو غريها التي تشارك يف املجازر أو تؤوي
علم أن ذلك
الشبيحة أو تعترب مال ًذا آمنًا هلم أو املنارصة هلذا الطاغية بام تيرس من القذائفً ،
ممكن أن يوقع قتىل من األطفال والنساء والشيوخ وغريهم ،من باب قوله تعاىل﴿ :ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾.
وبدليل احلديث( :أن النبي  نصب املنجنيق عىل أهل الطائف) وقد وثقه بعض أهل
العلم ،ختريج الدرر السنية.
ثان ًيا :بالنسبة لكالمكم عىل النقطة الثانية من ثان ًيا «هنى اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني عن
مباغتة كفار مكة  .»...أليست اآلية التي استشهدتم هبا من باب إخباره تعاىل عن قضائه
اللطيف باملسلمني وليس من باب أمرهم بحكم رشعي؟ ثان ًيا كان ذلك يف جهاد الطلب
وليس يف جهاد الدفع وبحكم الرضورة ،أليس جلهاد الدفع وللرضورة أحكام غري هذه؟
جواب املكتب العلمي:
جيوز رد العدوان بمثله ،كـام قال اهلل تعـاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ﴾ [البقرة ،]194 :حيث بينت اآلية جواز رد العدوان حتى لو كان يف الشهر احلرام= .
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ويرص عىل جتنب إصابة غري املقاتلني ما أمكن ،فإن أصيب بعضهم تب ًعا دون قصد فهو
= ُ
جائز ،فقد سئل الرسول  كام يف الصحيحني عن َأ ْه ِل الدار من املرشكني ُي َب َّيت َ
صاب
ُون ،ف ُي ُ
ِ ِ ِ
هم و َذ َرارهيم ،قال( :هم منهم) ومعنى يبيتون يغار عليهم ً
ليل.
م ْن نسائ ْ

وكذلك ورد عن النبي ( مع اخلالف بصحته) أنَّه نصب املنجانيق عىل أهل الطائف ،مع
أهنا قد تصيب بعض غري املقاتلني.
لكن ينبغي أن ُينظر يف مآالت هذا العمل والقدرة عىل التعامل مع رد فعل النظام الوحشية
عىل هذه األعامل ،وأن تقدر املصلحة واملفسدة يف ذلك ،وذلك بالتنسيق مع قادة الكتائب
والرجوع ألهل اخلربة والرأي.
أما القسم الثاين من السؤال واالستدالل باآلية:
فال فرق بني جهاد الطلب وجهاد الدفع يف حرمة النفس البرشية وهو املقصود باالستدالل
هبذه اآلية ،وقد استدل هبا أهل العلم عىل هذه املسألة وأشباههها ،وهناك أدلة أخرى تؤيد
ذلك.
[ويف ذلك فتوى تفصيلية يمكن مراجعتها بعنوان :هل نرد العدوان واخلطف باملثل رد ًعا
للمجرمني وك ًفا ألذاهم؟ ورقم ( ،)11ص (.])73
واهلل أعلم.
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حكم تعزية غري املسلم والرتحم عليه
وتسميته بالشهيد

(((

السؤال:
ُقتِل عندنا شاب كان يشارك يف الثورة ،وهو من الطائفة املسيحية،

فحرضنا عزاءه ،وأثناء ذلك اختلف الشباب يف حكم قول( :اهلل يرمحه،
أو يغفر له)؛ ألنه غري مسلم :فشباب يقولون ال جيوز ،وآخرون يقولون:
استشهد دفا ًعا عن الوطن واحلساب عند رب العاملني فندعو له بالرمحة،

خاصة أنه مل يظهر منه سوء .ثم صار البعض يسأل عن حكم تعزية غري

املسلم ،فام رأيكم يف ذلك؟

وتوضحوا لنا :أليس ِمن صفات
نأمل أن جتيبونا عن كل هذه األمور،
ّ

اهلل أنه رحيم ،ونحن ندعو له بالرمحة ،واهلل هو الذي يقبل الدعاء؟!

((( صدرت بتاريخ :األحد  4شعبان 1433هـ ،املوافق 2012/6/24م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،

أما بعد:

فقد شارك عدد من غري املسلمني يف الثورة السورية ،تنديدً ا بطغيان

النظام الفاجر ،ووقو ًفا مع نداءات املطالبة باحلق والعدل ،وقد أصاب

هؤالء من هذا النظام ما أصاب باقي الشعب من صنوف العذاب
والتنكيل والقتل ،ومن أشكال النهب والسلب والتخريب.

هذا؛ وقد جاء يف السؤال ثالث مسائل( :تعزية غري املسلم ،الرتحم

عليه ،إطالق مصطلح الشهادة يف حقه) ،واجلواب وفق ما ييل:
ً
أول :ال بأس بتعزية أقارب غري املسلم يف فقيدهم؛ ملا ييل:

 -1القياس عىل زيارة املرىض؛ فقد كان ﷺ يزور مرىض غري املسلمني
َان ُغ َلم ي ِ
كام يف حديث َأن ٍ
َس َ ق َال (ك َ
ود ٌّي َيْدُ ُم النَّبِ َّي ﷺ َف َم ِر َض،
ٌ َُ
َف َأتَا ُه النَّبِ ُّي ﷺ َي ُعو ُد ُهَ ،ف َق َعدَ ِعنْدَ َر ْأ ِس ِه َف َق َال َل ُهَ :أ ْس ِل ْمَ ،فنَ َظ َر إِ َل َأبِ ِيه َو ُه َو
ِعنْدَ هَ ،ف َق َال َلهَ :أطِع َأبا ا ْل َق ِ
اس ِمَ ،ف َأ ْس َل َم)((( ،ووجه الشبه بينهام مواساة
ْ َ
ُ
ُ
املصاب والتخفيف عنه.

َّ -2
أن تعزية غري املسـلمني تدخـل يف عموم الرب يف قولـه تعـاىل:

﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
((( أخرجه البخاري ( ،455/1برقم .)1290
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ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [املمتحنة.]8 :

املعزي أن يتخري من ألفاظ التعزية ألهل امليت ما يناسب
هذا ،وعىل ّ

حاهلم ،كحثهم عىل الصرب ،ومواساهتم ،وتذكريهم بأن هذه سنّة اهلل يف

خريا ،أو جرب مصيبتكم،
خلقه ،كقولّ :
خريا ،أو أخلفكم ً
عوضكم اهلل ً
أو أحسن اهلل إليكم ،ونحوها.

ثان ًيا :أما الدعاء للميت غري املسلم بالرمحة أو املغفرة فال يصح؛ وذلك

ملا ييل:

هني اهلل تبارك وتعاىل عنه ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾
.]113

[التوبة:

ولقد جاء يف سبب نزول هذه اآليةَّ :
لعمه أيب
أن الرسول ﷺ قال ِّ
(واللَِّ َلَ ْس َت ْغ ِف َر َّن َل َك َما َل ْ ُأ ْن َه َعن َْك)َ ،ف َأن َْز َل
طالب ملا تويف عىل الرشكَ :

اللَُّ﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ (((.

أن اهلل تبارك وتعاىل مل يأذن للنبي ﷺ باالستغفار ألمه؛ فعن أيب هريرة
ْت َربِّ َأ ْن َأ ْس َت ْغ ِف َر ِلُ ِّمي َف َل ْم َي ْأ َذ ْن
(است َْأ َذن ُ
 قال :قال رسول اهلل ﷺْ :
ب َها َف َأ ِذ َن ِل)(((.
ور َق ْ َ
است َْأ َذ ْن ُت ُه َأ ْن َأ ُز َ
ِلَ ،و ْ
((( أخرجه البخاري ( ،457/1برقم  ،)1294ومسلم ( ،54/1برقم .)24
((( أخرجه مسلم ( ،671/2برقم .)976
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وقد نقل العلامء اإلمجاع عىل أن الدعاء لغري املسلم باملغفرة بعد موته

غري جائز ،قال النووي« :وأما الصالة عىل الكافر ،والدعاء له باملغفرة،
فحرام بنص القرآن واإلمجاع»(((.

والدعاء بالرمحة لغري املسلم ال جيوز كالدعاء باملغفرة؛ ّ
ألن الرمحة

منفي
أخص من املغفرة بتخفيف العذاب أو العفو عن السيئات ،وكالمها ٌّ

عن غري املسلم ،فيكون سؤاهلام من التعدي يف الدعاء ،قال تعاىل﴿ :ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ [النساء ،]48 :وقال﴿ :ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃ﴾ [العنكبوت.]23 :

ثال ًثا :أما تسمية من ُقتل من غري املسلمني بالشهيد فهذا غري جائز:

مصطلح رشعي له داللته وأحكامه يف الدنيا
وذلك ألن الشهادة
ٌ
واآلخرةِ ،من :عدم تغسيله أو تكفينه أو الصالة عليه ،ومن :مغفرة

الذنوب ،وشفاعته يف أهل بيته ،وغريها؛ لذلك ال جيوز إطالقه عىل غري
املسلم.

وال بأس أن تطلق عليه ألفاظ أخرى كاملناضل ،أو املقاوم ،أو نحوها.

((( املجموع (.)258 ،144/5
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واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم(((.
((( سؤال عن الفتوى:
الفقرة األوىل من اجلواب تتضمن هذه العبارة( :ال بأس بتعزية أقارب غري املسلم يف
فقيدهم؛ ملا ييل:
أ -القياس عىل زيارة املرىض) ،فأقول وباهلل التوفيق:
عزى يف كافر؛ ففي احلديث الذي رواه أمحد
فالدليل عىل خالفها؛ إذ مل يرو عن النبي  أنه َّ
وأبو داوود والنسائي وغريهم عن عيل  قال( :ملا مات أبو طالب أتيت النبي  فقلت
له :إن عمك الشيخ الضال قد مات .قال :فانطلق َف َو ِاره ،وال حتدث شيئا حتى تأتيني.
قال :فانطلقت فواريته فأمرين فاغتسلت ،ثم دعا يل بدعوات ما أحب أن يل هبن ما عرض
يل من يشء) ،وليس يف هذا احلديث ذكر تعزيته له بميته وقد عزى غريه بموت مسلم ،ففي
البخاري ومسلم عن أسامة  قال( :كان ابن لبعض بنات النبي  يقيض فأرسلت إليه
أن يأتيها فأرسل :إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل إىل أجل مسمى فلتصرب ولتحتسب)...
وأبو طالب عمه قد دافع عنه ومحاه من الكفار ومنعه منهم وحال بينه وبينهم ومع ذلك فلم
يعزي به ولده املسلم فضال عن الكفار منهم.
كام أن هذه الفتوى تتضمن خطأ ب ّينًا من جهتني:
أوالً :قياسها عىل زيارة املريض وعيادته وصورتا املسألتني خمتلفة وال يصح القياس هنا؛
خريا له كدعوته إىل اإلسالم -وخاصة إن كان يرجى
فإن املريض إنام يرجى من زيارته ً
قبوله لذلك -وهذه مصلحة مرجوة له كام يف حديث الغالم الذي كان هيوديا فأسلم كام يف
الفتوى ،وكام أخرج ابن جرير يف تفسريه ( :)27/12عن سعيد بن جبري قال( :مات رجل
هيودي وله ابن مسلم فلم خيرج معهُ ،
فذكر ذلك البن عباس فقال :كان ينبغي أن يميش
معه ،ويدفنه ويدعو له بالصالح ما دام حي ًا ،فإذا مات وكله إىل شأنه )...ففيه بيان املصلحة
من مرافقته حي ًا ،وهي غري متحققة بعد وفاته.
وأما زيارة أهله ِمن بعده فال نفع له هبا بل فيها شبه موافقة ملا هم عليه من احلالة التي تويف

عليها ميتهم من الكفر والبقاء عىل غري اإلسالم ،بل فيها تغرير هلم وإشعار بأهنم عىل حق؛
=
إذ يعلم الزائر أن امليت من أهل النار فهل هينئ أهله عىل دخوهلا!
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= وعليه فليست هذه الزيارة من عموم الرب الذي يدخل يف اآلية الكريمة فإنام ذكر العلامء
من وجوهها:
 -1الصلة باهلدية تكون من املسلم إليهم كفعل عمر ريض اهلل عنه كام يف البخاري.
 -2أو العكس كفعل أسامء ريض اهلل عنها مع أمها ومنها.
 -3بذل بعض الصدقات هلم ومنها.
 -4اإلحسان إليهم والتعامل معهم بالعدل والقسط .
وهذه اآلية ذكر العلامء أهنا منسوخة بآية السيف.
ومما قاله النحاس يف الناسخ واملنسوخ ص ( )711يف تفسري الرب« :فال يمتنع أن يكون ما
أمر به من اإلقساط إليهم وهو العدل فيهم ومن برهم أي اإلحسان إليهم بوعظهم أو غري
ذلك من اإلحسان ثابتًا» ،وكوهنا خمصوصة بغري املؤمنني مطعون فيه ألن أول السورة:
﴿ﯓ ﯔ ﯕ﴾ ،ثم قال« :والكالم متصل فليس من آمن ومل هياجر يكون
عدوا هلل عز وجل وللمؤمنني والقول الثالث ُي َر ُد هبذا ،قال واحلجة الرابعة :أن تفسري اآلية
ً
إذا جاء عن صحايب مل يسع أحدً ا خمالفته وال سيام إذا كان مع قوله توقيف بسبب نزول

اآلية» ثم ذكر حديث أسامء وزيارة أمها الكافرة هلا وتوقفها يف قبول هديتها حتى استأذنت
النبي  يف ذلك فأذن هلا.
قلت :فانحرص القول بذلك يف تفسري الرب ببعض ما سبق ذكره.
وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري (« :)270/4قال املفرسون :وهذه اآلية رخصة يف صلة
الذين مل ينصبوا احلرب للمسلمني وجواز برهم وإن كانت املواالة منقطعة عنهم» ،ثم فرس
الرب كيف يكون فقال« :أي تعاملوهم بالعدل فيام بينكم وبينهم» ،وهذه املعاملة تتضمن
األمور املادية والتعامالت املالية ونحوها وال يدخل فيها غريها مما يكون من الدين كالعزاء
ونحوه.
ثان ًيا :إن العلامء قد هنوا عن إتيان أهل امليت واالجتامع عندهم ألجل ميتهم ،وإنام يكون
العزاء لقريب امليت دون اجتامع ،بل حني يلقاه يف طريق أو مسجد أو مكان عمل ،فكيف
تؤسس الفتيا بناء عىل الزيارة وما تقتضيه من اجتامع ،حني تقاس بزيارة املريض املتضمنة
=
لالجتامع هبم يف دار امليت أو من جيتمع أهله عنده؟!
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= وقد أخرج أمحد وغريه عن جرير قال « :كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت ،وصنيعة الطعام
بعد دفنه من النياحة» .ومعلوم أن النياحة كبرية من أعامل اجلاهلية!
جواب املكتب العلمي:
بداية ال بد من توضيح ّ
أن احلديث يف املسألة طويل ،لكننا اقترصنا عىل األرجح من أقوال
أهل العلم ،وهذا بيان ما استشكلته يف الفتوى:
 -1اختلف العلامء يف تعزية املسلم عن ميت كافر غري حمارب ،فقال باجلواز احلنفية
والشافعية واحلنابلة يف الصحيح من املذهب ،ونُقل عدم اجلواز عن اإلمام مالك واحلنابلة
يف إحدى الروايتني.
ولعل األقرب ما ذهب إليه اجلمهور من اجلواز؛ لعموم النص ،فالقول باجلواز هو قول
مجهور أهل العلم ،وعليه فتوى غالب أهل العلم حدي ًثا.
 -2أما قول (مل يرو عن النبي  أنه عزى يف كافر):
أ -فعدم الفعل ال يدل عىل املنع والتحريم دائ ًام ،كام أن مطلق الفعل من النبي  ال يدل عىل
الفرض والوجوب ،واألدلة ليست مقصورة عىل فعل النبي .

ب -األحكام الرشعية مصدرها الكتاب والسنة والقياس عليهام واإلمجاع ,ومسألتنا هذه
ُ
األخذ بعمومها ،كام جيوز القياس عىل
وإن مل يكن فيها دليل خاص ،ففيها أدلة عامة جيوز
ما ورد من األدلة ،وهبذا قال أئمة كبار واستدلوا بذلك عىل جواز التعزية.
 -3وأما حديث موت أيب طالب:
أ -فمقصود التعزية لغري املسلم تأليفه وتقريبه لإلسالم وهذا مما ال حيتاجه عيل .
ب -قد يفهم ِمن قول ( :ثم دعا يل بدعوات ما أحب أن يل هبن ما عرض يل من يشء) أن
وتصبريا ،وهي مقصود التعزية.
فيها تسلية له
ً
 -4أما قياس تعزية أهل امليت عىل زيارة املريض:
أ -فهذا قياس صحيح؛ والعلة اجلامعة بينهام ختفيف العداوة أو رجاء اإلسالم أو الرب
العام املباح ،وهذا القياس مما جرى به استدالل أهل العلم وأقواهلم ،ومن ذلك :قول ابن
قدامة رمحه اهلل تعاىل يف املغني« :وتوقف أمحد رمحه اهلل عن تعزية أهل الذمة وهي ُتَّرج
عىل عيادهتم وفيها روايتان :أحدمها ال نعودهم فكذلك ال نعزهيم؛ لقول النبي = :
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= (ال تبدؤوهم بالسالم) ،وهذا يف معناه والثانية :نعودهم؛ ألن النبي  أتى غال ًما من
اليهود كان مرض يعوده فقعد عند رأسه فقال له( :أسلم) فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه فقال
له :أطع أبا القاسم ،فأسلم فقام النبي  وهو يقول( :احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار)
رواه البخاري  94/2(-رقم ،-)1356فعىل هذا نعزهيم».
ب_ وأما قول (وأما زيارة أهله من بعده فال نفع له هبا) فالتعزية ليست ألجل امليت؛ بل
هي من أجل األحياء من أقرباء امليت الذين نرجو من هذه التعزية تأليفهم عىل اإلسالم،
وإن مل يكن ذلك فهو من الرب الذي نفعله جتاههم مما أباحه الرشع.
 -5أما أثر ابن عباس ريض اهلل عنهام« :مات رجل هيودي وله ابن مسلم فلم خيرج معه
 »....ثم قال بعدها :ففيه بيان املصلحة من مرافقته حي ًا ،وهي غري متحققة بعد وفاته:
أ -هذا الفهم هو عكس ما قال ابن عباس (كان ينبغي أن يميش معه ويدفنه)!
ب -املصلحة هنا ليست للميت ،بل ألقارب مليت.
ج -مع أنه ظهرت خمالفة هذا األثر بعد قليل بعدم جتويز امليش بجنازة الكافر مطلق ًا؛ ّ
ألن
يتضمن الرضا بكفره!
ذلك
ّ

 -6أما قول إن التعزية بامليت« :ال نفع له هبا ،بل فيها شبه موافقة وإشعار بأهنم عىل حق إذ
يعلم الزائر أن امليت من أهل النار فهل هينئ أهله عىل دخوهلا»:
ٍ
أ -فهذا القول غريب وغري صحيح ،وسيؤدي إىل القول َّ
بأن كل بر يفعل إىل غري املسلم فيه
موافقة له عىل دينه!
ب -وأين التهنئة يف التعزية؟ إنام هي تسلية ألهل امليت ال هتنئة!
 -7وقول« :وعليه فليست هذه الزيارة من عموم الرب الذي يدخل يف اآلية الكريمة:».....
أ -فهذا غلط؛ إذ العام يبقى عىل عمومه ما مل يأت دليل خاص بمنعه ،وال خيتص الرب بغري
املفسـرين يف آحـاده ،فطريقتهـم يف تفسـري العـام :اإلتيان باملثـال،
املسـلمني بام ورد عن ِّ
وال يريدون به احلرص.
ب -ثم َّ
إن مجهـور أهل العلـم والفقهاء قد اسـتدلوا هبا عىل ذلك يف كتبهـم ومؤلفاهتم،
فال يقال إهنا ال تدخل.
=
 -8أما قول« :إن اآلية منسوخة بآية السيف»:
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= أ -قال هبذا القول بعض أهل العلم ،بل يف املسألة أقوال أخرى كام نقل عن النحاس،
والقول بالنسخ ليس هو قول سائر العلامء بل قول بعضهم.
ب -وبعد هذا الرتجيح ظهر االضطراب يف القول بالنسخ (واملوضع الذي يعنينا من
كالمه هنا تفسريه هلذا الرب حيث مل يس ّلم بالنسخ ،وجعل اآلية حمكمة يف إثبات اإلنذار)!
ج -غالب أقوال املفرسين وأهل العلم عىل أن اآلية حمكمة ،وهي مستندهم يف بر وصلة
غري املسلمني ،قال يف أضواء البيان (« :)93/8ومما ينفي النسخ عدم التعارض بني هذا
املعنى وبني آية السيف؛ ألن رشط النسخ التعارض وعدم إمكان اجلمع ،ومعرفة التاريخ
واجلمع هنا ممكن والتعارض منفي؛ وذلك ألن األمر بالقتال ال يمنع اإلحسان قبله ،كام
أن املسلمني ما كانوا ليفاجئوا قوما بقتال حتى يدعوهم إىل اإلسالم ،وهذا من اإلحسان
قط ًعا ،وألهنم قبلوا من أهل الكتاب اجلزية ،وعاملوا أهل الذمة بكل إحسان وعدالة».
وكالم أهل التفسري فيها طويل يمكن الرجوع إليه.
د -قول النحاس« :أن تفسري اآلية إذا جاء عن صحايب مل يسع أحدً ا خمالفته ،وال سيام إذا
كان مع قوله توقيف بسبب نزول اآلية» ال يقصد به حرص أنواع الرب ،بل الرد عىل النسخ.
ه -ثم جرى نقل كالم العلامء بعموم الصلة والرب مع َّ
أن النقل من تفسري ابن اجلوزي،
فمتى كان تفسري عامل آلية يعترب خمصص ًا ملعناها ،بل تفسري الصحايب لآلية ال يكون خمصص ًا

بمجرده ،فكيف بكالم غريه؟
باإلضافة إىل َّ
أن العلامء ليسوا هم املفرسين فحسب ،بل ال بد من الرجوع لكتب الفقه
والعقيدة وغريها حتى يطلع الشخص عىل جممل كالم أهل العلم.
 -9وقول« :إن العلامء قد هنوا عن إتيان أهل امليت واالجتامع عندهم ألجل ميتهم ،وإنام
يكون العزاء لقريب امليت دون اجتامع» ،ففيه نظر من وجوه:
أ -ال ُيس ّلم القول إن أهل العلم هنوا عن إتيان امليت واالجتامع عندهم ،بل قد نص كثري من
أهل العلم عىل جوازه بناء عىل عدم النهي عنه ،بل إن القول بجوازه هو ما تقتضيه احلياة
والرضورة فهل كل الناس يلتقون يف الطرق؟
ب -أما النهي الوارد يف مسند اإلمام أمحد ( ،505/11برقم  )6905عن جرير بن عبد اهلل
البجيل  قال( :كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه ِمن النياحة)= :
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يتعي أن يراد به استقبال الناس يف البيت أو يف مكان خمصص ،بل
= فاجللوس هنا ال ّ
حيتمل اجللوس واإلقامة الطويلة التي كانت من عادات اجلاهلية ،والتي يكون معها صنع
أهل امليت للطعام ،واجللوس للنياحة املحرمة ،وهي التي تسمى املآتم ،وختتلف عن جمرد
الزيارة واالجتامع عند أهل امليت.
ج -بل قد ورد عن بعض السلف االجتامع ألجل التعزية ،واستقبال الناس ،واحلديث
فيها يطول فنحيل إىل بعض من ناقش هذه املسألة بالتفصيل لكثرة ما حصل فيها من لبس.
واحلمد هلل رب العاملني.
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حكـم األموال التي يغنمها الثـوار
فـي سـورية

(((

السؤال:

ما حكم األموال التي يغنمها الثوار يف سورية ،من األسلحة

واآلليات واملركبات وغريها؟ هل جيوز لنا االنتفاع أو الترصف

فيها؟ أفتونا بارك اهلل فيكم.

((( صدرت بتاريخ :الثالثاء  13شعبان 1433هـ ،املوافق 2012/7/3م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :األموال التي حيوزها املقاتلون ثالثة أنواع:

 -1األموال اخلاصة باملقاتلني :وهي ما يملكه جمموع املحاربني من

الشبيحة وقوات النظام املجرمة من نقود وممتلكات ،فهي (الغنيمة)،

و ُيرصف مخسها عىل الفقراء واملحتاجني واليتامى وأبناء السبيل واملصالح

العامة ،ويوزع الباقي عىل املقاتلني بالعدل ،لقوله تعاىل﴿ :ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [األنفال.]41 :

ويستثنى منها ما يوجد مع القتيل من ممتلكات ونقود شخصية ،وهو

(السلب) ،فيكون هذا املال ملكًا لقاتله وال ُي ََّمس؛ لقول النبي ﷺ:
َّ
( َم ْن َقت ََل َقتِ ًيل َل ُه َع َل ْي ِه َب ِّينَ ٌةَ ،ف َل ُه َس َل ُب ُه)(((.
وتكون حيازة هذه األموال وأخذها بعلم القائد ومعرفته.

 -2األموال العامة :وهي ما كان من أمالك الدولة ،مما تعود ملكيته

لعموم الشعب السوري من النقود واملمتلكات ،فإهنا تُنفق يف مصالح
املسلمني :عىل إعداد املقاتلني ورشاء األسلحة ،وعالج اجلرحى ،وعىل

املحتاجني املترضرين يف كافة شؤوهنم.

((( أخرجه البخاري ( ،162/2برقم  ،)3142ومسلم ( ،1370/3برقم .)1751
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ويقوم قادة الكتائب بتقسيم هذه األموال وإنفاقها بمشورة أهل العلم

والرأي.

أما األسلحة كاملسدسات والبنادق والدبابات واملركبات والطائرات

وغريها ،فإهنا توضع حتت ترصف الكتائب املجاهدة.

فإن بقي يشء من هذه األموال أو املمتلكات إىل ما بعد سقوط النظام

فتعاد للدولة.

 -3األموال التي ترتكها قوات النظام وحيصل عليها املجاهدون

دون قتال ،وهي (الفيء) ،فإهنا تُرصف يف املصالح العامة وعىل الفقراء

واملحتاجني ،وال تقسم عىل املقاتلني؛ لقوله تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﴾ [احلرش.]7 :

يتحروا العدل يف قسمة هذه األموال ،وأال حيابوا
ثان ًيا :عىل القادة أن َّ

أو يظلموا فيها أحدً اَّ ،
فإن الظلم ظلامت يوم القيامة ،وهو مما ُيمنع به
النرص عن املجاهدين.

ثال ًثا :جيب عىل اجلميع قاد ًة وأفرا ًدا احلذر من ال ُغلول ،وهو األخذ

من الغنيمة قبل القسمة ،يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ﴾ [آل عمران ،]161 :وقال عليه الصالة والسالم( :إِ َّياك ُْم
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ول؛ َفإِ َّنه َعار و َشنَار((( َعل ص ِ
َوا ْل ُغ ُل َ
احبِ ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة)(((.
َ َ
ُ ٌ َ ٌ

كام يستحب للمجاهدين التورع عن هذه الغنائم ما داموا غري حمتاجني
هلا؛ وذلك حلديث عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل ﷺ قالَ ( :ما ِم ْن َغ ِ
از َي ٍة
ون َغنِيم ًة إِالَّ َتعج ُلوا ُث ُل َثي َأج ِر ِهم ِمن ِ
َت ْغ ُزو ِف َسبِ ِ
يل اللَِّ َف ُي ِصي ُب َ
اآلخ َر ِة،
ْ ْ ْ َ
َ َّ
َ
ِ
ِ
يم ًة ت ََّم َل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم)(((.
َو َي ْب َقى َل ُ ُم ال ُّث ُل ُثَ ،وإِ ْن َل ْ ُيصي ُبوا َغن َ
اللهم منزل الكتاب ،جمري السحاب ،وهازم األحزاب ،اهزم النظام

املجرم وأعوانه ،وانرص املجاهدين يا رب العاملني .وصىل اهلل عىل نبينا
حممد وعىل آله وصحبه وسلم(((.

((( معنىَ :
(شن ٌَار) :عار ومنقصة يف الدنيا ،وعذاب يف اآلخرة.

((( أخرجه أمحد ( ،385/28برقم  )17154عن العرباض  ،وأخرج ابن ماجه
( ،113/4برقم  )2850نحوه عن عبادة بن الصامت .
((( أخرجه مسلم ( ،1514/3برقم .)1906

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
مع كل االحرتام جلهودكم لكن هل هذا ً
فعل علم صالح لكل زمان ومكان؟ كم من املال
مثل يمكن أن يكون مع املأسورين من الشبيحة أو مع املقتولني منهم؟ فات زمان ِ
ً
اجلامل
واملؤن والسالح الفردي .أما الفيء فامذا يرتك النظام وراءه إال دبابات وسالح ،ال يرتك
خيول وال مجال وال خيم وال أواين طبخ.
أليس األفضل أن نركز عىل السالح ونعمل عىل توزيعه بالعدل بني املقاتلني املحتاجني أو
اسـتيعاب مقاتلني جدد وتسـليحهم به؟ إذا ال يمكن أن نعـطي املقاتل رشـاشني فقـط
ألن الفيء .ولكم باخلليفة عمر املثال الذي حيتذى هذه حرب وليست غزوات.
إن هذه اللغة القديمة التي ال تعرتف بتغري احلياة والعرص هي التي تنفر الناس من الرشيعة=
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= اإلسالمية .أما آن األوان ألن نعيد النظر يف أسس الرشيعة وأحكامها فقد تغري الزمان
واملكان .أم أنتم تسمحون للمقاتلني أن يستولوا عىل منازل القرى املعادية ويتقاسموا
حمتوياهتا؟ لسنا يف جمتمع بدوي وهذه حرب حترير وليست غزوات هنب وسلب عىل
الطريقة البدوية.
جواب املكتب العلمي:
فيام ييل اإلجابة عن هذه التساؤالت:
كثريا أو من أواين أو مجال حتى يستحق التوزيع ،بل يوزع
 -1ال يشرتط أن يكون املال ً
حسب ما وردت به النصوص الرشعية مهام كان مقداره أو نوعه.
 -2أما السالح :فقد ذكر يف الفتوى كيفية الترصف فيه وتوزيعه.
 -3أما اهتامك للفتوى بأهنا تسمح «للمقاتلني أن يستولوا عىل منازل القرى املعادية
ويتقاسموا حمتوياهتا» فهذا غري صحيح ،ومل تقله الفتوى وال يقول به َمن لديه ذرة علم ،بل
أموال الناس وأمالكهم معصومة ال جيوز االعتداء عليها ،وإنام حتدثت الفتوى عن أمالك
اجلنود املقاتلني املعتدين التي خي ّلفوهنا يف أرض املعركة ومقراهتم.

 -4أما إعادة النظر يف أسس الرشيعة :فأسس الرشيعة ثابتة واضحة ال تتغري وال تتبدل،
وهي وحي من اهلل تعاىل وليست أحكا ًما بدوية!
لكن تطبيقها يعترب فيه تغري الظروف واألحوال برشوطها املعروفة عند أهل العلم ،وهو ما
ظهر يف هذه الفتوى يف جوانبها املختلفة.
واهلل أعلم
السؤال الثاين:
وفلوسا
وأغراضا
نحن نعرف أن الشبيحة اآلن يدخلون للبيوت واملحالت ويرسقون أثا ًثا
ً
ً
وذه ًبا وأشياء كثرية ،فلو أمسكهم اجليش احلر أو قتلهم ،فهل هذه األموال املرسوقة تقسم
عىل املقاتلني مثل الغنائم؟
جواب املكتب العلمي:
خاصا للشبيحة وجنود النظام ،أو الذي يكون
الكالم يف الفتوى عن املال الذي يكون ملكًا ً
=
من أمالك الدولة ويستعمله هؤالء املجرمون.
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ً
أموال أو أمالكًا رسقوها أو صادروها
= أما إن وجد املجاهدون مع هؤالء املجرمني
من الناس :فهذه ليست من الغنيمة وال الفيء ،بل جيب بذل اجلهد يف معرفة أصحاهبا
وإرجاعها إليهم قدر املستطاع ،سواء بالسؤال عنها أو البحث أو االحتفاظ هبا ،ينظرون
يف األنسب.
وإن مل يمكنهم ذلك :فال تُقسم قسمة الغنيمة وال الفيء ،بل ترصف يف مصالح الناس
العامة وتلبية حاجياهتم ،ويستشار أهل العلم ووجهاء املنطقة يف التعرف عىل أصحـاهبا،
أو يف توزيعها واالستفادة منها.
واهلل أعلم.
السؤال الثالث:
إخواين هذه األموال ال تعترب ال غنائم وال يفء ،بل هي أموالنا ،وقد جاء يف فتوى بعض
أهل العلم:
ً
أول :هذه الغنائم التي يغنمها اجليش احلر هي يف احلقيقة ليست بغنائم وال ينطبق عليها آية
الغنائم ً
أصل ،ألهنا جزء من أموال املسلمني بسورية أخذها النظام لرشاء السالح والعتاد،
فليست غنائم من اليهود ً
مثل ،بل بضاعتنا ردت إلينا.

ثان ًيا :الغنائم يف اإلسالم عندما يكون هناك دولة إسالمية حتكم بام أنزل اهلل عقيدة وعبادة
ومنهج حياة ،وتقاتل أعداء اإلسالم عندها يكون هلذه الغنائم أحكامها الرشعية املتعلقة
هبا .أما اآلن فال وألف ال.
ثال ًثا :جيب أن توزع هذه الغنائم عىل املجاهدين بشكل عام وتتحول ملصـلحة اجلهاد،
وال جيوز أن تستأثر هبا الكتيبة التي غنمتها ،وإنام تأخذ منها بقدر حاجتها وما زاد عن
أمورا غري حربية من طعام أو رشاب
ذلك تعطيه للكتائب األخرى املحتاجة  ..وإن كانت ً
وسىَ ،ق َال:
أو لباس ونحوه توزع عىل املجاهدين واملدنيني حسب حاجتهم ،ف َع ْن َأ ِب ُم َ
ني إِ َذا َأرم ُلوا ِف ال َغ ْز ِوَ ،أو َق َّل َطعام ِعي ِ
ج ُعوا َما
ال ْم بِا َْل ِدين َِة َ َ
َق َال النَّبِ ُّي ( :إِ َّن األَ ْش َع ِر ِّي َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
ٍ ِ ٍ
َان ِعنْدَ هم ِف َثو ٍ ِ ٍ
ك َ
الس ِو َّي ِةَ ،ف ُه ْم ِمنِّي َو َأنَا ِمن ُْه ْم)
ْ
ب َواحدُ ،ث َّم ا ْقت ََس ُمو ُه َب ْين َُه ْم ِف إِنَاء َواحد بِ َّ
ُ ْ
صحيح البخاري ومسلم.
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= جواب املكتب العلمي:
إطالق القول إن األموال التي مع الشبيحة هي أموالنا ال يصح واق ًعا وال رش ًعا:
فأما واق ًعا :فتجهيز اجليش النظامي والشبيحة له موارده اخلاصة وميزانياته املرصودة،
قائم عىل الرسقة والنهب لبعض األثاث كام تفعله قطعان الشبيحة ،كام أنه قائم عىل
وليس ً
دعم (أزالم) النظام ودول خارجية.
وأما رش ًعا :فهذا النظام كافر مرتد حمارب للمسلمني ،وأثناء املعارك يأخذ املجاهدون
بعضا من ممتلكاته ،وقد ورد يف الرشع بيان أحكام هذه املمتلكات بأنواعها املختلفة ،كام
ً
جاءت هبا الفتوى.
قديم بغنيمة أموال أمثال هؤالء.
وقد أفتى أهل العلم ً
وإن وجدت مع هؤالء أموال خاصة مرسوقة أو مغتصبة من املسلمني:
فإن عرف أصحاهبا :فينبغي ردها إليهم وال تكون يف الغنائم ،وإن مل يعرف أصحاهبا:
فتوزع عىل املحتاجني ويف مصالح املسلمني[ ،يمكن للمزيد يف هذه النقطة الرجوع لفتوى
الرتدد عىل معسكرات الشبيحة لرشاء املرسوقات التي صدرت بعد هذه الفتوى برقم

( )20وص (.])134
أما تعليق تنفيذ األحكام الرشعية عىل قيام الدولة اإلسالمية فهذا منهج فيه تعطيل لكثري
من أحكام اإلسالم.
ً
فضل عن أن قادة الكتائب ُين ََّزلون منزلة احلاكم يف بعض األمور ،ومنها توزيع الغنائم.
واهلل أعلم
السؤال الرابع:
هل جيوز رش ًعا يف ظروف املعركة اآلن الدائرة بيننا وبني األسد رفض التعاون مع كتائب
وجمموعات مسلحة من اجليش احلر ،كوهنم ال يتفقون معنا يف األهداف والغايات!؟ .مع
شدة احلاجة إىل هذا التعاون ورضورته ،وال خيشى جانبهم وال خياف منهم خيانة ؟
جواب املكتب العلمي:
اجلهاد القائم يف سورية اآلن هو جهاد دف ٍع هلذا النظام املجرم املعتدي عىل احلرمات
=
واألموال .وبذلك فإن قتاله ودفعه من أوجب الواجبات.
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= ومع كثرة الكتائب وتعددها واختالف وجهات نظرها ،واحلالة 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 التخطيط ،أو التسليح ،أو التدريب ونحو ذلك ،وال بأس
من احتفاظ كل كيان بخصوصيته وهيكليته يف هذه الظروف ،وخاصة مع ما ذكر من عدم
خشية اخليانة أو الغدر.
فتجوز املشاركة والتعاون والتحالف مع أصحاب التوجهات غري املرضية إذا كان القصد
من ذلك حتقيق أهداف نبيلة كرد العدوان ورفع الظلم وإعادة احلقوق ألصحاهبا ،فقد
دخل النبي  يف حلف الفضول مع املرشكني هبدف رفع الظلم عن املظلومني وإعادة
احلقوق ألهلها ،وأخرب أنه لو دعي له يف اإلسالم ألجاب .
أما التفرق والتناحر والتخيل عن املنارصة :فإنه من أعظم املحرمات؛ ملا فيه من تفريق يف
الصفوف ،وإضعاف للمجاهدين ،وتقوية النظام املجرم.
مع رضورة البدء باحلوار والنقاش حول األمور املختلف فيها متهيدً ا لتوحيد اجلهود وتقليل
اخلالف وخاصة بعد إسقاط النظام.
واهلل أعلم
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مـيـثـــاق
املقاومة
السورية

(((

((( صدر امليثاق بتاريخ 17 :شعبان 1433هـ ،املوافق 2012 /7/7م ،وهو يف األصل
ليس من الفتاوى ،لكنه ُأدرج بينها الحتوائه عىل العديد من األحكام الرشعية ذات العالقة

باإلفتاء.
ً
مستقل.
وقد صدر رشح مفصل للميثاق باسم :رشح ميثاق املقاومة السورية ،وقد طبع

127

فتــاوى الثــورة الســورية

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،

نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين ،أما بعد:
ِ
ِ
واحلقوق
باحلرية
فعندما قامت الثورة السلمية يف سورية للمطالبة

ِ
املرشوعة قابلها النظام بمنتهى القسوة واإلجرام ،مما اضطر عد ًدا من

رشفاء اجليش وأصحاب الغرية واحلم ِّية إىل محل السالح للدفاع عن
الدين والنفس والعرض واملال .فكان فعلهم هذا مقاومة مرشوعة حلامية
املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ،ورض ًبا من رضوب اجلهاد يف

سبيل اهلل الذي هو ذروة سنام اإلسالم ،وأحب األعامل إىل اهلل ،وسبيل
العزة والكرامة والسيادة.

واملقاومة املسلحة ال تلغي جماهدَ ة هذا النظام بأنواع املقاومة
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
وبرامج إعالمية
للمطالبة بالتغيري،
سلمية
شعبية
مظاهرات
األخرى :من
َ
ِ
لرتشيد
منوعة لكشف جرائم النظام وكذبه ،وفتاوى وبحوث رشعية
َّ
ِ
وبذل املال إلغاثة املنكوبني وتعويض املترضرين
الثورة ومؤازرهتا،
وسدِّ حاجاهتم ،وغريهاُّ ،
فكل ذلك من اجلهاد الذي تنكشف به ال ُغ َّمة
ِ
بالنرص والتمكني بمشيئة اهلل.
ويتحقق به وعدُ اهللِ
وملا كانت املقاومة املسلحة نابع ًة من هوية الشعب اإلسالمية ،وجب

أن تتخ َّلق بأخالق اإلسالم ،وتنضبط بضوابطه.

ومن هنا قامت هيئة الشام اإلسالمية -مؤازرة منها هلذا الشعب
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يضم قواعد عامة ،وأخال ًقا
املؤمن يف جهاده -بإعداد هذا امليثاق ،الذي ُّ

هامة ،يف أحوال املقاتل يف نفسه ومع كتيبته وبني جمتمعه وأمام عدوه،
ويبصه بأمره ،ويشدُّ من أزره.
راجني أن جيد املقاتل فيه ما ُيدِّ د نيتهِّ ،
ً
أول :مقاصدُ املقاومة وأحكامها:

ُ
القتال دفا ًعا عن الدِّ ين والنفس واملال والعرض واملستضعفني جها ٌد

يف سبيل اهلل.

مقصو ُد اجلهاد األعظم إقام ُة احلق والعدل ،ودفع الباطـل والظـلم،

ال النِّكاية بالعدو فحسب.

ِ
للمقاتل أال خياطر
الشهادة اصطفاء واختيار من اهلل تعاىل ،إال أنَّه ينبغي

بنفسه دون أن يكون يف ذلك مصلحة للجهاد.

دفع املعتدين مما يشرتك فيه مجيع أهل البلد من املسلمني وغريهم،

ً
رجال ونسا ًء ،بالنفس واملالٌّ ،
كل حسب استطاعته ،وال يشرتط له فتوى
عاملٍ أو إِذن حاكم.
كل من أعان املعتدين يف قتاهلم بقول أو ِ
رأي أو ِ
ُّ
فعل فهو منهم.
ٍ
ممتلكات عامة ُيرصف يف املقاومة
يقع يف أيدي املقاتلني من
ما ُ

واإلعداد وغري ذلك من املصالح العامة ،أما املمتلكات اخلاصة فتوزع

توزيع الغنائم.
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ثان ًيا :املقاتل مع نفسه:

خملص يف جهاده ،فال يقاتل ريا ًء وال ُسمع ًة وال مح َّي ًة ،وال رغب ًة
املقاتل
ٌ

يف متاع أو منصب ،إنام يقاتل دفا ًعا عن دينه وعرضه.

ُ
ُ
حيـزن
ف وال
املقاتل
صـابر عىل ما يصـيبه يف سـبيل اهلل ،فال يضـ ُع ُ
ٌ

وال يستكني ويعلم أن ما أصابه مل يكن ل ُيخطئه وما أخطأه مل يكن ل ُيصيبه.
ُ
قوي بيقينه ،مصدِّ ٌق بوعد ربه بالنرص والتمكني ،فال يزيده
املقاتل ٌ

ً
ُ
وتوكل عىل اهلل.
وتسليم،
طغيان األعداء إال إيامنًا
ً

ُ
مواظب عىل ذكره ،يدعوه ويستنرصه
دائم الصلة بربه،
املقاتل
ٌ
ُ
ويستغيثه ،وخاص ًة عند لقاء األعداء والتحام الصفوف.
ٍ
املقاتل ال يأيت ٍ
بقول أو ٍ
ُ
رايات
يرفع
فعل ُييسء إىل إخوانه املقاتلني ،وال ُ

ٍ
ترض بالثائرين.
أو شعارات ُّ

ٍ
ُ
ُ
لشـخص
ب
املقاتل
يتعص ُ
رب والتقوى ،وال َّ
يتعاون مع اجلميع عىل ال ِّ

ٍ
فرق الصـف أو يسـبب النزاع والفشـل،
حـزب،
أو
وحيذر من كل ما ُي ِّ
ُ
أو يذهب ريح املقاتلني وبأسهم.
ُ
املقاتل يف كتيبته:
ثال ًثا:

ُ
وينصح
وينرصهم
جناحه هلم ،يواليهم
خيفض
املقاتل
رحيم بإخوانهُ ،
ُ
َ
ٌ
ُ

هلم.

َان يف ِْ
َان يف ِْ
ُ
اس ِة ك َ
قائم بعمله ملتزم به ،فإِ ْن ك َ
اس ِةَ ،وإِ ْن
ال َر َ
ال َر َ
املقاتل ٌ
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السا َق ِة (آخر اجليش) ك َ
ك َ
السا َق ِة.
َان يف َّ
َان يف َّ

ُ
أوامر قائده يف أمور القتال كلها -قدر استطاعته -إال يف
يطيع
املقاتل ُ
َ

معصية اهلل ،فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

ُ
يتعني عليه من األحكام الرشعية ،وخاص ًة
حريص عىل تع ُّل ِم ما
املقاتل
ُ
ٌ

يتعلق بأحكام اجلهاد ،فإن َ
حكم سأل أهل العلم عنه.
ما
ُ
جهل ً
املقاتلون ُي ِعدُّ ون ما استطاعوا من قوة لريهبوا بذلك الظاملني املعتدين.
حريص عىل جنوده ،يتفقدُ أحواهلم ،ويشـاورهم يف األمـر،
القائدُ
ٌ

ينظر يف مآالت ِّ
كل
حيملهم فوق طاقتهم ،وهو
حكيم يف قراراتهُ ،
ٌ
وال ِّ

عمل ونتائجه قبل أن يقدم عليه.

ُ
ثابت مع إخوانه عند اللقاء ،فال خيذهلم وال ُيسلمهم وال يؤثر
املقاتل ٌ

نفسه بالسالمة دوهنم.

ُ
املقاتل يف جمتمعه:
راب ًعا:

ُ
ُ
الناس بالظاهر و َي ِك ُل رسائرهم إىل اهلل ،وال حيكم
يعامل
املقاتل
-1
َ
عليهم بكفر أو ٍ
بدعة أو ٍ
فسق من غري تث ُّبت ورجوع إىل العلامء الراسخني.
ُ
يستبيح دم امرئ أو ماله إال بدليل
املقاتل شديدُ الورع ،فال
-2
ُ

واضح كالشمس ،وال يتبع الظنون والشبهات واإلشاعات.

ُ
املقاتل إنام محل السالح ليصدَّ املعتدين ،ال ليوجهه إىل غريهم عند
-3

النِّزاع أو االختالف ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه للوعيد الشديد
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من اهلل تعاىل.

ِ
ُ
حراسة األحياء واملدن ،وجيتهدُ يف محاية الناس
يسهر عىل
-4املقاتل
ُ

حتى ال ُيؤتوا عىل حني غفلةُّ ،
وكل ذلك من الرباط يف سبيل اهلل.

ُ
حريص عىل سالمة املواطنني ،فال يكون سب ًبا يف إيذائهم
املقاتل
-5
ٌ
ٍ
بقتال يف أماكن جتمـع املواطـنني،
عدوه
وإحلاق الرضر هبم ،فال
يبادر َّ
ُ
وال حيتمي بدورهم فيعرضهم للقصف والتدمري.

ُ
املقاتل ال يقاتل املعـتدين يف حال ترتسـهم بالسـكان اآلمنني ،إال
-6

عند االضطرار إىل ذلك ،مع احلرص عىل جتنب إصابة الرتس ما أمكن.

ُ
املقاتل يسعى إىل دفع املعتدين ،فال يتعدى ذلك إىل اإلرضار
-7

بمصالح الناس أو املرافق العامة أو املمتلكات اخلاصة.
خامسا :املقاتل أمام أعدائه:
ً

ُ
يضعف وال جيب ُن عند اللقاء.
املقاتل شديدٌ يف قتاله للمعتدين ،فال
ُ

جيوز ُ
الرهبان ،إال َمن
ال ُ
السن وال ُّ
قتل األطفال وال النساء وال كبار ِّ
ٍ
بقتال أو َ
أعان عليه.
شارك منهم
ُ
اإلثخان يف املعتدين لر ِّد عدواهنم ،فال ُي ُ
ُ
ؤخذ منهم أسـرى
األصل
ٍ
ٍ
ويكَم فيهم حسب املصلحة.
ملصلحة
إال
راجحةُ ،
األسري معامل ًة حسن ًة ،ف ُيقدَّ م له الطعام والرشاب والكسوة
ُيعا َم ُل
ُ

ُ
يفصل يف أمره.
واملأوى الالئق بإنسانيته ،حتى
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املقاتلون أوفيا ُء يف عهودهم فال يغدرون وال خيونون ،وال ينقضون

عهو َدهم إال بعد اإلنذار.

ُ
األصل يف إعطاء األمان أنه للقيادة ،فإذا أعطى أحد املقاتلني األمان
ٍ
جلامعة كبرية أو أهل
لفرد ما فال جيوز االعتداء عليه ،أما إعطاء األمان
يصح إال بالرجوع للقائد.
بلدة فال ُّ

جيوز عقد اهلُدنة للمصلحة بعد التشاور والتنسيق مع بقية العاملني يف

ميدان املقاومة من أهل العلم واملجاهدين.

والكذب عىل األعداء يف احلرب.
جتوز اخلدع ُة واملكيد ُة
ُ
ُ
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حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود
النظام

(((

السؤال:

علم أهنم
ما حكم إعطاء األمان لشبيحة النظام وجنوده؟ ً

متورطون يف عمليات قنص وقتل؟ وإذا انفرد أحد القادة
بإعطائهم األمان فهل األمان صحيح والزم للجميع؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  21شعبان 1433هـ ،املوافق 2012/6/11م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله

وأصحابه أمجعني:

ً
أول :املقصود باألمان :تأمني املقاتل احلريب عىل نفسه وماله وعرضه.
َ
وح ُرم عىل سائر
فإذا أعطي احلريب
األمان فقد ُحقن بذلك د ُمهَ ،

املسلمني أن َتتدَّ إليه أيدهيم بأي أذى ،فال جيوز قتله ،وال أخـذ مـاله،

وال أرسه ،وال التعرض له بسوء.

أنت ِآم ْن ،أوَ :أ ْع َطيت َُك
ويثبت األمان بكل لفظ يدل عليه ،كقولَ :

األمان ،أوَ :أ َجرت َ
ُك أو أنت يف جواري ،أو :ال بأس عليكَ ،أو :ال خوف

عليك ،ونحوها.

واإلشارة التي ُيفهم منها األمان تقوم مقام اللفظ يف هذا األمر ،قال
خالف َع ِلم ُت ُه بني العلامء يف
ابن عبد الرب رمحه اهلل يف «االستذكار»« :وال
َ
ُ
َّ
تم له األمان ،وأكثرهم
بأي كالم ُف ِه َم به
أن َمن أ َّم َن حرب ًيا ِّ
األمان فقد َّ

ِ
َ
َ
بمنزلة الكالم»(((.
باألمان إذا كانت مفهوم ًة
جيعلون اإلشار َة

ٍ
جمموعة منهم
ثان ًيا :إذا أعطى أحدُ املسلمني األمان ألحد املحاربني أو
فأمانه الزم جلميع املسلمني ،ال جيوز هلم َن ْق ُضه وال َخر ُقه ،قال ﷺِ :
(ذ َّم ُة
ٌ
ا ُْلس ِل ِم َ ِ
َاه ْمَ ،ف َم ْن َأ ْخ َف َر ُم ْس ِل ًمَ ،ف َع َل ْي ِه َل ْعنَ ُة اهلل
ني َواحدَ ةٌَ ،ي ْس َعى ِ َبا َأ ْدن ُ
ْ

((( االستذكار (.)36/5
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ِ
َوا َْل َل ِئك َِة َوالن ِ
ف َو َل عَدْ ٌل)(((.
ص ٌ
ج ِع َ
َّاس َأ ْ َ
نيَ ،ل ُي ْق َب ُل منْ ُه َ ْ
أن أمان ِ
واملقصودّ :
أحد املسلمني كأمان مجيعهم ،فإذا أ َّمن أحدُ هم

حرب ًيا َح ُرم عىل غريه التعرض له.

قال ابن بطال رمحه اهلل يف رشحه لصحيح البخاريّ :
«كل َمن أ ّمن
حرا
أحدً ا ِمن احلربيني َ
جاز أمانه عىل مجيع املسلمني ،دن ًّيا كان أو رشي ًفاً ،
كان أو عبدً اً ،
رجل أو امرأة ،وليس هلم أن ُي ِْفروه»(((.
ثال ًثا :أمجع املسلمون عىل وجوب الوفاء بعقد األمان ،وحتريم اخليانة

فيه والغدر باملؤ َّمن بأي طريقة؛ لقوله تعاىل﴿ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ﴾ [اإلرساء.]34 :

وقال ﷺَ ( :أ ْر َب ٌع َم ْن ُك َّن فِ ِيه ك َ
َت فِ ِيه
َان ُمنَافِ ًقا َخالِ ًصاَ ،و َم ْن كَان ْ
َت فِ ِيه َخ ْص َل ٌة ِم ْن النِّ َف ِ
اق َحتَّى َيدَ َع َها :إِ َذا ْاؤ ُت ِ َن َخ َ
ان،
َخ ْص َل ٌة ِمن ُْه َّن كَان ْ

َوإِ َذا َحدَّ َ
اص َم َف َج َر)(((.
ث ك ََذ َبَ ،وإِ َذا َع َ
اهدَ َغدَ َرَ ،وإِ َذا َخ َ

العلو
وربام ز ّين الشيطان للبعض الغدر ,ومنَّاهم أن هذا يوجب
َّ

((( أخرجه ( ،20/3برقم ،)1870ومسلم ( ،999/2برقم  :)1370من حديث عيل .
ومعنى ِ
َاه ْم) :أي أق ُّلهمَ ،ف ُيقبل أمان
(ذ َّم ُة ا ُْل ْس ِل ِم َ
ني) :عهد وأمان املسلمني ،و( َي ْس َعى ِ َبا َأ ْدن ُ
ف
و(ص ٌ
فقريا ،أو عبدً ا ،ونحو ذلك ،و( َأ ْخ َف َر) :نقض العهد واألمانْ َ ،
أي مسلم وإن كان ً
َو َل عَدْ ٌل) :نافلة وال فريضة ،وقيل :توبة وال فدية.
((( رشح صحيح البخاري ال بن بطال (.)351/5

((( أخرجه البخاري ( ،34/1برقم  ،)34ومسلم ( ،78/1برقم  :)58من حديث عبد
اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
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فالغدر سبب لوقوع الفتنة
العدو ,وهذا واهلل فيه حتفهم؛
والظهور عىل
ّ
ُ
بني املسلمني أنفسهم وظهور عدوهم ،قال ﷺ( :ما نقض قو ٌم العهدَ

قط ،إال كان ُ
َقض
القتل بينهم)((( ،وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام« :ما ن َ

العهد ُّ
عدوهم»(((.
قط إال س ّل َط اللَّ عليهم ّ
قو ٌم ْ

راب ًعا :اشرتط العلامء لصحة األمان ولزومه :أالَّ يرتتب عليه رضر

يعود عىل املسلمني.

َ
ُ
يكون
«يشرتط أال
قال أبو املعايل اجلويني رمحه اهلل يف «هناية املطلب»:
ِ
ِ
رضر عـائدٌ إىل املسـلمني ،فلو أ َّمن طليع َة الكفـار،
املعقـود
األمـان
يف
ٌ
جاسوسا ،كان األمان ً
باطل»(((.
أو
ً
وعليه :فإن الوضع يف سورية يقتيض من قادة الكتائب وكافة العنارص

أال يعطوا األمان لعنارص األمن والشبيحة والقناصة إال يف حاالت

رش هؤالء املجرمني عن
خاصة واستثنائية ،يتحقق من خالهلا انكفاف ِّ
الناس؛ ألن مقتىض األمان تركهم ليذهبوا يف حال سبيلهم ،ويف هذا فساد
ورضر عظيم عىل الناس ،ملعاودهتم اإلفساد يف األرض بقتل املتظاهرين

((( أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،136/2برقم  ،)2577وقال :صحيح عىل رشط
مسلم ،ووافقه الذهبي.
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،483/3برقم  ،)6398وثبت معناه مرفو ًعا من
حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام عند ابن ماجه ( ،149 /5برقم .)4019
((( هناية املطلب (.)474/17
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وقنصهم.

واألوىل عند احلاجة إلعطاء األمان :أن يكون أمانًا مرشو ًطا ،كأن

يقال هلم :نعطيكم األمان برشط تسليم أنفسكم ،أو برشط حماكمتكم

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 باطال غري الزم.

استئناف قتال من أعطي له هذا األمان الباطل إال بعد
ولكن ال جيوز
ُ

إعالمهم بذلك؛ لوجود شبهة األمان ،ونف ًيا 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 رمحه اهلل يف «الصارم املسلول»« :ومعلوم أن شبهة

األمان كحقيقته يف حقن الدم»(((.

خامسا :الواجب عىل القادة امليدانيني وقادة الكتائب أال ينفردوا باختاذ
ً

القرارات املهمة دون مشاورة إخواهنم ،خاص ًة أهل الرأي واخلربة.

وإذا كان اهلل أمر نبيه حممدً ا ﷺ املؤيد بالوحي بمشاورة أصحابه

((( الصارم املسلول (.)292/1
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فقال﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [آل عمران ،]159 :فغريه من باب أوىل؛
فإن مال َق َح ِة العقول ،وأخذ آراء الرجال ،هلا تأثري حممو ٌد يف الوصول إىل
الرأي الصحيح واالختيار املناسب بإذن اهلل عز جل ،ولذا كان مما أثنى

اهلل به عىل املسلمني أن قال﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الشورى.]38 :
واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( سؤال عن الفتوى:
قولكم سددكم اهلل« :ولكن ال جيوز استئناف قتال َمن أعطي له هذا األمان الباطل إال
بعد إعالمهم بذلك؛ لوجود شبهة األمان ،ونف ًيا 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».
مل يظهر يل وجه عدم اجلواز هل هو للكراهة أم للتحريم (وإن كان ظاهره التحريم)؟ فأرجو

أن تفيدونا مع دليل ذلك .مع العلم أن اآلية يف العقد الصحيح فهل يصح االستدالل هبا
هنا؟
خريا.
وجزاكم اهلل ً
جواب املكتب العلمي:
فيام ييل توضيح ما سألت عنه:
 -1أما عدم اجلواز :فهو هنا للتحريم.
أن األمان باطلَّ :
 -2سبب حتريم قتل هؤالء مع َّ
أن القدرة عىل هؤالء األشخاص باألرس
وإلقاء السالح مل يكن إال عن طريق هذا األمان ،وبطالن األمان يقتيض الرجوع لألصل،
وهو عدم القدرة عليهم وإخبارهم بذلك ،وهو من معاين قوله تعاىل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﴾.
أما قتلهم بعد القدرة عليهم هبذا األمان الباطل :فهو من الغدر املحرم.
وهبذا قال أهل العلم ،ومن أقواهلم يف ذلك:

=
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= أ -قال العمراين يف البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (« :)144/12فإن دخل مرشك

دار اإلسالم عىل أمان صبي أو جمنون أو مكره ،فإن عرف أن أماهنم ال يصح ..كان حكمه
حكم ما لو دخل بغري أمان .وإن مل يعرف أن أماهنم ال يصح ..مل حيل دمه إىل أن يرجع إىل
مأمنه؛ ألنه دخل عىل أمان فاسد ،وذلك شبهة».
ب -وقال املرداوي يف اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (« :)214/4لو دخل ناس
َ
األمان كانوا آمنني ،و ُير ُّدون إىل دار احلرب».
من الكفار يف عقد باطل دار اإلسالم معتقدي َن
ج -وقال ابن تيمية يف الصارم املسلول (ص« :)287ومعلوم أن شبهة األمان كحقيقته يف
حقن الدم».
 -3أما اآلية :فآخرها يدل عىل مسألتنا هذه بالنص﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ فقتل
هؤالء بعد القدرة عليهم باألمان الباطل خيانة وغدر ،وإن كانت اآلية يف األصل يف العهد
الصحيح الذي خيشى من نقضه ،فهي يف العهد الباطل كذلك بجامع وجود االطمئنان
لعدم القتل أو القتال.
واهلل أعلم.
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ريا يف أيدينا من جنود
حكم َ
من وقع أس ً
النظام السوري

(((

السؤال:

أسريا يف أيدينا ،من جنود هذا النظام
ما حكم من وقع
ً
يتورع عن القتل وانتهاك
البعثي املجرم ،الذي عاث فسا ًدا ،ومل ّ

األعراض يف عموم بالدنا السورية؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  25شعبان 1433هـ ،املوافق 2012/7/15م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :املراد باألسريَ :من يقع يف قبضة املقاتلني ِمن األعداء املحاربني،

سواء ُأرس يف حال احلرب أو يف عمـليات خطف أو دهم أو اسـتسـالم
قائم بني الطرفني.
أو غري ذلك ،ما دام العداء ً
والنظام السوري نظام كافر جمرم ٍ
مستبيح للدماء واألعراض
معتد
ٌ
ٌ
واألموال ،وجنوده وشبيحته هم أداته يف ذلك ،فقتاهلم واألرس منهم

مرشوع بال شك.

ً
إمجال :التَّخيري بني القتل ،أو املفاداة بـامل
ثان ًيا :احلكم يف األرسى

أو بأرسى املسلمني ،أو امل ِّن عليهم بإطالق رساحهم دون مقابل.

واألصل يف ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [حممد.]4 :

قال ابن القيم رمحه اهلل يف «زاد املعاد»« :ثبت عنه ﷺ يف األرسى أنه

َ
وبعضهم بأرسى
بعضهم بامل،
َ
بعضهم ،و َم َّن عىل بعضهم ،و َفا َدى َ
قتل َ
ِمن املسلمني»(((.
ثال ًثا :احلكم يف األرسى بإحدى هذه األمور الثالثة( :القتل ،املفاداة،

((( زاد املعاد (.)59/5
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ا َمل ّن) ال يكون وفق اهلوى والتشهي ،بل مراعاة لألصلح واألنفع

للمسلمني ،وذلك بمشاورة أهل العلم والرأي.

ٍ
قال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»َّ :
مصلحة واجتهاد،
«فإن هذا َت ِي َري
ال َت ِيري شهوة ،فمتى رأى املصلح َة يف َخص َل ٍة من هذه ِ
اخلصال َت َع َّين َْت
َ
ي ِز ا ْل ُعدُ ُ
ول عنها»(((.
عليه ،ومل َ ُ
ونرى َّ
أن املصلح َة احلالية تقيض بقتل كل من شارك يف قتل اآلمنني

يف املظاهرات أو البيوت ،أو اغتصب النساء ،أو ذبح األطفال ،أو كان
ً
عامل عىل آلة من آالت اإلفساد والتدمري كاملدافع والدبابات ونحوها،

أو كان من ذوي الرتب العليا ...فهؤالء وأمثاهلم ُيقتلون ،وال ُيفدون
باملال أو النفس؛ لشدة إجرامهم وخطورهتم ،إال إذا ُوجدت مصلحة

أعظم يف مفاداهتم ببعض األرسى أو بأموال طائلة مع وجود احلاجة
للامل ،أو بام فيه مصلحة عظيمة للمسلمني.

راب ًعا :األسري الذي تبيَّ أنه ُمكره عىل مشاركته يف جيش النظام أو كان

مغر ًرا به ،ومل تتلطخ يداه باالعتداء عىل الدماء واألعراض واألموال،
َّ
وثبتت براءته من ذلك ،و َغ َلب عىل الظن عدم رجوعه لصف النظام،

فإنه ال يقتل ،ويفعل فيه ما هو أنفع للمسلمني.

خامسا :احلكم يف األرسى موكول لقادة الكتائب يف خمتلف املناطق،
ً

((( املغني (.)222/9
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وينبغي تشكيل جلنة رشعية يف كل كتيبة للنظر يف حال كل أسري ،واحلكم
األصلح فيه.

وليس آلحاد املجاهدين أن يترصف أو حيكم يف األرسى بيشء من

القتل أو إطالق الرساح أو إعطاء األمـان دون الرجوع لقائد الكـتيبة،

إال إذا دعت الرضورة احلربية إىل ذلك ،كاالضطرار لقتله خشي َة هروبه،
أو حماولتِه االعتداء عىل املجاهدين ،ونحو ذلك.

أسريا مل يكن له قتله
أرس ً
قال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :ومن َ
حتى يأيت به اإلمام ،فريى فيه رأيه؛ ألنَّه إذا صار أسريا َف ْ ِ
ال َري ُة فيه إىل
َ
َ
ً
ِ
ِ
وغريهْ ،
فإن
بالرضب
إكراهه
امتنع األسري أن ينقا َد معه فله
اإلمام ...فإن
ُ
َ
أيضا»(((.
مل يمكنه إك َْر ُاه ُه فله قتله ،وإن َخا َفه أو خاف هر َبه فله قت ُله ً

سادساُ :يعامل األسري زمن االحتفاظ به واستبقائه معامل ًة حسنة تليق
ً

بإنسانيته حتى ُيفصل يف أمره ،كام ُيو ّفر له الطعام والرشاب والكساء؛

لقوله تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾

[اإلنسان:

 ،]8وهذا ال يمنع من معاملة بعض األرسى بالغلظة والشدة إذا احتاج
األمر إىل إرغامهم عىل اإلدالء ببعض املعلومات املهمة.

واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم(((.

((( املغني (.)225 /9
((( أسئلة عن الفتوى:
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= السؤال األول:
يف الفقه اإلسالمي هناك فرق بني األسري املسلم وغري املسلم ،ولكل واحد أحكامه اخلاصة،
والحظت أنكم هنا مل تفرقوا بينهام ،هل مالحظتي صحيحة ،وملاذا؟
جواب املكتب العلمي:
ما قلته صحيح يف الفرق بني األسري املسلم وغري املسلم؛ إذ األسري املسلم ال يقتل إال إن أتى
بام يوجب القتل ،أما األسري غري املسلم ففيه اخليار بني (القتل ،أو املن ،او الفداء) حسب
املصلحة ،لكن ينبغي التنبه ألمور:
 -1املقصود باألسري املسلم يف الفقه اإلسالمي هو الذي يقاتل يف قتال بغي أو له فيه شبهة،
فهنا ال ُيقتل إال إن أتى بام يوجب القتل.
 -2أما القتال الدائر يف سورية :فإنه ليس قتال بغي وال تأويل وال شبهة ،بل هو اعتدا ٌء من
نظام كافر جمرم طائفي عدو لإلسالم واملسلمني ،ينتهك احلرمات واملقدسات.
مبني عىل احلكم عىل عموم اجليش ،واجلندي
 -3وبناء عليه :فاحلكم عىل األرسى واجلنود ُ
املسلم يف صفوف هذا النظام الكافر املجرم له حكم النظام ،ومنها طريقة التعامل مع

األرسى ،أما احلكم بتكفري أفراده فهذا ال يقال به إال برشوط وضوابط عديدة.
وأكثر من َّبي هذه املسألة وفصل فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،وكالمه طويل يف
املسألة ينصح بالرجوع إليه ،وهذا بعض كالمه يف احلكم عىل التتار الذين يقدمون إىل الشام
يقاتل معهم من املسلمني.
فقد سئل« :ما ُ
تقول الساد ُة الفقهاء :يف هؤالء التتار الذين يقدمون إىل الشام مرة بعد مرة،
وتكلموا بالشهادتني وانتسبوا إىل اإلسالم ،ومل يبقوا عىل الكفر الذي كانوا عليه يف أول
األمر ،فهل جيب قتاهلم أم ال؟ وما احلجة عىل قتاهلم؟
وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر املسلمني :األمراء وغريهم؟ وما حكم
مكرها؟».
من قد أخرجوه معهم
ً
فأجاب بجواب طويل ،وهذه مقتطفات منه:
 قتال التتار الذين قدموا إىل بالد الشام واجب بالكتاب والسنة .=
 كل َمن قفز إليهم من أمراء العسكر وغري األمراء ،فحكمه حكمهم.145
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=  -ال ينضم إليهم طو ًعا من املظهرين لإلسالم إال منافق أو زنديق أو فاسق فاجر ،ومن
مكرها ،فإنه يبعث عىل نيته ،ونحن علينا أن نقاتل العسكر مجيعه إذ ال يتميز
أخرجوه معهم
ً
املكره من غريه.
 َمن قتل ألجل اجلهاد الذي أمر اهلل به ورسوله  -وهو يف الباطن مظلوم  -كان شهيدً اوبعث عىل نيته ،ومل يكن قتله أعظم فسا ًدا من قتل من يقتل من املؤمنني املجاهدين.
 وهؤالء إذا كان هلم طائفة ممتنعة ،فال ريب أنه جيوز قتل أسريهم ،واتباع مدبرهم،واإلجهاز عىل جرحيهم .انتهى كالمه.
واحلمد هلل رب العاملني
السؤال الثاين:
هل جيوز استخدام األرسى للتجارب الطبية والتدريب عىل اإلسعاف الطارئ كأن يتم
تفجري الصدر بطريقة طبية إلخراج الشظايا وهي طريقة معروفة يف اإلسعاف الطارئ
وحيتاج اإلخوة املسعفني عىل التدرب عليها فهل يمكنهم استخدام الشبيحة يف التدريبات
عىل ذلك؟ وإن كان اجلواب بنعم فهل يستخدمون املخدر؟
جواب املكتب العلمي:
الواجب عىل املسلمني التعامل مع أرساهم بام يليق بإنسانيتهم وكرامتهم ،ومن ذلك توفري
العالج الالزم هلم حسب األصول الطبية املعروفة وحسب املتوافر هلم.
أما بالنسبة لسؤالك :فإن قصد بذلك القيام بعملية عالجية رضورية حيتاج إليها ذلك
األسري املصاب :فهذا جائز وإن مل يسبق لألطباء القيام هبا وليس هذا من التجـريب،
وال مانع من استثامرها يف تدريب بعض األطباء املبتدئني أو املسعفني ،عىل أن تتم حسب
األصول املتعارف عليها طب ًيا من استخدام املخدر وتعقيم األدوات الطبية وغريها.
أما إن قصد به إجراء عمليات جراحية ال حيتاج إليها املصاب وربام تؤذيه ملجرد التجربة
والتعليم :فال جيوز؛ ألنه من التعذيب املحرم ،وانتهاك حرمة اإلنسان.
واهلل أعلم
السؤال الثالث:
ثبت أن رسول اهلل قتل بعض األرسى يف حاالت خاصة ،وع َّلل ذلك بحكم خاص= ،
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=كحديث ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني ،لكن ما الدليل عىل جواز قتل األسري من حيث
العموم؟!
يستدل البعض بقوله تعال ﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱠ عىل جواز
قتل األسري ،وال تع ّلق لآلية الكريمة باملسألة ً
أصل فاآلية تتحدث عن رشط جواز أخذ
األرسى ابتدا ًء ،فقبل اإلثخان يف األرض ،ال جيوز أن يأخذ أرسى ،لكن لو تم أخذهم قبل
اإلثخان فام العمل؟
هذا السؤال األخري :مل تتطرق له اآلية الكريمة ،وإنام ب ّينه سنة املصطفى ،حيث ّ
إن اآلية
نزلت يف أهل بدر ،ومل يقتل منهم أحدً ا بل تم إطالق رساحهم منّا أو فدا ًء ويؤكد هذا
رص ًحيا قوله تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﴾ اآلية.
فبي أن اإلثخان حيصل قبل األرس ،وبعد األرس إما امل ّن وإما الفداء ال غري إال من تلبس
ّ
بحالة خاصة توجب قتله ،من مثل تكرر أرسه بعد أن أعطى العهد بعدم القتال وعليه،
يكون األصل يف األرسى عدم جواز قتلهم إال بدليل خاص يف كل حالة خاصة.
وهو مضطرد يف فعل رسول اهلل بأهل مكة ملا أطلقهم قبل إسالمهم ،وكان فيهم القتلة
هجروا املسلمني من ديارهم ،ورغم هذا أطلقهم عىل حال كفرهم ،وأهدر دم
والعتاة ومن ّ
سبعة فقط ،وقبلها بأرسى بدر وغريها ،واهلل تعاىل أعلم.
فهل هناك دليل رشعي عىل ّ
أن األصل يف األرسى جواز القتل؟
جواب املكتب العلمي:
جواز قتل األسري هو أحد اخلصال الثالثة التي أجاز الرشع فيها التعامل معه ،وبيان ذلك
كام ييل:
 -1ورد يف الفتوى الدليل عىل جواز قتل األسري بقوله تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﴾...ونقل كالم أهل العلم يف ذلك ،ويمكن الرجوع لكتب التفسري للوقوف عىل
املزيد من الرشوحات وأقوال أهل العلم ،وهي مسألة معروفة مشهورة يف كتب الفقه.
 -2أما حكم الرسول  يف أهل بدر :ففي احلادثة عكس ما قلت يف سؤالك ،فقد ورد
يف سبب نزول آية ﴿ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ  ﴾...أن النبي استشار الصحابة يف=
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=أرسى بدر ،فأشار عمر بن اخلطاب  بقتلهم (وهو دليل فهم الصحابة عىل جواز
فضل األخذ برأي من قال بمفاداهتم ،ثم نزل
القتل) ومل ينكر عليه الرسول  ذلك ،بل َّ
عتاب اهلل تعاىل له لقبول املفاداة وعدم قتلهم ،حتى خيش النبي  نزول العقاب عليهم،
وهذا يبني أن جواز القتل أصل يف التعامل مع األرسى ،وأنه ما ينبغي تقديمه إىل أن يقع
اإلثخان يف العدو!
ِ
فالقول بأن النبي  مل يقتل أحدً ا من أرسى بدر غري صحيح ،فقد قتل عقبة بن أيب معيط،
والنرض بن احلارث ،كام ذكر أهل السري .قال ابن حبان يف السرية النبوية وأخبار اخللفاء
(« :)183/1فلام بلغ النبي  الصفراء (وبينهام وبني املدينة ثالث ليال) أمر بقتل النرض
بن احلارث وكان أسريا ،قتله عيل بن أيب طالب ،فلام بلغ عرق الظبية قتل عقبة بن أيب معيط،
فقال عقبة لرسول اهلل  :من للصبية يا حممد؟ فقال النبي  :النار»..
وقال ابن بطال يف رشح صحيح البخاري (« :)174/5قال أبو عبيد :والقول عندنا يف
ذلك أن اآليات مجي ًعا حمكامت ال نسخ فيهن ،يبني ذلك ما كان من أحكام رسول اهلل فيهم
وذلك أنه عمل باآليات كلها ،من القتل واملن والفداء ،حتى توفاه اهلل عىل ذلك .فكان أول

أحكامه فيهم يوم بدر ،فعمل هبا كلها يومئذ ،بدأ بالقتل فقتل عقبة ابن أيب معيط والنرض
بن احلارث يف قفوله .ثم قدم املدينة فحكم يف سائرهم بالفداء .ثم حكم يوم اخلندق سعد
بن معاذ بقتل املقاتلة ،وسبى الذرية ،فصوب ذلك النبي  وأمضاه .ثم كانت غزاة بني
املصطلق رهط جويرية بنت احلارث ،فاستحياهم مجي ًعا وأعتقهم .ثم كان فتح مكة ،فأمر
بقتل ابن خطل ومقيس والقينتني ،وأطلق الباقني .ثم كانت حنني فسبى هوازن ،و َم َّن
عليهم .وقتل أبا عزة اجلمحي يوم ُأحد وقد كان َم َّن عليه يوم بدر  .وأطلق ثاممة بن أثال.
ً
منسوخا ،واألمر فيهم أن
وكانت هذه أحكامه  باملن والفداء والقتل ،فليس شي ًئا منها
اإلمام وهو خمري بني القتل واملن والفداء ،يفعل األفضل يف ذلك لإلسالم وأهله».
 -3وأما حديث (الَ ُي ْلدَ ُغ ا ُْل ْؤ ِم ُن ِم ْن ُج ْح ٍر َم َّرت ْ ِ
َي) :فقد ورد يف أيب َعزة اجلمحي وكان
شاعرا أرسه املسلمون يوم بدر ،فم ّن عليه الرسول  عىل أال هيجوه ،فعاد إىل هجائه،
ً
وأرسه املسلمون يوم أحد ،فأعاد الشاعر سؤال الرسول امل َن ،فقال هذه العبارة ،وفيها
داللة إضافية عىل جواز قتل األسري؛ َّ
ألن النبي  بني أنّه قد عفا عنه يف بدر لتعهده =
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= ذلك ،ثم أمر بقتله يف أحد ،مما يعني أنه كان مستح ًقا للقتل يف بدر لوال العفو.
واهلل أعلم.
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إثبـات دخـول شـهر رمضـان لعـام
1433هـ فـي سـورية

(((

السؤال:

اختلف الناس يف سورية هل يصومون تب ًعا للمؤسسة الدينية

يف البلد أم تب ًعا للدول املجاورة التي أعلنت رؤية اهلالل؟

((( صدرت بتاريخ :اجلمعة  1رمضان 1433هـ ،املوافق 2012/7/20م.

[وقد تولت اهليئة إصدار ما يتعلق بأحكام ثبوت شهر رمضان وعيد الفطر واألضحى إىل
أن تأسس املجلس اإلسالمي السوري فاكتفت بإعالنه ،وعملت به].
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اجلواب:

احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وبعد:

فلو ّ
أن الناس يف سورية اتفقوا عىل أمر فال جيوز أن يشذ أحد عنهم،

إذ الصوم يوم يصوم الناس.

ونظرا ألن النظام احلاكم بمؤسساته
لكن حيث حدث االختالف،
ً

-بام يف ذلك املؤسسة الدينية -مل يعد يبسط نفوذه وسيطرته عىل كثري

من األرايض السورية؛ فاألصح أن يصام مع الدول املجاورة التي تأخذ
بالرؤية يف إثبات دخول الشهر وهي تتفق مع سورية يف املطالع ،وقد
أثبتت حماكمها ومؤسساهتا الدينية رؤية هالل رمضان هلذا العام هذه
الليلة ،فيكون يوم غد اجلمعة املوافق للعرشين من شهر متوز/يوليو

 2012أول أيام شهر رمضان املبارك لعام 1433هـ.

يثرب عىل من صام اتبا ًعا للمؤسسة الدينية يف البلد دف ًعا
وال ّ

للمشاحنات والفرقة.

واهلل أعلم.
اللهم ِ
أه ّل علينا هذا الشهر باألمن واإليامن والسالمة واإلسالم

والتوفيق ملا حتب وترىض ،واجعله شهر عز ونرص ومتكني لعبادك
الصاحلني ،وهالك وبوار للظاملني واملعتدين.
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حكـم اإلفطـار يف نهـار رمضـان
للمجـاهـدين

(((

السؤال:

ما حكم إفطار املجاهدين من اجليش احلر يف هنار مضان؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  2رمضان 1433هـ ،املوافق 2012/7/21م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :األصل يف صوم املجاهدين أنَّه كصوم بقية املسلمني؛ لعموم

اخلطاب يف قوله تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

.]185

[البقرة:

مسافرا جاز له الفطر مطل ًقا؛ ألنَّه داخل يف
ثان ًيا :إذا كان املجاهد
ً

والسنَّة واإلمجاع ،فأما
عموم املسافرين الذين يباح هلم الفطر بالكتاب ُّ

الكتاب فقوله تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ﴾ [البقرة.]185 :

السنَّة عن ابن عباس ريض اهلل عنهامَ ( :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ
وقد ثبت من ُّ
ان ِمن ا َْل ِدين َِة ومعه َع َش ُة َآل ٍ
فَ ،و َذلِ َك َع َل َر ْأ ِ
س َث َم ِن
َخ َر َج ِف َر َم َض َ ْ
َ ََُ َ
ني ونِص ٍ
ِ ِ
ني إِ َل َم َّك َة
ف ِم ْن َم ْقدَ ِم ِه ا َْل ِدينَ َةَ ،ف َس َار ُه َو َو َم ْن َم َع ُه ِم ْن ا ُْل ْس ِل ِم َ
سن َ َ ْ
ِ
ي ُع ْس َف َ
َي ُصو ُم َو َي ُصو ُم َ
ان َو ُقدَ ْي ٍدَ -أ ْف َط َر
و ُه َو َما ٌء َب ْ َون َحتَّى َب َل َغ ا ْلكَديدَ َ
َو َأ ْف َط ُروا)(((.
وأما اإلمجاع :فقد نَقل غري واحد من أهل العلم إمجاع املسلمني عىل

«وجواز الفطر
جواز الفطر للمسافر ،قال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»:
ُ
((( أخرجه البخاري ( ،146/5برقم  ،)4276ومسلم ( 784/2برقم .)1113
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للمسافر ثابت بالنص واإلمجاع»(((.

ثال ًثا :أما املجاهد املقيم غري املسافر:

 -1فإن كان ال يشق عليه الصوم ،أو كان ال يقاتل يف النهار :فاألصل

أن يصوم كبقية املسلمني.

 -2أما إن كان جياهد أثناء النهار ويشق عليه الصوم ،وبخاصة مع

حرارة الصيف فجمهور أهل العلم أنَّه جيوز له الفطر مستدلني ومعللني

بام ييل:

أ -أن فطر املجاهد املقيم أوىل من الفطر ملجرد السفر ،بل إباحة الفطر

للمسافر تنبيه عىل إباحته يف هذه احلالة فإهنا أحق بجوازه؛ ّ
ألن املصلحة
احلاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من املصلحة بفطر املسافر.

بَّ -
أن الفطر عند لقاء العدو من أسباب القوة ،وقد أمرنا اهلل تعاىل

باختاذ القوة كام قال﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾

[األنفال:

رشعي ،وهو ال يتحصل إال بالفطر
 ،]60والتَّقوي عند لقاء العدو مقصد
ٌ
والغذاء ،وقد قال النبي ﷺ لصحابته يوم فتح مكة( :إِ َّنك ُْم ُم َص ِّب ُحوا
عَدُ ِّوك ُْم َوا ْل ِف ْط ُر َأ ْق َوى َلك ُْم َف َأ ْفطِ ُروا)(((.

((( املغني (.)157 /3

((( أخرجه مسلم ( 789/2برقم  )1120عن أيب سعيد اخلدري  ،وسيأيت لفظه ً
كامال
بعد أسطر.
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جَّ -
أن إباحة الفطر ليست خاصة باملسافر واملريض ،بل هي مباح ُة

ملن خيش تلف نفسه بالصوم أو أفطر من أجل حتقيق مصلحة عظيمة،
قال الشوكاين رمحه اهلل« :ووجوب اإلفطار خلشية التلف معلوم ِمن

قواعد الرشيعة كلياهتا وجزئياهتا ،كقوله تعاىل﴿:ﭹ ﭺ ﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [النساء ]29 :وقوله﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾
ِ
اس َت َط ْعت ُْم)»(((.
[التغابن ]16 :وقوله ﷺ( :إِ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َأ ْم ٍر َف ْأتُوا منْ ُه َما ْ
بل َّ
إن الفطر أفضل وأوىل إن كان فيه تقوية للمجاهد ،كام ورد يف
ٍ
سعيد  قال( :سا َفرنَا م َع رس ِ
ول اهلل ﷺ إِ َل َم َّك َة َون َْح ُن
حديث أيب
َ ْ َ َ ُ
ِص َيا ٌم َفن ََز ْلنَا َمن ِْز ًل َف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ :إِ َّنك ُْم َقدْ َدن َْوت ُْم ِم ْن عَدُ ِّوك ُْم،
َت ُر ْخ َص ًة((( ِمنَّا َم ْن َصا َم َو ِمنَّا َم ْن َأ ْف َط َرُ ،ث َّم ن ََز ْلنَا
َوا ْل ِف ْط ُر َأ ْق َوى َلك ُْمَ ،فكَان ْ
َمن ِْز ًل َ
آخ َر َف َق َال :إِ َّنك ُْم ُم َص ِّب ُحوا عَدُ ِّوك ُْم َوا ْل ِف ْط ُر َأ ْق َوى َلك ُْم َف َأ ْفطِ ُروا،
َت َع ْز َم ًة((( َف َأ ْف َط ْرنَا)(((.
َفكَان ْ

َ
يأمرهم بالفطر إذا
وقال ابن القيم رمحه اهلل يف «زاد املعاد»:
«وكان ُ
ِ
حل َض وكان
َدنَوا من عدوهم ل َي َت َق َّو ْوا عىل قتاله .فلو اتفق مثل هذا يف ا َ
((( أخرجه البخاري ( ،94/9برقم  ،)7288ومسلم ( ،975/2برقم  :)1337من
حديث أيب هريرة .
(ر ْخ َص ًة)ٌ :
حث دون إلزام.
((( معنىُ :
إجياب وإلزام.
((( معنىَ ( :ع ْز َم ًة):
ٌ
((( سبق خترجيه قبل أسطر.
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يف الفطر قو ٌة هلم عىل لقاء عدوهم فهل هلم الفطر؟ فيه قوالن أصحهام
دليلَّ :
ً
أن هلم ذلك ،وهو اختيار ابن تيمية رمحه اهلل ،وبه أفتى العساكر
أن ِ
ِ
يب َّ
الفطر لذلك أوىل
اإلسالمية ملا لقوا العدو بِ َظاه ِر دمشق ،وال َر َ
من الفطر ملجرد السفر ،بل إباح ُة ِ
الفطر للمسافر تنبي ٌه عىل إباحته يف هذه

أحق بجوازه؛ َّ
ألن القوة هناك ختتص باملسافر ،والقوة هنا له
فإنا ُّ
احلالةَّ ،
ِ
َّ
َّ
وألن املصلح َة
أعظم من مش َّقة السفر،
اجلهاد
وألن َم َش َّقة
وللمسلمني،
ُ
ِ
ِ
احلاصل َة ِ
املصلحة ِ
بفطر املسافِر»(((.
أعظم من
للمجاهد
بالفطر
ُ
أفطر من املجاهدين يف هنار رمضان بسبب السفر أو املش َّقة
راب ًعا :من َ

فيكفيه أن يصو َم َ
بدل األيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان ،كام قال

تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [البقرة.]185 :

وينبغي أن يعلم املجاهدون أن شهر رمضان من أعظ ِم مواس ِم
ِ
الطاعات وال ُقربات هلل عز وجلَّ ،
ينرص من عباده من
وإن اهلل تعاىل
ُ
فليتقووا عىل جهادهم بتقوى اهلل تعاىل
ينرصه وخيلص النية له تعاىل،
َّ
والتقرب إليه.
ُّ

كام أنَّه شهر وقعت فيه أعظم انتصارات األمة اإلسالمية بد ًءا من

غزوة بدر ،وفتح مكة ،وفتح األندلس ،وعني جالوت ،وغريها كثري،
ولعل ِمن برشى هذا الشهر العظيم هالك أعتى طغاة الشام قبله بأيام،
((( زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)50/2
156

الجـزء األول

وهلل احلمد واملنة.

ونسأله تعاىل أن يم َّن عىل إخواننا املجاهدين باهلداية والتوفيق،

والثبات عىل احلق ،وأن يربط عىل قلوهبم ،ويوحد صفوفهم ،وينرصهم

عىل عدوهم ،إنه سميع قريب جميب.
واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
نلحظ أن بعض الشباب املقاتلني يفطرون يف هنار رمضان أثناء اخلروج لبعض العمليات،
لكنهم أثناء ذلك يدخنون ،فام حكم ذلك؟
جواب املكتب العلمي:
اإلفطار للتقوي عىل مالقاة العدو جائز كام جاء يف الفتوى ،فإذا أفطر املجـاهد أبيح له كل

ما يباح للمفطر من طعام ورشاب وغريه.
وأما التدخني فهو حمرم سواء كان يف رمضان أو غريه ،واألدلة عىل حتريم الدخان معلومة
مشهورة.
فمن أفطر لسـبب مرشوع َّ
ودخن أثناء فطـره فهو آثم لتدخينه لكن ال يؤثر ذلك يف فطـره
أو صحة جهاده ،إال أنه ال جيوز له أن يرتخص بالفطر ابتداء ألجل التدخني.
وينبغي ملن ابتلوا هبذا األمر أن يستغلوا فرصة هذا الشهر الكريم للتخلص منه ،وينبغي عىل
إخواهنم من حوهلم أن ينصحوهم برفق ،ويدعوهم باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ وال يكونوا
عونا للشيطان عىل إخواهنم.
واحلمد هلل رب العاملني
السؤال الثاين:

هل جيوز للمجاهدين الذين خيرجون للعمليات اجلهادية الفطر يف البيوت أو أماكن
علم أننا نخرج يف بعض األحيان وال يتيرس لنا إكامل العملية؟ =
التجمع قبل االنطالق منها؟ ً
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= جواب املكتب العلمي:
جيوز للمجاهد الفطر ولو مل خيرج من بيته للتقوي عىل اجلهاد ،لكن ال يفطر إال بعد أن
يغلب عىل ظنه اخلروج للقتال.
فإن أفطر وخرج ،ومل جيد ً
قتال ورجع :ففطره صحيح ،وال إثم عليه ،وال يلزمه اإلمساك
بقية النهار ،لكن ال جيوز له املجاهرة بفطره.
واهلل أعلم
السؤال الثالث:
إذا استشهد املجاهد ,فهل عىل أهله قضاء ما أفطر من رمضان؟
جواب املكتب العلمي:
من مات وعليه صيام واجب:
مستمرا إىل حني وفاته أو استشهاده :فليس عىل أوليائه قضاء؛ ألنه
فإن كان عذر إفطاره
ً
معذور يف ذلك.
أما إن كان له قدرة عىل الصوم ومل يصم حتى مات :فإنه ُيطعم عنه ول ّيه عن ّ
كل يوم أفطره
بعض أهل العلم أن يصوم عنه ول ّيه عدد األيام التي أفطرها ؛
املجاهد مسكينًا ،وأجاز ُ
حلديث ا ْب ِن َع َّب ٍ
(جا َء َر ُج ٌل إِ َل النَّبِ ِّي َ ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ،إِ َّن ُأ ِّمي
اس ريض اهلل عنهام َق َالَ :
َت َو َع َل ْي َها َص ْو ُم َش ْه ٍرَ ،أ َف َأ ْق ِض ِيه َعن َْها؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :فدَ ْي ُن اهلل َأ َح ُّق َأ ْن ُي ْق َض) أخرجه
َمات ْ
البخاري ( ،35/3برقم  ،)1953ومسلم ( ،804/2برقم .)1148
فإن مل يصم أو مل يستطع الصوم.
واهلل أعلم.
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عنوة واالختطـاف
حكـم أخذ الزكـاة َ
لتمويـل الكـتائب

(((

السؤال:

يقوم بعض املنتسبني للثورة باختطاف أوالد األغنياء،

ويزعمون أن عندهم فتوى جتيز للحاكم أخذ املال من األغنياء
بالقوة ِمن أجل اجلهاد ولو كان عن طريق اخلطف ،ويذكرون
فيها َّ
أن أهل الشام أفتوا للمظفر قطز بجواز األخذ ِمن أموال
الناس لتمويل اجليش ،ويقولون َّ
بأن قادة املسلحني يقومون

مقام احلاكم يف ذلك .فهل ما يقوم به هؤالء املختطفون سائغ،

وما يستدلون به عىل أفعاهلم هذه صحيح؟ أفتونا مأجورين.

((( صدرت بتاريخ :االثنني  4رمضان 1433هـ ،املوافق 2012/7/23م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
بذل املال يف سبيل اهلل من ِّ
أن َ
أول :ال ريب َّ
أجل القربات إىل اهلل

عز وجل ،بل هو اآلن من اجلهاد الواجب عىل كل مستطيع لنرصة

املسلمني املستضعفني واملجاهدين يف سورية ،قال تعاىل﴿ :ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ﴾ [التوبة .]41 :وقد محلت األخبار ما يثلج الصدر ويقر
العني من نرصة إخواننا التجار للثورة ببذل أمواهلم يف أوجه اخلري،

وإرخاص السلع ختفي ًفا عىل الناس ،واملشاركة يف اإلرضاب تضامنًا مع
املستضعفني ،مع ما يف ذلك من املخاطرة بأنفسهم وممتلكاهتم.

ثان ًيا :األصل يف متويل اجليوش واملجاهدين أن يكون ِمن خزينة

الدولة ،ومن بذل الناس وإنفاقهم بطيب نفس ،وهذه هي سنة الرسول

ﷺ وسنة الصحابة الكرام وأهل العلم واجلهاد من بعده .ومل ُيؤثر عنه
ﷺ أنَّه أجرب أحدً ا عىل التربع ،أو أخذ ماله غص ًبا دون إذن حتى يف أشد

أوقات احلاجة؛ فمع حشد الروم يف تبوك لغزو املسلمني ،وشدة احلاجة،
وقلة املؤونة ،وبقاء عدد من الصحابة دون ٍ
عتاد أو دابة يركبوهنا -حتى

سميت هذه الغزوة بـ (غزوة العرسة) -مل يفرض النبي ﷺ عىل ٍ
أحد ِمن
التجار شي ًئا.
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بل كان من سنته ﷺ أنَّه إذا احتاج شي ًئا ،ومل جيد عنده ما يكفيه،

استدان إىل أن تأتيه الصدقة ،فقد ورد يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن
(ج َّه َز َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َج ْي ًشا َع َل إِبِ ٍل ِم ْن
العاص ريض اهلل عنهام أنَّه قالَ :
ِ
ِ
ِ
َاسَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺْ :اش َ ِت َلنَا إِبِ ًل
الصدَ َقة َحتَّى نَفدَ ْت َو َبق َي ن ٌ
إِبِ ِل َّ
ِ
ِ
ص ِم ْن إِبِ ِل َّ ِ ((( ِ
دِّيا إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف ْ
ت ْي ُت
م ْن َق َلئ َ
اش َ َ
الصدَ َقة إ َذا َجا َء ْت َحتَّى ن َُؤ َ َ
ِ
َي و َ ِ
ِ
ِ
ص((( َحتَّى َف َر ْغ ُتَ ،ف َأ َّدى َذلِ َك َر ُس ُ
ول اهلل
الثَّلث َق َلئ َ
ا ْل َبع َري بِال ْثن ْ ِ َ
ِ
الصدَ َق ِة)(((.
ﷺ م ْن إِبِ ِل َّ
ثال ًثا :إذا َخ َل ْت خزينة الدولة من املال وتقاعس أرباب األموال عن

واجبهم يف متويل وجتهيز املجاهدين ،فقد أجاز بعض أهل العلم للحاكم

إجبارهم عىل ذلك عند احلاجة .قال نجم الدين احلنفي يف كتابه (حتفة
الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك) »:إذا دعت احلاجة إىل جتهيز اجليش،
فإن كان يف بيت مال املسلمني ٌ
مال ...فال ينبغي لإلمام أن يتحكَّم عىل

أرباب األموال فيأخذ شي ًئا منهم من غري طيب أنفسهم ،فإنه حرام .فإن
مل يكن يف بيت املال ٌ
مال ،فال بأس بأن يتحكم اإلمام عىل أرباب األموال

ِ
ص) :مجع قلوص وهي الناقة الشابة.
((( معنىَ ( :قلَئ َ
ِ
ِ
((( معنى( :ا ْلب ِعري بِ ِ
ص) :كان يأخذ البعري ويدفع ثمنه بعريين
ال ْثن ِ ْ
َي َوالثَّلَث َقلَئ َ
َ َ
مؤجلني إىل أن تأيت إبل الصدقة.
((( أخرجه أبو داود ( ،8/3برقم  ،)2678وأمحد ( ،171/2برقم .)6593
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بقدر ما يتقوى به الذين خيرجون إىل اجلهاد»((( ،انتهى بترصف يسري.

راب ًعا :إجبار الناس عىل متويل اجليش واملجاهدين عند احلاجة ،أو عىل
ِ
ِ
الغري كأداء الزكاة ونحوها ،خمصوص
بحقوق
فعل الواجبات املتعلقة

باحلاكم املتمكن يف سلطانهَّ ،
فإن للسلطان واحلاكم يف الرشع ما ليس

لغريه .فإذا ُفقد هذا احلاكم ،فتنتقل سلطته -استثنا ًء من هذا األصل-
إىل أهل العلم والرأي من وجهاء الناس ممن ُيس ِّلم الناس بحكمهم،
وينزلون عند 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 الرشعي؛ فإن الرضورة تُقدَّ ر بقدرها.
ِ
ِ
ِ
السائل ال نرى شي ًئا من ذلك متحق ًقا ،فال ُيعرف
سؤال
وبالنظر إىل
حال الذين صدرت عنهم الفتوى ،وال ُيعلم أن األلوية والكتائب الكبرية

التي هلا شوكة ومنعة أ َّيدهتا ،بل هو فعل بعض األفراد واملجموعات
الصغرية مستندين إىل قوة السالح والتهديدٌ ،
وفرق بني ما يفرضه احلاكم

بقوته وسلطانه ،وبني ما يفرضه هؤالء بقوة سالحهم وهتديدهم.

أن احلصول عىل التمويل للمجاهدين غري ِّ
كام َّ
متعذر ،بل هو موجو ٌد

وهلل احلمد واملنة ،وقد بذل التجار والناس يف الداخل واخلارج من ذلك
((( ينظر :حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك ص (.)65
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الكثري ،فال حجة وال حاجة هلذه األساليب والطرق ،بل قد يؤدي هذا

األمر إىل عكس املقصود؛ إذ قد يرتدد بعض َمن يدعم املجاهدين طواعية
إذا انترشت مثل هذه األقوال واألفعال املستنكرة.

خامسا :أما االختطاف من أجل احلصول عىل ٍ
فدية من هؤالء التجار،
ً

وظلم واعتدا ٌء عىل الناس اآلمنني ،ومن أفتى به فقد قال
وبغي
منكر
ٌ
ٌ
فإنَّه ٌ

وزورا.
منكرا من القول
ً
ً

وهذا الفعل الشائن فيه حماذير ومنكرات عدة:

النبي ﷺّ :
(إن دماءكم،
 -1أخذ أموال الناس بغري حق ،وقد قال ُّ

وأموالكم ،وأعراضكم ،بينكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ،يف شهركم
هذا ،يف بلدكم هذا)(((.

 -2ترويع للمؤمنني اآلمنني ،وال َ ِ
ي ُّل ذلك يف دين املسلمني ،قال
ٌ
رسول اهلل ﷺ( :ال َ ِ
ُ
ي ُّل ملسل ٍم ْ
مسلم)(((.
أن ُي َر ّو َع
ً

ُ -3
ِ
ح َل
محل
السالح عىل املسلمني ،ويف احلديث الصحيحَ ( :م ْن َ َ
َع َل ْينَا الس َِّل َح َف َل ْي َس ِمنَّا)(((.

((( أخرجه البخاري ( ،24/1برقم  ،)67ومسلم ( ،1305/3برقم  :)1679من
حديث أيب بكرة .
((( أخرجه أمحد ( ،163/38برقم  ،)23064وأبو داود ( ،301/4برقم  :)5004عن
عبد الرمحن بن أيب ليىل قال :حدثنا أصحاب حممد .

((( أخرجه البخاري ( ،4/9برقم  ،)6874ومسلم ( ،98/1برقم  :)98من حديث ابن=
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ِ
ونرش الفتنة بينهم ،وقد قال ﷺَ ( :م ْن
مجاعة املسلمني،
تفريق
-4
ُ
ُ
ـر ُب َبر َهـا َو َف ِ
َخ َـر َج َع َل ُأ َّمتي َي ْض ِ
اج َر َهـاَ ،و َل َيت ََح َ
اشى ِم ْن ُم ْؤ ِمنِ َهـا،
َّ
َو َل َي ِفي لِ ِذي َع ْه ٍد َع ْهدَ ُهَ ،ف َل ْي َس ِمنِّي َو َل ْس ُت ِمنْ ُه)(((.
 -5إساءة للمجاهدين الصادقني وهلذه الثورة املباركة ،مما جيعل

األغنياء يرتاجعون عن دعمها.

 -6تشبه بأفعال النظام وشبيحته ،وبأفعال املجرمني الذين استغلوا

هذه الفوىض األمنية فاعتدوا عىل الناس ،فخطفوا أبناءهم وسياراهتم
وغري ذلك لطلب الفدية .بل قد يصل األمر إىل درجة احلرابة واإلفساد

يف األرض ،فيكون اخلاطف بقوة السالح من أجل املال حمار ًبا هلل ورسوله
بإيذاء هؤالء اآلمنني .فيجب عىل هؤالء التوبة إىل اهلل ،واإلقالع عن هذه
األعامل املشينة.

سادسا :وأما ما جاء يف السؤال من إفتاء علامء الشام للمظفر قطز
ً

بجواز أخذ املال من األغنياء :فالصحيح َّ
أن املظفر قطز مجع العلامء

واستشارهم يف األمر فقال العز بن عبد السالم رمحه اهلل« :إنَّه إذا طرق
العدو بالد اإلسالم وجب عىل العامل قتاهلم ،وجاز لكم أن تأخذوا من

الرعية ما تستعينون به عىل جهادكم ،برشط أال يبقى يف بيت املال يشء،
= عمر ريض اهلل عنهام.

((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم  )1848عن أيب هريرة .
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املذهبة((( واآلالت النفيسة ،ويقترص كل
وتبيعوا مالكم من احلوائص َّ
اجلند عىل مركوبه وسالحه ولتساووا هم والعامة ،وأما أخذ األموال من

العامة مع بقايا يف أيدي اجلند من األموال واآلالت الفاخرة فال .وانفض
املجلس عىل ذلك» انتهى من «النجوم الزاهرة»(((.

وال حجة يف هذه احلادثة ملوضوع السؤال ،فالذي أفتى بذلك هو

سلطان العلامء يف زمانه ،فأين هذا من حال الذين تفردوا بالفتوى

حاكم
املذكورة دون أهل العلم املشهود هلم؟ ثم إن املظفر قطز كان
ً
رشع ًيا له الشوكة والسلطة واملنعة ،فلو َف َرض ذلك فبام له من والية
وسلطان عىل الناس وليس بالسالح واخلطف والتهديد.

وتأمل كم وضع العز بن عبد السالم رمحه اهلل من القيود والرشوط،

وتشدد يف األمر مراعاة لألصل املحكم من حرمة األموال ،وهذا فعل

العلامء الربانيني .وسياق القصة يدل عىل انفضاض املجلس دون إجازة

األمر.

ساب ًعا :جيب عىل الثوار الصادقني املجاهدين أن ينصحوا أصحاب

هذه األفعال املستنكرة ،وأن حيذروهم من عواقبها ،فإن أرصوا عليها
املذهبة) :مجع حياصة ،وهي حزام رسج الدا َّبة ،وتطلق عىل حزام
((( معنى( :احلوائص َّ
أيضا ،و(ا ُمل َذ َّهبة) :املطلية بالذهب.
الرجل ً
((( النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة (.)73/7
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جترأ عىل هذه الفتوى أن يتقي اهلل،
فيجب ردعهم بالقوة .كام ننصح من َّ

وأن يرجع عنها ويعلن توبته منها ،وأال تأخذه العزة باإلثم ،فقد ثبت عن
(خ ْ ُي ْ
ني الت ََّّوا ُب َ
النبي ﷺ قولهَ :
ون)(((.
الَ َّط ِائ َ
نسأل اهلل تعاىل أن ينرص املجاهدين يف سبيله ،وأن يغنيهم من فضله،
ويرزقهم خشيته ومراقبته ،وهيدي َّ
ضال املسلمني ،وير َّدهم إليه ر ًدا
ً
مجيل ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،وآخر دعوانا

أن احلمد هلل رب العاملني(((.

((( أخرجه أمحد ( 198/3برقم  ،)13072والرتمذي ( ،659/4برقم  ،)2499وابن
ماجه ( ،1420/2برقم  :)4251من حديث أنس .
((( سؤال عن الفتوى:

ملاذا أتيتم ببعض كالم نجم الدين احلنفي وحذفتم بعضه؟ وخاصة أن عالقة الكالم
املحذوف بالبحث أقوى من الكالم املنقول؟ أم ألنه ال يوافق رأيكم؟
كامل« :فإن مل يكن يف بيت املال ٌ
هذا نص كالم نجم الدين احلنفي ً
مال فال بأس بأن يتحكم
صح أن أبا بكر
اإلمام عىل أرباب األموال بقدر ما يتقوى به الذين خيرجون إىل اجلهاد .وقد َّ
الصديق ريض اهلل عنه ،بعث بالبعوث بعد وفاة رسول اهلل  من مال األغنياء .وهكذا
فعل عمر بن اخلطاب  ،وكان يعطي الغازي فرس القاعد .انظر :حتفة الرتك فيام جيب
أن يعمل يف امللك».
جواب املكتب العلمي:
تكملة الكالم ليس فيه مزيد داللة عىل املوضوع:
صح أن أبا بكر الصديق »...تابع ملا قبله :فال فائدة كبرية من
فلو قلنا إن معنى قوله «وقد ّ
ذكره؛ ألن أبا بكر وعمر ريض اهلل عنهام هم من احلكام الذين قال فيهم اإلمام نجم الدين
=
«فال بأس بأن يتحكم اإلمام عىل أرباب األموال».
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ربا ،وأين ذلك من أخذ
= وقد أرشنا يف الفتوى إىل ضوابط أخذ احلاكم من أموال الناس ج ً
بعض املسلحني بقوة السالح واالختطاف؟
صح أن أبا بكر الصديق »...مستأنفة لكالم جديد ،وال تدل أنَّ م
وقد تكون مجلة «وقد ّ
كانوا يكرهون األغنياء عىل التربع ،بل معناها :أهنم كانوا يرسلون البعوث من أموال
ٍ
األغنياء التي يؤدوهنا زكاة أو تربعا ،وقد كانت تربعاهتم بطيب ٍ
إجبار أو إكراه،
نفس دون
والسري وأقوال أهل العلم شاهدة عىل ذلك.
وكتب التاريخ ِّ
واحلمد هلل رب العاملني.
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حكم اسـتهداف املنتسبني لألجهزة
األمنية مبخـتلف قطـاعاتها

(((

السؤال:

ما حكم مهامجة جنود النظام السوري وشبيحته إذا مل

هيجموا عىل الناس أو يؤذوهم؟ أو كانوا يف مناطق بعيدة مل
يرتكبوا أي خمالفة؟ وهل هناك فرق بينهم وبني بقية القطاعات
األمنية كالرشطة واملخابرات وغريها؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  7رمضان 1433هـ ،املوافق 2012/7/26م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :ينبغي أن نعلم ّ
أن النظام السوري القائم نظام كافر جمرم،

وإجرامه أشد من إجرام الصهاينة املغتصبني .ويعتمد هذا النظام يف

إجرامه عىل عدة مؤسسات أمنية :اجليش النظامي بجميع اختصاصاته،

والقوات األمنية بجميع أفرعها ،واملخابرات ،والشبيحة املرتزقة ،وكل

هؤالء يمثلون جسدً ا واحدً ا ،وكلهم مشرتكون يف اجلريمة -مع تفاوت
بينهم -سـواء من بارش منهم القتل والتعـذيب واهلدم واالغتصـاب،

حارسا يف
أو كان مد ًدا هلم بطبابة أو بتزويد طعام أو معلومات ،أو كان
ً

مقيم عىل حاجز ،أو مراب ًطا يف مهجع.
معسكر ،أو ً

بل َّ
وتكثري لسواده ،ومجهور الفقهاء
دعم له
إن جمرد وجودهم يف ص ِّفه ٌ
ٌ

عىل َّ
الر ْد َء (أي ا ُملعني للفاعل األصيل) له حكم املبارش للعمل ،قال
أن ِّ
الرسخيس رمحه اهلل يف «املبسوط»« :هذا حكم متع ّلق باملحاربة ،فيستوي

الر ْد ُء واملبارش ،كاستحقاق السهم يف الغنيمة»((( .وقال ابن تيمية
فيه ِّ

بعضها
كانت ُمتنع ًة،
رمحه اهلل يف «جمموع الفتاوى»« :ال َّطائفة َّلا
ْ
يمنع ُ
ُ
ِ
ِ
صارت ك ّ
الواحد»(((.
خص
َالش
بعضا،
ْ
ً
((( املبسوط للرسخيس (.)198/9
((( جمموع الفتاوى (.)83/14
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ِ
ممتنعني،
صاروا
بعضها
أيضا« :وال َّطائفة إ َذا
َ
انترص ُ
وقال ً
ببعض ،حتّى ُ
َ
ِ
مشرتكون ِف ال َّث ِ
َ
والعقاب كاملجاهدي َن»(((.
واب
فهم
وبناء عىل هذاَّ :
فإن كل منتسب للجيش أو األمن أو املرتزقة من

مبارشا للقتال ،أو خل ًّيا عنه
الشبيحة جيوز استهدافه وقتله ،سواء كان
ً

حلراسة ،أو لبعده عن ساحات القتال.

ثان ًيا :جيب عىل كل عسكري أو مستخدم مدين رشيف أن ينشق عن

هذا النظام؛ َّ
فإن هذه األنظمة اجلربية ال تقوم إال عىل الدائرة الضيقة

املحيطة هبا ،التي تعتمد عليها يف ظلمها ،قـال تعـــاىل﴿ :ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ﴾ [هود.]113 :

ِ
ش َار الن ِ
َّاس،
وقال رسول اهلل ﷺَ ( :ل َي ْأتِ َ َّ
ي َع َل ْيك ُْم ُأ َم َرا ُءُ ،ي ِّ
قربون َ
ون الص َ
َو ُي َؤ ِّخ ُر َ
َّل َة َع ْن َم َو ِاقيتِ َهاَ ،ف َم ْن َأ ْد َر َك َذلِ َك ِمنْك ُْم َف َل َيكُو َن َّن َع ِري ًفا
شطِ ًيا وال جاب ًيا وال خازنًا)(((.
َو َل ُ ْ

((( جمموع الفتاوى (.)311/28

((( أخرجه ابن حبان ( ،446/10برقم  ،)4586وأبو يعىل ( ،362/2برقم :)1115
من حديث أيب سعيد وأيب هريرة ريض اهلل عنهام.
ويتعرف احلاكم منه
ومعنى( :العريف) :القائم عىل أمور اجلامعة من الناس ،ييل أمورهم،
َّ
عىل أحواهلم ،و(الرشطي) :الرشطة معروفون ،وهم حفظة األمن يف البالد ،و(اجلايب):
الساعي الذي يبعثه احلاكم لتحصيل الزكاة ومجعها من الناس ،و(اخلازن) :الذي ُيزن
َّ
عنده املال.
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ٌ
خياط البن املبارك« :أنا أخيط ثياب السالطني ،فهل ختاف عيل
وقال

أن أكون من أعوان الظلمة؟ قال :ال ،إنام أعوان الظلمة من يبيع منك
اخليط واإلبرة ،أما أنت فمن الظلمة أنفسهم»!

ثال ًثا :ينبغي التفريق بني مؤسسة يعتمد عليها النظام يف إجرامه

كاملؤسسة العسكرية واألمنية ،وبني مؤسسة للدولة ال يبارش من خالهلا
النظام إجرامه ضد الشعب كوزارات اخلدمات ً
مثل ،أو بعض القطاعات
التي ليس من اختصاصها مالحقة الثائرين أو املجاهدين كعنارص رشطة
املرور أو الدفاع املدين أو اجلوازات ونحوهم .فهؤالء حيرم استهدافهم

بقتل أو قتال إال إذا شاركوا يف االعتداء عىل الناس ،ومثلهم موظفو
الدولة يف سائر الوزارات.

كام أنَّه جيوز للمنتسبني هلذه األجهزة التي ليس فيها اعتدا ٌء عىل

اآلمنني البقاء فيها برشط عدم اإلرضار بالناس أو إعانة الظاملني ،قال
(س َيك ُ
ُون َب ْع ِدي ُأ َم َرا ُءَ ،ف َم ْن َد َخ َل َع َل ْي ِه ْم َف َصدَّ َق ُه ْم بِك َِذ ِبِ ْم َو َأ َع َانُ ْم
ﷺَ :
ٍ
ِ
ِ
ِ
َع َل ُظ ْلم ِه ْم َف َل ْي َس منِّي َو َل ْس ُت منْ ُهَ ،و َل ْي َس بِ َو ِارد َع َ َّل ْ َ
ال ْو َضَ ،و َم ْن َل ْ
َيدْ ُخ ْل َع َل ْي ِه ْم َو َل ْ ُي ِعن ُْه ْم َع َل ُظ ْل ِم ِه ْم َو َل ْ ُي َصدِّ ْق ُه ْم بِك َِذ ِبِ ْم َف ُه َو ِمنِّيَ ،و َأنَا
ِ
ال ْو َض)(((.
منْ ُهَ ،و ُه َو َو ِار ٌد َع َ َّل ْ َ
((( أخرجه النسائي ( ،160/7برقم  ،)4208والرتمذي ( ،525/4برقم  :)2259من
حديث كعب بن عجرة .
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راب ًعا :الواجب عىل الثوار واملجاهدين مراعاة املصلحة ،والنظر يف

املآالت ،وتقديم األهم فاألهم عند استهدافهم لعنارص النظام وقواته.

ف ُيبدأ بدفع األخطر واألكثر رضاوة عىل الناس ،وال ينصح باالشتغال
باألهداف البعيدة أو الثانوية التي ال هتاجم اآلمنني وال تقوم بإزعاجهم،

وليس منها رضر أو خطر مبارش ،إال إذا كان يف مهامجتها مصلحة راجحة

كتأمني بعض املنشقني ،أو االستيالء عىل مستودعات السالح والذخرية،
ونحو ذلك مما يراه القادة امليدانيون.

فتكثري اجلبهات من غري حاجة ومن غري قدرة عىل التعامل معها

ٌ
عمل ينأى عنه أصحاب اخلربة العسكرية ،وينهى عنه الرشع احلكيم،
واملقاتل احلكيم ال يرتك الفرض ويشتغل باملباح ،وال ينشغل باملفضول

عن الفاضل.

نسأله سبحانه وتعاىل النرص عىل هذا النظام املجرم بجيشه وخمابراته

وشبيحته ،اللهم بك نصول ،وبك نجول ،وبك نقاتل ،وال حول وال قوة
إال بك ،واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( سؤال عن الفتوى:
هل من املمكن أن ترشحوا ما معنى هذا احلديث ،وهل حيوي صحيح مسلم عىل أحاديث
غري صحيحة أو موضوعة :عن عوف بن مالك  عن رسول اهلل  قال( :خيار أئمتكم

الذين حتبوهنم وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ،ورشار أئمتكم الذين
تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم قيل :يا رسول اهلل أفال ننابذهم بالسيف؟ =
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= فقال :ال ،ما أقاموا فيكـم الصـالة ،وإذا رأيتم من والتكم شـي ًئا تكرهونه فاكرهوا
عمـله وال تنزعوا يدً ا من طاعة) أخرجه مسلم.
جواب املكتب العلمي:
اتفقت األمة عىل تلقي صحيحي البخاري ومسلم رمحهام اهلل بالقبول ،فهام أصح كتابني
بعد كتاب اهلل تعاىل.
أما احلديث املذكور :فهو من األحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي  التي رواها اإلمام
مسلم ( ،1481/3برقم  )1855وغريه ِمن أئمة العلم.
ولعل السائل يريد اإلشارة إىل ما يف احلديث عن عدم قتال احلكام ،بينام الفتوى تشري إىل
جواز قتال هذا النظام ،واجلواب:
ال بد الستنباط حكم رشعي من اجلمع بني بقية النصوص يف املسألة ،والنظر يف رشح وفهم

أهل العلم هلا.
ويف هذا احلديث :هنى الرسول  عن اخلروج عىل احلاكم الظامل بالسالح تغلي ًبا جلانب
مقيم حلكم اهلل تعاىل كام ورد يف احلديث (ما أقاموا
استقرار املجتمع وأمنه ،ما دام احلاكم ً
الصالة فيكم).
أما النظام السوري فهو نظام كافر جمرم ينطبق عليه حديث عبادة بن الصامت َ ( :د َعانَا
ول اهلل َ فبايعنَاهَ ،فك َ ِ
َر ُس ُ
الس ْم ِع َوال َّطا َع ِة ،يف َمن َْشطِنَا
َ َْ ُ
َان ف َيم َأ َخ َذ َع َل ْينَا َأ ْن َبا َي َعنَا َع َل َّ
سنَا َو ُي ْ ِ
َو َمك َْر ِهنَاَ ،و ُع ْ ِ
سنَاَ ،و َأ َث َر ٍة َع َل ْينَاَ ،و َأ ْن الَ ُنن َِاز َع األَ ْم َر َأ ْه َل ُهَ ،ق َال :إِالَّ َأ ْن ت ََر ْوا
احا ِعنْدَ ك ُْم ِم َن اهلل فِ ِيه ُب ْر َه ٌ
ان) رواه البخاري ( ،47/9برقم  ،)7056ومسلم
ُك ْف ًرا َب َو ً

( ،1470/3برقم .)1709
ثم إن النظام هو من ابتدأ االعتداء عىل الناس بالقتل والتدمري واالعتداء عىل األعراض،
وما جيري من قتاله إنام هو دفاع عن النفس وردع ألذاه.
واحلمد هلل رب العاملني.
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الرتدد عىل معسكرات الشبيحة لرشاء
املرسوقات

(((

السؤال:

ما حكم من يرتدد عىل معسكرات الشبيحة وجنود النظام،

ليشرتي منهم املواد املغتصبة أو املرسوقة من بيوت املواطنني،

ليبيعها عىل الناس ،أو ليستخدمها يف أموره الشخصية؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  13رمضان 1433هـ ،املوافق 2012/8/1م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني:

ً
حمرم ،بل من
أول :االعتداء عىل أموال الناس بالرسقة أو الغصب َّ

كبائر الذنوب؛ ألنه من أكل أموال الناس بالباطـل ،قــال تعــاىل:

﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [البقرة ،]188 :وملا جاء من الوعيد
ِ ِ ِِ
ب اللَُّ َل ُه الن ََّار
يف قوله ﷺَ ( :م ِن ا ْق َت َط َع َح َّق ا ْم ِر ٍئ ُم ْسل ٍم بِ َيمينه َف َقدْ َأ ْو َج َ
ِ
َان َش ْي ًئا َي ِس ًريا َيا َر ُس َ
النَّ َةَ ،ف َق َال َل ُه َر ُج ٌلَ :وإِ ْن ك َ
ول اللَِّ؟ َق َال:
َو َح َّر َم َع َل ْيه ْ َ
ِ ِ
ٍ (((
السواك.
َوإِ ْن َقضي ًبا م ْن َأ َراك )  ،و(األراك) :عود ِّ

فواجب املسلم احلرص عىل إطابة مطعمه ومرشبه ،فـ (إِ َّن ُه َل َيدْ ُخ ُل
النَّ َة َلم َنب َت ِمن سح ٍ
ت(((؛ الن َُّار َأ ْو َل بِ ِه) ،كام ثبت عن النبي عليه
ْ ُ ْ
َْ ْ ٌ َ

الصالة والسالم(((.

ثان ًيا :ارتياد معسكرات الشبيحة املجرمني لرشاء ما رسقوه أو اغتصبوه

من بيوت املواطنني أو أمالك الدولة العامة -مع العلم أو َغ َلبة الظ ِّن
حمرم ،وذلك َلِا يأيت:
بكونه مرسو ًقا أو مغتص ًبا -عمل َّ
أ -رشاء هذه املواد املغتصبة أو املرسوقة صورة من صور التعاون

((( أخرجه مسلم ( ،122/1برقم .)137
ٍ
ِ
السحت هو املال احلرام.
((( معنىَ ( :ن َب َت م ْن ُس ْحت)ُّ :
((( أخرجه الرتمذي ( ،753/1برقم  )614من حديث كعب بن عجرة  ،وقال:
حديث حسن غريب .وأخرجه أمحد ( ،332/22برقم  )14441يف مسند جابر .
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عىل اإلثم والعدوان؛ َلِا فيها من تشجيع هؤالء وإقرارهم عىل ارتكاب
املنكرات ،وإعانة هلؤالء املجرمني عىل حرب الشعب وإذالله ،وتفويت

هذه السلع واألموال عىل املالكني احلقيقيني ،قال تعاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷ﴾ [املائدة.]2 :

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه لعن َمن أعان آكل الربا وشارب اخلمر يف

معصيتهم ،واملشرتي للمرسوق يعني السارق عىل االستمرار يف رسقته

وظلمه ،كام يعني املشرتي للخمر صانعها وبائعها وشارهبا.

ب -من رشوط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكًا

تا ًّما أو مأذونًا له يف بيعها ،وهؤالء املغتصبون أو السارقون من الشبيحة
واجلنود ال يملكون هذه املواد ملكية رشعية؛ لذلك ال جيوز رشاؤها

منهم ،فهي مازالت يف ملك أصحاهبا املرسوقة أو املغصوبة منهم.

ثال ًثاَ :من اشرتى من هذه السلع املرسوقة فيجب أن يتوب إىل اهلل

نصوحا وال يعود إىل مثل ذلك ،ومن التوبة أن ير ِّد
تعاىل من ذلك توبة
ً
هذه املرسوقات واملغصوبات إىل أصحاهبا إن علمهم ،فإن مل يعلمهم
فليتصدق عنهم بثمنها عىل الفقراء واملحتاجني.

راب ًعا :عىل املواطنني أن يتعاونوا مع الكتائب املجاهدة يف إيقاف

هؤالء عن جرائمهم ،والسعي إىل ر ّد هذه األموال املغتصبة أو املرسوقة
إىل أصحاهبا سوا ًء كان بأخذها منهم بالقوة ،أو رشائها منهم ودفعها إىل
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أصحاهبا ،حتقي ًقا لقوله تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ﴾
.]2

[املائدة:

قال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الفتاوى»« :وإن كان الذي معهم [أي:

التتار] أو مع غريهم أموال ُيعرف أهنم غصبوها من معصوم :فتلك
اشتيت عىل طريق االستنقاذ
ال جيوز اشرتاؤها ملن يتملكها ،لكن إذا ُ
لترصف يف مصارفها الرشعية فتعاد إىل أصحاهبا إن أمكن ،وإال رصفت
يف مصالح املسلمني :جاز هذا»(((.
واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( جمموع الفتاوى (. )276/29

((( سؤال عن الفتوى:
السؤال األول:
فكيف بمن يتذرع من العاملني يف املجال اخلريي يف قرى املهجر داخل سورية برشاء
رخيصة الثمن لتوزيعها عىل املهجرين من محص ممن يسكن مناطقهم؟! بدعوى أنه ستُباع
وأهلها احلقيقيون أوىل باالنتفاع هبا ،وأوفر ثمنا عىل أهل اخلري القائمني عىل إيوائهم؟!
جواب املكتب العلمي:
األصل يف هذه املرسوقات أال تشرتى ،لكن أجاز أهل العلم رشاء هذه املرسوقات لردها
إىل أهلها إن مل يكن هناك طريق آخر ،وإال فاألصل نزعها من أولئك املجرمني.
فال جيوز التوسع يف ذلك إىل هذه األعامل املذكورة التي هي خارج احلاجة املبيحة للرشاء،

بل قد تؤدي إىل تشجيع هؤالء عىل الرسقة ،ورواج بضائعهم وارتفاع أسعارها.
لذا يبقى األصل فيها ما ذكر يف الفتوى ،واهلل أعلم.
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حكم قرص الصالة والفطر يف رمضان
للمقيمني يف مخيامت الالجئني
(((
السوريني

السؤال:

نحن الالجئني السوريني نقيم يف أحد خميامت تركيا ،منّا من له أشهر

معدودة ومنا من هلم أسابيع أو أيام ،وال ندري متى نعود إىل ديارنا،

وتنقيض معاناتنا ،فهل نرتخص برخص السفر كالقرص واجلمع للصلوات،
علم أن األمر املستقر يف املخيم واملعمول به هو
واإلفطار يف هنار رمضان؟ ً

األذان لكل وقت ،والصالة لوقتها وبتاممها ،والصيام يف رمضان.

وقد حصل كثري من اخلصومات وارتفاع األصوات يف املساجد بسبب

اخلالف يف ذلك ،وتشوش الناس من ذلك ،ومنهم كثريون مل يعرفوا

الصالة والصيام قبل ذلك يف حياهتم ،وجياهرون باإلفطار والتدخني يف

هنار رمضان بحجة أن هناك من يفتيهم أهنم مسافرون.

((( صدرت بتاريخ :السبت  16رمضان 1433هـ ،املوافق 2012/10/4م.
ِ
ً
املهجرين من
تفصيل بعد سنوات ِمن الثورة مع وضوح وضع
[ثم صدرت فتوى أكثر
ّ
للمهجرين وأهل املخيامت؟،
مدهنم وبيوهتم ،بعنوان :ما حكم الرتخص برخص السفر
َّ
ورقمها ( )109وستأيت يف اجلزء الثاين].
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فرج عن إخواننا الالجئني ،وأن يصربهم ،وأن يقمع
فنسأله تعاىل أن ُي ّ

عدوهم ،وأن يعيدهم إىل ديارهم منصورين غانمني.

ً
أول :رشع اهلل سبحانه وتعاىل للمسافر قرص الصالة ومجعها ،وفطر

رمضان؛ ختفي ًفا عنه ورمحة به ،قال تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النساء ،]101 :ومعنى (رضبتم)

أي سافرتم.

وقال سبحانه﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

مسافرا فله الفطر
مريضا أو
ﭾ ﭿﮀ ﴾ [البقرة ،]184 :واملعنى :من كان
ً
ً
يف رمضان ،وعليه صيام األيام التي أفطرها بعده.

أن املسافر إذا نوى اإلقامة يف ٍ
ثان ًيا :ذهب مجهور الفقهاء إىل َّ
بلد ما فقد

مقيم ،يلزمه إمتام الصالة والصيام ،ثم
انقطعت نيته عن السفر ،وأصبح ً
اختلفوا يف حتديد مدة اإلقامة:

فمنهم َمن يرى أن املسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع

حكم السفر يف حقه ويلزمه اإلمتام ،ومنهم من يرى أن املسافر إذا نوى

إقامة أكثر من مخسة عرش يو ًما أتم صالته ،ومنهم من يرى أهنا تسعة عرش
يو ًما ،ومنهم من يرى أن املسافر إذا مل ينو االستيطان أو اإلقامة املطلقة
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(وهي غري املقيدة بزمن أو عمل) فإن أحكام السفر ال تزال باقية عليه،

سواء نوى إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكثر.

ِّ
ولكل فريق ِمن العلامء دليله ،ليس
واخلالف يف هذه املسألة قديم،

هذا مقا َم بسطها.

ثال ًثا :من مقاصد الرشيعة اإلسالمية مجع الكلمة وتقليل اخلالفِ ،
ومن

َث َّم كان مذهب الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل مجع كلمة املسلمني وتوحـيدها ما

رأي فقهي ُيالف اآلخرين.
مل يكن يف ذلك إثم ،ولو كان لبعضهم ٌ

أتم عثامن بن عفان  الصالة الرباعية يف موسم احلج بمنى
فعندما َّ

ً
متأول ،عارضه ابن مسعود  وقال له« :صليت مع النبي ﷺ ركعتني،

ومع أيب بكر ركعتني ،ومع عمر ركعتني!» فلام أرص عثامن عىل رأيه :صىل

صليت مع رسول اهلل
معه ابن مسعود ،فقيل له :كيف تصيل أرب ًعا وقد
َ
ﷺ وأيب بكر وعمر ركعتني؟ فقال« :اخلالف رش» ،واحلديث عند أيب
داود(((.

فهذا ابن مسعود  مل يشأ أن خيالف اجلامعة وينفرد عنهم بيشء،

ويتخلف عن الصالة معهم؛ بعدً ا عن اخلالف.

فكذلك من كان يرى رأ ًيا خمال ًفا ملا عليه عامة الناس مما يسوغ فيه
ِ
ص عىل اجلهر به ،أو إظهار املخالفة فيه بالدعوة
اخلالف :ال ينبغي له أن ُي َّ

((( أخرجه أبو داود ( ،602/1برقم .)1960
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إليه؛ ملا فيه من التفرقة للصف ،وإيقاع العداوة بني الناس ،وإشغاهلم عام

هو أهمً ،
فضل عن أن يشغب عليهم بذلك يف مساجدهم برفع الصوت
وإثارة اجلدل؛ َّ
فإن املساجد إنام أقيمت لذكر اهلل تعاىل ،قال اإلمام النووي

رمحه اهلل يف «املجموع»« :تكره اخلصومة يف املسجد ورفع الصوت فيه»(((.
راب ًعا :بام أن األمر املستقر يف املخيامت هو :إقامة الصالة لوقتها

وبتاممها ،ويؤذن هلا ،فيجب عىل أهل املخيامت أن يصلوا بصالة أئمتهم،

وال يتخلفوا عن اجلامعة ،ف َع ْن َأبِى ُه َر ْي َر َة َق َالَ ( :أتَى النَّبِي ﷺ َر ُج ٌل
ول اهلل إِ َّن ُه َل ْي َس ِل َق ِائدٌ َي ُقو ُد ِن إِ َل ا َْل ْس ِج ِدَ .ف َس َأ َل َر ُس َ
َأ ْع َمى َف َق َال َيا َر ُس َ
ول

ِِ
ص َل ُهَ ،ف َل َّم َو َّل َد َعا ُه َف َق َال:
ص َل ُه َف ُي َص ِّل ِف َب ْيتهَ ،ف َر َّخ َ
اهلل ﷺ َأ ْن ُي َر ِّخ َ
ِ
ب)((( ،ويف رواية عند
الصالَة؟ َف َق َالَ :ن َع ْمَ .ق َالَ :ف َأ ِج ْ
َه ْل ت َْس َم ُع النِّدَ ا َء بِ َّ
اإلمام أيب داود :قال النبي ﷺ( :الَ َأ ِجدُ َل َك ُر ْخ َص ًة)(((.
فمن فاتته صالة اجلامعة مع الناس فإن كان يرى أنه ممن حيق له

قرصا.
الرتخص بأحكام السفر فله أن يصليها ً

خامسا :أما الصيام ّ
حق املسافر واألبرأ لذ ّمته أن
فإن األفضل يف ّ
ً

يصوم مع الناس يف رمضان إن كان ال يشق عليه ،وقد جيب يف حق من مل
((( املجموع رشح املهذب (.)175/2

((( أخرجه مسلم ( ،452/1برقم .)653

((( أخرجه أبو داود ( ،206/1برقم .)552
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يعتد الصوم قبل ذلك؛ خشية أال يقضيه أبدً ا.

وإن َّ
ترخص فأفطر فال ينبغي له اجلهر بالفطر أمام الصائمني ويف

أماكنهم العامة وطرقاهتم؛ احرتا ًما لصيامهم ومشاعرهم ،وجتن ًبا للفرقة
واالختالف بني مجاعة املسلمني.

أما إن كان فطره ألجل الدخان والشيشة (النارجيلة) فال جيوز؛

ألن تناوهلا يف األصل حمرم لكوهنا من اخلبائث ،وما فيها من الرضر

عىل صحة املدخن ومن معه ،وقد قال تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ

ض َر
ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [األعراف ،]157 :وقال رسوله ﷺ( :الَ َ َ
ِ
ض َار)(((.
َوالَ َ
نسأل اهلل تعاىل أن هيدينا رشدنا ،وأن يرينا احلق ح ًقا ويرزقنا اتباعه،

ويرينا الباطل ً
باطل ويرزقنا اجتنابه.

وصىل اهلل ،وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني(((.

((( أخرجه أمحد ( ،313/1برقم  ،)2867وابن ماجه ( ،784/2برقم  :)2341من
حديث عبادة بن الصامت .
((( تعقيب ِمن أحد طلبة العلم:
خريا عىل هذا الفتوى املتوازنة التي تراعي مقاصد الرشيعة ،ولو سمحتم يل بام
جزاكم اهلل ً
عندي من بضاعة أن أؤكد عىل بعض املعاين التي وردت يف فتواكم:
اتفقت كلمة املذاهب اإلسالمية األربعة احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة عىل ّ
أن َمن

أقام بمكان حلاجة ينتظر انقضاءها ،وقد علم أهنا ال تنقيض إال يف أكثر من أسابيع  -كام هو
احلال يف املخيامت حيث ان استقرار األحوال يف سورية حيتاج ألسابيع يف أحسن األحوال= -
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= أقول :اتفقوا عىل عدم جواز الرتخص برخص السفر واحلالة هذه ،وعىل هذا فام جيري يف
املخيم من إمتام الصالة يف املساجد وعدم الفطر يف رمضان أمر حسن جيد يشكر القائمون
عليه.
وقد ظهر من السؤال أن هناك من يفتي بقرص الصالة والفطر يف رمضان بحجة بقاء وصف
السفر تقليدا لبعض الفقهاء ،وهذا أمر غري مسلم فالبقاء يف املخيامت هذه املدة الطويلة،
وكوهنا باقية ألسابيع عىل أحسن األحوال قرينة واضحة عىل انقطاع وصف السفر
وأحكامه ،وعىل هذا فتنزيل كالم الفقهاء القائلني بالرتخص عىل هذه احلالة أمر مشكوك
البي بل ينبغي عىل
فيه ،وإذا كان كذلك فال يعمل باألمر املشكوك فيه و ُيرتك الواضح ّ
املسلم أن يتوقى الشبهات وأن حيتاط لدينه عمال بقول النبي عليه الصالة والسالم( :فمن

اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه) .وتوقي الشبهات واحلالة هذه يكون برتك العمل
بأحكام السفر .
واملتخصصون بالفقه يعلمون غموض وصعوبة أحكام القرص ،وعىل هذا فينبغي من
وطرح األقوال ُجزافا  ،وحتميل كالم العلامء ما ال حيتمل  ،السيام
اجلميع عدم االستعجال
َ
ونحن أمام نازلة مل يتكلم فيها العلامء رصاحة.
وإذا ُقدِّ ر أن هناك يف املخيامت طالب علم متمكن اكتملت عنده أهلية الفتوى ،ورأى بقاء
امرا آخر أوجب عليه وهو ترك النزاع واخلصومة
أحكام السفر يف حقه فعليه أن يستحرض ً
فتحريمها من قطعيات الرشيعة ،وله أن يعمل برخصة القرص يف خاصة نفسه يف حال فاتته
الصـالة مع اجلامعة وإال فإن األصـل أن يصـيل مع اجلامعة يف املسـجد متا ًما غري قصـر،
وال ُياهر بذلك عند عامة الناس ف ُيفسد أكثر ممّا يصلح ،وحيتج بفعله من ال يقيم لرشع اهلل
وزنًا ،وهذا ليس من احلكمة يف يشء.
واحلمد هلل رب العاملني.
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صالة الجمعـة والجامعـة يف ظـل
القصـف والحصـار

(((

السؤال:

كيف نؤدي صالة اجلمعة يف ّ
ظل احلصار والقصف املتواصل
الذي تعيشه كثري ِمن املدن السورية؟ وهل لنا أن نقرص الصالة،

أو نجمع بني الصالتني؟ وكيف يصيل املجاهدون يف حال

االشتباك مع جيش النظام؟ وهل هلم تأخري الصالة عن وقتها؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  21رمضان 1433هـ ،املوافق  2012/8/9م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :ذهب مجهور الفقهاء إىل مرشوعية أداء اجلمعة واجلامعة يف

املسجد ،وهي من شعائر اإلسالم الظاهرة التي ينبغي احلرص عليها،
وعدم التفريط فيها إال لعذر:

ففي صالة اجلامعة ورد قوله تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [البقرة ،]43 :ومعنى« :مع الراكعني» أي مجاعة مع
املصلني.

وقوله ﷺ لألعمى الذي جاء يستأذنه يف ترك صالة اجلامعة( :هل
ِ
ب)((( .ويف رواية عند أيب
بالصالة؟ قال :نعم .قالَ :ف َأ ِج ْ
تسمع النداء َّ
ُ
داود( :ال َأجدُ َ
لك ُرخص ًة)(((.

ويف صالة اجلمعة قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

ي َأ ْق َوا ٌم َع ْن
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [اجلمعة ،]9 :وقال ﷺَ ( :ل َينْت َِه َ َّ
المع ِ
ِ
ات َأ ْو َل َي ْختِ َم َّن اهلل َع َل ُق ُل ِ
ني)(((.
وبِ ْم ُث َّم َل َيكُو ُن َّن ِم َن ا ْل َغافِ ِل َ
َو ْدع ِه ُم ْ ُ ُ َ

((( سبق ص (.)181
((( سبق ص (.)181

((( أخرجه مسلم ( ،591/2برقم  )865عن ابن عمر وأيب هريرة . 
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ومعنى الطبع واخلتم عىل القلب :حجب التوفيق واهلداية عنه.

عذر كاخلوف
عمن كان له ٌ
ثان ًيا :تسقط اجلمعة واجلامعة يف املسجد َّ

عىل النفس أو املال أو العرض ،وجيوز هلم أداؤها يف املكان الذي يقيمون
فيه من بيت أو ملجأ ،ونحو ذلك.

كام تسقط اجلمعة واجلامعة يف املسجد عن أهل املدن التي تتعرض

باملارة ليؤذوهـم
للقصف ،أو ينترش فيها القناصة واجلنود املرتبصـون َّ
أو يعتقلوهم ،أو يرسي فيها حظر التجول ،ويكون يف خروجهم للصالة
مظنة رضر حمض ،بل قد يكون يف ذلك تعريض النفس للهالك ،فيصيل

الناس يف أماكنهم فرا ًدا 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 القصـف 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.

ثال ًثا :األصل أن تُصىل 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 بالقتـال
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أو مداواة اجلرحى ،أو املرابطة يف األحياءُ ،في َّخص هلم اجلمع بني الظهر

والعرص ،وبني املغرب والعشاء ،مجع تقديم أو تأخري ،حسب األيرس هلم.

ويدل عىل جواز اجلمع بني الصالتني بسبب احلرج واملشقة :ما رواه
مسلم يف صحيحه عن س ِع ِ
يد ْب ِن ُج َب ْ ٍي َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس ريض اهلل عنهام َق َال:
َ
ب وا ْل ِع َش ِ
ي ال ُّظ ْه ِر َوا ْل َع ْ ِ
(ج َع َر ُس ُ
اء ،بِا َْل ِدين َِةِ ،ف
ول اهلل ﷺ َب ْ َ
ََ
صَ ،وا َْل ْغ ِر ِ َ
ِ
ٍ
ف ،و َل م َط ٍرُ ،ق ْل ُت ِلب ِن َعب ٍ ِ
ي ِر َج
ْ َّ
اس :ل َ َف َع َل َذل َك؟ َق َال :ك َْي َل ُ ْ
َغ ْ ِي َخ ْو َ َ
ي ِر َج ُأ َّم َت ُه)(((.
ُأ َّم َت ُه) .ويف لفظَ ( :أ َرا َد َأ ْن َل ُ ْ
وقد نقل النووي رمحه اهلل يف «رشح مسلم» أقوال أهل العلم يف رشح

ٌ
حممول عىل اجلمع بعذر املـرض
احلديث ،ثم قال« :ومنهم من قال هو

أو نحوه مما هو يف معناه من األعذار ،وهذا قول أمحد بن حنبل والقايض
حسني من أصحابنا ،واختاره اخلطايب واملتويل والروياين من أصحابنا،
وهو املختار يف تأويله لظاهر احلديث ،ولفعل ابن عباس وموافقة أيب
هريرة ،وألن املش َّقة فيه أشدُّ من املطر»(((.

ومتى أمكن أداء الصالة يف وقتها دون حرج ومشقة ،فال جيوز مجعها

مع غريها ،وال ينبغي التساهل يف هذا األمر ،فإنه من كبائر الذنوب،
ي
جل َم ُع َب ْ َ
فقد روى ابن أيب شيبة عن عمر بن اخلطاب  أنه قال« :ا َ

((( أخرجه مسلم ( ،490/1برقم .)706
((( رشح صحيح مسلم (.)218/5
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َّلت ْ ِ
الص َ
َي ِم ْن َغ ْ ِي ُع ْذ ٍر ِم ْن ا ْل َك َب ِائ ِر»(((.

راب ًعا :إذا التحم املجاهدون مع أعدائهم وتداخلت الصفوف ،واشتد

اخلوف ،فيصيل كل إنسان عىل النحو الذي يستطيع ،سـواء كان راكـ ًبا،
مستقبل القبلة ،أو ً
ً
مائل عنها.
أو ماش ًيا ،أو واق ًفا،

ويركع ويسجد بقدر استطاعته ،فإن مل يمكنه فباإليامء ،أي :حتريك

مشريا إىل الركوع والسجود ،وجيعل إيامء السجود أخفض من
رأسه
ً
إيامءة الركوع.
و ُيعفى عام يكون يف أثناء الصالة مما حيتاجه املجاهد أثناء القتال من

احلركات الكثرية أو اجلري وامليش ونحو ذلك .ويدل عىل ذلك قوله
تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ﴾ [البقرة ،]239:ومعنىِ :ر َج ًال:
ور ْك َبانًا :عىل اخليل واإلبل وسائر املركوبات.
عىل أرجلكمُ ،

خوف هو أشدَّ من ذلك صلوا
قال ابن عمر ريض اهلل عنهام« :فإن كان
ٌ

ً
رجال قيا ًما عىل أقدامهم ،أو ركبانًا ،مستقبيل القبلة أو غري مستقبليها»(((.
خامسا :ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها ،ولو اشتدَّ اخلوف ،بل يصيل
ً

عىل حسب حاله إىل القبلة وإىل غريها عند مجهور العلامء.

لكن إذا مل يستطع أداء الصالة ولو باإليامء ،كأن يأتيه الرصاص من

((( أخرجه ابن أيب شيبة ( ،212/2برقم .)8253

((( أخرجه البخاري ( ،1649/4برقم ،)4261ومسلم ( ،574/1برقم .)839
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كل جانب ،وال يمكن أن يستقر قلبه وال يدري ما يقول ،ففي هذه احلال
رخص بعض العلامء تأخري الصالة عن وقتها إذا مل يتيرس مجعها مع ما

بعدها.

ت عند
قال أنس بن مالك :
ُ
«حرضت عند ُم َ
ناه َضة حصن ت ُْس َ َ

إضاءة الفجر ،واشتد اشتعال القتال ،فلم يقدروا عىل الصالة ،فلم ن َُص ِّل
إال بعد ارتفاع النهار ،فصليناها ونحن مع أيب موسى َف ُفتح لنا ،وقال
أنس بن مالك :وما يرسين بتلك الصالة الدنيا وما فيها»(((.

قال األوزاعي رمحه اهلل« :إن كان هت َّي ّأ الفتح ومل يقدروا عىل الصالة:

صلوا إيام ًء كل امرئ لنفسه ،فإن مل يقدروا عىل اإليامء َّ
أخروا الصالة حتى
ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا»(((.

سادسا :أما قرص الصـالة الرباعـية إىل ركـعتني ،فـال يشـرع ذلـك
ً

قرص الصالة الرباعية ،وأما غري
إال للمسافر ،فمن كان
ً
مسافرا ،ف ُيرشع له ُ
بأي حال من األحوال.
قرص الصالة ٍّ
املسافر فال ُيرشع له ُ

نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل من املسلمني طاعاهتم وعباداهتم ،وأن يكتب

هلم النرص يف هذا الشهر الفضيل ،واحلمد هلل رب العاملني.
((( ذكره البخاري يف صحيحه (.)15/2

أيضا يف املوضع السابق.
((( ذكره البخاري ً
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أحكام زكاة الفطر ،وما األنواع التي
تخرج منها؟ وهل تجب عىل الفقراء

السؤال:

والالجئني؟

(((

السالم عليكم ،الناس يستعدون اآلن ألداء زكاة الفطر،

فهال ب َّينتم لنا عمن جتب ،ومتى جتب ،وهل جيب أن نخرج زكاة
الفطر ِمن األنواع الواردة يف احلديث فقط أم جيوز إخراجها من

أنواع أخرى؟ وما حكم إخراجها نقدا؟ آمل توضيح جوانب
هذه املسألة ألمهيتها وكثرة السؤال عنها.

((( صدرت بتاريخ :السبت  23رمضان 1433هـ ،املوافق 2012/8/11م.

ثم صدرت فتوى أخرى يف بعنوان :زكاة الفطر مع تغري األسعار واضطراب العملة ،ورقم
( ،)50وستأيت ص (.)328
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:
أول :زكـاة الفطر فريضة عىل كل ٍ
ً
صغريا كـان
فرد من املسـلمني،
ً
ذكرا أو أنثى ،سواء صام أم مل يصم ٍ
لعذر من األعذار .خيرجها
كبرياً ،
أو ً

املسلم عن نفسه ،وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والولد ،صا ًعا عن ِّ
كل

شخص ،إذا كان يملك زيادة عىل قوته وقوت عياله ليلة العيد.

فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قالَ ( :ف َر َض َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َزكَا َة ا ْل ِف ْط ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِّرَ ،و َّ
الذك َِر َو ْالُ ْن َثى،
َصا ًعا م ْن َت ْ ٍر َأ ْو َصا ًعا م ْن َشع ٍريَ ،ع َل ا ْل َع ْبد َو ْ ُ
والصاع :مقدار للكيل.
الص ِغ ِري َوا ْلكَبِ ِري ِم ْن ا ُْل ْس ِل ِم َ
ني)(((َّ .
َو َّ

وقد ُفرضت زكاة الفطر إلغناء الفقراء واملساكني عن سؤال الطعام
يوم العيدَ ،ع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ض اهلل َعن ُْه َم َق َالَ ( :ف َر َض َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ
ْ َّ
اس َر َ
َزكَا َة ا ْل ِف ْط ِر ُطهر ًة لِلص ِائ ِم ِمن ال َّل ْغ ِو والر َف ِ
ث((( و ُطعم ًة لِ ْلمس ِ
اك ِني)(((.
َ
َّ
َ َّ
َْ
َ َْ َ َ
ثان ًيا :ال ُيشرتط يف إخراجها االقتصار عىل( :التمر ،والزبيب،

((( أخرجه البخاري ( ،547/2برقم  ،)1432ومسلم ( ،677/2برقم .)984
((( (ال َّل ْغ ِو) :اإلكثار ِمن القول بام ال يفيد ،و(الر َف ِ
ث) :القول الفاحش ،ويدخل فيه :قول
َّ
الزور والكذب.

((( أخرجه أبو داود ( ،111/2برقم  ،)1609وابن ماجه ( ،585/1برقم ،)1827
واحلاكم ( ،568/1برقم .)1488
191

فتــاوى الثــورة الســورية

والشعري ،واألَقط) الواردة يف حديث أيب سعيد اخلدري يف الصحيحني(((،

بل يمكن إخراجها مما يقتاته الناس من الطعام ،قال ابن القيم رمحه اهلل
غالب أقواهتـم باملدينة ،فأما ُ
أهل
يف «إعالم املوقعني»« :وهذه كـانت
َ
بلـد أو َم ٍ
ٍ
لة قوهتم غري ذلك :فإنام عليهم صاع من قوهتم ،كمن قوهتم
وتم من
الذرة أو األرز أو التني أو غري ذلك من احلبوب .فإن كان ُق ُ

غري احلبوب كال َّلبن واللحم والسمك :أخرجوا فطرهتم من قوهتم كائنًا
ما كان ،هذا قول مجهور العلامء ،وهو الصواب الذي ال يقال بغريه؛ إذ
املقصود َسدُّ ُخ َّل ِة املساكني يوم العيد ومواساهتم من جنس ما يقتاته أهل
بلدهم»(((.

ثال ًثا :ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّه ال جيوز إخراج زكاة الفطر نقدً ا

ملستحقيها؛ ألن األصل يف العبادات التوقيف ،وقد ورد الرشع بالنص

عىل الطعام ،وهو ما عمل به الرسول ﷺ وصحابته من بعده ،كام َّ
أن
احلكمة من زكاة الفطر -كام سبق -إطعام الفقراء واملساكني ليلة العيد

ويومه ،ال توفري حاجاهتم من امللبوسات ،واملساكن ،وغريها ،فتلك
تلبيها الزكاة والصدقات األخرى.

((( حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قالُ ( :كنَّا ن ْ
ُخ ِرج زكاة الفطر صا ًعا من طعام،
ٍ
أو صا ًعا من شعريَ ،أو صا ًعا من متر ،أو صا ًعا من َأ ِقط ،أو صا ًعا من زبيب) ،أخرجه
البخاري ( ،548/2برقم  ،)1435ومسلم ( ،678/2برقم . )985
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)18/3
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لكن جيوز دفعها نقدً ا ملن يقوم برشاء الطعام ،ثم يوزعه عىل مستحقيها،

ُقوم الزكاة بغالب قوت أهل البلد ،فإن ُق ُّومت باألرز
ويف هذه احلالة ت َّ
ً
مثل فيكون مقدار الصاع الواحد ( )2.50كيلو غرا ًما تقريب ًا ،فينظر كم

ثمنها ثم تشرتى به أطعمة أخرى.

وجيوز دفع عدة زكوات ملستحق واحد ،أو عائلة واحدة ،ويكون

ذلك بالنظر يف مقدار احلاجة ،وعدد املستحقني يف البلد.

راب ًعا :جيب عىل الفقري واملسكني والالجئ إخراج زكاة الفطر إذا

َم َل َك زيادة عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ،ولو استفاد هذه الزيادة من
زكوات الفطر ،أو غريها من الصدقات؛ ألنَّه مستطيع ألداء الزكاة .فإن

كان لديه زيادة قليلة عن قوته أو قوت من يعوله :فإنَّه خيرج ما يستطيع
إخراجه ،ويبدأ بنفسه ،ويسقط عنه الباقي.

فإن مل يكن يملك تلك الزيادة :فال زكاة عليه ،ومجيع ذلك لقوله

تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [التغابن.]16 :

جاز له إخراجها
فإن كان يف مكان يملك فيه املال وال يملك الطعامَ ،

نقدً ا كام ذهب إىل ذلك بعض أهل العلم يف حال الرضورة.
خامسا :وقت وجوب زكاة الفطر:
ً

ذهب مجهور الفقهاء إىل َّ
أن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب

شمس آخر يوم من رمضان ،فمن غربت عليه شمس آخر يوم من شهر
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رمضان فقد وجبت عليه الزكاة.

وبنا ًء عليه فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان

فال زكاة عليه ،ومن مات بعد الغروب :فإنَّ ا جتب عليه ،ومن ولد بعد

مغرب ذلك اليوم :فال زكاة عليه.

سادسا :وقت إخراج زكاة الفطر:
ً

السن ُة أن ُترج زكاة الفطر قبل اخلروج إىل صالة العيد ،حلديث ا ْب ِن
ّ
َعب ٍ ِ
الصال َِة َفهي َزكَا ٌة َم ْق ُبو َل ٌة،
ض اللَُّ َعن ُْه َم ،وفيهَ ( :م ْن َأ َّد َاها َق ْب َل َّ
َّ
اس َر َ
ومن َأداها بعدَ الصال َِة َفهي صدَ َق ٌة ِمن الصدَ َق ِ
ات)((( ،وال يؤخرها ملا بعد
َ َّ
َ
َّ
َ َ ْ َّ َ َ ْ
الصالة إال من عذر ،كعدم قدرة عىل إيصاهلا ملستحقيها مع بذل اجلهد،

أو ُّ
تعذر وجود مستحقني .وال تربأ ذمة الشخص إال بأدائها ولو كان
تأخريها من غري عذر.

كام جيوز مجعها قبل وقت لرتتيب إخراجها ،لكن ال تُعطى ملستحقيها

إال يوم العيد أو قبله بيوم أو يومني ،كام ثبت عن الصحابة  أنَّ م:
ون َق ْب َل ا ْل ِف ْط ِر بِ َي ْو ٍم َأ ْو َي ْو َم ْ ِ
(كَانُوا ُي ْع ُط َ
ي)(((.
ساب ًعا :األصل أن خيرج الشخص زكاة الفطر يف املكان الذي يقيم فيه،

وجيوز نقلها إىل بلد آخر إذا كان فيه من هم أشدُّ حاجة هلا ،أو كان من
((( أخرجه أبو داود ( ،111/2برقم  ،)1609وابن ماجه ( ،585/1برقم .)1827
((( أخرجه البخاري ( ،549/2برقم  )1440عن ابن عمر .
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األقارب املحتاجني ،كام هو احلال يف إرساهلا إىل سورية ممن هم خارجها.
خريا يف أمواهلم،
خريا ،وأن خيلفهم ً
نسأل اهلل تعاىل أن جيزي املنفقني ً

وأن يغني أهلنا يف سورية ،ويرفع احلاجة عنهم ،واحلمد هلل رب العاملني(((.
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
كنا نعطي زكاة الفطر من النقود ،فام حكم ذلك؟
جواب املكتب العلمي:
مجهور الفقهاء يرون عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدً ا ،وهو الذي بنينا عليه يف فتوانا ،بينام
يرى اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل جواز ذلك.
فمن كان خيرجها نقدً ا تقليدً ا إلمام معترب أو اتبا ًعا لفتوى عامل يثق بعلمه ودينه فال تثريب
عليه.
فينبغي األخذ بقول اجلمهور ما مل يكن هناك رضورة أو حاجة ماسة ،وهو كذلك أسلم
وأبرأ لذمته ،وخيرج به من اخلالفّ ،
فإن َمن أجازها نقدً ا مل يمنع منها طعام ًا.

واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
لدى الفقهاء جواز إخراج الزكاة من أول يوم من رمضان وهو ثابت يف فقه الشافعية .
جواب املكتب العلمي:
نعم قال السادة فقهاء الشافعية رمحهم اهلل بجواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان،
ولكن الفتوى أخذت باألحوط ،يف أهنا ُترج يوم العيد أو قبله بمدة يسرية ،ومما يؤيد ذلك:
َّ -1
أن املقصود منها إغناء الفقري يوم العيد ،ال قبله.
 -2أن النبي  أمر بإخراجها يوم العيد.
 -3أن هذا ما كان عليه الصحابة الكرام ،وقد ورد عنهم اإلذن بإخراجها قبل العيد بيو ٍم

تيسريا عىل الناس.
أو يومني
ً
واهلل أعلم.
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حكم دخول العيد وصالة العيد يف ظل
البطش والعدوان

(((

السؤال:

السادة األفاضل :كيف سيكون إثبات عيد الفطر هلذه السنة

علم أننا مل نصم مع النظام ،وال ندري هل نستطيع
يف سورية؟ ً
صالة العيد إذا خالفنا النظام يف يوم الفطر أم ال؟

مسايرا للنظام يف إثبات الصوم يريد الفطر
وهناك من كان
ً

مع الثوار؛ القتناعه بعدم رشعية النظام ،والعيد قد يكون يوم

السبت ،مما يعني أنه سيصوم ( )28يو ًما ،فكيف يترصف؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  28رمضان 1433هـ ،املوافق 2012/8/16م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة عىل رسول اهلل:

ً
أول :النظام السوري فاقد لرشعيته ،وال يعتمد عليه يف إثبات دخول

شهر رمضان أو خروجه.

والواجب عىل الثوار يف الداخل تشكيل هيئة رشعية ترتاءى اهلالل،

وتكون املعتمد يف إثبات العيد .

فإن َّ
تعذر ذلك ،فالواجب متابعة الدول املجاورة لسورية ،والتي

تعتمد الرؤيا الرشعية يف إثبات دخول الشهر وخروجه .

ثان ًيا :إن توافق إعالن العيد يف دول املنطقة مع إعالن املؤسسة الدينية

التابعة للنظام :فال إشكالية يف ذلك ،ويكون الفطر وصالة العيد يف اليوم

نفسه .

أما إن اختلف إثبات العيد ،بأن ثبت بالرؤية أو بموافقة دول اجلوار

أن العيد يوم السبت ،بينام أثبته النظام يوم األحد أو االثنني ،أو ثبت يوم
األحد بينام أثبته النظام يوم االثنني فيفطر الناس يف اليوم الذي ثبت فيه
العيد بالرؤية أو املوافقة ،ثم:

أ -إن استطاعوا أداء صالة العيد منفردين عن النظام كام هو احلال يف

تعرض ألذى النظام وإجرامه:
املناطق التي ال سلطة للنظام فيها ،أو دون ُّ

فعليهم أن ُيقيموها يف وقتها.
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ب -وإن تعذر عليهم إقامة الصالة بسبب اخلوف من بطش النظام

وإجرامه :فعليهم الفطر يف ذلك اليوم ،وجيوز هلم تأخري صالة العيد

لليوم التايل.

قال الزيلعي رمحه اهلل يف «تبيني احلقائق»َّ :
«تؤخر صالة العيد إىل الغد

إذا منعهم من إقامتها عذر»(((.

َ
حدث عذر
وقال املال عيل القاري رمحه اهلل يف «مرقاة املفاتيح»« :إن
منع الصالة يوم الفطر قبل الزوال :صالّها من ال َغ ِد قبل الزوال»(((.
ثال ًثاَ :من بـدأ صـيام رمضـان مع املؤسـسـة الدينية التابعة للنظـام،

ثم اقتنع بموافقة الثوار يف عيدهم:

أ -فإن كان العيد يوم األحد ،فليس عليه يشء ،ألنه يكون قد صام

( )29يو ًما .

ب -وأما إن كان العيد يوم السبت ،فيفطر معهم ،ويلزمه قضاء يوم

ألنه صام ( )28يو ًما ،والشهر القمري ال يكون إال ( )29أو ( )30يو ًما.
نسأل اهلل أن يتقبل من أهلنا صالهتم وصيامهم وجهادهم ،وأن يقر

أعيننا بنرص قريب وفرج عاجل.

((( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق (.)226/1

((( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح (.)1074/3
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واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
خريا ،فقط استفسار ملزيد من التوضيح ،أليس من بدأ الصيام مع املؤسسة
جزاكم اهلل ً
الدينية للنظام ثم اقتنع بموافقة الثوار عليه أن يقيض اليوم األول ،وعليه فان كان العيد يوم
أيضا؟
األحد فعليه صيام يوم ً
جواب املكتب العلمي:
هذا الشخص عندما تأخر يف الصيام مل يتأخر بسبب كسل أو تقصري ،بل بسبب اتباعه ألمر

كان يرى صوابه ،فال صيام عليه ،إال إن نقص صيامه عن ( )29يو ًما ،فيقضيه بعد العيد
كام سبق بيانه.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
الصواب :من صام  29وكان الصـيام الصـحيح لبقية الدول  30يوما فعليه قضـاء يوم
وال كفارة عليه.
جواب املكتب العلمي:
ما أرشتم إليه فيمن صام مع النظام ثم رأى الفطر مع الثوار :فهو حمل اجتهاد ،وقد رأينا
عدم القول بتكليفه قضاء صوم يوم آخر؛ ألن عمله األول ناتج عن التزام بحكم كان يراه
إثم ،أو يرتك طاعة ،بل هو اجتهاد له وجه من النظر ،وإن
رشع ًيا ،ومن ثم فهو مل يرتكب ً
صامه احتياط ًا فال مانع.
واهلل أعلم.
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ّ
املتوف عنها زوجها يف أحداث
عدة
سـورية وأين تقيض عدتها

(((

السؤال:

ٍ
امرأة تُويف زوجها جعله اهلل من الشهداء
كيف تكون عدَّ ة

بأحداث سورية ؟ فام الذي جيوز هلا أن تعمله أو ال جيوز؟ وماذا

تفعل إذا كانت ال تستطيع البقاء يف مكان واحد ،فهي تتنقل من
ملجئ إىل آخر ،وهي كذلك ال تغ ِّطي وجهها؟

شوال 1433هـ ،املوافق 2012/8/23م.
((( صدرت بتاريخ :اخلميس ّ 5
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة عىل رسول اهلل وبعد:

فنسأل اهلل تعاىل أن يغفر للشهداء ويرمحهم ويتقبلهم يف عليني ،وأن

ويعوضهم من خريي الدنيا واآلخرة.
يصبِّ أهاليهمِّ ،
ً
أولَ :من تويف عنها زوجها فتلزمها العدّ ة باتفاق الفقهاء ،وعدهتا

ً
حامل أربعة أشهر قمرية وعرشة أيام ،سواء كانت حتيض
إن مل تكن

أو ال حتيض لكرب سن ،وسواء دخل هبا زوجها أم مل يدخل ،قال تعاىل:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ً
حامل :فعدّ هتا حتى تضع محلها،
ﭚ﴾ [البقرة .]234:وإن كانت

طالت املدّ ة أو قرصت ،قال تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﴾ [الطالق.]4:

ثان ًيا :مما جيب عىل املرأة املـ ُِحدّ ة (املعتدَّ ة):

 -1جتنّب الطيب ،والثياب املز ّينة ،والكحل وما يامثله من وسائل

التجميل ،واحليل؛ حلديث أم املؤمنني أم سلمة ريض اهلل عنها قالت :قال
ـس ا ُْل َع ْص َف َر ِم ْن ال ِّث َي ِ
ـاب،
رسـول اهلل ﷺ( :ا ُْلت ََو َّف َعن َْها َز ْو ُج َهـا :ال َت ْل َب ُ
تت َِضب ،وال َت ْكت ِ
وال ا ُْلم َّش َق َة ،وال ْ ِ
َح ُل)((( ،واملقصود
ال ّلَ ،وال َ ْ ُ َ
َ
َ
ُ
َ
((( أخرجه أبو داود ( ،292/2برقم  ،)2304والنسائي ( ،203/6برقم ،)3535
وأمحد ( ،302/6برقم .)26623
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با ُمل َع ْص َفر وا ُمل َّ
مشق :الزينة التي تُضاف للمالبس ،ال ُم َّرد اللون األصفر
أو األمحر.

وما عدا ذلك فمثلها مثل غريها من النساء ،فيجوز هلا أن تلبس

املالبس املعتادة ،وأن تتن َّظف وتغتسل وترسح شعرها ،وال ُيشرتط يف

الثياب لون معني أو هيئة معينة ،وإنام الواجب أن تبتعد عن ثياب الزينة.
 -2أن تعتدَّ يف بيت زوجها ،وال خترج إال حلاجة ال جتد من يقوم هلا

هبا ،مثل طلب عالج أو نحو ذلكً ،
هنارا ،لكنها ال تبيت إال يف
ليل أو ً

بيت زوجها؛ لقوله ﷺ لفريعة بنت مالك بن سنان ملا تويف زوجها ريض
ِ
ِ ِ
ِ
َاب َأ َج َل ُه)((( ،أي حتى تنقيض
اهلل عنهام( :ا ْمكُثي ِف َب ْيتك َحتَّى َي ْب ُل َغ ا ْلكت ُ
ِ
العدَّ ة.

فإن مل تستطع البقاء يف بيت زوجها بسبب اخلوف عىل نفسها أو ماهلا،

قهرا ،فيجوز هلا االنتقال إىل مسكن آخر ،وإن كان يف
أو ُأخرجت منه ً
مدينة أخرى.

قال ابن قدامة رمحـه اهلل يف «املغـني»« :فإن خـافت هـد ًما أو غـر ًقا

عدوا أو نحو ذلك ...فلها أن تنتقل؛ ألهنا حال عذر ...وهلا أن تسكن
أو ًّ
((( أخرجه الرتمذي ( ،508/3برقم  ،)1204والنسائي ( ،199/6برقم ، )3528
وابن ماجه ( ،654/1برقم .)2031
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حيث شاءت»(((.

ثال ًثا :أما عن عالقة املرأة بالرجال األجانب فال تأثري للعدة فيه ،فيحرم

عليهـا يف العدة ما حيرم خارجها ،ويباح هلا يف العدة ما يبـاح خارجهـا،
إال النكاح ومقدماته من خطبة ونحوها.

وأما ما ينترش يف بعض أوساط الناس أن للمحدَّ ة أحكا ًما خاصة

متعلقة بالنظر للرجال األجانب أو الكالم معهم فال أصل له يف الرشع.
واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

((( املغني البن قدامة (.)159/8
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حكـم تلفُّـظ جنود النظـام وشـبيحته
بالشـهادتني بعد التمكن منهم

(((

السؤال:

عند ال َّظفر ببعض غري املسلمني املحاربني ممن عاثوا يف

األرض ً
قتل وإفسا ًدا ،يسارعون إىل التل ُّفظ بالشهادتني ،فهل

يعصم ذلك دماءهم؟ أرجو أن تفتونا يف ذلك مأجورين؛ ألن

بعض املجاهدين حترجوا من قتلهم؛ ألجل حديث أسامة
بن زيد ملا قتل املرشك الذي قال (ال إله إال اهلل) أنكر عليه
ف ت َْصن َُع بِ َ
ال إِ َل َه إِالَّ اهلل إِ َذا َجا َء ْت َي ْو َم
الرسول ﷺ بقولهَ ( :ف َك ْي َ
ا ْل ِق َيا َم ِة؟) ،بينام قال آخرون نقتلهم ألجل زندقتهم فام رأيكم؟

شوال 1433هـ ،املوافق 2012/9/1م.
((( صدرت بتاريخ :السبت ّ 14
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فتل ّفظ هؤالء بالشهادتني ال يعصم دماءهم ،وال يمنع ِمن قتلهم إذا

اقتضت املصلحة ذلك؛ َّ
كف رشهم
ألن العلة يف قتال هؤالء وقتلهم ّ
ودفع أذاهم ،ور ّد عدواهنم عن األمـة ،وحفظ احلرمات أن ينتهكوهـا،

ال كوهنم غري مسلمني.

ومما يدل عىل ذلك َّ
أن أهل احلرابة من املسلمني -الذين هم أحسن

ً
حال من العصابات األسدية ومن يف حكمها -إذا ُظفر هبم مل تنفعهم

التوبة ،ويؤخذون بجرائمهم ،كام قال سبحانه﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ﴾ [املائدة ،]34-33 :قال القرطبي رمحه اهلل يف «تفسريه»« :استثنى

اهلل عز وجل التائبني قبل أن ُيقدر عليهم ،وأخرب بسقوط حقه عنهم

بقوله ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ ،أ ّما القصاص وحقوق
فظاهر اآلية ّ
أن التوب َة ال تنفع،
اآلدميني فال تسقط ،و َمن تاب بعد القدرة
ُ
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وتُقام عليه احلدود»(((.

تاب
وقال حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل يف «أضواء البيان»« :إذا َ

املحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتُهم حينئذ ال تُغري شي ًئا من إقامة احلدود

املذكورة عليهم»(((.

فإذا كان هذا حال أهل احلرابة من املسلمني ،فكيف هبؤالء القتلة من

الكفرة املجرمني؟!

بل َّ
إن هؤالء القتلة ِمن غري املسلمني ال خيرجون عن كوهنم أهل ذمة

نصا يف قتلهم بعد القدرة عليهم .قال
وعهد أو مرتدين ،فتكون اآلية ً

ِّ
«والذمي إذا َح َا َرب وسعى يف
ابن تيمية رمحه اهلل يف «الصارم املسلول»:
األرض فسا ًدا وجب قتله وإن أسلم بعد القدرة عليه»(((.

وقال يف املرتدَّ :
«فإن الرجل إذا اقرتن بر ّدته قطع طريق أو قتل مسلم

رجع إىل اإلسالم أخذت منه احلدود ،وكـذلـك
أو زنا أو غري ذلك ،ثم
َ
بنقض ِ
ِ
اإلرضار باملسلمني من قط ِع الطريق ،أو قتل مسلم،
عهده
لو اقرتن
ُ
أو زنا بمسلمة؛ فإن احلدود تستوىف منه بعد اإلسالم»(((.

أما حديث أسامة  فهو وار ٌد يف جهاد الكفار املحاربني الذين

((( تفسري القرطبي (.)158 /6

((( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (.)399/1
((( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص (.)400
((( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص (.)426
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جعل النبي ﷺ لقتاهلم غاي ًة وهناي ًة ،وهي التل ُّفظ بالشهادتني ،كام جاء يف
ِ
ِ
َّاس َحتَّى َي ُقو ُلوا َل إِ َل َه إِلَّ اهلل،
األحاديث املشهورةُ ( :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
ِ ِ
ِ
اب ْم َع َل اهلل
َفإِ َذا َقا ُل َ
وها َع َص ُموا منِّي د َما َء ُه ْم َو َأ ْم َو َال ُ ْم إِلَّ بِ َح ِّق َهاَ ،وح َس ُ ُ
الكف عنه؛
َت َع َال)((( ،فمتى ما تلفظ الكافر املحارب بالشهادتني وجب
ُّ
ألنه أتى بالغاية التي ُيقاتَل ِمن أجلها ،وهي الدخول يف اإلسالم ،وهذه

العصابة اإلجرامية ليست من هؤالء ،بل تُقاتَل لدفع رشها وكف أذاها،
وردعها عن جرائمها .

أسريا يف أيدينا من
ونحيل السائل للرجوع لفتوانا (حكم من وقع ً

جنود النظام السوري)(((؛ للوقوف عىل بقية أحكام التعامل مع األرسى.
نسأله تعاىل إلخواننا املجاهدين النرص عىل األعداء ،والتوفيق

ألحسن واألقوال واألعامل.

واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( أخرجه البخاري ( ،14/1برقم  ،)25ومسلم ( ،53/1برقم  :)22من حديث ابن
عمر ريض اهلل عنهام.
((( سبقت برقم ( ،)21ص (.)141

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
أردت أن أستفرس عن التكييف الرشعي عندكم للنظام السوري و جيشه وشبيحته هل

كفارا حربيني أو أهل حرابة (ذميني أو مرتدين) أم ماذا؟ فأنتم يف هذه الفتوى
تعتربوهنم ً
تنفون أهنم كفار حربيون وإال لقبلت منهم الشهادتان وعصمت دماءهم ..ولكن يف فتوى=
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= األرسى وغريها تعتربوهنم كفار ًا حربيني وتعطوهنم أحكامهم!!..فهال بينتم لنا األمر
مشكورين..
جواب املكتب العلمي:
شكر اهلل لكم هذا السؤال الذي ينم عن قراءة متأنية وفقه وبصرية.
لقد اجتمع يف هذا النظام وصفان :األول :كونه نظا ًما كفر ًيا مع عدم لزوم تكفري ّ
كل َمن
كان يف صفه.
ً
صائل معتد ًيا منتهكًا للرضوريات اخلمس .واجتامع الوصفني يف هذا النظام
الثاين :كونه
من النوازل التي أدت إىل خفاء حكمه ،واستشكال تغليب أحد الوصفني ،وترتيب
األحكام عليه.
وقد حكمنا عىل أرساه من حيث جواز قتلهم وفدائهم ...اعتام ًدا عىل الوصف األول؛
لتعذر أن حيكم عليهم بحكم املحاربني وقطاع الطرق املسلمني؛ ألنه نظام كفري؛ و يلزم
مسلم حمار ًبا ،واحلرب معه حرب بني املسلمني ،وربام سوغ ذلك
من ذلك اعتباره نظام ًا
ً
لبعضهم أن جيعله قتال فتنة!
بينام حكمنا عليهم ِمن حيث عدم قبول توبتهم بعد القدرة عليهم اعتام ًدا عىل الوصف
الثاين؛ ألن حاهلم أسوأ من املحاربني وقطاع الطرق من املسلمني والذميني ونحوهم،
فامتنع قبول توبتهم بعد القدرة عليهم لوجود املانع من قبوهلا ،وهو القياس األولوي عىل
قطاع الطرق واملحاربني املسلمني؛ إذ املعنى الذي اقتىض امتناع قبول توبة املحاربني بعد
القدرة عليهم موجود يف هؤالء وأكثر وأشد.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
قد توضحت يل الكثري من األمور بعد قراءة هذه الفتوى ،لكن لدي شبهة ،أرجو أن أجد
اجلواب والرد عليها.
سبق وذكرتم حديث أسامة ابن زيد ،وأضيف حديث املقداد :عن مقداد بن االسود رىض
لقيت ً
رجل من الكفار فقاتلني فرضب إحدى
اهلل عنه أنه قال( :يا رسول اهلل أرأيت إن ُ
يدى بالسيف فقطعها ،ثم ال َذ عنى بشجرة ،فقال :أسلمت هلل ،أفاقتله؟ قال رسول اهلل = :
ّ
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= (ال تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ،وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قاهلا) متفق
عليه.
كالمه  حق ،إن هو إال وحي يوحى ،لكن كيف أمجع وأوفق بني هذا احلديث وحديث
أسامة  ،مع حديث طلحة بن عبد اهلل بن عوف ،عن سعيد بن زيد ،أن رسول اهلل  ،قال:
ون ِدينِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ون َمالِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
( َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ون َد ِم ِه َف ُه َو
َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ون َأ ْه ِل ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ ).
ً
مقاتل دون دمه إذ أن الكافر سبق ورضبه وقطع يده فاملقداد
واملقداد يف احلديث يعترب
ً
ً
كافرا أصل ًيا أو مرتدً ا ،فإن رسول
صائل اعتدى عليه بغض النظر أكان
هنا يدفع
صائل ً
ِ
ِ
ِ
اهلل  قالَ ( :م ْن ُقت َل ُد َ
ون َدمه َف ُه َو َش ِهيدٌ ) ،يف حني أن يف احلدث األول قال( :ال تقتله

فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ،وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قاهلا) فكيف أمجع بني
احلديثني ؟
وجها
ثم يف تطبيق حديث أسامة عىل أرض الواقع :لنفرض أننا يف ساحة القتال ضد العدو ً
لوجه ،ومتكنت من النيل من أحد جنود العدو وإذ به ينطق بالشهادتني ،وختيل لو فعل

كل جنود العدو ذلك وداللة احلال هنا عىل األرجح تقتيض أن باطنهم خالف ظاهرهم
خو ًفا من املوت .أنعفوا عنهم مجي ًعا ونرتكهم يمضون يف حل سبيلهم وكأن شيئا مل يكن
وننسى عدواهنم وكل ما فعلوه باملسلمني من هتك أعراض وسفك دماء ملجرد أهنم نطقوا
بالشهادتني؟
أرجو منكم أن تفتوين يف هذه املسألة بتأصيل علمي ،إن كان هناك فرق يف احلكم بني املرتد
أيضا أهل الذمة وهل العهد
املحارب والكافر األصيل املحارب .وإن كان يدخل يف ذلك ً
املحاربون ،فام هو التأصيل العلمي لكل واحد منهم يف احلالتني :األوىل عند القدرة عليه
أثناء احلرب (أهيم تنفعه الشهادة وأهيم ال تنفعه) والثانية يف األرس (أهيم يقتل مبارش ًة وأهيم
ينظر يف أمره أيقتل أم يفدى أو يمن عليه و يطلق رساحه)؟
جواب املكتب العلمي:
سبق أن بينا يف الفتوى أن قتالنا مع النظام ليس قتال دعوة إىل اإلسالم وهو ما يكون يف
جهاد الطلب ،وإنام قتالنا لدفع إجرامه وهو ما يسمى بجهاد الدفع ،يستوي يف ذلك الكافر= ،
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= واملسلم.
وحديث أسامة ومثله حديث املقداد ريض اهلل عنهام يف جهاد الطلب الذي ينتهي بالنطق
بالشهادتني ،فمتى ما تلفظ الكافر بالشهادتني عصم دمه وماله كام نصت عليه السنة.
وأما حديث سعيد بن زيد  وما يف معناه فهو يف دفع الصائل ،ويبني أن املعتدَ ى عليه إذا
يتعرض حلكم املعتدي ومتى ينتهي قتا ُله ،ولكن
ُقتل يف دفعه للمعتدي فهو شهيد ،فهو مل ّ
د ّلت األدلة الرشعية عىل أن الصائل ُيدفع بحسب اإلمكان ولو أ ّدى ذلك إىل تلفه.
وما حصل يف حديث املقداد من قطع اليد فهو مما حيدث يف املعارك ،كام حصل يف حديث
أسـامة حينام نطق املرشك بالشهادتني بعد أن قتل عد ًدا من املسـلمني ،فقتله للمسـلمني
أو قطعه لليد ال يغري الوصف األصيل للقتال ،وأنه قتال طلب ،ال قتال دفع صائل.
وأيضا فالرجل قد ّفر ِمن املقداد ،والذ بشجرة ،فلم يعد قتاله لصياله؛ ّ
ألن قتال الصائل
ً

ينتهي بدفعه ،وانكفاف رشه.
فال تعارض بني حديث املقداد وحديث طلحة.
أما قول :أنعفوا عنهم مجي ًعا ونرتكهم يمضون يف حل سبيلهم ..إلخ؟
عمن نطق بالشهادتني منهم بإمجاع
فأما الذين نقاتلهم يف جهاد الطلب ،فيجب الكف ّ
العلامء ،ولرصيح السنة ِمن حديث أسامة ريض اهلل عنه وغريه ،فال جيوز قتلهم؛ ألن
دخوهلم يف اإلسالم هي الغاية التي ينتهي عندها قتاهلم ،وقد بينت الفتوى ذلك بجالء.
لكن ال يرتكون يمضون يف حال سبيلهم ،بل يؤخذون ويؤرسون ،واملسلمون خمريون فيهم
أسريا يف أيدينا من جنود النظام
بني ثالث خصال سبق بياهنا يف فتوى (حكم من وقع
ً
السوري) برقم ( ،)21وقد سبقت ص (.)141
وأما الذين نقاتلهم ألجل بغيهم وإجرامهم كام هو احلال يف القتال يف سورية اآلن ،فقد
وضحت الفتوى أنه ال عربة بتلفظهم بالشهادة.
واهلل أعلم.
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مشـاركة املـرأة يف العمـل اإلغاثـي
دون إذن وليهـا

(((

السؤال:

نحن سوريات يف الداخل نشارك يف اجلهاد فنداوي اجلرحى

ونقوم باألعامل اإلغاثية وندخل عىل النساء يف بيوهتن لتف ّقد
حاهلن ،هل جيوز لويل أمرنا إجبارنا عىل ترك العمل أو عىل
السفر إىل خارج سورية ألنه خياف علينا من الشبيحة وأزالم

علم أننا ملتزمات باحلدود
النظام؟ وهل تعترب خمالفته عقو ًقا؟ ً
الرشعية ،وهلل وحده الفضل واملنة.

شوال 1433هـ ،املوافق 2012/9/13م.
((( صدرت بتاريخ :اخلميس ّ 26
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :جيوز للمرأة أن تشارك يف أعامل اإلغاثة واجلهاد ،وتتوىل ِمن

األعامل ما يتناسب مع قدرهتا وطبيعتها ،كاملساعدة يف مداواة اجلرحى،
وتفقد املحتاجني وإغاثتهم ،وجتهيز ما حيتاجه املجاهدون من طعام
ولباس ،ونحو ذلك .ويتأكد األمر إذا اشتدت احلاجة لذلك ،كام

هي احلال يف سورية التي يتعرض أهلها إىل القتل والتدمري ،واحلصار

والتجويع.

يدل عىل ذلك أن الصحابيات ريض اهلل عنهن ك ّن خيرجن مع اجليش
هلذه األمور ،فعن الربي ِع بِن ِ
ْت ُم َع ِّو ٍذ َقا َل ْتُ ( :كنَّا َم َع النَّبِ ِّي ﷺ ن َْس ِقي
َ ْ ُّ َ ِّ
ال ْر َحى َون َُر ُّد ا ْل َقت َْل إِ َل ا َْل ِدين َِة)(((.
َونُدَ ِاوي ْ َ
و َع ْن َأن ِ
َان َر ُس ُ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َال( :ك َ
ول اهلل ﷺ َي ْغ ُزو بِ ُأ ِّم ُس َل ْي ٍم
َونِ ْس َو ٍة ِم َن األَن َْص ِ
ال ْر َحى)(((.
ار َم َع ُه إِ َذا َغ َزاَ ،ف َي ْس ِق َ
ني ا َْلا َء َو ُيدَ ِاوي َن ْ َ
ثانيا :إن خيش ويل املرأة عليها من االعتداء أو الوقوع يف األرس ،فعليه

منعها أو االنتقال هبا إىل حيث يأمن عليها ،وال جيوز هلا خمالفته يف ذلك.

ولتأت من األعامل ما يأذن هلا فيه يف أي مكان تذهب إليه.
((( أخرجه البخاري ( ،60/6برقم .)2882

((( أخرجه مسلم ( ،1443/3برقم .)1810
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أما إن أمن عليها ِمن األذى واالعتداء ،فال ينبغي له أن يمنعها من

عمل اخلري مادامت ملتزمة بالضوابط الرشعية ،بل عليه أن يشجعها
ويعينها عىل ذلك.

فإن منعها مع األمن عليها فتنظر :فإن ُوجد من حتصل هبم الكفاية ممن

يقوم هبذا العمل من الرجال أو النساء ،فتلزمها طاعته ألن الواجب مل
يتعني عليها ،وإن تعني الواجب عليها بأن عظمت احلاجة إليه ،ومل يوجد
من يقوم به غريها ،أو وجد مع عدم الكفاية ،فال يلزمها اسـتئذان ٍ
أب
وال زوج ،وال جيوز لوليها أن يمنعها من القيام بذلك ،وال تعد خمالفتها

له بخروجها للقيام بام تعني عليها عقو ًقا؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية
اخلالق.

ثال ًثا :عىل املرأة أن حترص عىل صيانة نفسها ،وتبتعد عن مواطن

اخلطر ،وجيوز هلا أن حتمل السالح لتدفع عن نفسها القتل أو االعتقـال

أو االعتداء إن كانت جتيده ،ف َع ْن َأن ٍ
َس َ ( :أ َّن ُأ َّم ُس َل ْي ٍم اتَّ ََذ ْت َي ْو َم
ُحن ْ ٍ
آها َأ ُبو َط ْل َح َة َف َق َالَ :يا َر ُس َ
َي ِخن َْج ًرا َفك َ
ول اهللَ ،ه ِذ ِه
َان َم َع َهاَ ،ف َر َ
النْجر؟ َقا َل ِ
ُأ ُّم ُس َل ْي ٍم َم َع َها َخن َْج ٌر! َف َق َال َلَا َر ُس ُ
ت
ول اهلل ﷺَ :ما َه َذا ْ َ َ ُ
اتَّ َْذ ُت ُه إِ ْن َدنَا ِمنِّي َأ َحدٌ ِم َن ا ُْل ْ ِ
ني َب َق ْر ُت بِ ِه َب ْطنَ ُه! َف َج َع َل َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ
ش ِك َ
َي ْض َح ُك)(((.

((( أخرجه مسلم ( ،1442/3برقم .)1809
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وقد ورد أن صفية بنت عبد املطلب ريض اهلل عنها قتلت هيود ًيا يف

غزوة اخلندق ملا أراد التسلل إىل احلصن الذي جعل فيه النبي ﷺ النساء

والضعفاء(((.

نسأله سبحانه وتعاىل أن حيمي نساء املسلمني ورجاهلم ،وأن يصلح

أحواهلم ،ويوفقهم ملا فيه خري دينهم وجمتمعهم.
واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( ذكره البيهقي يف السنن الصغري ( ،374/3برقم .)2797

((( سؤال عن الفتوى:
سؤايل عن حكم اجلهاد اآلن ضد نظام الكفر والفجور بشار هل هو فرض عني أم كفاية؟
أخريا هل بشار كافر وهو نصريي؟
وهل جهادنا جهاد دفع أم طلب؟ ً
جواب املكتب العلمي:
أما بالنسبة للجهاد يف سورية اآلن فهو جهاد دفع املعتدين اآلثمني.
وحكمه :أنَّه واجب عىل أهل البلد وجو ًبا عين ًيا كل بحسب استطاعته وقدرته وختصصه:
محل للسالح ،أو إعانة باملال ،أو ً
ً
عمل يف اإلعالم ،ونحو ذلك.

وأما حكم بشار ونظامه :فهو يف األصل من طائفة خارجة عن الدين ،وكفرها معلوم عند
أهل العلم منذ قديم الزمان ،وأقواهلم يف ذلك مشهورة معروفة.
وإذا أضيف إىل ذلك :تبني نحلة البعث الكافرة ،وفرضها عىل الناس بحكم علامء املسلمني.
ثم ما حيدث من بداية الثورة املباركة من استحالل للدماء واألموال واألعراض ،وإهانة
املقدسات ،وحماولة تعبيد الناس لغري اهلل ،ونحو ذلك..
فإذا اجتمع كل ذلك :فليس هناك ريب وال شك أنه كافر خارج عن الدين ،عدو هلل
ولرسوله ،وبقية أركان حكمه سواء من كان عىل ملته ونحلته ،أو من ريض بام يقوم به

وأعانه عليه.
واهلل أعلم.
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حكـم نقـل جـثث الشـهداء ونبـش
قبورهـم

(((

السؤال:

ُيقتـل بعـض َمن حـولنـا ونحتسـبهم عنـد اهلل شـهداء،

وال نستطيع دفنهم يف املقابر بسبب احلصار والقصف ،فهل

جيوز دفنهم يف أمكنة غري املقابر كاحلدائق وغريها؟ وهل جيوز
نقل جثتهم بعد ذلك لدفنها يف املقابر؟

وسؤال آخرَ :من ُقتل يف مكان ما وأرادت عائلته نقله إىل

بلده ليدفن فيها بقرهبم ،أو نبش قربه لنقل جثته إىل مدينته
ليتمكنوا من زيارته بني احلني واآلخر ،فام حكم ذلك؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  4ذو القعدة 1433هـ ،املوافق 2012/9/20م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :السنة املسارعة يف جتهيز امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه يف

مقابر املسلمني؛ إكرا ًما له وحفا ًظا عليه من التغري والفساد ،وهذا من
س ُعوا بِ ِْ
اإلرساع باجلنازة الذي حث عليه النبي ﷺ يف قولهَ ( :أ ْ ِ
الن ََاز ِة،
ِ
ِ
ِ
ِ
َفإِ ْن ت ُ
ش ت ََض ُعو َن ُه َع ْن
ال ًة َف َخ ْ ٌي ُت َقدِّ ُم َ
َك َص َ
ونَاَ ،وإ ْن َي ُك س َوى َذل َك َف َ ٌّ
ِر َقابِك ُْم)(((.

فإن َّ
تعذر دفنه يف املقربة بسبب اخلوف أو القصف :ف ُيدفن يف أي

مكان متاح من األرض ،و ُيبدأ باألرض اململوكة له ،ثم األرايض غري

اململوكة ألحد والتي ال ينتفع هبا الناس كالوديان والسهول ونحو ذلك،
وال ُيدفن يف األماكن العـامة املأهـولة كـاحلدائق العـامة ،والسـاحات

إال عند تعذر دفنه يف غريها ،وينبغي حني ذلك حفظ أماكنها ومتييزها

حتى ال تتعرض للتدنيس أو االمتهان ،ولنقلها الح ًقا إن احتيج إىل ذلك.
ثانيا :نقل امليت قبل دفنه ليدفن يف ٍ
بلد آخر:
ً
األصل َّ
أن امليت ُيدفن يف مقابر البلد الذي مات فيه ،وهي السنَّة التي
جرى عليها العمل يف عهد النَّبي ﷺ ،ويف عهد أصحابه  ،سواء كان

((( أخرجه البخاري ( ،86/2برقم  ،)1315ومسلم ( ،651/2برقم ِ :)944من
حديث أيب هريرة .
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امليت من أهل ذلك البلد أم مل يكن ،وأن ُيدفن الشهداء حيث قتلوا ،كام

دفن النبي ﷺ من قتل من أصحابه يف بدر عند ذلك املكان ،ومن قتل يف

أحد عند جبل أحد وهكذا.
ِ
ِ
ح ْلنَا ا ْل َقت َْل َي ْو َم ُأ ُح ٍد
ض اهللُ عنهام َق َالُ ( :كنَّا َ َ
ف َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد اللَِّ َر َ
لِنَدْ فِنَهم(((َ ،فجاء من ِ
َادي النَّبِ ِّي ﷺ َف َق َال :إِ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ َي ْأ ُم ُرك ُْم َأ ْن
ُ ْ
َ َ ُ
تَدْ فِنُوا ا ْل َقت َْل ِف م َض ِ ِ
َاه ْم)(((.
اجع ِه ْم(((َ ،ف َر َد ْدن ُ
َ
امليت يف
ب أن ُيد َف َن ُ
قال ابن املنذر رمحه اهلل يف «األوسط»ُ « :يست ََح ُّ
البلد الذي تُويف فيه ،عىل هذا كان األمر عىل ِ
ِ
ِ
رسول اهللِ ﷺ ،وعليه
عهد

تفعل العا َّمة يف عامة البلدان ،و ُيكره ُ
عوا ُّم أهل العلم ،وكذلك ُ
محل امليت
بلد إىل ٍ
من ٍ
بلد ُياف عليه ال َّت َغيُّ ُ فيام بينهام»(((.
بلد ِه إىل ٍ
وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :فال ين َق ُل امليت من ِ
بلد
ُ
آخرَّ ...
ألن َ
وأسلم له من التغيري»(((.
أخف ملؤنته،
ذلك
ُّ
ُ

واألمر يف الشهداء آكد من غريهم؛ ملا سبق من األحاديث.
ٍ
وجيوز نقل امليت ليدفن يف ٍ
حلاجة وغرض
بلد آخر إذا كان ذلك

((( أي لندفنهم يف املدينة.
(ف م َض ِ
اج ِع ِه ْم) :حيث قتلوا.
((( معنىَ ِ :
((( أخرجه أبو داود ( ،219/2برقم  ،)3165والرتمذي ( ،215/4برقم .)1717
((( األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف (.)464/5
((( املغني البن قدامة (.)380/2

217

فتــاوى الثــورة الســورية

صحيح ،مثل أن ُيشى عىل قربه ِمن االعتداء وانتهاك حرمته ،أو لعدم

مالءمة املكان لدفنه ،فينقل إىل مكان آخر يؤمن عليه من ذلك.
أما نقل امليت ألن يكون قري ًبا ِمن أهله ،أو ليدفن بينهم ،فقد اختلفت

فيه أقوال أهل العلم ،ولعـل األقرب :جـوازه إن كانت املسـافة قريبة،
ومل ُيش عليه ِمن التغيري ،أو انتهاك حرمته ،وهو ما ورد به عمل عدد من
الصحابة ريض اهلل عنهم ،ومن ُع ُه إن كانت املسافة بعيدة ،وال َيسلم فيها
ِمن التغيري أو انتهاك احلرمة.
نبش ِ
ثال ًثاُ :
القرب ونقل امليت إىل قرب آخر:

األصل منع نبش القرب ونقل امليت بعد دفنه؛ ملا فيه من انتهاك حرمة

امليت وحرمة قربه ،وخمالفة ملا كان عليه سلف األمة.

روى البخاري أن عبد اهلل ْب َن َع َّب ٍ
اس ريض اهلل عنهام شهد ِجن ََاز َة
َم ْي ُمو َن َة أم املؤمنني ريض اهلل عنها بِ َ ِ
(ه ِذ ِه َز ْو َج ُة النَّبِ ِّي ﷺ
س َ
ف((( َف َق َالَ :

(((
وار ُف ُقوا)(((.
وهاَ ،وال ت َُز ْل ِز ُل َ
َفإِ َذا َر َف ْعت ُْم َن ْع َش َها َفال ت َُز ْع ِز ُع َ
وها ْ ،

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف «فتح الباري»ُ « :يستفاد من هذا

احلديث َّ
أن حرمة املؤمن بعد موته باقية كام كانت يف حياته ،وفيه حديث

ِ
ف) :مكان قرب مكة.
س َ
((( معنى( :بِ َ
وها):
وها) :من الزعزعة وهو حتريك اليشء الذي يرفع ،و(ال ت َُز ْل ِز ُل َ
((( معنىَ ( :فال ت َُز ْع ِز ُع َ
من الزلزلة وهي االضطراب.
((( أخرجه البخاري ( ،3/7برقم .)5067
218

الجـزء األول

(كس َع ْظ ِم املؤمن م ْيتًا َكك ِ
َرس ِه ح ًيا) أخرجه أبو داود وابن ماجه
ُْ
وصححه ابن حبان»(((.
وجيوز نبش القرب ونقله لرضورة ،قال النووي رمحه اهلل يف «منهاج

ُ
«ونبشه بعد دفنه للنقل وغريه حرا ٌم إال لرضورة :بأن دفن
الطالبني»:
بال غسل ،أو يف أرض أو ثوب مغصوبني ،أو وقع فيه مال ،أو دفن لغري

القبلة .(((»...

كام أجاز الفقهاء النبش والنقل حلاجة معتربة كمن ُدفن يف مكان

مأهول كاحلدائق وبني البيوت ،أو ُدفن يف أرض هي جمرى للنجاسة،

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 ُ
وإخراج امليت بعد دفنه ونق ُله لتقريبه من أهله أو دفنٍه
نبش القرب
ُ

يف بلده فغري جائز؛ ألن ذلك ليس من احلاجات املعتربة.

قال ابن اهلامم رمحه اهلل يف «فتح القدير»« :واتَّفقت كلم ُة املشايخ يف
ٍ
امرأة ُدفن ابنها وهي غائب ٌة يف ِ
غري بلدها ،فلم ِ
تصب ،وأرادت نق َل ُه أنـه:
((( فتح الباري (.)113/9

((( منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ص (.)62
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ال َي َس ُعها ذلك»(((.

ويمكن ألقاربه زيارته يف مكان دفنه إن كان قري ًبا ،كام أن الدعاء

واالستغفار له يصله حيث كان ،فال تشرتط الزيارة للدعاء أو االستغفار،
فنوصيكم بكثرة الدعاء له ،والرتحم عليه ،وعدم إيذائه بنبش قربه.

نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل شهداءنا ،ويرفع درجتهم يف املقبولني ،ويصرب

خريا.
أهاليهم ويأجرهم ،وخيلفهم يف أهليهم وماهلم ً
واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( فتح القدير للكامل ابن اهلامم (.)141/2

((( سؤال عن الفتوى:
هناك من يدفن امليت يف حديقة ً
مثل ويقول عند الدفن :يا أرض هذا امليت أمانة ،ويدّ عي
أن األرض لن تأكل من جسده؛ ألنه أمانة ،فهل هذا صحيح؟

جواب املكتب العلمي:
هذا الفعل ال نعلم له ً
أصل يف السنة ،وال يف كالم أهل العلم ،فهو غري مرشوع ،واهلل أعلم.
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حـكـم سـداد ديـن الكـافـر
املحــارب

(((

السؤال:

استدان مسلم ً
َ
نصريي حمارب للمسلمني ،وهو
مال من
ْ

اآلن مطلوب للمجاهدين بسبب إجرامه وإعانته لألمن ،فهل

تُرد له أمواله؟ أم ماذا نفعل هبذا املال؟

((( صدرت بتاريخ :الثالثاء  16ذو القعدة 1433هـ ،املوافق 2012/10/2م.
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اجلواب:

احلمد هلل والصالة عىل رسول اهلل:

ً
أول :األصل يف املعامالت املالية بني املسلم وغريه اجلواز ،سواء

حمرم أو معاملة حمرمة،
كان ُمسا ًملا أو حمار ًبا ،طاملا مل يتعدَّ هذا األصل إىل َّ
وهو أمر معلوم مشهور؛ فإنه ﷺ وأصحابه أقاموا بمكة ثالث عرشة

عرشا يعامل هو وأصحابه أهل
سنة يعاملون املرشكني ،وأقام يف املدينة ً

الكتاب وينزلون أسواقهم.

«جتوز معامل ُة الكفار
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف «فتح الباري»:
ُ
ِ
االعتبار بفساد معتقدهم
فيام مل يتحقق حتريم عىل املتعا َمل فيه ،وعد ُم

ومعامالهتم فيام بينهم»(((.

ثان ًيا :أداء األمانة والوفاء بالوعد وإبراء الذمم صفة األنبياء

والصاحلني ،وسمة املؤمنني الصادقني ،قال تعاىل﴿ :ﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ﴾ [املؤمنون ،8 :واملعارج.]32 :

أما اخليان ُة والغدر فإهنا من صفات املنافقني ِ
وخصاهلم ،كام يف حديث
ُ
ٍ
عمرو ريض اهلل عنهام يف الصحيحني َّ
أن النبي ﷺ َق َالَ ( :أ ْر َب ٌع
عبد اهلل بن

َم ْن ُك َّن فِ ِيه ك َ
َت فِ ِيه
َت فِ ِيه َخ ْص َل ٌة ِمن ُْه َّن كَان ْ
َان ُمنَافِ ًقا َخالِ ًصا َو َم ْن كَان ْ
َخ ْص َل ٌة ِم ْن النِّ َف ِ
انَ ،وإِذا َحدَّ َ
اق َحتَّى َيدَ َع َها :إِذا ْاؤ ُت ِ َن َخ َ
ث ك ََذ َبَ ،وإِذا
((( فتح الباري (.)141 /5
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اص َم َف َج َر)(((.
َ
عاهدَ َغدَ َرَ ،وإِذا َخ َ

كام أمر اإلسالم بأداء األمانة ،وهنى عن اخليانة ،حتى مع اخلائن؛ فعن
أيب هريرة  عن النبي ﷺ أنَّه قالَ ( :أ ِّد األَ َما َن َة إِ َل َم ِن ا ْئت ََمن ََكَ ،والَ َ ُ
ت ْن
َم ْن َخان ََك)(((.

ومازال هذا ُخ ُل َق املسلمني ،ال يفارقهم يف السلم أو احلرب ،حتى

مر األزمان ،وال َّ
أدل عىل ذلك من قبول الكفار
غدا سم ًة هلم عىل ِّ

إقراض املسلمني؛ ملا يغلب عىل ظنهم أن املسلم سيؤدي دينه ،ولن يقابله

باإلساءة.

ثال ًثا :إذا اقرتض املسلم من غري املسلم فقد ألزم نفسه وذمته بالسداد،

بإرادته واختياره ،وال يسقط ذلك عنه إال بالسداد أو العفو من املقرض،
وهذا سواء يف حالة احلرب أو يف السلم .فإذا امتنع من األداء فقد اتصف
بالغدر واخليانة ،ووقع يف املحظور.

جاء يف «كشاف القناع» للبهويت« :وإن َأ َخ َذ ُه [أي أخذ املسلم مال

حريب يف دار احلرب] ببي ٍع يف ِّ
الذمة أو قرض ،فالثم ُن يف ذمته بمقتىض

العقد ،عليه أداؤه إليه؛ لعموم( :أد األمانة إىل من ائتمنك)»(((.
((( أخرجه البخاري ( ،21/1برقم  ،)34ومسلم ( ،78/1برقم .)58

((( أخرجه أبو داود ( ،290/3برقم  ،)3535والرتمذي ( ،564/3برقم .)1264
((( كشاف القناع (.)109/3
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وال ترب ُأ ِذمة املسلم من هذا القرض حتى يف حالة أرس احلريب أو قتله
ب((( ،وله
إال باألداء ،جاء يف «فتاوى الرميل»« :وقالوا :لو ُا ْس ُ ِت َّق َح ْر ِ ٌّ

ِ
َد ْي ٌن عىل مسلم أو ِذميَ ،ل َيس ُقط ،بل هو ٍ
املديون كوديعة»(((.
باق يف ِذ َّم ِة
ِّ
ُ ْ
ْ
ب عىل ظن املسلم املدين استفادة هذا املحارب من املال يف
فإن َغ َل َ

رشاء السالح أو استخدامه يف مقاتلة املسلمني :فاألوىل تأخري سداد
تقديم ملصلحة املسلمني
القرض إىل أن تضع احلرب أوزارها؛ وذلك
ٌ
العـامة ،إال أن الدَّ ين يبقى يف ذمته ،جيب سداده للحريب أو ورثته،
واألفضل أن يكتبه يف وصيته أو يشهد عليه.

واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ،وسلم.

(استِق) :أي أصبح رقي ًقا مملوكًا.
((( معنى:
ُ
((( فتاوى الرميل (.)236/2
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حكـم زيـارة املقـابر يف العـيد
ووضـع النباتات عىل القبـور

(((

السؤال:

من عادة الناس يف األعياد يف بالدنا زيارة القبور ومحل

النباتات اخلرضاء ومنها (اآلس)( )2والزهور ووضعها عليها،
فام حكم هذا الفعل؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  27ذو القعدة 1433هـ ،املوافق 2012/10/13م.

((( معنى( :اآلس) :نبات عبارة عن شجريات صغرية دائمة اخلرضة تنمو غال ًبا يف
األماكن الرطبة والظليلة .ذات رائحة عطرية ،هلا أزهار بيضاء اللون إىل زهرية ،وهلا ثامر
لبية سوداء اللون تؤكل عند النضج وجتفف فتكون من التوابل.
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اجلواب:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده:

ً
أول :زيارة القبور سنة عن النبي ﷺ ،أذن هبا يف قولهُ ( :كن ُْت َنَ ْي ُتك ُْم
(((
َع ْن ِز َي َار ِة ا ْل ُق ُب ِ
كثريا ،فكان يزور البقيع،
ور َ
وها)  ،وفعلها ﷺ ً
ور َف ُز ُ
ويزور شهداء ُأ ُحد ،ويدعو هلم ،وزارها صحابته ريض اهلل عنهم يف

حياته وبعد موته.

وقد رشعت زيارة القبور لفائدتني:

تذكر اآلخرة ،واالتعاظ بحال أهل القبور ،كام قال رسول اهلل ﷺ:
وها َفإِنَّ َا ت َُذك ُِّرك ُْم ْال ِخ َرةَ)(((.
ور َ
( َف ُز ُ
الدعاء لألموات ،واالستغفار هلم ،والرتحم عليهم ،فعن ُب َر ْيدَ َة 
َان َر ُس ُ
َق َال( :ك َ
ول اهلل ﷺ ُي َع ِّل ُم ُه ْم إِ َذا َخ َر ُجوا إِ َل ا َْل َقابِ ِر :الس ََّل ُم َع َل ْيك ُْم
َأ ْه َل الدِّ َي ِ
ني َوإِنَّا إِ ْن َشا َء اهلل َل َل ِح ُق َ
ونَ ،أ ْس َأ ُل اهلل
ني َوا ُْل ْس ِل ِم َ
ار ِم ْن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َلنَا َو َلك ُْم ا ْل َعافِ َي َة)(((.
ثان ًيا :ليس لزيارة املقابر وقت حمدد ،بل ترشع يف أي وقت.
ِ
ِ
فليس له ٌ
أصل يف الدين ،فلم يرد عن النبي
أما
ختصيص العيد للزيارة َ
ُ

((( أخرجه مسلم ( ،672/2برقم  )977عن بريدة .

((( أخرجه الرتمذي ( ،361/2برقم  ،)1054وسنن النسائي ( ،234/7برقم :)4430
من حديث بريدة  ،وقال الرتمذي :حسن صحيح.
((( أخرجه مسلم ( ،671/2برقم .)975
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ﷺ أنه خصص يوم العيد للزيارة مع حرصه عىل زيارة املقابر والدعاء
ألهلها ،ومل يكن من هدي صحابته ريض اهلل عنهم زيارة القبور يوم

العيد ،وال نقل ذلك عن أحد من التابعني ،وال أهل العلم املشهورين.

ومعـلو ٌم أنه ال جيوز ختصـيص زمـان أو مكـان بشـيء من العـبادة

إال بدليل رشعي.

ثال ًثا :ال يرشع وضع النبات األخرض الرطب كجريدة النخل

و(اآلس) وغريمها عىل القرب ،بقصد ختفيف العذاب عن امليت ما دامت
النبتة رطبة ،فليس ذلك من السنة.

أما ما ورد عن النبي ﷺ أنه( :مر بِ َقبي ِن َف َق َال :إِ م َليع َّذب ِ
ان ُ ...ث َّم
نَّ ُ َ ُ َ َ
َ َّ ْ َ ْ
ي َف َغر َز ِف ك ُِّل َق ٍب و ِ
ِ
احدَ ةًَ ،قا ُلوا َيا َر ُس َ
ول
ْ َ
َأ َخ َذ َج ِريدَ ًة َر ْط َب ًة َف َش َّق َها ن ْص َف ْ ِ َ
ف َعن ُْه َم َما َل ْ َي ْي َب َسا)((( فهذا الفعل خاص
اهللِ :ل َ َف َع ْل َت َه َذا؟ َق َال َل َع َّل ُه ُ َ
ي ِّف ُ
برسول اهلل ﷺ.
قال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل يف «معامل السنن» تعلي ًقا عىل حديث ابن
غرس ُه ِش َّق العسيب((( عىل القرب ،وقوله (ولعله خيفف
عباس« :وأما ُ
ِ
ِ
ناحية الت ِ
ِ
َّربك ِ
بالتخفيف
ودعائه
بأثر النبي ﷺ
عنهام ما مل ييبسا) فإنه ِمن
((( أخرجه البخاري ( ،88/1برقم  ،)215ومسلم ( ،240/1برقم  :)292من حديث
ابن عباس ريض اهلل عنهام.
الس َعفة.
((( (العسيب) :جريدَ ة الن َّْخ ِل ،وهي َّ
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عنهام ،وكأنه جع َل مدة ب ِ
قاء الن ِ
َّداوة فيهام حدًّ ا ملا وقعت به املسألة من
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
العذاب عنهام ،وليس ذلك ِمن ِ
أجل َّ
الرطب معنى
اجلريد
أن يف
ختفيف
ليس يف اليابس ،والعامة يف كثري من البلدان تغرس اخلُوص((( يف قبور
موتاهم ،وأراهم ذهبوا إىل هذا ،وليس ملا تعاطوه ِمن ذلك وجه»(((.

ويدل عىل خصوصية هذا الفعل به ﷺ أدلة منها:
 قوله ﷺ جلابر ( :إِنِّ مرر ُت بِ َقبي ِن يع َّذب ِان َف َأ ْح َب ْب ُت بِ َش َفا َعتِي
َْْ ُ َ َ
ََ ْ
َأ ْن ير َّفه َعنْهم ما دام ا ْل ُغصن ِ
َان َر ْط َب ْ ِ
ي)((( ،فقوله( :بشفاعتي) دليـل عىل
ْ
َُ َ َُ َ َ َ
أن هذا الفعل خاص به ﷺ.

النبي ﷺ مل يكرر ما فعله مع هذين القربين بعد ذلك ،مما يدل
 -أن َ

عىل أهنا حادثة خاصة.

النبي ﷺ مل يفعله إال يف قبور خاصة أطلعه اهلل عىل أن أصحاهبا
 -أن َ

يعذبون ،ولو كان مرشو ًعا لفعله يف كل القبور.

 ّحـق أصحـاب القبـور
أن هـذا الفعـل إن كان مرشو ًعـا فهـو يف ّ

التـي يعـذب أصحاهبا ،وال سـبيل ملعرفة ذلـك إال بالوحي وقـد انقطع

بوفاتـه ﷺ.

((( (اخلوص) :جريدَ ة الن َّْخ ِل.
((( معامل السنن (.)19/1

((( أخرجه مسلم ( ،2306/4برقم .)3012
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 ّأن كبار الصحابة رضوان اهلل عليهم مل يفعلوه مع علمهم بالسنة

وشدة اقتدائهم برسول اهلل ﷺ ،ولو فعلوه الشتهر ونقل عنهم ،و عدم

فعل واحد من الصحابة دليل عىل أن هذا األمر ليس بسنة متبعة .قال

النووي رمحه اهلل يف «رشح صحيح مسلم»« :وأما َو ْضع ُه ﷺ اجلريدتني

ٌ
جيبت
حممول عىل أنَّه ﷺ َس َأل الشفاع َة هلام َف ُأ
عىل القرب؛ فقال العلامء:
ْ
ِ
يب ما يفعله
أنكر اخلطا ُّ
شفاعته ﷺ بالتَّخفيف عنهام إىل أن َي ْي َب َسا ...وقد َ
ِ
األخواص ونحوها متعلقني هبذا احلديث وقـال:
الناس عىل القبور من
ال أصل له وال وجه له ،واهلل أعلم»(((.

 -أن وضع اجلريد عىل القرب من قبلنا فيه إساءة ظن بامليت ،وحيرم

علينا سوء الظن باملسلمني ،فعلينا إحسان الظن به والدعاء له بالرفعة يف

اجلنة ،ال الظن به أنه يعذب.

راب ًعا :أما وضع الورود والزهور والرياحني عىل القبور فهو حمرم؛ ملا

فيه من:

تزيني القبور ،وهو حمرم.

وملا يف ذلك من التشبه بالكفار يف عاداهتم اخلاصة هبم ،وقد قال
َر ُس ُ
ول اللَِّ ﷺَ ( :م ْن ت ََش َّب َه بِ َق ْو ٍم َف ُه َو ِمن ُْه ْم)(((.
((( رشح النووي عىل مسلم (.)202/3
ِ
((( أخرجه أبو داود ( ،441/2برقم  ،)4031وأمحد ( ،92/2برقم  :)5667من حديث
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وليعلم َّ
أن نفع امليت والتخفيف عنه له وسائل مرشوعة من أمهها:

الدعاء واالستغفار له ،والصدقة عنه ،وأداء احلقوق التي عليه ،سواء

كانت هلل تعاىل بدفع الزكاة املستحقة عليه يف حياته ،واحلج والعمرة

عنه إن مل يكن قد حج ،أو سداد ديونه للمخلوقني ،أو مساحمة أصحاب

احلقوق بحقوقهم ،وغري ذلك.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم(((.

ابن عمر ريض اهلل عنهام.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
قرأت يف كتاب أن النبي  كان يزور مقربة البقيع بعد صالة العيد وعلة وضع الغصنني
الرطبني هو أهنام يسبحان اهلل تعاىل ،وإن من يشء إال يسبح بحمده ،كنت أود عليكم نقل

أقوال املذاهب الفقهية السنية األربعة فهم ساداتنا يف العلم والفقه والفتوى ،ثم كالم الشيخ
ابن باز أوزن مما جاء يف فتواكم وهو أن يكون التخصيص لزيادة أجر فال ،قال رمحه اهلل:
«هل زيارة القبور يف أيام العيد من احلالل أم من احلرام؟
ال حرج يف ذلك ،يف أي وقت ،لكن ختصيصها بوقت العيد ما يصلح ،إذا كان لقصد أن
يوم العيد أفضل أو كذا ،أما إذا كان التخصيص من أجل الفراغ ـــ فال حرج وإال فالزيارة
ليس هلا وقت معلوم ،يزورها يف الليل أو يف النهار يف أيام العيد أو يف غريه ليس هلا حد
حمدود ،وال زمان معلوم والرسول عليه الصالة والسالم قال( :زوروا القبور فإهنا تذكركم
اآلخرة) ،ومل حيدد وقتًا ،فاملؤمن يزورها يف كل وقت يف الليل ،والنهار يف أيام العيد،
وغريها وال خيصـص يوم معني لذلك بقصـد أنه أفضل من غريه ،أما إذا خصـصـه؛ ألنه
ال فضاء له ،ما عنده وقت إال ذلك الوقت فال بأس بذلك».

جواب املكتب العلمي:
مل يثبت عن النبي  وال صحابته أهنم كانوا يزورن املقابر أيام األعياد ،ومع تكرار زيارة =
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= الرسول  ملقربة البقيع إال أنه مل ينقل يف حديث صحيح أهنا كانت يوم عيد ،والثابت
أنه أمر بزيارة القبور مطل ًقا دون ختصيص بوقت معني ،فمن ادعى غري ذلك فعليه الدليل.
واألصل يف األعياد -كام ذكر بعض أهل العلم -أهنا لزيارة األحياء ،والتوسعة عىل النفس
واألهل ،والفرح والرسور ،ال زيارة املقابر واألموات.
ف َعن ُْه َم َما
نصا من كالمه َ ( :ل َع َّل ُه ُ َ
ي ِّف ُ
أما علة وضع الغصنني عىل القرب :فقد وردت ً
ِ
َل َي ْي َب َسا) ويف احلديث اآلخرَ ( :ف َأ ْح َب ْب ُت بِ َش َفا َعتِي َأ ْن ُي َر َّف َه َعن ُْه َم َما َدا َم ا ْل ُغ ْصنَان َر ْط َب ْ ِ
ي)
ْ
فالعلة :استمرار شفاعته بتخفيف العذاب مدة بقائهام رطبتني.
بعض أهل العلم ،وفيه نظر؛ إذ هو خمالف
أما تفسري العلة بأنه ألجل التسبيح :فقد قال هبا ُ
لظاهر احلديث ،ثم َّ
إن التسبيح ال خيتص بالرطب دون اليابس ،بل كل يشء يسبح له ،قال
تعاىل ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾.
وأما نقل أقوال املذاهب وأهل العلم :فهذا هو الالئق بالبحوث العلمية ،وليس الفتاوى
املخترصة.

علم أن أقوال بعض أهل العلم يف وضع اجلريد الرطب أو النبات عىل القبور ،وليس عىل
ً
ختصيص ذلك أو فعله يوم العيد ،فليتنبه له.
وأخريا:
ً
فإن ما نقلـته عن الشـيخ ابن باز ال يتعـارض مـع ما قلنـاه يف الفتوى ،فقـد نـص عىل أنه
ال خيصص العيد بالزيارة ،وهذا ما ذكرته الفتوى ،ال منع الزيارة مطل ًقا ،ومواظبة الناس
عليه ،وازدحام املقابر هبم يف العيد يدل عىل ختصيص العيد بالزيارة وهذا ظاهر.
عىل أن للشيخ ابن باز رمحه اهلل فتاوى أخرى يف املوضوع أوضح ،منها:
«أما ختصيص زيارة القبور بعد صالة العيد كأنه يزور األحياء واألموات فهذا ليس له
أصل ،ومل أعلم عن النبي  ،وال عن الصحابة أهنم كانوا خيرجون إىل البقيع بعد صالة
العيد ,واخلري يف اتباع السلف الصالح ،اخلري يف اتباع الرسول  وأصحابه.»...
وله ولغريه من أهل العلم فتاوى وأقوال أخرى يطول نقلها وتوضيحها.
=
واهلل أعلم.
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= السؤال الثاين:
وماذا عن حديث( :من السنة رفع الصوت يف العيد ،ومن السنة الذهاب إىل اجلبانة يف
علم أن كثري من العلامء ويف الكتب الفقهية يفرسون كلمة اجلبانة  :باملقربة وليس
العيد)؟ ً
بالصحراء.
.جواب املكتب العلمي:
وغريه عن عيل  ،وفيه احلارث األعور ،وهو ضعيف،
النص املذكور رواه البيهقي
ُّ
ُ
ُ
الشعية.
واحلديث
ُ
حج ًة يف إثبات األحكام ّ
الضعيف ال يكون ّ
ّ
الصحراء ،ور ّبام ُأطلقت
واجل ّبان ُة كام يف املصباح املنري للف ّيومي (« : )90/1هي
املصل يف ّ

عىل املقربة».
الصحراء ،وليس املقربة ،كام ّ
أن اخلروج املذكور يف األثر إنّام
واملراد هنا قط ًعا هو املصىل يف ّ
هو لصالة العيد ،وليس لزيارة القبور؛ ّ
ألن أهل العلم يذكرون اخلروج إىل اجل ّبانة يف بيان
هل األفضل أن ت َّ
الصحراء كام ورد يف السنّة أو يف مسجد البلد.
ُصل العيدُ يف ّ
عيل  يصيل العيدَ يف اجل ّبانة ،أي
قال يف االختيار يف تعليل املختار (« :)83/1وهلذا كان ٌّ
املصل ،ويستخلف َمن ّ
َّ
يصل بضعفة النّاس باملدينة.»..
َّ
املصل العام.»..
ثم خروجه ماش ًيا إىل اجل ّبانة ،وهي
ويف الدّ ر املختار ص (ّ « :)112
واهلل أعلم.
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حكـم إعطـاء البيعـة ألمـراء
الكـتائب

(((

السؤال:

ما حكم عقد البيعة ألمراء الكـتائب؟ وهل جيوز نقضهـا،

أو االنسحاب منها؟

((( صدرت بتاريخ :اجلمعة  17ذو احلجة 1433هـ ،املوافق 2012/11/2م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصال ُة والسال ُم عىل رسول اهلل:

ً
أول :املراد بالبيعة :إعطاء العهد عىل السمع والطاعة.

ُ
«وأصل البيعة :العقدُ الذي َي ْع ِقدُ ه
قال اخلازن رمحه اهلل يف «تفسريه»:
ُ
اإلنسان عىل نفسه ِمن بذل الطاعة لإلمام ،والوفاء بالعهد الذي التزمه

له»(((.

وسميت بذلك ألهنم كانوا إذا بايعوا األمري جعلوا أيدهيم يف يده
ُ

فسميت بيعة ،وصارت
تأكيدً ا للعهد ،فأشبه ذلك فعل البائع واملشرتيِّ ،
البيعة مصافحة باأليدي.

قال ابن خلدون رمحه اهلل يف تارخيه« :اعلم ّ
أن البيعة هي العهد عىل

ال ّطاعةّ ،
كأن املبايع يعاهد أمريه عىل أنَّه يس ِّلم له النَّظر يف أمر نفسه وأمور
املسلمني ال ينازعه يف يشء من ذلك ،ويطيعه فيام يك ّلفه به من األمر عىل
املنشط واملكره»(((.

ثان ًيا :البيعة بمعناها املشهور واملصطلح عليه بني العلامء :تكون

للحاكم الذي يتوىل أمور الرعية وتدبري شؤوهنم ،وهذا املعنى هو
املقصود منها يف النصوص الرشعية الواردة يف وجوهبا والتحذير من

((( تفسري اخلازن (.)156/4

((( تاريخ ابن خلدون (.)261/1
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ات ِمي َت ًة ج ِ
اه ِل َّي ًة)(((.
ات َو َل ْي َس ِف ُعن ُِق ِه َب ْي َع ٌةَ ،م َ
نكثها ،كقوله ﷺَ ( :م ْن َم َ
َ
ـع إِ َمـا ًما َف َأ ْع َطا ُه َث َم َر َة َق ْلبِ ِه َو َصـ ْف َق َة َي ِد ِه(((َ ،ف ْل ُيطِـ ْع ُه
وقولهَ ( :م ْن َبا َي َ

اع)(((.
اسـ َت َط َ
َما ْ

وال جيوز عقد البيعة -هبذا املعنى -لغري احلاكم الذي جتتمع عليه

كلمة املسلمني يف ذلك البلد.

ً
رجل عن غري َمشورة من
قال عمر بن اخلطاب « :من با َي َع
املسلمني ،فال ُيبا َي ُع هو وال ا َّل ِذي با َيعه ،ت َِغ َّر ًة أن ُيقت ََل»(((.
قال ابن حجر رمحه اهلل يف «الفتح»« :واملعنىَّ :
أن َمن فعل ذلك فقد

غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهام للقتل»(((.
ّ

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف «منهاج السنة النبوية»:

«وال يصري الرجل إما ًما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها ،الذين حيصل

بطاعتهم له مقصود اإلمامة ،فإن املقصود من اإلمامة إنام حيصل بالقدرة
والسلطان ،فإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إما ًما»(((.

((( أخرجه مسلم ( ،1478/3برقم  )1851عن ابن عمر ريض اهلل عنهام.
ِ
(ص ْف َق َة َي ِد ِه) :مبايعته.
((( معنىَ ( :ث َم َر َة َق ْلبِه) :صدق بيعته وسالمة نيته يف ذلكَ ،و َ
((( أخرجه مسلم ( ،1472/3برقم  ،)1844وأمحد ( ،45/11برقم  :)6501من
حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
((( أخرجه البخاري ( ،169 /8برقم .)6830
((( فتح الباري (.)150/12

((( منهاج السنة النبوية (.)527/1
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ثال ًثا :األصل أن تعيني أمراء اجلهاد موكول للحاكم الرشعي ،فإن

غاب أو ُعدم جاز للمجاهدين االتفاق عىل تأمري أحدهم ليتوىل تنظيم

أمورهم القتالية وترتيبها؛ جتن ًبا حلدوث الفوىض واخلالف ،كام فعل

الصحابة رضوان اهلل عليهم يف غزوة مؤتة حني أ ّمروا عليهم خالد بن
الوليد دون تولية سابقة ِمن النبي ﷺ.
ِ
عن أنس بن مالك ّ :
يب،
الرا َي َة َز ْيدٌ َ ،ف ُأص َ
أن النبي ﷺ قالَ ( :أ َخ َذ َّ
ِ
ِ
يبَ ،وإِ َّن
اح َةَ ،ف ُأص َ
يبُ ،ث َّم َأ َخ َذ َها َع ْبدُ اللَِّ ْب ُن َر َو َ
ُث َّم َأ َخ َذ َها َج ْع َف ٌرَ ،ف ُأص َ
انُ ،ثم َأ َخ َذها َخالِدُ بن ا ْلولِ ِ
ول اهلل ﷺ َلت َْذ ِر َف ِ
َع ْينَي رس ِ
يد ِم ْن َغ ْ ِي إِ ْم َر ٍة،
َ
ْ ُ َ
َّ
ْ َ ُ
َف ُفتِ َح َل ُه)(((.
ِ
احلرب بِ َغ ِري
جواز الت ََّأ ُّم ِر يف
قال ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح« :وفيه
ُ
ت َْأ ِم ٍري (أي من السلطان)»(((.
وإذا كان الرشع قد ندب املسلمني إىل تأمري أحدهم عند اجتامعهم

عىل أمر من األمور اخلاصة كالسفر ،فكيف بالقتال واجلهاد!؟ َق َال ﷺ:
(إِ َذا ك َ
َان َث َل َث ٌة ِف َس َف ٍر؛ َف ْل ُي َؤ ِّم ُروا َأ َحدَ ُه ْم)(((.
َق َال اخل َطايب رمحه اهلل يف «معامل السنن»« :إنام أمر بذلك؛ لِ َ
أمرهم
يكون ُ

((( أخرجه البخاري ( ،420/1برقم .)1189
((( فتح الباري (.)513/7

((( أخرجه أبو داود ( ،36/3برقم  )2609عن أيب سعيد اخلدري .
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تفرق هبم الرأي ،وال يقع بينهم االختالف»(((.
مجي ًعا ،وال َي َّ

ِ
الواحد
تأمري
بﷺ
«أو َج َ
وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الفتاوى»ْ :
َ
ِ
ِ
العار ِ
ِ
سائر أنوا ِع
تنبيها بذلك عىل
القليل
يف االجتام ِع
ض يف السفر؛ ً

االجتامع»(((.

«فمع عد ِم الت ِ
َّأمري يستبدُّ كل
قال الشوكاين رمحه اهلل يف «نيل األوطار»:
َ
ٍ
ويفعل ما ُيطابِ ُق هواه فيهلكون ،ومع الت ِ
ُ
َّأمري َي ِق ُّل االختالف
واحد برأيه،
لثالثة يكـونـون يف َف ٍ
ٍ
وجتتمع الكلمة ،وإذا ُ ِ
ـالة من األرض
ش َع هذا
ُ

ٍ
َ
َ
وحيتاجون
واألمصار
يسكنون القرى
أكثر
َ
أو يسافرون ،فرشعي ُت ُه لعدد َ

ِ
َّخاص ِم :أوىل وأحرى»(((.
لدف ِع التظاملِ،
وفصل الت ُ

راب ًعاُّ :
كل َمن دخل حتت إمرة هذا األمري فيجب عليه السمع والطاعة

له فيام يتعلق بتنظيم أمور احلرب وشؤوهنا.
وال بأس بأخذ العهد ِمن الناس عىل السمع والطاعة لألمري بأي

صيغة كانت ،ما مل تشتمل عىل خمالفة رشعية.

ً
مقبول من حيث األصل
وتسمية هذا العهد (بيعة) -وإن كان

اللغوي -إال أنا ال نرى إطالقه عىل العهد القائم بني قائد الكتيبة
((( معامل السنن (.)261/2

((( جمموع الفتاوى (.)390/28
((( نيل األوطار (.)294/8
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واملقاتلني معه؛ جتن ًبا اللتباسها بالبيعة الواردة يف النصوص الرشعية،

ولئال ُيظن أنه يلزم فيها ما يلزم يف بيعة احلاكم الرشعي من الطاعة يف ِّ
كل
كبرية وصغرية -باملعروف -وحتريم اخلروج وغري ذلك.

فليس هلذا القائد أو األمري ما للحاكم الرشعي من احلقوق ،وال ت َُّنزل

عليه النصوص التي وردت يف حق احلاكم ،وليس له إلزام أتباعه بالطاعة

املطلقة ،بل جتب له الطاعة فيام وكل إليه من أمر اجلهاد خاصة.

خامساَ :من دخل حتت إمرة أحد قادة الكتائب وأعطاه العهد عىل
ً

السمع والطاعة يف أمور احلرب ،فالواجب عليه الوفاء بعهده ،لعموم

النصوص احلاثة عىل الوفاء بالعقود ،كقوله تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [املائدة ،]1 :وقوله﴿ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ﴾

[اإلرساء:

.]34وليس له نكث عهده بسبب مشاحنة

أو اختالف يف وجهات النظر ،ملا يسببه ذلك من ختلخل الصفوف،
وإضعاف الكتائب.

وله أن يطلب اإلقالة من هذا العهد ،وذلك بعد إبراء ذمته بتسليم

عهدته من عتاد وسالح إن كان استلمها منهم.

ويتحلل املرء من العهد بانتهاء الغرض الذي أعطي له ،كانتهاء القتال

ونحوه ،وال يلزمه أن يأيت بقول أو فعل ليتحلل منه ،وهلذا مل يتحلل
الصحابة رضوان اهلل عليهم من خالد بن الوليد  بعد عودهتم من
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مؤتة.

نسأل اهلل أن يعظم أجر املجاهدين وأن جيزهيم خري اجلزاء عىل دفاعهم

عن احلرمات واألعراض واألموال ،وأن جيمع كلمتهم ويسدد رميهم،
ً
عاجل غري آجل.
مؤزرا
نرصا
ً
وينرصهم ً
واهلل أعلم.
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حـكــم الـمـوالــي

للنظــام الســوري

(((

السؤال:

ال يزال يوجد بيننا -ولألسفَ -من يؤيد النظام السوري

البعثي املجرم ويواليه ،فام الطريقة الرشعية للتعامل مع هؤالء

املوالني؟

حمرم 1434هـ ،املوافق 112012/24م.
((( صدرت بتاريخ :السبت ّ 10
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :لقد بيَّ اهلل تبارك وتعاىل مرجع الوالية لعباده املؤمنني ،فقرصها
وحرصها يف الوالء هلل ورسوله وصالح املؤمنني ،وذكر جل وعال َّ
أن

املحققني هلذا الوالء هم الغالبون ،الذين هلم العاقبة يف الدنيا واآلخرة،

قال تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [املائدة.]56-55 :

ومن يؤيد النظام السوري الظامل ويقف إىل صفه بعد ما تبني بطشه

وإجرامه وانتهاكه كل املحرمات ،بل وأسفر عن كفره البواح الرصيح

وإكراه الناس عليه ،لعىل خطر عظيم؛ قال تعـاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦ ﮧ﴾ [هود ،]113 :قال ابن كثري رمحه اهلل يف «تفسريه»َ « :أي:
ال تَست َِعينوا بِال َّظ َلم ِة َفتكونوا كَأ َّنكُم قد رضيتُم بِباقي ص ِ
نيع ِهم»(((.
َ
َ
َ
ْ
ثان ًيا :قد تصل بعض صور التأييد إىل املظاهرة والتويل املخرج من ملة

اإلسالم ،قال تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾ [املائدة.]51 :

((( تفسري ابن كثري (.)354/4
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وقد اشتهرت أقوال أهل العلم يف ذلك يف القديم واحلديث .قال
ِ
َحمو ن َِق ِ
يض ِه -أي
الونرشييس رمحه اهلل يف «املعيار املعرب»« :وأما ُم ْقت ُ
ِ
أوليائهم عىل املسلمني ،إما بالنفوس ،وإما باألموال،
اجلهاد -بمعاون َِة

َ ِ ٍ
ً
وضالل»(((.
مع املرشكني ،وحسبك هبذا ُمنَا َق َض ًة
ف َي
صريون حينئذ حرب ّيني َ
وسئلت «جلنة الفتوى يف األزهر» يف  14شعبان 136هـ عن مساعدة

اليهود وإعانتهم يف حتقيق مآرهبم يف فلسطني ،فأجابت إجابة طويلة ،جاء
فيها:

«فالرجل الذي حيسب نفسه من مجاعة املسلمني إذا أعان أعداءهم يف

يشء من هذه اآلثام املنكرة وساعد عليها مبارشة أو بواسطة ال يعد من
أهل اإليامن ،وال ينتظم يف سلكهم ،بل هو بصنيعه حرب عليهم ،منخلع
من دينهم ،وهو بفعله اآلثم أشد عداوة من املتظاهرين بالعداوة»(((.

ثال ًثا :خيتلف التعامل مع املؤيدين بحسب صورة التأييد وخطرها:

فمن كان مؤيدً ا للنظام يف خاصة نفسه ،وربام صـدر عنه من الكـالم

ما يدل عىل اقتناعه بام يردده أبواق النـظام وآلته اإلعالمية ،لكـنه مل

يصـل يف كالمه إىل حد التحريض عىل القتل ،ومل يعاون النظام يف حربه
عىل شعبه ٍ
التعرض له ،لكن جيب
بامل أو سالح أو رأي ،فال ينبغي
ّ
((( املعيار املعرب (.)139/2

((( جملة الفتح ،العدد ( ،)846العام السابع عرش ،ص (.)10
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نصحه ورشح األمور له ،وتبـيني خـطورة موقفه هذا عىل دينه ،وحسابه

عىل اهلل تعاىل.

أما املؤيد بالفكر والرأي واملشورة ،الذي ينافح عن النظام ،ويدافع

ويسوغ قتل اآلمنني وإتالف ممتلكاهتم ،فإنه ال شك رشيك
عن جرائمه،
ِّ
هلذه العصابة املجرمة يف أفعاهلا ،وهو بتحريضه عىل القتل وسفك الدماء
يعزرون ٌ
كل بام يناسب حاله ،ولو وصل
جمرم قاتل .فهؤالء يؤخذون و ّ
الص َّم ِة يوم حنني؛ ألنه
األمر إىل القتل .فقد قتل رسول اهلل ﷺ ُد َر ْيدَ ْب َن ِّ

كان ذا رأي ومكيدة يف احلرب ،مع كربه وعامه ،قال ابن عبد الرب رمحه اهلل
الص َّم ِة يوم
يف «التمهيد»« :وأمجعوا عىل أن رسول اهلل ﷺ قتل ُد َر ْيدَ ْب َن ِّ
حنني؛ ألنه كان ذا رأي ومكيدة يف احلرب»(((.

أيضا رشيك
كذلك من يدعم النظام يف حربه عىل الناس باملال ،فإنَّه ً

للنظام يف إجرامه وحربه ،فيعاقب بأخذ ماله إن أمكن أو إتالفه ،وإن ُقدر

عليه فيقدم إىل اهليئات الرشعية لتحكم يف أمره بام يردعه عن فعلـه ،فإذا
جاز قتله.
مل يرتدع إال بالقتل َ

أما اجلواسيس واملخربون الذي يدلون أزالم النظام عىل أماكن

املجاهدين أو الثوار ،فقد فصلنا احلكم فيهم يف فتوى سابقة هل جيوز
((( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( ،)142/16واحلديث أخرجه البخاري
( ،1571/4برقم  ،)4068ومسلم ( ،1943/4برقم  :)2498من حديث أيب موسى .
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قتل اجلاسوس (العوايني) وذكرنا أهنم ُيالون إىل هيئة رشعية من عقالء
الثوار والناشطني ،تقوم بالنظر يف ثبوت التهم املوجهة إليهم ،ومقدار
يعزرون بام يناسب حاهلم ،من قتل
الرضر الذي يرتتب عىل أفعاهلم ،ثم َّ

أو سجن أو غريه.

ونذكّر بام أكدنا عليه يف فتاوانا السابقة أن ما يتخذ بحق هؤالء من

العقوبات ال يرتك ألفراد الناس ،وإنام للهيئات الرشعية وبعد حماكمة

عادلة.

واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه ،وسلم(((.

((( سؤال عن الفتوى:

خريا عىل هذه الفتوى ولكن كان مؤيدً ا للنظام يف خاصة نفسه ،وربام صدر عنه
جزاكم اهلل ً
من الكالم ما يدل عىل اقتناعه بام يردده أبواق النظام وآلته اإلعالمية ،لكنه مل يصل يف كالمه
إىل حد التحريض عىل القتل ،ومل يعاون النظام يف حربه عىل شعبه ٍ
بامل أو سالح أو رأي،
التعرض له ،لكن جيب نصحه ورشح األمور له ،وتبيني خطورة موقفه هذا عىل
فال ينبغي ّ
دينه ،وحسابه عىل اهلل تعاىل .فإذا مل يستجب لنصحنا وأرص عىل رأيه هل جيوز لنا قطيعته
خصوصا إذا كان ذا قربى مثل العمة واجلد واألب؟
ً
جواب املكتب العلمي:
نوع ِمن التعامل والعالج الذي يسلكه املسلم عند احلاجة إليه ،فمتى كان فيه
هجر العايص ٌ
ُ
مصلحة راجحة ،وحصل بسببه تأثري عىل املهجور بأن يعود عن انحرافه ،أو كان فيه محاية
للهاجر من التأثر بصاحب االنحراف ّ
فإن اهلجر يكون مرشو ًعا بالقدر املناسب لتحقيق
الغرض منه ،ومتى ال تتح ّقق فيه املصلحة الراجحة فال ُيرشع استخدامه.
قال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :وهذا اهلجر خيتلف باختالف اهلاجرين يف قوهتم
وضعفهم وقلتهم وكثرهتم؛ فإن املقصود به زجر املهجور وتأديبه ،ورجوع العامة عن مثل=
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هجره إىل ضعف الرش وخفيته
= حاله .فإن كانت املصلحة يف ذلك راجح ًة بحيث يفيض ُ
ضعيف
واهلاجر
كان مرشو ًعا .وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك ،بل يزيد الرش،
ٌ
ُ
بحيث يكون مفسد ُة ذلك راجح ًة عىل مصلحته :مل يرشع اهلجر ،بل يكون التأليف لبعض
أنفع من التأليف ،وهلذا كان النبي  يتأ ّلف
أنفع من اهلجر،
واهلجر لبعض الناس َ
الناس َ
ُ
قو ًما ،وهيجر آخرين».
وهؤالء األقارب هلم حق القرابة ،وحق اإلسالم ،وحق النصيحة ،فينبغي وصلهم لقرابتهم
وحقهم ،واالستمرار بالنصح هلم ،وجتنب ما يقعون فيه ِمن خمالفات يف بعض املجالس
أو األماكن ،وال يستلزم هذا قطع العالقة معهم ،فقد حيصل من بقاء العالقة والتناصح
تأثر وتغيري حلاهلم مع الوقت ،أو تقليل لتأثرهم بام حوهلم ِمن الرش ،وإضعاف القتناعهم
بالباطل .واهلل أعلم .
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حكـم هدم األرضحة وال ِ
قباب املبنية
عـىل القبـور

(((

السؤال:

ما حكم بناء القباب واملقامات واملشاهد عىل قبور وأرضحة

من اشتهر بني الناس بالصالح أو العبادة؟ وما حكم هدمها
وإزالتها؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  9صفر 1434هـ ،املوافق 2012/12/22م.
246

الجـزء األول

اجلواب:

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،
احلمد هلل ِّ

نبينا حممد وعىل آله وصحبه ،ومن سار عىل هديه إىل يوم الدين:

ً
كرمه ح ًيا ،فأمر بتغسيله وتطييبه
كرم ديننا احلنيف
املسلم ميتًا كام َّ
َ
أولَّ :

وتكفينه ،ثم الصالة عليه ومواراته يف القرب .كام هنى عن امتهان القبور،
فحرم امليش أو القعود عليها ،ودعا إىل زيارهتا ،والسالم عىل أهلها،
َّ

والدعاء هلم.

كام َح ِرص الدين القويم عىل عقائد الناس وتوحيدهم ،فسدَّ أبواب

الغلو يف القبور أو أصحاهبا ،فنهى عن الصالة
الفتنة ومنع ما يؤدي إىل
ِّ
يف املقابر ،وتشييد البناء واملشاهد والقباب عليها ،كام أمر بتسوية القبور
الرسل يف سبيل ذلك:
املرشفة ،وأرسل نبي اإلسالم ﷺ ُّ

(نَى َر ُس ُ
بَ ،و َأ ْن ُي ْق َعدَ
ي َّص َ
ول اهلل ﷺ َأ ْن ُ َ
ص ا ْل َق ْ ُ
ف َع ْن َجابِ ٍر َ ق َالَ :
باجلص ،وهو اجلري.
َع َل ْي ِهَ ،و َأ ْن ُي ْبنَى َع َل ْي ِه)((( .وجتصيص القبور :تبييضها
ّ
وعن عائشة وعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قاالََّ ( :لا ن ََز َل بِرس ِ
ول
َ ُ

ِ
ِ
يص ًة َل ُه َع َل َو ْج ِه ِهَ ،فإِ َذا ا ْغت ََّم ِ َبا ك ََش َف َها َع ْن َو ْج ِه ِه،
اهلل ﷺ َطف َق َي ْط َر ُح َخ َ
ِ
ِ
ور َأنْبِ َي ِائ ِه ْم
َف َق َال َو ُه َو ك ََذل َكَ :ل ْعنَ ُة اهلل َع َل ا ْل َي ُهود َوالن ََّص َارى اتَّ َُذوا ُق ُب َ
((( أخرجه مسلم ( ،667/2برقم .)970
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ِ
ي ِّذ ُر َما َصنَ ُعوا)(((.
َم َساجدَ َ ُ ،

ِ
ِ
يص ًة):
ومعنى ( ََّلا ن ََز َل) :أي نزلت به سكرات املوت ،و( َطف َق َي ْط َر ُح َخ َ

جعل يلقي كساء مرب ًعا أسود له خطوط.

قال العيني رمحه اهلل يف «رشح سنن أيب داود»« :إنام لعنهم لكوهنم بنوا

مساجد عىل القبور»(((.

ِ
وعن عائشةّ :
يس ًة
(أن أم حبيبة وأم سلمة ريض اهلل عنهام َذك ََرتَا كَن َ
ال َب َش ِة فِ َيها ت ََص ِ
او ُيرَ ،ف َذك ََرتَا لِلنَّبِ ِّي ﷺ َف َق َال :إِ َّن ُأو َل ِئ َك إِ َذا ك َ
َان
َر َأ ْين ََها بِ ْ َ
ِ
الصالِ ُح َف َم َت َبن َْوا َع َل َق ْ ِب ِه َم ْس ِجدً ا َو َص َّو ُروا فِ ِيه تِ ْل َك
الر ُج ُل َّ
ف ِيه ْم َّ
ِ ِ
ش ُار ْ
الَ ْل ِق ِعنْدَ اهلل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة)(((.
ُّ
الص َو َرَ ،ف ُأو َلئ َك َ
قال ابن رجب رمحه اهلل يف «فتح الباري»« :هذا احلديث يدل عىل

حتريم بناء املساجد عىل قبور الصاحلني»(((.

ثان ًيا :قد تواتر عن أهل العلم النهي عن البناء عىل القبور:

قال الكاساين رمحه اهلل يف «بدائع الصنائع»« :وكره أبو حنيفة البناء

عىل القرب وأن ُيع َّلم بعالمة»(((.

((( أخرجه البخاري ( ،445/1برقم .)435
((( رشح أيب داود للعيني (.)184/6

((( أخرجه البخاري ( ،437/1برقم  ،)427ومسلم ( ،375/1برقم .)528
((( فتح الباري (.)404/2

((( بدائع الصنائع (.)320/1
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وقال القرطبي رمحه اهلل يف «تفسريه»« :فاختاذ املساجد عىل القبور

والصالة فيها والبناء عليها ،إىل غري ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه

ممنوع ال جيوز»(((.

»:السنة أن القرب ال ُيرفع
وقال الشوكاين رمحه اهلل يف»نيل األوطار»
ُّ

ً
فاضل ومن كان غري فاضل،
كثريا من غري فرق بني من كان
رف ًعا ً
والظاهر أن رفع القبور زيادة عىل القدر املأذون فيه حمرم ،وقد رصح يف
ذلك أصحاب أمحد ومجاعة من أصحاب الشافعي ومالك»(((.

ٌ
حممول عىل التحريم ،كام هي
وقول بعض أهل العلم (مكروه):

مكروها قبل استقرار املصطلحات ،قال ابن
عادهتم يف تسمية املحرم
ً
ُ
«والقول
حجر اهليتمي رمحه اهلل يف كتابه «الزواجر عن اقرتاف الكبائر»:
ويز ٍ
ٌ
تواتر عن
بالكراهة
حممول عىل غري ذلك؛ إ ْذ ال ُيظ ُّن بالعلامء َت ُ
فعل َ
النَّبي ﷺ لعن ِ
فاعل ِه»(((.
ْ ُ
ِّ
ِ
رص الناس عليه
ب أن البناء عىل القبور كان
ً
َ
مكروها ،فهل ح ُ
وه ْ
ُ
وإنفاق األموال ألجله ،ودفاعهم عنه ضدَّ من يتعرض له دليل عىل

كراهيتهم له ،أم عالمة عىل أن القلوب قد ُأرشبت حبه والنفوس تعل َّقت
((( تفسري القرطبي (.)379/10
((( نيل األوطار (.)131/4

((( الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)287/1
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به؟! وال حول وال قوة إال باهلل.

ثال ًثا :فإذا تبني حرمة بناء املشاهد والقباب عىل القبور ،فالواجب

إزالتها متى وجدت ،وقد جاء ذلك جل ًيا يف أمر النبي ﷺ ،ووردت بمثله

اآلثار عن الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وعليه كان العمل عند أهل العلم
وحكام املسلمني:

ِ
ـل ْب ُن َأ ِب َطالِ ٍ
 -1فعـن أيب اهل ّيـاج األسـدي قـالَ ( :ق َ
ـب:
ـال ِل َع ُّ
َأالَّ َأ ْب َع ُث َك َع َل َما َب َع َثني َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َأ ْن الَ تَدَ َع ِت ْ َث ًال إِالَّ َط َم ْس َت ُه،

با ُم ْ ِ
ش ًفا((( إِالَّ َس َّو ْي َت ُه)(((.
َوالَ َق ْ ً

السنة أن
قال النووي رمحه اهلل يف «رشحه عىل صحيح مسلم»« :فيه أن ُّ

كثريا وال ُي َسنَّم((( بل ُيرفع نحو شرب»(((.
القرب ال يرفع عىل األرض رف ًعا ً

 -2وقال اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف كتاب » األم»« :وقد رأيت من

َ
عيبون ذلك»(((.
الوالة َمن َيدم بمكة ما ُيبنى فيها ،فلم َأ َر الفقها َء َي
ُ

 -3وقال ابن كثري رمحه اهلل يف «تفسريه»« :وقد روينا عن أمري املؤمنني

عمر بن اخلطاب  أنه ملا وجد قرب دانيال يف زمانه بالعراق ،أمر أن
ِ
ش ًفا) :مرتف ًعا عن األرض.
((( معنىَ ( :ق ً ْ
با ُم ْ
((( أخرجه مسلم ( ،666/2برقم .)968

السنام.
((( معنىُ ( :ي َسنَّم) :يرفع عن األرض بحيث يكون مثل َّ
((( رشح النووي (.)389/3
((( األم (.)316/1
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ُيفى عن الناس ،وأن تُدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده»(((؛ وذلك

حفا ًظا عىل عقائد الناس وتوحيدهم ،حيث أن أهل فارس كانوا يغلون
فيه ،فأمر  بإخفائه خشية الغلو فيه مرة ثانية.

 -4وقال ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل يف «إغاثة اللهفان»« :وأبلغ من

ذلك :أن رسول اهلل أمر هبدم مسجد الرضار ،ففي هذا دليل عىل هدم

ما هو أعظم فسا ًدا منه كاملساجد املبنية عىل القبور ،فإن حكم اإلسالم
فيها أن هتدم كلها حتى تسوى باألرض ،وهي أوىل باهلدم من مسجد

الرضار ،وكذلك القباب التي عىل القبور جيب هدمها كلها؛ ألهنا أسست
عىل معصية الرسول؛ ألنه قد هنى عن البناء عىل القبور؛ فبنا ٌء ُأ ِس َس عىل

معصيته وخمالفته بنا ٌء حمرم ،وهو أوىل باهلدم من بناء العاصب قط ًعا»(((.

 -4قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهلل يف «الزواجر عن اقرتاف الكبائر»:

«جتب املبادرة هلدم املساجد والقباب التي عىل القبور؛ إذ هي أرض من
ُ
مسجد الرضار؛ ألهنا ُأسست عىل معصية رسول اهلل ،وكانت هذه الفتوى

يف عهد امللك الظاهر إذ عزم عىل هدم كل ما يف القرافة من البناء كيف

كان ،فاتفق علامء عرصه أنه جيب عىل ويل األمر أن هيدم ذلك كله»(((.
((( تفسري ابن كثري (.)97/3

((( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (.)210/1
((( الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)287/1
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راب ًعا :إال َّ
أن هدم هذه املشاهد واألبنية وإزالتها مرشوط بأال يؤدي

كثريا ما يرتك األمر ،وهو
هدمها إىل منكر أعظم منه ،فإن النبي ﷺ كان ً

حيب أن يأتيه ،خمافة أن يؤدي إىل فساد أكرب ،فعن عائشة ريض اهلل عنها:
ِ ِ
ِ
يث َعه ٍد بِج ِ
َّ
اه ِل َّي ٍة
أن النبي ﷺ قال هلاَ ( :يا َعائ َش ُةَ ،ل ْو َل َأ َّن َق ْو َمك َحد ُ ْ َ
َلَمر ُت بِا ْلبي ِ
ت َف ُه ِد َمَ ،ف َأ ْد َخ ْل ُت فِ ِيه َما ُأ ْخ ِر َج ِمنْ ُهَ ،و َأ ْل َز ْق ُت ُه بِ ْالَ ْر ِ
ض،
َْ
َْ
ِ
ي :بابا َ ِ
ِ
ِ
يم)(((.
شق ًّيا َو َبا ًبا َغ ْربِ ًّياَ ،ف َب َل ْغ ُت بِه َأ َس َ
اس إِ ْب َراه َ
َو َج َع ْل ُت َل ُه َبا َب ْ َ ً ْ

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف «فتح الباري»« :ويستفاد منه ترك

املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة»(((.

وقال اإلمام النووي رمحه اهلل يف «رشح صحيح مسلم»« :ويف هذا

احلديث دليل لقواعد من األحكام ،منها :إذا تعارضت املصالح،

أو تعارضت مصلحة ومفسدة ،وتعذر اجلمع بني فعل املصلحة

وترك املفسدة ،بدئ باألهم؛ ألن النبي ﷺ أخرب َّ
أن نقض الكعبة
وردها إىل ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السالم مصلحة،

ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه ،وهي خوف فتنة من أسلم قري ًبا،

عظيم»(((.
وذلك ملا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فريون تغيريها
ً

((( أخرجه البخاري ( ،100/4ورقم  ،)1586ومسلم ( ،381/1ورقم .)537
((( فتح الباري (.)201/1

((( رشح النووي (.)487/4
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ِ
تنترش فيها تلك القباب واألرضحة ُيدرك أن يف
البالد التي
والناظر حلال
ُ
االستعجال هبدمها مفاسد عظيمة ،فطوائف من الناس متعلقون هبا أشدَّ

التع ُّلق ،ويرون تعظيمها من الدين ،فهدمها قبل تبيني أمرها سيزيد من
التع ُّلق هبا والتعصب هلا ،وسيستعدي املجتمع عىل الدعاة املصلحني بام

يـؤدي إىل كُرهـهم والتنفـري منهـم ،ويف هذا من الصـد عن سـبيل اهلل

ُ
والبيان للناس حتى يتمكن اإليامن
النصح
ما فيه .فال بد أن يسبق ذلك
ُ
من القلوب.

والتدرج بعد
وحتقيق هذا املقصود ال يكون إال بأخذ الناس بالرفق
ُ
ُّ
ٍ
ٍ
طويلة من التجهيل والبعد عن الدين ،وهذا أمر معلوم من سرية
عقود

أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل:

أَّ -
يتعجل
فإن اخلليفة عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل ملا توىل اخلالفة مل َّ

يف تغيري ما أنكره ممن كان سبقهَ ،فدَ َخ َل عليه ابنه عبد امللك وقال له:
ِ
«يا َأب ِ
ت :ما َمن َ
كنت ُأبايل
ض لـام تُريدُ ه من العدل؟ فواهلل! ما ُ
َ
َعك أن َت َ
لو َغ َل ْت يب وبِ َك ال ُقدُ ور يف ذلك! فقال»:يا بني! إين إنِّام ُأ َر ِّو ُض الناس
الص ْع ِ
ب ،وإين أريد أن ُأ ْح ِي َي األمر من العدلَ ،ف ُأ َؤ ِّخ َر ذلك حتى
رياض َة َّ
خرج معه طم ًعا من طم ِع الدنيا ،فينفروا من هذه ويسكنوا هلذه»(((.
ُأ َ

ب -وجاء يف «البيان والتحصيل»« :سئل اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل

((( أخرجه ابن أيب شيبة ( ،174/7برقم  ،)35091وأمحد يف الزهد (.)300/1
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عن الرقيق العجمُ ،يشرتون يف شهر رمضان ،وهم ال يعرفون اإلسالم،
ويرغبون فيه ،لكن ال يفقهون ما ُيراد منهم ،فهل ُيـربون عىل الصـيام

أم ُيطعمون؟ فقال :أرى أن ُيطعموا وال ُيمنعوا الطعام ،ويرفق هبم حتى
يتعلموا اإلسالم ،ويعرفوا واجباته وأحكامه»(((.

لذا فإننا نرى -يف هذا الوقت -عدم االستعجال هبدمها أو إزالتها،

واالنرصاف ً
بدل من ذلك إىل تعليم الناس الدين الصحيح ،وحتذيرهم

من هذه البدع وآثارها عىل الدين.

قال ابن القيم رمحه اهلل يف «إعالم املوقعني»« :وتأخري احلدّ لعارض

أمر وردت به الرشيعة ،كام يؤخر  -أي احلد  -عن احلامل واملرضع،

وعن وقت احلر والربد واملرض .فهذا تأخري ملصلحة املحدود ،فتأخريه
ملصلحة اإلسالم أوىل»(((.

نسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يبرصنا وإخواننا من طلبة

وصالح
خري
ٌ
العلم بواجبهم العظيم يف نصح هذه األمة ،وتذكريها بام هو ٌ
ونجا ٌة هلا يف الدنيا واآلخرة ،واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه وسلم(((.

((( البيان والتحصيل (.)291/1

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)6/3

((( تعليق من أحد طلبة العلم:
إضافة إىل أن عمل اهلدم هو عمل للدولة التي هلا آليات حمددة يف صناعة قوانينها و قراراهتا= .
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فعيل ريض اهلل عنه الذي أرسل أبا اهلياج كان خليفة ،أي القائد األعىل للدولة .و قد
= ٌ
أيضا قائدً ا للدولة .وكتائب
أرسله عىل طريقة إرسال الرسول  له .والرسول  كان ً
شكرا لكم
الثوار األبطال اليوم ليسوا دولة وال حيق هلم اختاذ أو تنفيذ قرارات دولة.
ً
خريا.
وجزاكم اهلل ً
أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:
إن أول رضيح بني يف اإلسالم ووصل إلينا بالتواتر هو رضيح النبي  إذ دفن يف حجرته،
ووضع قربه يف املكان الذي تويف فيه .ثم جاء قرب سيدنا أيب بكر ثم عمر ريض اهلل عنهام
فانتفت خصوصية ذلك بالنبي .
وبالتايل دل عىل جواز فعل األرضحة وال غضاضة يف ذلك ،فإذا أضيف إىل ذلك خرب
وضع الصحابة رضوان اهلل عليهم خيمة عىل قرب الصحايب اجلليل أبو البصري ريض اهلل
عنه ،فيتضح من ذلك اجلواز.
والذي يبدو لكاتب هذه السطور أن بناء الرضيح يف حق األولياء والصاحلني يصبح واج ًبا

أكثر وليس عىل اجلواز فحسب وذلك لدرء مفسدة أكرب وهي متسح الناس يف تربة القرب.
رغم أن وضع اجلبهة عىل قرب احلبيب جائزة بالقصة التالية:
ففي مسند أمحد بن حنبل ،مسند األنصار ،حديث أيب أيوب األنصاري ،حديث رقم
22987 :
حدثنا عبد امللك بن عمرو (ثقة) ،حدثنا كثري بن زيد (ثقة) ،عن داود بن أيب صالح (مقبول
قاله ابن حجر يف اللسان) ،قال :أقبل مروان يو ًما فوجد رج ً
ال واض ًعا وجهه عىل القرب،
فقال  :أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب  ،فقال :نعم  ،جئت رسول اهلل 
ومل آت احلجر ،سمعت رسول اهلل  يقول( :ال تبكوا عىل الدين إذا وليه أهله ،ولكن ابكوا
عليه إذا وليه غري أهله).
وأما وجود القرب يف املسجد فاألحكام التي ذكرها السادة الفقهاء األجالء فيام لو بقي القرب
بدون إحاطة بجدار ،وإال ملا صحت صالة هنائ ًيا ألنه ال بد من وجود قبور يف اجتاه قبلة
=
املصيل عىل مسافات متباعدة ،فلام وجد اجلدار انتفت احلرمة.
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= وإن الصالة عىل امليت تكون ووجهه وصدره نحو املصيل وهبا انتفت العبودية لغري اهلل
يف اجتاه امليت.
كذلك الصالة عىل قرب امليت مبارشة :
ففي صحيح البخاري ،كتاب الصالة -أبواب استقبال القبلة ،باب اخلدم للمسجد،
حديث رقم :450حدثنا أمحد بن واقد ،قال :حدثنا محاد بن زيد ،عن ثابت ،عن أيب رافع،
عن أيب هريرة :أن امرأة -أو ً
تقم املسجد -وال أراه إال امرأة -فذكر حديث
رجل -كانت ُّ
النبي « :أنه صىل عىل قربها».
وقد اختلف الفقهاء عىل حكم الصالة يف املقابر ،واختالفهم معترب أي بمعنى ال يوجد
إمجاع عىل املسألة.
وهبذا يزول كل التباس يف املوضوع من وجود سور عىل قرب داخل املسجد فتنتفي الكراهة
أو احلرمة ،كام هو واقع يف مسجده  ودرج عليه املسلمون عرب التاريخ.
أرجوا إعادة النظر من اللجنة فيام أوردته من أدلة واهلل من وراء القصد.
جواب املكتب العلمي:

نشكر لك هذه املناقشة اهلادئة ،وبمثل هذا اخللق نصل إىل احلق إن شاء اهلل.
ً
أول :البناء عىل قرب الرسول :
 - 1فلم يأمر به الرسول  ،بل هنى عن البناء عىل القبور ،وعن البناء عىل قربه بشكل
خاص.
 - 2هذا البناء مل يكن يف عهد الصحابة ،وال التابعني ،وال عهد األئمة ،بل ُبني يف القرن
السابع اهلجري (678هـ) عىل يد أحد ملوك مرص ،وهو قالوون الصاحلي ،وفعله هذا
ليس بحجة وال دليل.
 - 3مل تقم الدول املتعاقبة أو أهل العلم هبدم هذه البناء خشية من اعتقاد أن ذلك من
علم أن هذه القبة مبنية عىل احلجرة التي دفن فيها،
االستهانة بالنبي  أو عدم احرتامهً .
وليست عىل القرب بشكل مبارش.
ومن العجيب القول إن بناء القباب عىل القبور مستحب أو واجب مع هذا التشديد الوارد
=
يف أحاديث الرسول  ،وأقوال أهل العلم عىل مر القرون!
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حكـم حب اإلنسـان لوطـنه
واالهتمـام بـه

(((

السؤال:

السوري لوطنه؟ وهل جيوز له
ما املوقف الرشعي من حب ُّ

أن هيتم ببلده أكثر من اهتاممه ببلدان املسلمني األخرى ،خاصة

أن هناك من يقول :إن هذه الدول اليوم واحلدود التي بينها
من صنع االستعامر لتفريق املسلمني ،وأن هذا إقرار للحدود

السياسية التي فرضها االستعامر؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  23صفر 1434هـ املوافق 2013/1/5م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،

وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد :فاإلجابة
عىل هذا السؤال كام ييل:

ً
ف اإلنسان لوطنه وح ُّبه له
وسكَنه .وإ ْل ُ
أول :وطن املرء هو مكان إقامته َ
أمر فطري جبلِّ  .ففي صحيح البخاري عن َأ ٍ
النبي ﷺ( :ك َ
َان إِ َذا
نس َ أ َّن َّ

َق ِدم ِمن س َف ٍر َفنَ َظر إِ َل جدُ ر ِ
ات ا َْل ِدين َِة َأ ْو َض َع نَا َق َت ُه َوإِ ْن ك َ
َان َع َل َدا َّب ٍة َح َّرك ََها
ُ َ
َ
َ ْ َ
ِم ْن ُح ِّب َها)((( ،قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف» فتح الباري»« :ويف احلديث

حب الوطن واحلنني إليه»(((.
دالل ٌة عىل فضل املدينة ،وعىل مرشوعية ِّ
الصبا،
وسبب هذا اإللف واملحبة وجو ُد القرابات والصحبة،
ُ
وذكريات ّ

وتقارب الطبا ِع والعادات االجتامعية ،واتفاق اللهجة وغريها ،كام قال
ُ
ابن الرومي:

ب
قضـاها الشـباب هنـالكـا
إليهـم    
أوطـان الرجـال
مآرب ّ
َ
وحـ َّب َ
ُ
ُ
ّرتـهـم      عهو ُد الصـبا فيهـا فحـنو ْا لذلكـا
إذا ذكــرو ْا أوطـاهنـم ذك
ُ
خيصه بأمر دون غريه ،أو ُيقدِّ م أهله عىل
وقد يدفعه هذا
احلب أن َّ
ُّ

غريهم فيام ال ظلم فيه وال اعتداء ،وهذا كله ال حرج فيه.
((( أخرجه البخاري ( ،666/2رقم .)1787
((( فتح الباري (.)6/6
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ويف العرص احلديث أصبح الوطن ُيطلق عىل البقعة اجلغرافية السياسية

التي تقع ضمن احلـدود التي ُرسـمت لكـل دولة .ويف هذه احلـالة قد

ال تكون مجيع الدولة «وطنًا» للمرء باملعنى اللغوي ،بل إن بعض احلدود
قسمت أبناء القبيلة الواحدة ،وهم َيعدُّ ون أرضهم املوزعة بني عدة دول
وطنًا هلم ،وال َيعدُّ ون األرض البعيدة التي تقع ضمن حدود دولتهم

وطنًا هلم.

أن َ
ومع ذلك فإن هذه احلدود -وإن كانت مصطنعة -إال ّ
طول العهد

هبا وانتظا َم أهلها حتت قوانني موحدة أورثهم نو ًعا من االنتامء وامليل
الفطري إىل بلدهم ،وهذا أمر شعوري معتاد ال يلزم منه اإلقرار هبذه
احلدود أو الرضا هبا.

ثان ًيا :إذا تع َّلق باملكان فضيل ٌة رشعية فأحبه املرء لذلك ،فإنه ُيؤجر
ِ
ِ
خصه اهلل
حيب بلدً ا من أجل حمبة اهلل له ،أو لا َّ
عىل حبه إياه .من ذلك :أن َّ
ِ
ِ
واخلري والربكة .وعىل رأس هذه األوطان :مك ُة املكرمة،
الفضل
به من
حيب املكان
ثم املدين ُة النبوية ،ثم ُ
بيت املقدس وبال ُد الشام واليمن .وقد ّ
ِ
ِ
لظهور شعائر اإلسالم يف ربوعه ،أو لكونه
إلقامة الرشع فيه ،أو
أيضا
ً
ٍ
جهاد أو رباط.
أرض
َ

حمرم ،كأن يتع َّلق اإلنسان بوطنه
ثال ًثا :قد ُيفيض ُّ
حب الوطن إىل َّ

َ
فيرتك اهلجر َة واجلها َد يف سبيل اهلل من أجله ،وقد ذم اهلل سبحانه وتعاىل
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الذين يفعلون ذلك ،وتو َّعدهم بأشد الوعيد ،قال تعاىل﴿: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 :

َ
فيجعل وال َءه وبرا َءه وعطا َءه
يتعصب للوطن،
ومن ذلك ً
أيضا :أن َّ

ومن َعه وقتاله ودفاعه َّ
كل ذلك يف سبيل الوطن ،بل يصوغ حمياه ومماته

عىل منهج الوطنية الوثنية ال اإلسالمية الربانية ،حتى قال بعض الشعراء:
ت ألثِ ُم ذلك الوثنا
هلمم ُ
وطني لو َّ
صورو ُه يل وثنًاْ       
فعقدُ الوالء والنرصة جيب أن ُيبنى عىل الدين ،فاملسلمون إخوة مهام

تباعدت أقطارهم وتناءت ديارهم ،واملسلم للمسلم كالبنيان ،وال جيوز
ٍ
بحال أن تطغى احلدود املصطنعة عىل الرابطة املقدسة التي رضيها اهلل

لعباده املؤمنني.

فليحذر املسلم أن يوايل ويعادي عىل أساس جنسيته ودولته ،وأن

ُيقدِّ م رابط الدولة عىل رابط الدين ،فيقد َم ابن بلده الفاسق عىل ابن دولة

َ
َ
يكرتث
ينشط ملساعدة املنكوبني املسلمني يف دولته ،وال
آخر صالح ،أو

ملن كانوا يف نفس احلاجة أو أشد يف دولة أخرى بحجة أنه حيمل جنسية
هذا الدولة ،وال حيمل جنسية الدولة األخرى.
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ٍ
ٍ
وحقوق سياسية للمواطنني،
حدود للدول
راب ًعا :ما فرضه الواقع من

وتسهيالت هلم ال تعطى لغريهم من سهولة احلركة والتنقل والعمل فيها

وغري ذلك ،إضاف ًة إىل أن البلدي أدرى ببلده من غريه -وأهل مكة
ِ
ِ
أدرى بشعاهباُّ -
خيص الدعاة
كل هذا جيعل من احلكمة واملصلحة أن َّ
واملصلحون دوهلم بمزيد من االهتامم واجلهد؛ ألنه يمكنهم أن يفعلوا

هلا ما ال يفعله غريهم.

حرج عندئذ أن ينرصف ُج ُّل اهتامم السوريني إىل سورية،
وال
َ

واملرصيني إىل مرص ،وهكذا ،كام قال اهلل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾

حق املسلم عىل املسلم عامة أ ًيا كان بلده ،ومع
[الشعراء ،]214 :مع مراعاة ّ

عدم التعصب لدولته.

وليس هذا من الرضا بحدود املستعمر ،بل من الوعي وفقه الواقع،

وتوظيفه خلدمة اإلسالم وأهله .أمل تر كيف كان الرسول ﷺ يغشى
القبائل يف موسم احلج ،ليعرض عليهم اإلسالم ،وقد كان يف موسمهم

من الرشك والتفاخر باألنساب والقبائل ما فيه ،أفكان غشيانه ﷺ هلم

رضا بام يصنعون؟!
ً

خامسا :ما بيناه من َّ
أن اهتامم كل أهل بلد بشؤون بلدهم أمر سائغ،
ً

ال يمنعنا من أن نذكر أهل اإلسالم بواجبهم جتاه بالد الشام عمو ًما،
والثورة السورية يف هذا الوقت حتديدً ا؛ فبالد الشام هي عنوان البالد
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ُ
رسول اهلل ﷺ( :إ َذا َف َسدَ َأ ْه ُل
اإلسالمية وصالحها صالحها ،كام قال
َّ
الشا ِم َفال َخ ْ َي فِيك ُْم)(((.
والطائفة املنصورة هي يف بالد الشام ،فعن ُع َم ْ ُي ْب ُن َهانِ ٍئ َأ َّن ُه َس ِم َع
ُم َع ِ
ولَ :
ولَ :س ِم ْع ُت النَّبِ َّي ﷺ َي ُق ُ
او َي َة َ ي ُق ُ
(ل َي َز ُال ِم ْن ُأ َّمتِي ُأ َّم ٌة َق ِائ َم ٌة
ِ
ض ُه ْم َم ْن َخ َذ َل ُ ْم َو َل َم ْن َخا َل َف ُه ْم َح َّتى َي ْأتِ َي ُه ْم َأ ْم ُر اهلل َو ُه ْم
بِ َأ ْمر اللََِّ ،ل َي ُ ُّ
َع َل َذلِ َكَ ،ق َال ُعمي َف َق َال مالِ ُك بن ُي ِ
َام َر[ :أحد الرواة] َق َال ُم َعا ٌذَ :و ُه ْم
ْ ُ
َ
َ ٌْ
بِ َّ
الش ْأ ِم)(((.
وسورية هي الرئة الكربى التي يتنفس منها الصفويون والرافضة،

فإذا سقط النظام األسدي املجرم سقط املرشوع الصفوي يف املنطقة،
وإذا طهرت دمشق من رجس الباطنيني والرافضة فهو إيذان بتطهري بيت

املقدس من رجس الصهاينة بإذن اهلل.

ويوحد كلمتهم ،ويردهم إىل دينه
نسأل اهلل أن جيمع شمل املسلمني،
ِّ

ر ًّدا ً
مجيل.

واهلل أعلم.

((( أخرجه الرتمذي ( ،485/4برقم  )2192عن معاوية بن قرة ،عن أبيه ،وقال :حسن
صحيح.
((( أخرجه البخاري ( ،1331/3برقم  ،)3442ومسلم ( ،1524/3برقم .)1037
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هل يسـتلم راتبـه وهو متغـيب عن
العمل بسـبب ظروف الثـورة؟

(((

السؤال:

السالم عليكم ورمحة اهلل ،هناك أيام كثرية ال نذهب فيها

للدوام بسبب أوضاع القصف أو احلصار ،وأحيانًا بسبب
اخلروج من البلد لفرتة ،فهل حيل يل أخذ راتبي؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  27صفر 1434هـ املوافق 2013/1/9م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،

وعىل آله وصحبه ،ومن سار عىل هنجه إىل يوم الدين:

ً
أول :إذا كان الراتب من احلكومة واحلال هذه :فإنه ال حرج يف

قبض الراتب مع الغياب؛ وذلك ألن التغ ُّيب عن العمل مل يكن بسبب
ٍ
ٍ
كسل وال إمهال ،إنام بسبب احلكومة نفسها وما تقوم به
تقصري وال
ٍ
إرهاب وقتل لألبرياء ،األمر الذي أ َّدى إىل تعطيل الوظائف واألعامل،
وهتجري الناس ِمن مدهنم وقراهم وإفساد معاشهم والتضييق عليهم يف

رزقهم وطعامهم ورشاهبم ،يف حني أن احلكومة مكلفة بتأمني املتطلبات
الرضورية للشعب من طعا ٍم ورشاب وغري ذلك ..لذلك فإنه ال حرج
بأخذ الراتب من هذه احلكومة الباغية.

ثان ًيا :أما إذا كان الراتب من عمل خاص ،فإنه ال جيوز أخذ أجرة األيام

التي تغيب املوظف فيها إال برضا رب العمل ،فإذا كان صاحب املؤسسة
أو العمل عا ًملا بذلك وراض ًيا فإنه ال حرج يف أخذها ...أما إذا كان رب
ٍ
راض ،فال جيوز للعامل أخذ أجرة األيام التي غاب فيها.
العمل غري

وال جيوز أخذ الراتب أو األجرة بناء عىل إذن موظـف آخر كاملـدير

مفوضا من صاحب العمل بذلك؛
أو املرشف عىل العمل ،إال إذا كان
ً
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لقوله ﷺ( :الَ َ ِ
ي ُّل َم ُال ا ْم ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم إِالَّ بِطِ ِ
يب َن ْف ٍ
س ِمنْ ُه)(((.

ثال ًثا :ندعو إخواننا املوظفني يف املؤسسات والرشكات التي ترتبط

بحياة الناس ارتبا ًطا وثي ًقا ،كمؤسسات املياه والكهرباء وغريها ...أن
يبادروا إىل تسيري هذه األعامل وتقديم املساعدة إلخواهنم من األهايل
ّ
املعذبني ،والعمل عىل إصالح ما أفسدته العصابة األسدية املجرمة من

الرشكات واملصانع واملخابز...وليعلموا أهنم يف هذا العمل عىل ثغر
عظيم وأجر كبري؛ ملا فيه من مساعدة املنكوبني والتخفيف من معاناهتم،
و(م ْن ن َّف َس عن مؤمن كرب ًة من كرب الدنيا ن َّف َس اهللُ عنه كربة من كرب

يوم القيامة)(((.

نسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا يف طاعته ،وأن

يوفقنا إىل خدمة البالد والعباد ،واهلل يف عون العباد ما كان العبد يف عون

أخيه.

واهلل تعاىل أعلم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم (((.

((( أخرجه أمحد ( ،299/34برقم  ،)20695والدارقطني ( ،424/3برقم ،)2885
والبيهقي يف السنن الكربى ( ،166/6برقم  :)11545عن أيب حرة الرقايش ،عن عمه.
((( أخرجه مسلم ( ،2074/4برقم  )2699عن أيب هريرة .
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:

ما الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة عىل ما تفضلتم به يف قولكم« :يف حني ّ
أن احلكومة
مكلفة بتأمني املتطلبات الرضورية للشعب من طعا ٍم ورشاب وغري ذلك» حيث إن يف =
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= عقد التوظيف مل يذكر ذلك ،واحلديث الصحيح معروف من قوله عليه الصالة والسالم:
(املسلمون عند رشوطهم)؟.
خريا.
أفيدونا جزاكم اهلل ً
جواب املكتب العلمي:
أن احلكومة مكلفة بتأمني املتطلبات الرضورية للشعب َّ
الدليل عىل َّ
أن رسول اهلل  قال:
ٍ
مؤمن إال وأنا أوىل الناس به يف الدنيا واآلخرة ،..فأيام مؤمن ترك ماالً فلريثه عصبتُه
(ما ِمن
َمن كانوا ،فإن ترك َدين ًا ،أو َضياع ًا فليأتني فأنا مواله) أخرجه البخاري ( ،118/3برقم
 ،)2399ومسلم صحيح مسلم ( ،1237/3برقم  :)1619عن أيب هريرة .
ويف رواية عند الطرباين يف املعجم الكبري ( 240/6رقمَ ( )6103من ترك ماالً فلورثته،
فعيل ،وعىل الوالة ِمن بعديِ ،من بيت مال املسلمني).
و َمن ترك َدين ًا َّ
فعقد الوالية بني احلاكم واملحكوم يرتتب عليه واجبات وحقوق ومن ذلك حق الشعب يف

تأمني سبل العيش ،ويف احلديث دليل ألن والية رسول اهلل  كحاكم لكل الرعية اقتضت
حتمل حاجة الرجل والدليل عىل كون هذا الترصف بموجب احلكم ال النبوة أول احلديث
ملا امتنع عن الصالة عىل من مات وعليه دين فلام فتح اهلل عليهم قالَ ( :أنَا َأ ْو َل بِك ُِّل ُم ْؤ ِم ٍن).
قال ابن بطال« :وهكذا يلزم املتويل ألمر املسلمني أن يفعله فيمن مات وعليه دين».
كام أن النبي  أقام للمسلمني سو ًقا يف املدينة  ،و ُعني بتنظيم أمورهم ،وكان يوزع عليهم
ودون عمر بن اخلطاب ريض اهلل
الغنائم واألعطيات ،وهكذا فعل الصحابة من بعدهمَّ ،
عنه دواوينًا لتوزيع األعطيات والغنائم.
كام يستأنس لذلك بكالم عمر ريض اهلل عنه يف تعثر الشاة يف أرض العراق.
ويمكن أن ُيستدل لذلك بموجب الرشوط املتفق عليها يف النظم احلديثة للدول والتي
أقرهتا احلكومات وتعمل بموجبها َّ
أن للمواطن حق العيش بكرامة واملسلمون عند
رشوطهم.
واهلل أعلم.
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ما الحكـم فيام لو قتـل املجـاهد
أخـاه خطـأ؟

(((

السؤال:

أحد املجاهدين رمى بقذيفة (أر ب ج) فانحرفت عن

مسارها ،فقتلت جماهدً ا آخر خطأ ،ومهموم و حيس بالذنب ...
خريا.
ماذا عليه؟ جزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :االثنني  1ربيع اآلخر 1434هـ ،املوافق2013/2/11م .
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اجلواب:

احلمد اهلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله

وصحبه أمجعني.

ً
أول :ال يأثم املسلم إذا قتل أخاه املسلم عىل سبيل اخلطأ؛ ألن اهلل رفع

إثم اخلطأ عن هذه األمة فقال﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﴾ [األحزاب.]5 :

وقد أوجب اهلل تعاىل يف القتل اخلطأ شيئني :الكفارة عىل القاتل،

والدية عىل عاقلته ،وهم األقارب بالنسب من جهة األب من الذكور،

وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [النساء .]92:

قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل يف تفسريه « :قال ابن املنذر﴿ :ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ﴾ فحكم اهلل جل ثناؤه يف املؤمن يقتل خطأ بالدية،
وثبتت السنة الثابتة عن رسول ﷺ عىل ذلك ،وأمجع أهل العلم عىل

القول به»(((.

ثان ًيا :تؤدى الدية إىل الورثة املقتول ،وتتحمل دفعها عاقلة القاتل؛ ملا

جاء يف حديث املغرية بن شعبة  أن امرأة قتلت رضهتا بعمود فسطاط
((( تفسري القرطبي (.)314/5
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ُفأيت فيها رسول اهلل ﷺ( :فقىض عىل عاقلتها بالدِّ ية)(((.

ومن مل تكن له عاقلة ُأ ِّديت ديته من بيت املسلمني (خزينة الدولة)،

ويمكن أن تتوىل كتيـبته دفعهـا وخاصة عند عـدم وجـود بيت مـال،
وال بأس أن يتربع هبا بعض املسلمني.

السنَّة أن تدفع دية اخلطأ مؤجلة يف ثالث سنني ،قال الرتمذي
ثال ًثاُّ :

رمحه اهلل يف «سنته»« :وقد أمجع أهل العلم عىل أن الدية تؤخذ يف ثالث

سنني يف كل سنة ثلث الدية»(((.

وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :وال خالف بينهم يف أهنا

مؤجلة يف ثالث سنني؛ فإن عمر وعل ًيا جعال دية اخلطأ عىل العاقلة يف

ثالث سنني ،وال نعرف هلم من الصحابة خمال ًفا ،فأتبعهم عىل ذلك أهل
العلم»(((.

راب ًعا :وأما الكفارة فقد بينت اآلية الكريمة أهنا تعتق رقبة مؤمنة ،فإن

مل جيد -كام هو احلال اآلن -فينتقل إىل الصيام ،قال تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ ال يقطع صومهام إال بعذر ُييز
الفطر.

قال اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل يف «الكايف يف فقه أهل املدينة»:

((( أخرجه مسلم ( ،1310/3برقم .)1682
((( سنن الرتمذي (.)10/4
((( املغني (.)488/9
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«كل ما وقع من فاعله من غري قصد وال إرادة فهو خطأ ،ووجوه اخلطأ
غر ًضا((( فيصيب إنسانًا أو يرمي املرشكني
كثرية جدً ا  ...كالرجل يرمي َ

مسلم  ...وما كان مثل هذا كله فالدية فيه عاقلة
بمنجنيق وغريه فيصيب ً
القاتل... ،وعليه يف خاصة نفسه عتق رقبة أن كان واجدً ا((( ،وإال صيام

شهرين متتابعني»(((.

خامساُ :يندب ألهل القتيل العفو والتنازل عن الدية؛ لقوله تعاىل:
ً

﴿ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ،فحث عىل الغفو و سامه :صدقة ،والصدقة

مطلوبة يف كل وقت ،وكام فعل حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنهام ملا قتل

الصحابة أباه عىل سبيل اخلطأ يف غزوة أحد ،عفا عنهم وقال( :غفر اهلل

صغارا ،فال يصح العفو ،وعىل وليهم
لكم)((( .لكن إذا كان ورثة امليت
ً
أخذ الدية ،وحفظها هلم ،ورصفها يف مصاحلهم.

سادسا :يعد املقتول خطأ أثناء املعركة شهيدً ا إن شاء اهلل ،ويعامل
ً

معاملة الشهيد :فال ُيغسل وال ُيكفن ،وال ُيصىل عليه؛ ألنه وإن مل يقتله
العـدو مبارشة ،فإنه ُقتل بسـبب قتاهلم ،وكان قتـله يف أرض املعركـة،

فال خيتلف عن غريه من قتىل املسلمني.
(غرضا) :هد ًفا للرمي.
(((
ً

قادرا.
((( معنى (واجدً ا) :أي ً

((( الكايف يف فقه املدينة ص (.)549

((( أخرجه البخاري (  ،1197/3برقم . )3116
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ساب ًعاُ :يلحق بجميع ما سبق من أحكام القتل اخلطأ :ما لو ظن

املسلمون بشخص من املسلمني أنه من األعداء فقتلوه ،ثم تبني هلم

خطؤهم ،فليس عليهم إثم ،وعىل من بارش قتله الكفارة ،والدية عىل
العاقلة ،ويعامل معاملة شهيد املعركة.

قال اإلمام الرسخيس رمحه اهلل يف «رشح السري الكبري»« :وإذا كان

مسلم ،ظن أنه مرشك،
القوم من املسلمني يقاتلون املرشكني فقتل مسلم
ً

مسلم فقتله فعليه الدية والكفارة
أو رمى إىل مرشك فرجع السهم فأصاب ً
ألن هذا صورة اخلطأ»(((.

وأخريا :نويص إخواننا املجاهدين باحلذر من استخدام السالح
ً
دون معرفة ودراية كافية؛ فأكثر األخطاء تقع بسبب اجلهل أو سوء
االستخدام ،أو التخزين.

حفظ اهلل كل املجاهدين من كل سـوء ،ونرصهم عىل عدو اهلل وعدوهم،

واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم(((.

((( رشح السري الكبري (.)105/1
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
كم مقدار الدية؟ و كيف نخرجها ؟
جواب املكتب العلمي:
اتفق الفقهاء عىل أن من األصول التي تقدر هبا الدية األبل ،حلديث :أيب بكر بن حممد =
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= بن عمرو بن حزم ،عن أبيه ،عن جده ،عن النبي  أنه كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه
الفرائض ،والسنن والدِّ يات ،وفيه( :و إن يف النفس الدية مائة من األبل) أخرجه النسائي
( 57/8رقم ،)4853ومالك يف املوطأ (.)849/2
قال ابن قدامة املقديس يف املغني (« :)367/8أمجع أهل العلم عىل أن األبل أصل يف الدية،
وأن دية احلر املسلم مئة من األبل».
فينظر يف سعر اإلبل السوري و حتدد الدية هبا ،فإن مل يوجد إبل يف منطقة ما أو يف عموم
قوم الدية باألبل ،قال الشافعي رمحه اهلل يف
البالد فينظر يف أقرب البلدان إىل سورية ممن ُي ِّ
األم (« :)123/6وإذا كان ببلد وال إبل له ُك ِّلف إبل أهل ذلك البلد ،فإن مل يكن ألهل
ذلك البلد إبل ُك ِّلف أقرب البلدان إليه».
نظرا للظروف القاسية التي يمر هبا السوريون يف الداخل :فاألفضل يف هذه احلالة
و ً
االتفاق عىل مبلغ أقل يريض الطرفني ،أو املساحمة لوجه اهلل تعاىل.
ويتوىل احلكم بالدية ومقدارها والصلح بني الناس فيها املحاكم الرشعية ،أو جمالس اإلدارة
املحلية ،أو مشايخ العشائر ،وغريها مما يتفق الناس عىل الرجوع إليه.
علم أن دية املرأة املسلمة هي عىل النصف من دية الرجل ،قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف
ً
قديم وال حدي ًثا يف ّ
أن دية املرآة نصف دية
األم (« :)114/6ال أعلم خمال ًفا من أهل العلم ً
الرجل» .واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
خريا ،عندي استفسار عن عبارة وردت يف الفتوى (ال يقطع صومهام إال بعذر
جزاكم اهلل ً
ُييز الفطر) ماذا تقصدون بالعذر الذي يبيح الفطر؟ وإن أفطر دون عذر فامذا جيب عليه؟
جواب املكتب العلمي:
العذر الذي يبيح الفطر :كل ما ورد يف الرشع من األسباب التي يباح هبا للشخص اإلفطار،
كالسفر ،واملرض ،واحليض والنفاس للمرآة؛ فمن كان عنده عذر رشعي أفطر أيام عذره،
ثم أكمل الصيام ،و املرآة تفطر أيام حيضها ونفاسها فإن طهرت أكملت الصيام.
ومن األعذار املوجبة للفطر :قدوم شهر رمضان أو العيد ،فيقطع نيته عن صيام الكفارة
ويصوم رمضان ،أو يفطر العيد وجو ًبا ثم يكمل الصيام.
فإن أفطر الشخص دون عذر يبيح الفطر :فيجيب عليه إعادة الصيام ،قال ابن قدامة =
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= رمحه اهلل يف «املغني»« :وأمجعوا عىل أن من صام بعض الشهر ،ثم قطعه لغري عذر ،وأفطر،
أن عليه استئناف الشهرين».
واحلمد اهلل رب العاملني.
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حكـم االعتداء علـى من أُعطـي لـه
األمـان ،وما جـزاء ذلك؟

(((

السؤال:

إذا أعطى شخص األمان ألحد جنود النظام أو شبيحته:

فهل جيوز لبقية أفراد الكتيبة قتله؟ وما الذي يرتتب عليه إن

قتله؟

((( صدرت بتاريخ :اجلمعة  12ربيع اآلخر 1434هـ ،املوافق 2013/2/22م.
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اجلواب:

بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :إذا أعطى املسلم األمان ألحد جنود النظام فقد ُحرم بذلك

دمه وماله عىل مجيع املسلمني ،وال جيوز ألحد التعرض له بأي أذى ،قال

تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [النحل.]91:
وال يتصور ِمن جماهد نذر نفسه إلعالء كلمة اهلل أن خيفر أو ينقض
أمانًا مع ما جاء فيه من الوعيد الشديد ،كام يف الصحيحني( :من أخفر
صـرف
مسلم ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنـاس أمجعني ،ال يقـبل منه
ٌ
ً
وال ٌ
عدل)(((.

ثان ًيا :إذا قام أحد أفراد الكتيبة بقتل هذا املستأمن عىل سبيل اخلطـأ

أو لعدم علمه باألمان ،فال إثم عليه ،وتلزمه الكفارة وهي صوم شهرين
متتابعني ،والدية يف مال عاقلته تدفع ألهله ،إن مل يكونوا من أنصار

النظام؛ لقوله تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ﴾ [النساء .]92:

((( أخرجه البخاري ( ،20/3برقم  ،)1870ومسلم ( ،994/2برقم ِ :)1370من
حديث عيل .
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كافرا بعد األمان
قال ابن عبد الرب رمحه اهلل يف «الكايف» »:و من قتل ً

لزمته ديته»(((.

وإما إن كان أهله من أعوان النظام ،فال يلزمه إال الكفارة ،وال تدفع

هلم الدية؛ لقوله تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [النساء .]92:

قال ابن القيم رمحه اهلل يف «أحكام أهل الذمة «« :وإن كان من قوم

عدو للمسلمني فال دية له؛ ألن أهله عدو للمسلمني وليسوا بمعاهدين،
فال ُيعطون ديته»(((.

واحلكمة يف ذلك :أال َي َت َق َّووا باملال عىل حربنا.

ثال ًثا :وأما إن قتله عامدً ا مع علمه باألمان الذي ُأعطي له ،فقد ارتكب

كبري ًة من كبائر الذنوب ،وحلقه الوعيد الشديد لقوله ﷺ( :من قتل
ُمعاهدً ا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد ِمن مسرية أربعني عا ًما)(((.
وجيب يف ذلك الكفارة والدّ ية ،إضاف ًة إىل تعزيره بام يناسب من
العقوبة عىل اقرتافه للقتل ،ويسقط القصاص يف هذه احلال لوجود

الشبهة يف إباحة دمه لسابق حرابته للمسلمني.
((( الكايف يف فقه أهل املدينة ص (.)210
((( أحكام أهل الذمة (.)857 /2

((( أخرجه البخاري ( ،99/4برقم  )3166عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
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املستأمن فيلزم ردها له ،وضامن ما
راب ًعا :وأما االعتداء عىل أموال ُ

ُّ
التعذر.
تلف منها باملثل أو القيمة عند

قال يف «رشح السري الكبري»« :وفيه دليل أن املسلمني إذا أصابوا شي ًئا

مما كان يف أمان أو ُموادعـة فإنه ُيؤ َّدى هلم كل يشء أصـيب هلم من دم
أو مال»(((.

وختاما :ننصح إخواننا املجـاهدين بعدم الترسع يف إعطاء األمـان
ً

إال ملصلحة ُمتحققة ،وأن يبتعدوا عن حظ النفس يف إطالق األمان ملن
ال يستحق إال بعد التأكد من رغبته بالتوبة ،أو سامع اخلري منهم ،أو رغبته

بكف يده عن القتال ،أو االنضامم لصف املجاهدين ،فلمثل هذه املصالح

رشع األمان.

للتمسك بإحكام ديننا احلنيف،
نسأل اهلل يوفق إخواننا املجاهدين
ُّ

وأن يصلح شؤوهنم ،ويتقبل شهدائنا ،ويشف جرحانا ،وينرصنا عىل

القوم املجرمني.

كام ننبه بأنه قد صدرت لنا فتوى يف معنى األمان ،وكيفية عقده ،وممن

ُيقبل ومن أراد االستزاده فلريجع هلا(((.
((( رشح السري الكبري (.)261/1

((( ينظر فتوى (حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام) ،برقم ( )20وقد سبقت
ص (.)134
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ٍ
عدد من أحكام األمان يف كتابنا :رشح ميثاق
كام ذكرنا تفاصيل

املقاومة.

واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:
قد يلتبس عىل البعض أن األرسى يدخلون ضمن املستأمنني ،ويوجد املئات من جنود العدو
تم أرسهم أثناء املعارك من املقاتلة وقد أمعنوا ً
قتل يف جنودنا ،ومثل واضح الطيارين األرسى
الذين أصيبت طائراهتم بعد قصفهم مناطقنا ،ثم هبطوا باملظالت و َمن يف حكمهم من اجلنود،
والنظام يرفض حتى استبداهلم بجنودنا بل وحتى من املعتقلني من املتظاهرين .أرجو بيان
تطبيق اآلية الكريمة﴿ :ﯛﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾.
جواب املكتب العلمي :
فرق بني األسري والشخص املؤ َّمن:
فاألسري َمن يقع يف قبضة املقاتلني من األعداء املحاربني ،سواء ُأرس يف حال احلرب أو يف

قائم بني الطرفني.
علميات اخلطف أو دهم أو استسالم أو غري ذلك ،ما دام العداء ً
أما املؤ َّمن :فتأمني املقاتل احلريب عىل نفسه وماله وعرضه.
واألسري جيوز فيه -من حيث األصل -إحدى ثالث خصال :القتل ،أو املفاداة ،أو املن
دون مقابل .أما الشخص الذي ُيعطى األمان :فال جيوز قتله وال إيذائه ،وينبغي إطالقه بعد
اإلنتهاء من التحقيق معه واختاذ اإلجراءات املعتادة.
وللوقوف عىل بقية أحكام األرسى وما الذي ينبغي تقديمه يف التعامل معهم يمكن الرجوع
أسريا يف أيدينا من جنود النظام السوري) ،رقم ( ،)21ص(،)141
لفتوى( :حكم من وقع ً
وفتوى( :حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام) ،رقم ( ،)20ص (.)134
واهلل أعلم
السؤال الثاين:
خريا عىل هذا البيان ،ولكن لو وضحتم بارك اهلل فيكم سبب ترتب كفارة =
جزاكم اهلل ً
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كافرا ،وقد يكون
=الصيام وهي حق اهلل ،يف حق من قتل خطأ أحد جنود النظام ،وقد يكون ً
علم أنه ال خيفاكم أن اآلية تتحدث عن
مسلم ،أال أنه حتى حني أرسه مازال موال ًيا للنظامً ،
ً
القتل اخلطأ يف حق املؤمـن﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ﴾ ،أرجـو
توضـيح ما أشكل ،بورك فيكم.
جواب املكتب العلمي:
أما لزوم الكفارة فليس حلال اجلندي من إسالم أو كفر ونحو ذلك ،بل هي حلق اهلل تعاىل
يف نقض األمان الذي أمرنا باحلفاظ عليه ،كام سبق من األدلة.
وأما دليل الكفارة لقتل غري املسلم :فإن اهلل ملا أهبم أنه مؤمن يف الصورة الثانية﴿ :ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،بينام ق َّيده يف الصورة األوىل والثالثةَّ ،
دل عىل أن هذه
الصورة الثانية ال ختتص باملؤمن ،بل تشمل املؤمن وغريه وهذا قول اجلمهور العلامء.
و اهلل أعلم.
السؤال الثالث:
قال القرطبي يف تفسريه ً
نقل عن احلسن البرصي «إذا قتل املسلم الذمي فال كفارة» ،فكيف

تقولون بالكفارة يف هذه احلالة؟
جواب املكتب العلمي:
وجوب الكفارة يف هذه احلالة هو قول مجهور الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل.
قال ابن قدامة رمحه اهلل يف املغني (« :)513/8وجتب [أي الكفارة] بقتل الكافر املضمون
سوا ُء كان ِذ ًّم ِّي أو مستأمنًا وهبذا قال أكثر أهل العلم  .وقال احلسن ومالك :ال كفارة فيه،
لقوله تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ فمفهومه أن ال كفارة يف
غري املؤمن .ولنا قوله تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ٌ
والذ ٍّم ُّي له ٌ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ٍّ
منطوق ُيقدَّ م عىل
ميثاق وهذا
دليل اخلطاب ،وألنه ِ
ٌ
مقتول ُظ ًلم ،فوجبت الكفارة بقتله ،كاملسلم».
آدم ٌي
ٍ
وقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه (« :)376/2فإن كان القتيل أوليائه أهل ٍ
هدنة،
ذمة أو
ٍ
أيضا عىل القاتل حترير ٍ
مؤمنة».
رقبة
فلهم دي ُة قتيلهم  ...وجيب ً
ويف ما ييل كامل كالم القرطبي رمحه اهلل يف تفسـريه (« :)325/5قولـه تعــاىل﴿ :ﭵ=
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= ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ هذا يف الذمي واملعاهد يقتل خطأ
فتجب الدية والكفارة ،قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي.
واختاره الطربي ،قال :إال أن اهلل سبحانه و تعاىل أهبمه ومل يقل وهو مؤمن ،كام قال يف
القتيل من املؤمنني ومن أهل احلرب.
وإطالقه ما قيد قبل يدل عىل أنه خالفه.
أيضا :إن كان املقتول خطـًا مؤمنًا من قو ٍم معاهدين
قال احلسن وجابر بن زيد وإبراهيم ً
لكم فعهدهم يوجب أهنم أحق بدية صاحبهم فكفارته التحرير وأداء الدية.
وقرأها احلسن﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ ،قال احلسن« :إذا قتل
املسلم الذمي فال كفارة عليه .»...
واهلل أعلم.
السؤال الرابع:
التعميم املوجود يف هذه الفتوى جيب إعادة الفتوى فيه ،فجمهور العلامء يرون أن النصريية
مرتدون ،واملرتد ال أمان له ،فكيف نعمم أن كل جنود النظام هم من أهل األمان؟ إذا
أعطوا األمان فهو غري الزم لبقية املجاهدين!
جواب املكتب العلمي:
أما احلكم عىل الباطنية املعارصين ومنهم النصريية بالكفر األصيل ،أو الردة :فهذا ّ
حمل نظر
وبحث ،وليس هذا مقام بسطه.
واألصل يف املرتد أنَّه ال يؤ َّمن ،وال يقبل منه عهد وال صلح؛ ألنه ال يقر عىل ردته ،إال أن
وأرس ،وتقدم و تأخر :قد تفرض عىل املجاهدين
كر ،و ّفر،
أحوال احلرب وما فيها من ّ
ّ
ً
أحوال إلعطاء األمان أو مبادلة األرسى ،أو التعامل مع منشق عن النظام يعطيهم

معلومات عن أماكن املعتقلني ،أو عن نقاط ضعف النظام ،أو أي أمر أخر مقابل تأمينه،
ونحو ذلك ،فتُقدَّ ر هذه األمور ب َقدرها بحسب املصلحة.
لكن يشرتط أال يمكن التعامل معه إال بذلك ،وأن يرتتب عىل تأمينه مصلحة حقيقية
أعظم.
قال الكسائي رمحه اهلل يف «بدائع الصنائع (« :»)109/7وجتوز موادعة املرتدين إذا غلبوا =
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= عىل ٍ
دار من دور اإلسالم ،وخيف منهم ،ومل تُؤمن عائلتهم ملا فيه من مصلحة دفع رش
للحال».
ثم قال« :ولو خرج قوم من املوادعني إىل بلدة أخرى ليست بينهم وبني املسلمني ُموادعة
فغزا املسلمون تلك البلدة فهؤالء آمنون ال سبيل ألحد عليهم؛ ألن عقد املوادعة أفاد
األمان هلم فال ُينتفض باخلروج إىل موضع آخر» .
فإذا ُعقد للمرتد األمان من فصيل من املجاهدين فإن ذلك يلزم بقيتهم ملا سبق من أدلة يف
الفتوى.
واهلل أعلم .
السؤال اخلامس:
هل املقصود بإعطاء األمان عىل أن يرتك تبعيته للنظام ويتخىل عن والئه له  ..أم ليس رش ًطا
أن يرتك هذه املواالة؟ وإ ًذا مل األمان وعىل ماذا؟
جواب املكتب العلمي:
أما والؤه وتبعيته يف قلبه :فال يمكن التأكد منه.
وأما الفعل :فيشرتط َّ
أن ُيعطى األمان عىل نفسه وماله مقابل تركه القتال يف صفوف النظام،

فإن عاد وأعان النظام بأي فعل أو قول ضد املجاهدين أو بقية الشعب ،فقد نقض األمان،
وعاد حمار ًبا كام كان ،ويقتل.
وأما إعطاؤه األمان فينبغي أال يكون إال برضورة ،بحيث يرتتب عليها مصلحة للمسلمني،
كام ذكرنا ذلك يف فتوى :حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام ،برقم ( ،)20وقد
سبقت ص( .)134واهلل أعلم.
السؤال السادس:
كافرا ثم قتل ،فكم ديته ؟
لو كان هذا الشخص الذي يعطي األمان ً
جواب املكتب العلمي:
الكفار نوعان :أهل كتاب ،وما سواهم ممن ليس له كتاب.
فأما أهل الكتاب :فديتهم نصف دية املسلم ،حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن رسول اهلل  قال( :عقل الكافر نصف عقل املؤمن) أخرجه النسائي ( ،45/8برقم =
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=  ،)4807ويف رواية الرتمذي ( ،77/3برقم ( :)1413عقل الكافر نصف دية املؤمن)،
والعقل هنا الدية.
أما دية غريهم ممن ليس له كتاب :فهو ثلثا عرش دية املسلم ،وبه قال مجهور الفقهاء.
فعن سليامن بن يسار« :أن عمر بن اخلطاب  جعل دية املجويس ثامين مائة درهم» أخرجه
عبد الرزاق يف مصنفه ( ،127/6برقم  ،)10219وعن سليامن بن يسار أيض ًا قال « :كان
الناس يقضون يف الزمان األول يف دية املجويس بثامنامئة» أخرجه ابن أيب شيبة (،407/5
برقم  )27457؛ وذلك ألن دية املسلم الكاملة كانت تقدر باثني عرش ألف درهم .وورد
ذلك عن عثامن وعيل ،ومل يعرف هلم خمالف ِمن الصحابة.
قال ابن قدامة رمحه اهلل يف املغني (« :)401/8ودية املجويس ثامنامئة درهم ونساؤهم عىل
النصف وهذا قول أكثر أهل العلم ،قال أمحد :ما ّ
أقل ما اختلف يف دية املجويس ،وممن
قال ذلك عمر وعثامن وابن مسعود  ،وسعيد بن املسيب ،وسليامن بن يسار ،وعكرمة،
واحلسن ،ومالك ،والشافعي ،وإسحاق ،..ولنا قول َمن سمينا من الصحابة ومل نعرف هلم
يف عرصهم خمال ًفا فكان إمجا ًعا».

ودية املرأة الكافرة عىل النصف من دية الرجل من أهل دينها.
واهلل أعلم.
السؤال السابع:
شخص كان يعطي األمان للشبيحة بقصد القبض عليهم ،ثم يقوم باستجواهبم ،وإن ثبت
عليهم جريمة يقتلهم .ثم أخربه بعض الشباب أن هذا أمر حمرم ،ومل يكن يعرف ذلك.
فام احلكم؟
جواب املكتب العلمي:
إن كان هذا الشـخص ال يعلم أن هناك دية أو كـفـارة ،لكنه يعلـم أن هذا الفعل حمـرم:
فال يعفيه هذا من الدية والكفارة.
أما إن كان ال يعلم أن هذا الفعل حمرم ،فال دية وال كفارة عليه.
حرمه اهلل تعاىل من البغي والقتل وغري
قال ابن تيمية يف جامع املسائل (« :)265/6وما َّ
ُ
كافرا وال فاس ًقا= ،
ذلك إذا فع َله
الرجل متأو ًِّل جمتهدً ا معتقدً ا أنه ليس بحرا ٍم مل يكن بذلك ً
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= بل وال َق َو َد يف ذلك وال دي َة وال كفارة».
كام قال الزهري« :و َق ِ
وأصحاب رسول اهلل  متوافرون فأمجعوا عىل أن َّ
كل د ٍم
عت الفتن ُة
ُ
َ
ٍ
أو ٍ
مال أو ٍ
ثبت يف الصحيح أن أسام َة بن زيد َقت ََل
صيب بتأويل القرآن فهو هدر .وقد َ
فرج ُأ َ
رجل من الكفار بعـدما قـال :ال إله إالّ اهلل ...ومـع هذا فلم حيكـم عليه ب َقـو ٍد وال ِد ٍ
ً
يـة
َ
َ
ٍ
جواز ِ
قتله هبذا»..
وال
كفارة؛ ألنه كان متأو ًِّل اعتقدَ
َ
وقال يف منهاج السنة النبوية (« :)560/1ألن الضامن إنام يكون مع العلم بالتحريم ،فأما
مع اجلهل بالتحريم ،كحال الكفار واملرتدين واملتأولني من أهل القبلة ،فالضامن ُمنتَف ...
وهلذا ال تقام احلدود إال عىل من علم التحريم».واهلل أعلم.
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حكم تزويج النصريية والفرق الباطنية
السؤال:

والـزواج منهـم

(((

قدم إىل بلدتنا قوم من بقاع متفرقة منذ عرشات السنني ،وكانوا

عىل غري دين اإلسالم ،ثم مع طوال املدة ظهر للناس أهنم أسلموا،
وصاهرهم بعض أهايل القرية فتزوجوا منهم وزوجوهم ،وملا قامت
الثورة السورية ناصبنا ج ّلهم العداء وحالفوا النظام علينا ،وقد أثلج

اهلل صدورنا بأن نرصنا عليهم فدحرناهم من بلدتنا ولقد وجدنا يف

بيوهتم كت ًبا ومؤلفات ختص العقيدة الباطنية النصريية قد خطوها
بأيدهيم.

السؤال :ما حكم النساء اللوايت حتتهم سواء من القسم الذي

ناجزنا العداء أو من القسم الذي صمت .بارك اهلل فيكم.

((( صدرت بتاريخ اخلميس  2مجادى األول 1434هـ ،املوافق  14مارس 2013م.
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اجلواب:

احلمد اهلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فقد أمجع أهل العلم عىل حرمة زواج املسلمة من غري املسلم أ ًيا كان

فورا،
دينه الذي يدين به ،وإن تزوجته فالعقد باطل ،وجيب التفريق بينهام ً
وتفصيل ذلك فيام ييل:

ً
أول :الطائفة النصريية طائفة خارجة عن اإلسالم باتفاق أهل العلم،

ومثلها يف ذلك بقية الطوائف الغالية الباطنية.

قال عبد القاهر البغدادي رمحه اهلل يف «ال َفرق بني ِ
الف َرق»« :أما الفرق
ْ

الباطنية كالدروز والنصريية والقرامطة ونحوهم فهي ليست من فرق

اإلسالم ،بل هي فرق خلطت بني املجوسية والنرصانية واإلسالم،
فأخذت من كل بطرف زيادة يف التضليل و النفاق»(((.

وقال ابن كثري رمحه اهلل يف «تلخيص كتاب االستغاثة»« :أما النصريية

فهم من الغالة الذين يعتقدون إهلية عيل ،والغالة أكفر من اليهود
والنصارى»(((.

ثان ًيا :يدل عىل حتريم زواج املسـلمة بغري املسـلم قـوله تعـاىل:

﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
((( الفرق بني الفرق ،ص (.)265

((( تلخيص كتاب االستغاثة (.)583/2
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ﮋ ﮌﮍ ﴾ [البقرة  ،]221:وقوله تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [املمتحنة .]10:

قـال ابـن كثري رمحـه اهلل يف «تفسيره»« :هـذه اآلية حرمت املسـلامت

جائـزا يف ابتـداء اإلسلام أن يتـزوج املشرك
على املرشكين ،وقـد كان
ً
املؤمنة» (((.

وقال القرطبي رمحه اهلل يف «تفسريه»« :وأمجعت األمة عىل أن املرشك

ال يطأ املؤمنة بوجه ،ملا يف ذلك من الغضاضة عىل اإلسالم»(((.

وقد انعقد اإلمجاع عىل أن زواج الكافر باملسلمة باطل ،ملخالفته

لرصيح القرآن ،وقد نقل اإلمجاع :الشافعي ،وابن املنذر ،وابن عبد الرب،
وابن قدامة ،والشوكاين ،وغريهم.

ثال ًثا :األصل يف عقد زواج املسلمة من غري املسلم أن حيكم عليه

بالبطالن ،دون أن يرتتب عليه يشء من آثار الزواج الصحيح.

ونظرا جلهل كثري من الناس قبل الثورة بحال هؤالء القوم ،مع وجود
ً

من يفتي بجواز مناكحتهم من علامء السوء والضالل ،أو من التبس عليه

أمرهم ،فإننا نعد هذا النكاح -نكاح شبهة -يرتتب عليه ما يرتتب عىل
النكاح الصحيح من حيث املهر والنسب مع مراعاة ما ييل:

((( تفسري ابن كثري (.)121/8
((( تفسري القرطبي (.)72/3
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فورا؛ ألنه نكاح باطل.
التفريق بني الزوجني ً

وجوب املهر املسمى.

ثبوت نسب األبناء لألبوين.
وجوب العدة للمرآة.

قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف «املجموع»« :وإن وطئت امرأة بشبهة

وجبت عليها العدة ،ألن وطء الشبهة كالوطء يف النكاح يف النسب،

فكان كالوطء يف النكاح يف إجياب العدة» ،وقال« :فإن املوطوءة بشبهة
تعتد عدة املطلقة»(((.

سقوط حق األب الكافر يف احلضانة أو الوالية عىل األبناء.

قال ابن قدامة رمحة اهلل يف «املغني»« :وال تثبت -يعني احلضانة-

لكافر عىل مسلم»(((.

ٍ
بحال ،بإمجاع أهل العلم،
وقال« :أما الكافر فال والية له عىل مسلمة

منهم؛ مالك ،والشافعي ،وأبو عبيدة ،وأصحاب الرأي  .وقال ابن
املنذر :أمجع عىل هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم»(((.

ألن اهلل تعاىل قطع الوالية بني املسلمني والكفار بقوله تعاىل﴿ :ﭰ

((( املجموع (.)147/18
((( املغني (.)237/8
((( املغني (.)72/7
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [النساء .]141:

ولقوله ﷺ( :اإلسالم يعلو وال يعىل)(((.

راب ًعا :كذلك حيرم زواج املسلم من النصريية و نحوها ،والنكاح

باطل ،لقوله تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ﴾ .

خامسا :إن تاب الطرف الغري املسلم وصح إسالمه ،ورغب أن
ً

يستمر يف زواجه ،فال بد من عقد جديد.

متزوجا من
أما من تبني له حرمة الزواج من هؤالء فتزوج ،أو كان
ً

قبل فاستمر عىل زواجه بعد أن تبني له احلكم؛ فهو واقع ٌيف الزنا منتهك
حلرمات اهلل ،مستحق للوعيد الشديد والعقاب األليم.

ومن ثبت أنه مسلم ال يؤمن بيشء من عقائد النصريية ،فال يشـمله

ما سبق من أحكام.

ونرى رضورة الرجوع للمحاكم الرشعية يف املناطق املختلفة للتثبت

من حكم هؤالء األزواج أو الزوجات ،وإصدار حكم رشعي قضائي
فيها ،وتوثيق ذلك ،فإن مل يكن فيها حماكم رشعية فلتنظر فيها جلان من
طلبة العلم ووجهاء املنطقة واملسؤولون عن حفظها أو إدارهتا للنظر يف
هذه املسائل.

((( أخرجه الدارقطني ( ،338/6برقم .)12155
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نسأله سبحانه وتعاىل أن حيفظ أعراض املسلمني ،ويوفقهم للعمل

برشعه ،واحلمد اهلل رب العاملني.
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حكـم قَرص الصـالة يف الحضـر
السؤال:

بسـبب الجهاد ؟

(((

أصحاب الفضيلة يف هيئة الشام نرجو تفصيل املسألة يف

حلرض دون السفر،
موضوع قرص الصالة للمجاهدين يف ا َ
واجلمع بني الصلوات وهم فرادى ،ولو مل يكونوا يف ال ُّثغور،

علم أهنم يستدلون بأن النبي
فهذه حال أكثر املجاهدين عندناً ،
الرقاع ويف غزوة
ﷺ َق َص الصالة يف صالة اخلوف يف ذات ِّ

نجد ،وبقوله تعاىل ﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [النساء ]101 :أفتونا مأجورين،
خيا.
وجزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  8مجادى األوىل 1434هـ ،املوافق 2013/3/20م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
َّ
فإن قرص الصالة ِمن أحكام السفر ال احلرض ،أما صالة اخلوف

فتؤ َّدى عىل صفات خمصوصة تتناسب مع احلال التي يكون فيها املقاتلون
من املرابطة أو االشتباك ،وتفصيل ذلك كام ييل:

بأي ٍ
ً
حال من
أول :ال جيوز قرص الصالة الرباعية إىل ركعتني يف احلرض ِّ

األحوال عند عامة علامء األمة ،ومنهم املذاهب األربعة ،وسواء يف ذلك
حال األمن أو اخلوف.

قال الكاساين رمحه اهلل يف «بدائع الصنائع»« :وال َينْت َِقص عدد
الر َكع ِ
ات بسبب اخلوف عندنا ،وهو قول عامة الصحابة»(((.
َّ َ
وقال النووي رمحه اهلل يف «رشح مسلم»« :صالة اخلوف كصالة

األَ ْمن يف عدد الركعات ،فإن كانت يف احلرض وجب أربع ركعات وإن

كانت يف السفر وجب ركعتان ،وال جيوز االقتصار عىل ركعة واحدة يف
حال من األحوال»(((.

وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :اخلوف ال ُي َؤ ِّثر يف عدد الركعات

((( بدائع الصنائع (.)243/1
((( رشح النووي (.)197/5
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يف حق اإلمام واملأموم مجي ًعا»(((.

تعرض النبي ﷺ وأصحابه ألشدِّ اخلوف وأعظمه وهم يف املدينة
وقد َّ

يف غزوة األحزاب ،كام قال تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [األحزاب:

.]11-10

ص شي ًئا من الصلوات
ومع ذلك مل َينقل أحدٌ عن النبي ﷺ أنه َق َ َ

مسافرا.
الرباعية يف املدينة ،وإنام كان يقرص يف غزواته إذا كان
ً

ص الصالة يف ذات الرقاع ويف غزوة
وما ورد يف السؤال عن أنَّه ﷺ َق َ َ

نجد :فهذا حق ،وقد كانت يف سفر ،ومل تكن يف حرض.

ثان ًيا :ليس يف اآلية املذكورة﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﴾...دالل ٌة عىل قرص عدد الركعات يف حال اخلوف

حرضا؛ َّ
ألن اخلطاب يف اآلية للمسافرين ال املقيمني ،قال تعاىل:
ً
﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾.

قال ابن كثري رمحه اهلل يف «تفسريه»﴿« :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ أي:
((( املغني (.)298/2
301

فتــاوى الثــورة الســورية

سافرتم يف البالد»(((.

وقال القرطبي رمحه اهلل يف «تفسريه»« :والرضب :السري يف األرض،
ٍ
لتجارة أو ٍ
غزو أو ِ
غريه»(((.
ض ْب ُت يف األرض إذا ِس ُت
تقول العربَ َ :
وقال شيخ اإلسالم يف فتاواه« :القرص الكامل املطلق هو :قرص
العدد ،وقرص األركان.

فقرص العدد :جعل الرباعية ركعتني.

وقرص األركان :هو قرص القيام والركوع والسجود كام يف صالة

اخلوف الشديد ،وصالة اخلوف اليسري؛ فالسفر سبب قرص العدد،
واخلوف سبب قرص األركان ،فإذا اجتمع األمران :قرص العدد واألركان،
وإن انفرد أحد السببني :انفرد قرصه»(((.

شق عىل املجاهدين
ثال ًثا :األصل أن تُصىل كل صالة يف وقتها ،فإن َّ

أداء كل صالة يف وقتها املحدد؛ النشغاهلم بالقتال ،أو املرابطةُ ،في َّخص

هلم يف اجلمـع بني الظـهر والعـرص ،وبني املغرب والعشاء ،مجع تقديـم
أو تأخري ،حسب األيرس هلم.

ومتى أمكن أداء الصالة يف وقتها دون حرج ومشقة ،فال جيوز مجعها

((( تفسري ابن كثري (.)293/2

((( تفسري القرطبي (.)336/5

((( جمموع الفتاوى (.)91/22
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مع غريها ،وال ينبغي التساهل يف هذا األمر ،ألن اجلمع بني الصالتني
من غري عذر من الكبائر ،وقد سبق بيان هذا وغريه من التفاصيل يف
فتوى سابقة بعنوان (صالة اجلمعة واجلامعة يف ظل القصف واحلصار)
فلريجع إليها(((.

واحلمد هلل رب العاملني.

((( الفتوى رقم ( ،)28ص (.)184
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حكـم االسـتيالء عىل األمـوال العامـة
السؤال:

وآبـار النفـط وإدارتهـا؟

(((

وضع بعض الكتائب يدها عـىل
شاع يف بعض املناطق بعد حتريرها
ُ

ما يف هذه املنطقة من مصانع ،وصوامع غالل ،وقد جرى استغالل

بعض ما فيها من منتجات ومستودعات لصالح الكتائب ،بل قامت
بعض الكتائب ببيع آالت وأدوات بعض هذه املصانع لرشاء األسلحة،

فام حكم ذلك؟

كام وصلت بعض الكتائب إىل حقول النفط ،وتقوم بفتح هذه

اآلبار واالستفادة من مردودها يف التسليح ،فهل جيوز ذلك بعدما

علم َّ
أن اخلرباء وأهل
سدت عليها أبواب التمويل والدعم إال من اهلل؟ ً
االختصاص قالوا إن طبيعة هذا النفط اخلام وخاصة يف دير الزور ضار

للبيئة وللصحة.

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  8مجادى اآلخر 1434هـ ،املوافق 2013 /4/18م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ُ
فاألموال العا َّمة ملك جلميع أفراد املجتمع ،ال جيوز ألحد االستيالء

عليها أو االستئثار هبا دون سائر الناس ،وهذا تفصيل ذلك:

ً
أول :مرافق الدولة من عقارات أو منقوالت ،وكذا املصانع وصوامع

الغالل واملستشفيات واملدارس ونحوها هي أموال عامة تعود منفعتها

ٍ
لشخص بعينه.
وملكيتها لعموم الناس ،ال

عمر  حيلف عىل أيامن ثالث ،يقول:
عن مالك بن أوس قال :كان ُ
بأحـق به ِمن أحـد ،واهلل
أحق هبذا املـال ِمن أحد ،وما أنا
َّ
«واهلل ما أحدٌ َّ
ما ِمن املسلمني أحدٌ إال وله يف هذا املال نصيب ...واهلل لئن بقيت هلم

الراعي بجبل صنعاء ح ُّظه من هذا املال وهو يرعى مكانه»(((.
ليأتني
ّ
َ

وإنام تنحرص وظيفة الدولة يف تنظيم هذا املال وإدارته ،وتوزيعه

بطريقة عادلة ،باعتبارها وكيل ًة ونائب ًة عن األمة فيه ،قال ابن تيمية رمحه
اهلل يف «الفتاوى»« :وليس لوالة األمور أن يقسموها بحسب أهوائهم،

كام يقسم املالك ملكه ،فإنام هم أمناء ونواب ووكالء ليسوا مالكًا»(((.
وعليه ،فال جيوز ألحـد امتالكها أو اسـتخدامها ملنفعته الشـخصية،

((( أخرجه أمحد يف املسند ( ،)389/1وأبو يوسف يف كتاب اخلراج (.)57/1
((( جمموع الفتاوى (.)276/28
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ظلم واعتدا ًء عىل
أو اختصاص طائفة هبا دون سائر الناس؛ ألن يف هذا ً

حقوق اآلخرين.

توزع عىل املجاهدين ،بل تبقى
كام أهنا ال تدخل ضمن الغنائم التي َّ

ملكيتها لعموم الناس ،كام سبق ذلك يف فتوى (حكم االستيالء عىل

صهاريج املازوت ونحوه من املال العام)((( ،وفتوى (حكم األموال التي

يغنمها الثوار يف سورية)(((.

الشعي أن ُيافظ عىل عملها قدر املستطاع لتبقى منفعتها
والواجب َّ

العامة؛ مع توفري احلراسة واحلامية هلا.

السدود ،وآبار النفط والغاز وخزاناهتا ،من األموال العامة
ثان ًياُ :ت َعدُّ ُّ

كذلك التي ال جيوز ألحد متلكها ،أو استغالل توزيع منتجاهتا وريعها

لفئة دون غريها.

قال الشـافعي رمحـه اهلل يف «األم»« :كـل عني ظـاهـرة كـنفـط،

أو قار((( ،أو كربيت ...يف غري ملك ألحد ،فليس ألحد أن َيت ََح َّج َرها

دون غريه ،وال لسلطان أن يمنعها لنفسه ،وال خلاص من الناس...

ولو َ َت َّجر رجل لنفسه من هذا شي ًئا ،أو منعه له سلطان كان ظا ًملا»(((.

((( الفتوى رقم ( ،)8ص (.)56

((( الفتوى رقم ( ،)18ص (.)119
الزفت.
((( (القار)ِّ :
((( األم (.)43/4
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ِ
اس َت ْق َط َع ُه ا ْلِ ْل َح
وعن أبيض بن ّ
محال  ( :أنه َو َفدَ إِ َل َر ُسول اهلل ﷺَ ،ف ْ
ا َّل ِذي بِ َم ْأ ِر َبَ ،ف َق َط َع ُه َل ُهَ .ف َل َّم َأ ْن َو َّلَ ،ق َال َر ُج ٌل ِم ْن ا َْل ْج ِل ِ
سَ :أتَدْ ِري َما
َق َط ْع َت َل ُه ؟ إِن ََّم َق َط ْع َت َل ُه ا َْلا َء ا ْل ِعدَّ َ ،فا ْنت ََز َع ُه ِمنْ ُه)(((.
ومعنى (ا َْلا َء ا ْل ِعدّ ) :الدائم الذي ال انقطاع ملنابعه ،وما كان كذلك

فهو ملك لعامة الناس.

ِ
جواز
ويف اسرتجاع النبي ﷺ هلذه األرض من أبيض ،داللة عىل عد ِم

ٍ
ِ
عي باالستفادة من املنافع العامة دون سائر الناس.
اختصاص
شخص ُم ِّ

وقال الكاساين رمحه اهلل يف «بدائع الصنائع»« :أرض امللح والقار

والنفط ونحوها مما ال يستغني عنها املسلمون ال تكون أرض موات(((،

حتى ال جيوز لإلمام أن يقطعها ألحد؛ ألهنا حق لعامة املسلمني ،ويف
اإلقطاع إبطال حقهم ،وهذا ال جيوز»(((.

التمول من هذه اآلبار بام حيقق كفاية كتائبهم
ثال ًثا :جيوز للمجاهدين
ُّ

وكفاية الناس وحاجتهم.

أما آثار ذلك عىل البيئة والصحة ،فتوجب اختاذ أقىص وسائل احلامية

واحلذر يف عملية االستخراج ،والتعامل بالتصفية والتكرير ،وما حيتاجه

((( أخرجه أبو داود ( ،174/3برقم  ،)3064والرتمذي ( ،57/2برقم  ،)1380وسنده
حسن.
((( معنى (األرض ا َمل َوات) :األرض املهملة التي مل تعمر بغرس ،أو زرع ،أو بناء.
((( بدائع الصنائع (.)194/6
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ذلك من االستعانة باخلرباء واألخصائيني؛ دف ًعا للرضر احلاصل منها،
ووقاية ملستقبل البالد والعباد.

راب ًعاَّ :
إن قيام بعض الكتائب أو اجلهات الثورية ببيع األمالك العامة

كالصوامع أو املصانع ،أو بيع ما فيها من آالت أو معدات أو ختريبها،
أو بيع منتجاهتا كالنّفط والقمح وغريه خلارج سورية مع حاجة الناس

املاسة هلا ،يعد من اخليانة واإلفساد يف األرض ،الذي يستحق فاعله

العقوبة الشديدة الرادعة ألمثاله؛ قط ًعا لدابر الفتنة واإلفساد يف األرض،
وحفا ًظا عىل موارد الدولة وثروات األمة.

وج ْر ٌم كبري ،إذ هي أشدُّ
ذنب عظيمُ ،
فاالعتداء عىل األموال العا َّمة ٌ

اخلاصة؛ َّ
ألن إضاع َة مال الفرد
وأحق أن ُيا َفظ عليها من األموال
حرم ًة
ُّ
َّ

فيرض األُ َّم َة ُك َّلها.
يرض فر ًدا أو أفرا ًدا معدودين ،أما تضييع املال العام
ُّ
ُّ

روى البخاري يف صحيحه عن خولة األنصارية ريض اهلل عنها قالت:
ون ِف م ِ
َخ َّو ُض َ
سمعت النبي ﷺ يقول( :إِ َّن ِر َج ًال َيت َ
ال اللَِّ بِ َغ ْ ِي َح ٍّق،
َ
َف َل ُه ْم الن َُّار َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة)(((.

ون ِف م ِ
َخ َّو ُض َ
ومعنىَ ( :يت َ
ني بِا ْل َباطِ ِل ،وبِ ُم َج َّر ِد
ال ا ُْل ْس ِل ِم َ
َص ُف َ َ
ون)َ :يت َ َّ

الت ََّش ِّهي.

ض فِيم َشـاء ْت بِ ِه َن ْفسـ ُه ِم ْن م ِ
(ر َّب ُمت َ
ـال اللَِّ
َ
ُ
َ
َـخ ِّو ٍ َ
وعند الرتمذيُ :

((( أخرجه البخاري ( ،85/4برقم .)3118
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َو َر ُسولِ ِهَ ،ل ْي َس َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِ َّل الن َُّار)(((.

وقـد َّ
حـذر الفـاروق عمر  من االسـتهانة باملال العـام فقـال:
الَ ْب ِلَ ،أ ِو ا ْل َقت ِ
َ
ب َذ َع ِةَ ،أ ِو ْ
َب(((َ ،فإِ َّن َذلِ َك
ت َّخ ُ
ص َأ َحدُ ك ُْم ِف ا ْل َ ْ
«ل َي َ َ
ان و ِ
ِ
َان ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
يبَ ،فإِ ْن ك َ
اح ٍد
لِ ْل ُم ْس ِل ِم َ
لن َْس َ
نيَ ،ل ْي َس َأ َحدٌ من ُْه ْم إِ َّل َو َل ُه فيه نَص ٌ
َرآ ُه َعظِ ًيمَ ،وإِ ْن ك َ
ص فِ ِيهَ ،و َق َالَ :م ُال اللَِّ!!»(((.
َان ِلَ َم َع ِة ا ُْل ْس ِل ِم َ
ني َأ ْر َخ َ
خامسا :قيام إحدى الكتائب بتحرير ٍ
السدود أو آبار
أي من هذه ُّ
ً
النفط أو الغاز أو الصوامع ،وغريها ،ال يبيح هلا حق الترصف فيها

منفردة ،بل ينبغي تكوين هيئات مستقلة عن الكتائب العسكرية ،من
أصحاب الوجاهة والعلامء واملحاكم الرشع َّية ومن العاملني يف هذه

املنشآت إلدارهتا وتسيريها؛ حفا ًظا عىل مقدّ رات البـلد وثرواهتـا أن
تضـيع ،أو ُيساء استخدامها.

واهلل وحده املسؤول أن حيفظ عىل بالدنا أهلها ،وأمنها ،وثرواهتا ،إنَّه

ويل ذلك والقادر عليه.

واحلمد هلل رب العاملني.

((( أخرجه الرتمذي ( ،165/4برقم .)2374
السج.
((( معنى( :ا ْل ْ َ
ب َذ َعة) و(ا ْل َقتَب) :ما يوضع عىل الدابة حتت َّ
((( أخرجه القاسم بن سالم يف األموال ( ،342/1برقم .)665

309

الفتـــوى ()47

حكـم ترك األطـباء أعاملهـم
ومسـتشـفياتهـم؟

(((

السؤال:

ما حكم ترك األطباء السوريني أعامهلم ،وهجر

املستشفيات ،وخروجهم من البلد ،مع أن احلاجة ماسة إليهم
يف املناطق املحررة وغري املحررة ،ويف مجيع التخصصات؟

مع العلم َّ
أن األطباء واملستشفيات امليدانية قد تعرضت

لالستهداف املتعمد من قبل النظام ،ونتج عنه استشهاد عدد

كبري منهم.

((( صدرت بتاريخ :اإلثنني  26مجادى اآلخرة 1434هـ ،املوافق 2013/5/6م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله

وصحبه أمجعني:

ً
أول :إن طبابة املرىض واجلرحى وعالجهم من فروض

الكفايات ،إذا قام هبا من يكفي سقط اإلثم عن البـاقني ،وإذا مل

يقم هبا من يكفي أثم من تركها بغري عذر من القادرين عليها.

قادرا عىل العـالج
وتكـون الطـبابة فرض عـني عىل الطـبيب إذا كـان ً
أو إسعاف املرىض واجلرحى وإنقاذ حياهتم ،ومل يوجد غريه ممن تتحقق
به الكفاية ،كام هو احلال أثناء احلروب والكوارث غال ًبا.

ثان ًيا :العمل عىل إسعاف اجلرحى ومداواهتم ال يقل عن عمل املجاهد

واملقاتل يف سبيل اهلل ،بل هو من صلب اجلهاد يف سبيل اهلل.

معر ًفا اجلهاد بأنه« :بذل الوسع يف
قال الكامل ابن اهلامم رمحه اهلل ِّ

القتال يف سبيل اهلل :مبارشة ،أو معاونة بامل ،أو رأي ،أو تكثري سواد،

أو غري ذلك»((( ،قال ابن عابدين رمحه اهلل يف «احلاشية»« :قوله (أو غري
ذلك) كمداواة اجلرحى ،وهتيئة املطاعم واملشارب»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الفتـاوى الكـربى»« :واجلهـاد مـنه:

((( الدر املختار (.)121/4

((( حاشية ابن عابدين مع الدر املختار (.)121/4
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ما هو باليد ،ومنه ما هو بالقلب ،والدعوة ،واحلجة ،واللسان ،والرأي
والتدبري ،والصناعة ،فيجب بغاية ما يمكنه»(((.

وقال أبو الفضل املوصيل احلنفي رمحه اهلل يف «االختيار لتعليل

املختار»« :واملرأة عاجزة عن القتال طب ًعا ،فتقوم مداواة اجلرحى منها
مقام القتال ،ملا فيه من منفعة املسلمني»(((.

وكذلك األطباء يقوم عملهم مقام القتال يف سبيل اهلل ملا فيه من

عظيم النفع للمسلمني ،وهلم يف ذلك األجر العظيم ،فإهنم خيففون عن
الناس مصاهبم ،ويفرجون كربتهم ،ويستنقذون األنفس املعصومة ،قال

سبحانه وتعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
[املائدة ،]32 :قال جماهد رمحـه اهلل« :أي :أنجـاهـا من غـرق ،أو حـرق،

أو هلكة» ،نقله عنه يف «تفسري ابن كثري»(((.

وقال ابن يونس املالكي رمحه اهلل« :واجب عىل كل من خاف عىل

مسلم املوت ،أن حيييه بام يقدر عليه» ،نقله عنه يف «منح اجلليل»(((.

ثال ًثا :الواجب عىل األطباء احتامل ما جيدونه يف سبيل ذلك من املشقة

واملخاطرة ،ومن ُقتل منهم وهو يؤدي واجبه ثابتًا حمتس ًبا فهو شهيد بإذن

((( الفتاوى الكربى (.)538/5

((( االختيار لتعليل املختار (.)131/4
((( تفسري ابن كثري (.)93/3
((( منح اجلليل (.)95/8
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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»(((.

وينسحب هذا احلكم عىل كل من حيتاجهم األطباء يف عملهم،

كاملساعدين واملمرضني وأخصائيي األشعة واملختربات وغريهم.

نسأل اهلل تعاىل أن يمن علينا بالنرص العاجل ،وأن يشفي مرضانا،

ويداوي جرحانا ،ويرحم شهداءنا ،ويكبت عدونا إنه و ّيل ذلك والقادر

عليه ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
واهلل أعلم(((.

((( ينظر :الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ،د .حممد صدقي البورنو (.)396/1

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
هناك عدد من األطباء ما زالوا يعملون يف مستشفيات النظام ،ويعاجلون اجلنود والشبيحة،
فام حكم هؤالء األطباء ،وهم يعتربون أعوانًا له ،فهل جيوز لنا استهدافهم بالعمليات
واالغتياالت؟
جواب املكتب العلمي:
استمرار العمل يف الوظائف اخلدمية العامة ،كقطاعات الكهرباء ،واملياه ،ومنها املستشفيات
وغريها :جائز ،مع احلرص عىل خدمة الناس وجتنيبهم األرضار قدر املستطاع.

ومن اضطر إلعانة النظام ،أو تسيري بعض أعامله بني فرتة وأخرى مقابل خدمات مؤكدة
يقدمها للناس :فنرجو أال يكون عليه بأس ،مع احلرص عىل مدافعة ذلك قدر املستطاع= .
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= أما إن كانت هذه اخلدمة كبرية ،أو مستمرةَّ :
فإن عمله حمرم؛ ملا فيه من إعانة النظام وتقويته.
والتعامل مع هؤالء :يكون بتحذيرهم ،وتوضيح األمر هلم ،فإن مل يستجيبوا فيمكن
ً
موكول لألفراد واجتهاداهتم ،بل
معاقبتهم بام يناسب جرمهم ،عىل أن ال يكون ذلك
للهيئات الرشعية أو قيادات الكتائب.
أما إن كان هذا املوظف أو الطبيب من شبيحة النظام :فحكمه حكم الشبيحة باالستهداف
والقتل.
ويمكن مراجعة الفتاوى التالية:
فتوى( :هل يستلم راتبه وهو متغيب عن العمل بسبب ظروف الثورة) ،برقم ( ،)41ص
( .)272وفتوى( :حكم استهداف املنتسبني لألجهزة األمنية بمختلف قطاعاته) ،برقم
( ،)25ص (.)168
السؤال الثاين:
إذا كان الطبيب غادر الشام قبل األحداث بـ ( )3سنوات وال يستطيع العودة فام احلكم؟
جواب املكتب العلمي:

نفسا إال وسعها ،وال يعفيه ذلك –وبقية املهاجرين-
من مل يستطع الرجوع فـال يكلف اهلل ً
من واجب الدعم املادي واملعنوي.
السؤال الثالث:
هل يدخل الطاقم الطبي الذي يعمل مع النظام يف معنى األجري الذي هنى النبي  عن
تقصد قتله يف رسالته إىل خالد بن الوليد كام يف سنن أيب داود؟
وال سيام أن من العلامء من ذكر أنه من يمسك للمرشكني دواهبم وهذا فيه إعانة هلم بال شك
ولكنها ليست بحمل السالح وال باملشورة والرأي.
والذي فهمته من كالم العلامء أن الذي نتقصده بالقتل هو أحد هذين فحسب ،أعني :من
ً
حكم.
حيمل السالح فيقاتل حقيقة  ،ومن يشري عليهم وينفعهم بالرأي فيكون
مقاتل ً
خريا؟
فام رأيكم جزاكم اهلل ً
جواب املكتب العلمي:
ّ
كل َمن يساعد النظام يف قتاله ضدَّ املسلمني واملجاهدين جيوز استهدا ُفه وقتله ،ومعلو ٌم َّ
أن=
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ٍ
ٍ
مؤسسات ،وجهات متعدّ دة،
بمنظومة متكاملة مؤ ّلفة ِمن
= النّظا َم و َمن معه يقاتلون
ِ
ٍّ
دورها ومسامهتُها يف بقائه ،واستمراره يف جرائمه ،ومن تلك اجلهات املهمة
ولكل منها ُ
ما يتع ّلق باخلدمات الطبية التي تُعنى باحلفاظ عىل حياة الشبيحة والقتلة ،وإعادة تأهيلهم
للرجوع إىل أرض املعركة ،وعالج أمراضهم وجروحهم التي متنعهم عن مبارشة القتال،
قدرا من االطمئنان والعناية واالهتامم ،مما يساعد يف رفع الروح املعنوية ،فهم
ومنحهم ً

مسامهون يف القتال بال شك.
وأ ّما العسيف أو األجري الذي ُني عن قتله يف احلديث الذي أخرجه أبو داود (303/4
رقم ،)2669وابن ماجه ( ،107/4برقم  )2842فهو الذي ال مشاركة له يف القتال بوجه
خمالف لألطباء والطبيبات واملمرضني واملمرضات الذين تقوم مهمتهم
ِمن الوجوه ،فهو
ٌ
الرئيسة عىل رعاية املقاتلني ،وعالج املجرمني ،وإنام ،أو معسكرات اجليش.
وأما َمن كان منهم يف املشايف املدنية ،ويقومون بعالج َمن جاء إليهم ِمن مدنيني أبرياء ،وقد
يأتيهم عسكريون فال ينطبق عليهم هذا احلكم ،إال من كان معلو ًما بتشبيحه وعدائه للثوار،
وإعانته للنظام بشخصه.
وأما قتل املرأة :فإنام ُني عن قتل املرأة التي ال تقاتل ،أما إن قاتلت فيجوز قتلها ،قال اإلمام
النووي يف رشح صحيح مسلم (»: )48/12أمجع العلامء عىل العمل هبذا احلديث وحتريم
قتل النساء والصبيان إذا مل يقاتلوا فإن قاتلوا قال مجاهري العلامء يقتلون» .واملشاركة هنا هلا
حكم القتال .واهلل أعلم.
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مـا الواجـب علـى األطـباء عند ازدحـام
السؤال:

الجرحـى ونقـص الكـوادر؟

(((

يصل إىل املستشفيات بعض اجلرحى حالتهم ميؤوس منها ،وموهتم

قضية وقت ،لشدَّ ة اإلصابات والتهتُّكات يف أعضائهم وأطرافهم،

أرسة وأجهزة،
كبريا ،وحيجزون َّ
وتأخذ حماولة إسعافهم وقتًا وجهدً ا ً

ثم يموتون يف غالب األحيان.

ويصل أحيانًا معهم أو بعدهم أشخاص إصابتهم أقل خطورة ولو

توافرت هلم اجلهود أو األجهزة ألمكن إنقاذ أرواحهم أو أعضائهم من
البرت.

فهل جيوز لنا إذا حرض لنا بعض هؤالء امليؤوس منهم أن نرصف

اجلهد واألجهزة ملن هم أقل خطورة ،أو أن ننزع عنهم األجهزة بعد

وضعها؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  6شعبان 1434هـ ،املوافق 2013/6/15م.
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اجلواب:

احلمد هلل ُمقدِّ ر املوت واحلياة ،والصالة والسالم عىل رسوله األمني

الذي كانت رسالته هدى ورمحة وشفاء ملا يف الصدور ،أما بعد:

َّ
فإن مـداواة اجلـرحى ،وعالجـهم ،والقيام عـىل شـؤوهنم واجـب،

ال جيوز التقصري فيه ،أو التخيل عنه ،إال إن قام الدليل القاطع من أهل
االختصاص عىل اليأس من حياة اجلريح فال حرج عليهم يف ترك عالجه،

اح َم املرىض ومل يمكن عالجهم مجي ًعا ُقدِّ م من تُرجى حياته عىل
وإن ت ََز َ

من يغلب عىل ظن أهل االختصاص موته لشدة إصابته ،عىل التفصيل
التايل:

ٍ
ً
أول :األصل َّ
ٍ
مصاب جيب عالجه ،مهام كانت
جريح أو
أن كل

إصابته والرضر النازل به؛ قيا ًما بحقه ،وحفا ًظا عىل نفسه املعصومة

من التلف ،ال فرق يف ذلك بني مسلم وآخر؛ إذ املسلمون متساوون يف
العصمة ،كام قال النبي ﷺ يف احلديث الذي رواه عيل ( :ا ُْل ْس ِل ُم َ
ون
اؤ ُه ْم)(((.
َت َتكَا َف ُأ ِد َم ُ
ثان ًيا :إذا جزم عد ٌد من األطباء املختصني بأن اجلريح ميؤوس من

حياته ،بسبب وفاة دماغه أو توقف قلبه وتنفسه توق ًفا تا ًما ال رجعة
((( أخرجه أبو داود ( ،80/3برقم  ،)2751وابن ماجه ( ،895/2برقم ،)2683
والنسائي ( ،24/8برقم  )4746بلفظ (املؤمنون).
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فيه ،فلهم ترك عالجه والتوقف عن إعطائه األدوية ،أو سحب أجهزة
اإلنعاش الطبية التي تغذيه ،وهذا ما قرره جممع الفقه اإلسالمي التابع

ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف مؤمتره الثالث عام 1407هـ 1986/م(((.

ب عىل ظن األطـباء املختـصني َّ
أن اجلريح أو املصـاب
ثال ًثا :إذا َغ َل َ

ال ُيرجى شفاؤه أو برؤه؛ لشدَّ ة إصابته ،أو مكان حدوثها ،إال أن عالجه
ال يتعارض مع مصلحة أخرى أوىل وأهم منها ،ففي هذه احلال يلزمهم

عالجه؛ ً
عمل باألصل من وجوب استنقاذ النفس البرشية ،وألن إنقاذ

حياته مصلحة مظنونة ال معارض هلا يربر تركها.

راب ًعا :إذا وصل عد ٌد من اجلرحى (كام حيدث يف القصف اجلامعي)،

وت ََضا َي َق ْت املوارد (البرشية أو املالية أو املعدات) عن عالج اجلميع

وإسعافهم ،فعىل األطباء تقديم من ُت َشى وفاته وترجى حياته ،وهلم أن
يؤخروا من َغ َلب عىل ظنهم اليأس من حياته؛ َّ
ألن املصلحة الراجحة

تقدَّ م عىل املصلحة املشكوك يف حتصيلها ،وتغلي ًبا ملا هو مرجو عىل ما هو

ميؤوس منه.

كام هلم َّ
أن يؤخروا من كان عالجه حيتمل التأخري؛ حتقي ًقا ملصلحة

اجلميع.

((( ينظر :قرارات جممع الفقه اإلسالمي للدورة الثالثة ،القرار اخلامس بشأن أجهزة
اإلنعاش
318

الجـزء األول

ً
وصول؛ َّ
ألن من
فإن اشرتك اجلرحى يف رجاء عالجهمُ ،قدِّ م أوهلم

َس َب َق إىل يشء فهو أحق به ،قال ابن نُجيم رمحه اهلل يف «األشباه والنظائر»:

الس ْب ُق»(((.
اح ِم عىل احلقوق إال
ِّ
«ال ُي َقدَّ ُم َأ َحدٌ يف الت ََّز ُ
بمرج ٍح ،ومنهَّ :

خامسا :إذا بارش األطباء عالج من ال يرجى شفاؤه وبرؤه فيام يغلب
ً

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 تغلي ًبا للمصلحة الراجحة؛ إذ نجاة الثاين باملبادرة
إىل عالجه مصلحة حمققة أو غـالبة ،ونجـاة األول مصـلحة متومهـة

أو مرجوحة ،والقاعدة الرشعية تقول :إذا تعارضت مصلحتان قدمت

أرجامها أو أعظمها.

وإذا تزامحت احلقوق ،فإنه ُيقدَّ م منها ما يمكن تداركه عىل ما ال يمكن

تداركه.

ب وفاته؛ َّ
وال ُيقال هنا َّ
ألن ترك العالج مل
إن ترك عالج األول س َّب َ

يكن هتاونًا وتفري ًطا ،بل لوجود مصلحة معارضة هي أرجح منها.

سادسا :ينبغي أال ينفرد يف احلكم باليأس من حياة املريض -بموت
ً

دماغه أو توقف تنفسه أو غلبة الظن بعدم الربء -طبيب واحد ،بل يكون
ً
موكول للجنة من األطباء ما أمكن ،وذلك بعد النظر يف حالة
ذلك

((( األشباه والنظائر (.)313/1
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املريض ودراستها.

ساب ًعا :ما جاءت هذه التساؤالت إال من حاجة ميدانية ملحة ،وهذا

يوجب عىل مجيع املسلمني- ،وخاصة التجار واملورسين -اإلنفاق يف

جتهيز املستشفيات امليدانية وغري امليدانية باملعدات الالزمة ،كام يوجب
بعضا من أيام وشهور العام لتحقيق
أيضا عىل األطباء أن ينفروا ولو ً

الواجب الرشعي يف عالج جرحى املجاهدين وعامة املسلمني ،قال

تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [املزمل.]20 :

وأخرياَّ :
فإن عمل األطباء يف ذلك هو من اجلهاد يف سبيل اهلل
ً
تعاىل ،ونرجو هلم بذلك األجر العظيم من اهلل تعاىل ،فنوصيهم بالصرب
واملصابرة ،واحتساب األجر ،وهم يف ظل هذه الظروف من القصف
واحلصار ،والضغوط الشديدة ،جمتهدون ،ال وزر عليهم إن أخطؤوا

االجتهاد بعد بذل الوسع.

يشفي
نسأل اهلل سبحانه أن يرفع عن شامنا احلبيب الكرب وأن
َ

عز
أمرا رشدً اُ ،ي ُّ
جرحانا ،وأن ينرصنا عىل أعدائنا ،وأن ُيبم للشام وأهله ً
فيه أهل الطاعة ،و ُي ُّ
ذل فيه أهل املعصية،
واحلمد هلل رب العاملني.
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حكم استيفاء الحقوق من األعداء بعد
إعطائهم األمان

(((

السؤال:

نضطر يف بعض املعارك أن نعطي األمان لبعض الشبيحة

أو جنود النظام ،ثم نكتشف من خالل التحقيق أهنم قاموا
بعمليات تعذيب وقتل للمدنيني ،أو اغتصاب ،أو أهنم من
املجرمني السابقني ويف ذمتهم قصاص ،فهل جيوز معاقبة هؤالء

عىل تلك اجلرائم؟ أم يبقون عىل أماهنم؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  11شعبان 1434هـ ،املوافق 2013/6/20م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فاألمان يفيد عصمة دم املحارب وماله ،وعدم حماسبته عىل ما ارتكبه

خالل األعامل العسكرية من قتل وتدمري وأعامل هي من طبيعة احلرب

ورضورهتا؛ وأما اجلرائم التي ال تتعلق بطبيعة احلرب فاألمان ال يمنع

من معاقبته عليها ،وتفصيل ذلك كام ييل:

ً
َ
حرم
املسلم
أول :إذا َأعطى
األمان ألحد جنود النظام أو شبيحته فقد ُ
ُ

بذلك دمه وماله عىل مجيع املسلمني ،وال جيوز التعرض له بأي أذى،

ومن اعتدى عليه فإنه آثم ،و ُي َع َّزر بام يناسب من العقوبة عىل اعتدائه،

كام فصلنا يف فتوى (حكم االعتداء عىل من أعطي له األمان وما جزاء
ذلك؟)(((.

تاب أحد جنود النظام أو ُأعطي له األمان ،فال تتم حماسبته
ثان ًيا :إذا َ

عىل اجلرائم التي ارتكبها خالل األعامل احلربية والتي هي من طبيعة
احلرب ،وال يضمن شي ًئا أتلفه من األنفس واألموال مما وقع خالل

القتال واالشتباك.

نص العلامء رمحهم اهلل تعاىل عىل أن جنايات البغاة واخلوارج
وقد َّ

واملرتدين يف احلرب :ال ضامن فيها.
((( الفتوى رقم ( ،)43ص (.)283
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َق َال َّ
الشافِ ِع ُّي رمحه اهلل يف «األم»« :قد ارتد ُط َليحة عن اإلسالم وقتل

ثابت بن أفرم وعكاشة بن حمصن ثم أسلم فلم ُي َقد بواحد منهام ،ومل
ٍ
لواحد منهام»(((.
ُيؤخذ منه عقل
والقود :القصاص ،والعقل :الدية.

وعن معمرقال :أخربين الزهري أن سليامن بن هشام كتب إليه يسأله

عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت عىل قومها بالرشك وحلقت
باحلرورية((( -فتزوجت -ثم إهنا رجعت إىل أهلها تائبة ،قال الزهري:
فكتبت إليه :أما بعد فإن الفتنة األوىل ثارت وأصحاب رسول اهلل ﷺ

ممن شهد بدرا كثري ،فاجتمع رأهيم عىل أن ال يقيموا عىل أحد حدا يف فرج
استحلوه بتأويل القرآن((( ،وال قصاص يف قتل أصابوه عىل تأويل القرآن,

وال يرد ما أصابوه عىل تأويل القرآن»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الفتاوى» بعد ذكر كالم الزهري السابق:

«وكذلك قتال البغاة املتأولني -حيث أمر اهلل بقتاهلم -إذا قاتلهم أهل

ً
وأموال ،مل تكن مضمونة عند
نفوسا
العدل ،فأصابوا من أهل العدل
ً
((( األم (.)311/4
ل ُر ِ
ور َّي ِة :فرقة من اخلوارج ،ثم أصبحت تطلق عىل اخلوارج عامة.
((( ا َ ْ

((( واملقصود بإصابة الفرج بتأويل القرآن :احلكم عىل الزواج وفسخه باجتهاد غري
صحيح.
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،120/10برقم .)18584
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مجاهري العلامء .وكذلك املرتدون إذا صار هلم شوكة ،فقتلوا املسلمني

وأصابوا من دمائهم وأمواهلم ،كام اتفق الصحابة يف قتال أهل الردة :أهنم

ال يضمنون بعد إسالمهم ما أتلفوه من النفوس واألموال ،فإهنم كانوا
متأولني وإن كان تأويلهم ً
باطل .كام أن سنة رسول اهلل ﷺ املتواترة عنه

مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض املسلمني ،وأتلفوا أمواهلم ،ثم أسلموا

مل يضمنوا ما أصابوه من النفوس واألموال .وأصحاب تلك النفوس
واألموال كانوا جياهدون ،قد اشرتى اهلل منهم أنفسهم وأمواهلم بأن هلم

اجلنة ،فعوض ما أخذ منهم عىل اهلل ال عىل أولئك الظاملني الذين قاتلهم

املؤمنون»(((.

ثال ًثا :أما اجلرائم التي ارتكبها اجلندي أو الشبيح مما ال يتعلق

باألعامل العسكرية احلربية ،كـاالغتصاب ،وقتل املدنيني عمدً ا،
والرسقة من بيوهتم ،ونحو ذلك ،فهذه ال يمنع األمان من استيفاء احلق

فيها؛ ألهنا جنايات خاصة ال تع ُّلق هلا باحلرب ،وليست من أعامهلا.
قال الشافعي رمحه اهلل يف «األم» عن قطاع الطرق الذين قتلوا ورسقوا:

«ولو أعطاهم السلطان أمانًا عىل ما أصابوا ،كان ما أعطاهم عليه األمان

من حقوق الناس ً
باطل ،ولزمه أن يأخذ هلم حقوقهم إال أن يدعوها»(((.

((( جمموع الفتاوى (.)334/8
((( األم (.)311/4
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وقال« :وأمان اإلمام يف حقوق الناس باطل»(((.

وقال النووي رمحه اهلل يف «روضة الطالبني» « :فإذا أتلف باغ عىل

عادل أو عكسه يف غري القتال :ضمن قط ًعا» .وقال« :فلو أتلف يف القتال
ما ليس من رضورة القتال ،وجب ضامنه قط ًعا»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الصارم املسلول»« :من حل قتله مل يعصم

دمه بأمان وال عهد ،كام لو َأ َّم َن املسلم من وجب قتله ألجل قطع الطريق
وحماربة اهلل ورسوله والسعي يف األرض بالفساد املوجب للقتل ،أو َأ َّم َن
من وجـب قتـله ألجل زناه ،أو أمـن من وجـب قتـله ألجل الـردة...

وال جيوز أن يعقد له عقد عهد ،سواء كان عقد أمان ،أو عقد هدنة ،أو عقد
كافرا حرب ًيا»(((.
ذمة؛ ألن قتله حد من احلدود ،وليس قتله ملجرد كونه ً

شبيحا أمانًا ثم
وعليه :إذا أعطى املجاهدون جند ًيا من جنود النظام أو
ً

علموا َّ
قصاصا قبل احلرب ،أو أنَّه قد قتل مدنيني ،أو اغتصب،
أن عليه
ً
أو ارتكب جناي ًة خارج األعامل احلربية ،فيجوز عقوبته واستيفاء احلقوق

منه ،وال يمنعهم األمان من ذلك.

راب ًعا :األصل أال ُيعطى جنود النظام وشبيحته األمان إال يف حال

((( املرجع السابق.

((( روضة الطالبني (.)55/10
((( الصارم املسلول (.)89/1
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احلاجة لذلك ،ويكون التعامل معهم وفق األحكام الرشعية ،كام سبق يف

فتوى (حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام)(((.

نسأله سبحانه وتعاىل أن ينرص إخواننا املجاهدين ،وأن يقطع دابر

املجرمني املفسدين ،واحلمد هلل رب العاملني(((.
((( الفتوى رقم ( ،)20ص (.)134

((( سؤال عن الفتوى:
ذكرتم يف الفتوى( :وقد نص العلامء رمحهم اهلل تعاىل -عىل أن جنايات البغاة واخلوارج
فتبادر إىل ذهني قول أيب بكر  يف قتال أهل الردة
واملرتدين يف احلرب :ال ضامن فيها)
َ
عندما قال( :تَدُ َ
ون قتالنا وال ن َِدي قتالكم) فنرجوا منكم توضيح ذلك.
جواب املكتب العلمي:
ِ
قول أيب بكر الصديق  ألهل الردة( :تَدُ َ
ون قتالنا وال نَدي قتالكم) إنام كان رأيه األول،

وقد راجعه عمر يف األمر ،ورجع إىل رأي عمر وعامة الصحابة.
فروى ابن أيب شيبة يف املصنف ( ،264 /12ورقم  )32731بسند صحيح عن طارق بن
شهاب قال« :جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إىل أيب بكر يسألونه الصلح فخريهم أبو بكر
بني احلرب املـُجلية ،والسلم املخزية .فقالوا :هذا احلرب املجلية قد عرفناها فام السلم
الـمخزية .قال أبو بكر :تؤدون احللقة والكُراع وترتكون أقوا ًما يتبعون أذناب اإلبل حتى
ُ
أمرا يعذرونكم به وتَدُ ون قتالنا ،وال نَدي قتالكم،
ُيري اهلل خليفة نبيه  واملسلمني ً
وقتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار وتر ّدون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم .فقال عمر:
قد رأيت رأ ًيا وسنشري عليك ،أما أن يؤدوا احللقة والكُراع فنعم ما رأيت ،وأما أن يرتكوا
أمرا يعذروهنم به فنعم
أقوا ًما يتبعون أذناب اإلبل حتى يرى اهلل خليفة نبيه  واملسلمني ً
ما رأيت ،وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعم ما رأيت ،وأما أن قتالهم
يف النار وقتالنا يف اجلنة فنعم ما رأيت ،وأما أن ال ندي قتالهم فنعم ما رأيت ،وأما أن يدوا
قتالنا فال قتالنا ُقتلوا عن أمر اهلل فال ديات هلم فتتابع الناس عىل ذلك» انتهى.
قال البيهقي يف السنن الكربى (« :)581/8وقـول عـمر بن اخلطـاب  يف األمـوال =
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= ال خيالف قوله يف الدماء ،فإنه إنام أراد به واهلل أعلم :ما أصيب يف أيدهيم من أعيان أموال
املسلمني ،ال تضمني ما أتلفوا».
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رأي أيب بكر« :فوافقه الصحابة يف ذلك؛ إال يف تضمني
قتىل املسلمنيّ ،
فإن عمر بن اخلطاب  قال له :هؤالء قتلوا يف سبيل اهلل فأجورهم عىل اهلل،
يعني هم شهداء فال دية هلم ،فاتفقوا عىل قول عمر يف ذلك ،وهذا الذي اتفق الصحابة عليه
هو مذهب أئمة العلامء» جمموع الفتاوى (.)157 /35
واهلل أعلم.
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زكـاة الفطـر مع تغـري األسـعار
واضطـراب العمـلة

(((

السؤال:

كيف نخرج زكاة الفطر هلذا العام مع التغري الكبري يف

أسعار السلع والتذبذب يف سعر رصف اللرية السورية؟ وندرة

األطعمة؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  17رمضان 1434هـ ،املوافق 2013/7/ 25م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

َّ
فإن زكاة الفطر فريضة عىل كل فرد من املسلمني ،واألصل أن تؤ َّدى

طعا ًما من قوت البلد ،سواء غال ثمنه أو رخص ،وبيان ذلك كام ييل:

ً
ذكـرا
أول :زكاة الفطر فريضة عىل كل مسلم،
كبرياً ،
صغريا كان أو ً
ً
ٍ
لعذر من األعذار ،خيرجها عن نفسه،
أو أنثى ،سواء صام أم مل يصم

وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والولد ،صا ًعا من طعا ٍم عن كل شخص،

إذا كان يملك زيادة عىل قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
ِ
ض اللَُّ َعن ُْه َم َق َالَ ( :ف َر َض َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َزكَا َة ا ْل ِف ْط ِر
ف َع ْن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِّرَ ،و َّ
الذك َِر َو ْالُ ْن َثى،
َصا ًعا م ْن َت ْ ٍرَ ،أ ْو َصا ًعا م ْن َشع ٍريَ ،ع َل ا ْل َع ْبد َو ْ ُ
ني)(((.
الص ِغ ِري َوا ْلكَبِ ِري ِم ْن ا ُْل ْس ِل ِم َ
َو َّ
والصاع :مقدار للكيل يساوي ( )2,5كيلو غرا ًما تقري ًبا من الطعام.
َّ

ُ
وترج مما يقتاته الناس من الطعام ،كاألرز ،والربغل ،والذرة ،والتمر،

والزبيب ،والشعري ،واللحوم ،واألجبان ،ونحو ذلك ،ولو من األطعمة

املع َّلبة ،أو ما يتوافر يف اﻷسواق وقت وجوب الزكاة من اﻷغذية النافعة

غالب
للناس ،قال ابن القيم رمحه اهلل يف «إعالم املوقعني»« :وهذه كانت
َ
((( أخرجه البخاري ( ،130/2برقم  ،)1503ومسلم ( ،677/2برقم .)984صدرت
بتاريخ :اخلميس  17رمضان  1434هـ ،املوافق 2013/7/ 25م.
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أقواهتم باملدينة ،فأما أهل بلد أو حملة قوهتم غري ذلك فإنام عليهم صاع

من قوهتم كمن قوهتم الذرة أو األرز أو التني أو غري ذلك من احلبوب.
فإن كان قوهتم من غري احلبوب كال َّلبن واللحم والسمك :أخرجوا
فطرهتم من قوهتم كائنًا ما كان ،هذا قول مجهور العلامء ،وهو الصواب
الذي ال يقال بغريه؛ إذ املقصود َسدُّ َخ َّل ِة املساكني يوم العيد ومواساهتم
من جنس ما يقتاته أهل بلدهم»(((.

ً
مطبوخا،
وإن كان إخراج الطعام املطبوخ أنفع للفقراء فيجوز إخراجه

قال ابن القيم رمحه اهلل يف «إعالم املوقعني»« :فإذا كان أهل بلد أو َم َ ّلة

عادهتم اختاذ األطعمة يوم العيد جاز هلم بل يرشع هلم أن يواسوا املساكني

من أطعمتهم فهذا حمتمل يسوغ القول به واهلل أعلم»(((.

ويمكن االستزادة من أحكام زكاة الفطر ووقت إخراجها بالرجوع

إىل فتوى (أحكام زكاة الفطر)(((.

ثان ًيا :األصل أن تُؤ َّدى زكاة الفطر طعا ًما من قوت البلد ،كام دلت

عليه النصوص الرشعية ،وعمل به الرسول ﷺ وصحابته من بعده،

وهو مذهب مجهور الفقهاء.

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)18/3
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)19/3
((( الفتوى رقم ( ،)29ص (.)190
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وعليه فال أثر لغالء األسعار أو انخفاضها يف إخراج زكاة الفطر؛ إذ

الواجـب إخراج صـا ٍع من الطعـام عن كل فرد ،سـواء انخفض ثمـنه

أو غال ،ما دام الشخص مالكًا ما يزيد عىل قوته وقوت عياله.

ثال ًثا :جيوز للجمعيات اخلريية واملوكلني بإخراج الزكاة عن غريهم

ونحوهم :مجع زكاة الفطر نقدً ا -ولو قبل العيد بأيام أو أسابيع -ثم رشاء

الطعام ،وتوزيعه عىل املستحقني يف الوقت املرشوع ﻹخراج الزكاة.

تقدير سعر صاع الطعام وقت مجع الزكاة ،مع االحتياط بزيادة
ويكون
ُ

نظرا لتذبذب العملة ،أو يكون تقدير ثمنها بالعمالت املستقرة.
املقدار ً
ٍ
ٍ
ٍ
راب ًعا :ما َّ
وحصار ،واجتاه اهليئات
وحاجة
أزمة
حل بسورية من

اإلغاثية لتوفري السالل الغذائية يف املقام األول ،يزيد القناعة َّ
بأن حاجة

الفقري للطعام أشدُّ من حاجته للامل.

َّ
فإن الطعام الذي يأخذه الفقري ال يتأثر بارتفاع األسعار ،وتتحقق له

به الكفاية من الطعام خالل أيام العيد مهام غال ثمنه ،وهو مقصود الرشع
من زكاة الفطر ،بخالف من أخذ الزكاة نقدً ا فقد ال يكفيه لرشاء ما حيتاجه

من طعام يف ظل االرتفاع املتزايد لألسعار ،أو ال يستطيع احلصول عليه
يف ظروف احلصار.

أن القائلني بجواز إخراج الزكاة نقدً ا يرون َّ
كام َّ
األوىل إخراجها من
أن ْ

الطعام يف أوقات األزمات ،قال اإلمام الطحطاوي احلنفي رمحه اهلل يف
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«احلاشية عىل مراقي الفالح»« :وإن كان زمن شدِّ ة فاحلنطة والشعري وما

يؤكل أفضل من الدراهم»(((.

نسأل اهلل سبحانه أن ُيمكِّن ألوليائه يف بالد الشام ،وأن نرى فيها

عيدً ا ُمكنًا فيه ألهل الصالح والطاعة ،وذل ًة ألهل الفجور واملعصية
والطغيان(((.

((( حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح (.)724/1

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
أرجو اإلفادة يف احلاالت التي يصعب فيها توزيع الطعام يف بعض املدن السورية املحارصة
بشدة من قبل النظام السوري والذي يصادر شبيحته أي كمية طعام تعرف أهنا موجة
ملساعدة املحتاجني .مع إمكانية التوزيع نقدً ا لكل حمتاج لسهولة توزيع املال عن توزيع

الطعام ،زمن احلروب.
جواب املكتب العلمي:
إذا ص ُعب إيصال الطعام للمناطق املحارصة فيجوز دفع زكاة الفطر هلم نقدً ا دون حرج؛
مراعا ًة ملصلحة املحتاج.
السؤال الثاين:
عيل إخراج زكاة الفطر وأنا بعيد عن أهيل؟ أم ّ
أن أيب خيرجها يل؟ والسؤال
هل يرتتب ّ
الثاين :ما رأيكم أن أخرج زكاة الفطر من املعونة (اإلغاثة) التمر وغريه .وجزاكم اهلل عن
املسلمني خري اجلزاء.
جواب املكتب العلمي:
األصل أن ُيرج الشخص زكاة فطره عن نفسه ،وجيوز له أن يوكل والده أو أحدً ا آخر

بإخراجها ويقوم بدفع املال هلم بعد ذلك ،وكذلك لو تربع غريه بأن أخرجها عنه بإذنه جاز
=
ذلك ،وأجزأته.
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= أما إخراج زكاة الفطر من املعونة التي يأخذها الشخص من اجلمعيات اخلريية :فيجوز
له إخراج الزكاة منها إذا كان لديه ما يزيد عن قوته وقوت من يعوهلم؛ ألهنا أصبحت يف
ملكه ،وله أن يترصف هبا كام يريد.
السؤال الثالث:
أليست زكاة الفطر تعادل صاع قمح أو أرز؟ كم قيمتها مع الغالء؟

جواب املكتب العلمي:
أرزا كان أو قمحا أو غري ذلك ،وهو ما يعادل
زكاة الفطر عن كل شخص صا ًعا من الطعام ً
( )2،5كيلو غراما ،كام هو مبني يف الفتوى..
أما قيمتها باملال :فال يمكن إعطاء سعر عام هلا بسبب تغري العملة الكبري هذه األيام،
وتفاوهتا من مكان آلخر حسب احلصار وغري ذلك ..وخيرجها الشخص بحسب سعر
اليوم الذي يشرتهيا فيه.
السؤال الرابع:
هل جيوز إعطاء زكاة الفطر إىل املجاهدين ثمن سالح أو ذخرية؟
جواب املكتب العلمي:
زكاة الفطر ُشعت إلغناء الفقراء عن سؤال الطعام يوم العيد ،وليس لتلبية حاجة
املحتاجني أو املجاهدين من سالح أو مالبس ونحو ذلك .فال ترصف زكاة الفطر إال يف
الطعام ،أما بقية احلاجات فلها موارد أخرى من الزكاة املفروضة أو الصدقات والتربعات.
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حكـم قتل نسـاء وأطفـال األعـداء
من باب املعاملة باملـثل

(((

السؤال:

ما حكم قتل نساء وأطفال أعوان النظام ،وخاصة من

الطائفة النصريية أثناء اقتحام قراهم؟ وهل جيوز معاملتهم

ً
استدالل بقوله تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
باملثل

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾؟ وما رأيكم بمن يستدل بكوهنم

مرتدين عىل جواز قتلهم دون استتابة؟

((( صدرت بتاريخ :الثالثاء  4ذو القعدة 1434هـ ،املوافق 2013/9/10م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ريب َّ
أن مقاومة هذا النظام املجرم واالنتقام هلؤالء الضحايا
فال َ

األبرياء الذين يفتك هبم من أوجب الواجبات بكل وسيلة رشعية
متاحة ،إال أن الواجب عىل املسلم التقيد بالضوابط الرشعية يف ذلك،

ومنها ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من حتريم قصد نساء العدو
ٍ
حاالت خمصوصة قام الدليل عىل استثنائها ،وفيام
وأطفاله بالقتل ،إال يف
ييل تفصيل املسألة:

ً
أول :األصل يف النساء واألطفال أنَّ م ليسوا من أهل احلرب والقتال،

فال جيوز قتلهم ،وال االعتداء عليهم ،قال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ﴾ [البقرة.]190 :

قال ابن جرير الطربي رمحه اهلل يف «تفسريه»« :وإنام االعتداء الذي

هناهم اهلل عنه هو هنيه عن قتل النساء ،والذراري»((( .والذراري :هم
األبناء.

ِ
(و ِجدَ ْت ا ْم َر َأ ٌة َم ْقتُو َل ًة ِف َب ْع ِ
ض
ض اللَُّ َعن ُْه َم َق َالُ :
وعن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
اء والصبي ِ
ازي رس ِ
ول اهلل ﷺَ ،فن ََهى َر ُس ُ
ان)(((.
ول اهلل ﷺ َع ْن َقت ِْل الن َِّس َ ِّ ْ َ
َم َغ ِ َ ُ

((( تفسري ابن جرير الطربي (.)562/3

((( أخرجه البخاري ( ،61/4برقم  ،)3015ومسلم ( ،1364/2برقم .)1744
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ويف حديث رباح بن الربيع ّ :
أن النبي ﷺ ملا رأى امرأة مقتولة أنكر
َت َه ِذ ِه لِ ُت َقاتِ َل)(((.
ذلك وقالَ ( :ما كَان ْ
قال ابن عبد الرب رمحه اهلل يف «التمهيد»« :وأمجع العلامء عىل القول

بجملة هذا احلديث ،وال جيوز عندهم قتل نساء احلربيني وال أطفاهلم؛

ألهنم ليسوا ممن يقاتل يف األغلب»(((.

وقال النووي رمحه اهلل يف «رشحه عىل صحيح مسلم»« :أمجع العلامء

عىل حتريم قتل النساء والصبيان إذا مل يقاتلوا»(((.

ثان ًيا :دلت أقوال أهل العلم عىل استثناء ثالث حاالت فقط من منع

القتل ،كام ييل:

كم ،سواء بحمل
احلالة األوىل :االشرتاك يف القتال حقيق ًة أو ُح ً

السـالح ،أو التحريض عىل القتـال ،أو التجسـس لصالح املقـاتلـني،
أو اإليقاع بالنسـاء املسـلامت بام يؤدي النتهـاك أعراضهن أو قتلـهن

أو اعتقاهلن.

َت َه ِذ ِه
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف «الفتح» عن قوله ﷺ ( َما كَان ْ
لِ ُت َقاتِ َل)َّ :
«فإن مفهومه أنَّ ا لو قاتلت ل ُقتلت»(((.
((( أخرجه أمحد ( ،371/25برقم .)15992

((( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (.)156/15
((( رشح النووي (.)48/12
((( فتح الباري (.)148/6
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قال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :ومن قاتل من هؤالء أو النساء
أو املشايخ أو الرهبان يف املعركة ُقتِ َل ،ال نعلم فيه خال ًفا»(((.

حرض عىل
وقال الكاساين رمحه اهلل يف «بدائع الصنائع»« :وكذا لو َّ

القتال أو َّ
دل عىل عورات املسلمني ،أو كان الكفرة ينتفعون برأيه ،أو كان

صغريا لوجود القتال من حيث املعنى»(((.
مطا ًعا ،وإن كان امرأة أو
ً

احلالة الثانية :يف حال التَّبييت والغارات احلربية إذا احتيج إليه؛ لعدم

القدرة عىل التمييز بينهم وبني غريهم من املقاتلني.
الص ْع ِ
(س ِئ َل النَّبِ ُّي ﷺ َع ِن َّ
الذ َر ِار ِّي ِم َن
َع ِن َّ
ب ْب ِن َج َّثا َم َةَ ،ق َالُ :
ا ُْل ْ ِ
ُون َف ُي ِصي ُب َ
ني؟ ُي َب َّيت َ
ون ِم ْن نِ َس ِائ ِه ْم َو َذ َر ِاريِّ ِ ْم؟َ ،ف َق َالُ :ه ْم ِمن ُْه ْم)(((.
ش ِك َ
قال احلافظ رمحه اهلل يف «الفتح»« :ومعنى البيات املراد يف احلديث :أن

ُيغار عىل الكفار بالليل ،بحيث ال ُيم َّيز بني أفرادهم»(((.

قال اخلطايب رمحه اهلل يف «معامل السنن»« :يريد أهنم منهم يف حكم

الدين وإباحة الدم ،وفيه بيان أن قتلهم يف البيات ويف احلرب إذا مل

يتميزوا من آبائهم وإذا مل يتوصلوا إىل الكبار ّإل باإلتيان عليهم جائز»(((.

((( املغني (.)313/9

((( بدائع الصنائع (.)101/7

((( أخرجه البخاري ( ،61/4برقم  ،)3012ومسلم ( ،1364/3برقم .)1745
((( فتح الباري (.)147/6

((( معامل السنن (.)282/2
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ويدخل يف هذا :رميهم بام يعم كالصواريخ والقاذفات والقنابل

وغريها ،يف حالة احلصار ،أو رضب املقرات والثكنات ،أو الرد عىل

قصف القرى والبلدات باملثل؛ ألنَّه ال يمكن التمييز بني املقاتلني
وغريهم يف هذه احلاالت.

قال ابن رشد رمحه اهلل يف «بداية املجتهد»« :واتفق عوام الفقهاء عىل

جواز رمي احلصون باملجانيق ،سواء كان فيها نساء وذرية ،أو مل يكن؛ ملا

جاء أن النبي عليه الصالة والسالم نصب املنجنيق عىل أهل الطائف»(((.
احلالة الثالثة :إذا ترتس هبـم العدو واختذهم درو ًعا بشـرية بحـيث ال

يقدر املسلمون عىل مهامجته يف ثكناته أو حصونه أو آلياته أو أثناء انسحابه

إال بقتل هؤالء املترتس هبم ،فيجوز للمجاهدين رضب هؤالء املجرمني
وإن أدى ذلك إىل قتل النساء واألطفال ،بغري خالف بني الفقهاء ،مع

حتايش قصد رضب النساء واألطفال ما أمكن.

قال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :إن ترتسوا يف احلرب بنسائهم
وصبياهنم ،جاز رميهم ،ويقصد املقاتِلة؛ ألن النبي ﷺ رماهم باملنجنيق

ومعهم النساء والصبيان ،وألن كف املسلمني عنهم يفيض إىل تعطيل

اجلهاد ،ألهنم متى علموا ذلك ترتسوا هبم عند خوفهم فينقطع اجلهاد»(((.

((( بداية املجتهد وهناية املقتصد (.)148/2
((( املغني (.)288/9
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ثال ًثا :مل نجد يف كالم أهل العلم املتقدمني ما يدل عىل جواز قتل النساء

والصبيان من باب املعاملة باملثل ،مع وجود الداعي له من كثرة احلروب
واإلجرام يف حق املسلمني.

وأما االستدالل بقوله تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨ﴾

[النحل:

 ،]126وقوله﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [البقرة ،]194:عىل جواز قتلهم معامل ًة
باملثل ،فهو استدالل يف غري حمله ،وذلك ألمور:

ّ -1
أن املامثلة يف العقوبة :مرشوطة بكوهنا ال تشتمل عىل معصية.

(و َل َ ُ
ت ْن َم ْن
قال الشوكاين رمحه اهلل يف «نيل األوطار»« :وقولهَ :

خمصصا
َخان ََك) فيه دليل عىل أنه ال جيوز مكافأة اخلائن بمثل فعله فيكون
ً

لعموم َق ْوله َت َع َال﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾ ،وقوله تعاىل﴿ :ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ ،وقوله تعاىل﴿ :ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾(((».

وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني« »:وإن قتله بام ال حيل لعينه ،مثل

مخرا أو سحره ،مل يقتل بمثله اتفا ًقا ،ويعدل إىل
إن الط به فقتله ،أو جرعه ً

القتل بالسيف ،(((»..وال شك أن قتل النساء واألطفال معصية ،لثبوت
((( نيل األوطار (.)355/5
((( املغني (.)304/8
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النهي عنه بإمجاع العلامء.

َّ -2
أن املامثلة يف العقوبة تكون مع اجلاين نفسه ال غريه ،ولذلك

استدل العلامء هبـذه اآلية عىل االقتصـاص من اجلـاين بمثـل جنايتـه،

مسـلم تغري ًقا أو خـن ًقا
وال يراد منها االعتداء عىل غري اجلاين ،فمن قتل
ً
أو بحجر ُقتل بمثل فعله.

خمصص ٌة بام سبق من أدلة عدم
 -3أن هذه اآليات هي نصوص عامة
َّ

قتل النساء واألطفال.

ورغم الغزوات التي خاضها املسلمون عىل مدى أربعة عرش قرنًا مل

ُيعرف هلم خمالف يف ذلك ،رغم ما تعرضوا له من اعتداءات وانتهاكات

وجمازر.

َّ -4
أن قواعد ونصوص الرشيعة دلت عىل أن املرء ال جيوز أن ُيؤخذ

بجريرة غريه ،قال تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﴾ ،وقال ﷺ يف
ان إِلَّ َع َل َن ْف ِس ِهَ ،أ َل َل َينِي ج ٍ
حجة الوداعَ ( :أ َل َل َينِي ج ٍ
ان َع َل َو َل ِد ِه
ْ َ
ْ َ
َّ
َو َل َم ْو ُلو ٌد َع َل َوالِ ِد ِه)(((.
ونساء األعداء وأطفاهلم ال جيوز أن يؤاخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

((( أخرجه الرتمذي ( ،461/4برقم  ،)2159وابن ماجه ( ،890/2برقم ،)2669
وأمحد ( ،465/25برقم  :)16046من حديث عمرو بن األحوص  ،وقال الرتمذي:
حسن صحيح.
340

الجـزء األول

راب ًعا :وأما االستدالل بكون النصريية «أهل ردة» أو «مرتدون» عىل

جواز قتل النساء واألطفال ،فيجاب عنه من وجوه:

َّ -1
الصبي املرتدَّ ال جيوز قتله عند عامة العلامء؛ ألنه ليس من أهل
أن
َّ

العقوبة.

قال أبو حامد الغزايل رمحه اهلل يف «فضائح الباطنية» عن النصريية:
اؤ ُه ْم؟ قلنـا :أما الصـبيان فـال ،فـإنه
«فإن قيل َهل يقتل صـبياهنم َونِ َس ُ
ال يؤاخذ الصبي.(((»...

وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :الصبي ال ُيقتل ،سواء قلنا

بصحة ردته أو مل نقل؛ َّ
ألن الغالم ال جيب عليه عقوبة ،بدليل أنه ال يتعلق

قصاصا ،فإذا بلغ فثبت
به حكم الزنا والرسقة يف سائر احلدود ،وال ُيقتل
ً

الردة حينئذ»(((.
عىل ردته ثبت حكم ِّ
 -2أما ُ
قتل املرأة املرتدة:

أ -فهو من املسائل اخلالفية بني العلامء ،فمنهم من أجاز قتلها وهم

اجلمهور ،ومنهم من منع من ذلك ،وهي من مسائل االجتهاد التي يقرر
فيها إمام املسلمني ما يراه مناس ًبا وفق املصلحة الرشعية.

قال أبو حامد الغزايل رمحه اهلل يف «فضائح الباطنية» عن النصريية:

((( فضائح الباطنية (.)156/1
((( املغني (.)16/9
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« َفإِن ا ُْل ْرتَدَّ ة مقتولة عندنَا بِ ُع ُموم َق ْوله ﷺ( :من بدَّ ل دينه َفا ْق ُت ُلو ُه)(((،
للمام َأن يتبع فِ ِيه موجب ِ
يسلك فيهم َم ْس َلك
ْ
اجت َهادهَ ،فإِن رأى َأن ْ
ُ
نعم ْ ِ َ
أيب حني َفة ويكف َعن قتل النِّساءَ ،فا َْلس َأ َلة ِف َمل ِ
ال ْجتِ َهاد»(((.
ْ
َ
ب -ومن قال بجواز قتلها قال بوجوب استتابتها ،وهم مجهور أهل
العلم ،قال املاوردي رمحه اهلل يف «احلاوي الكبري»« :إِ َذا ُظ ِف َر بأهل الردة

مل جيز تعجيل قتلهم قبل استتابتهم ،فإن تابوا حقنوا دمائهم بالتوبة،
ووجب ختلية سبيلهم»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الصارم املسلول»« :والكافرة احلربية من

النساء ال تُقتل إن مل تقاتل ،واملرتدَّ ة ال تُقتل حتى تُستتاب»(((.

الردة من اختصاص احلاكم الرشعي ،وليس
ج -أن إقامة حكم ِّ

آلحاد الناس تنفيذه حسب آرائهم وأهوائهم ،وإال انفتح باب من الرش

يتعذر إغالقه.

قال ابن اهلامم رمحه اهلل يف «فتح القدير»« :وقتل املرتد مطل ًقا إىل اإلمام

عند عامة أهل العلم»(((.

((( أخرجه البخاري ( ،61/4برقم .)3017
((( فضائح الباطنية (.)156/1

((( احلاوي الكبري (.)444/13

((( الصارم املسلول (.)341/1

((( فتح القدير البن اهلامم (.)98/6
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وقال ابن مفلح يف «املبدع»« :وال يقتله إال اإلمام أو نائبه ،يف قول

عامة العلامء»(((.

وقال ابن قدامة املقديس رمحه اهلل يف «الكايف»« :وال يقتله إال اإلمام؛

ألنه ٌ
قتل جيب حلق اهلل تعاىل ،فكان إىل اإلمام»(((.

وعىل هذا جاءت أقوال أهل العلم يف النصريية؛ فإنَّه مل ُينقل عن أحد

منهم أنه أفتى اجلنود والعساكر اإلسالمية بقتل نساء النصريية دون إذن

احلاكم.

حاكم وال تأخذ أحكامه يف هذه املسائل.
والكتائب يف سورية ليست
ً

وما سبق هو بناء عىل القول بر َّدهتم ،وإال فمن أهل العلم من يرى

أهنم يف حكم الكفار األصليني ،وليس هذا جمال تفصيل ذلك.

نسأل اهلل تعاىل أن ينرص املجاهدين يف سبيله ،وأن يوفقهم للعمل

بدينه ،وااللتزام برشعه ،وأن يقمع عدوهم ،ويورثهم ديارهم وأمواهلم.
واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( املبدع (.)482/7

((( الكايف يف فقه اإلمام أمحد (.)63/4

((( سؤال حول الفتوى:
يدل قوله تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ [النحل ،]126 :وقوله:
﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [البقرة ،]194:عىل جواز معاملة
األعداء باملثل ،وفتواكم بعدم جواز املعاملة باملثل يف غري حم ِّلها؛ ألنه يفهم منها أنَّه جيوز

ودب أن يقتل أطفالنا ونساءنا ويغتصب أعراضنا دون أن نقتص منه ،وقد =
هب َّ
لكل من َّ
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=يشكل ذلك فرصة للنظام لقتل أطفالنا ونسائنا ،فلامذا نعتب عىل الغرب بينام منَّا من يقدِّ م
له اإلذن الرشعي واألمان ألطفاهلم ونسائهم.
جواب املكتب العلمي:
الفتوى هنا لتوضيح حكم االنتقام من نساء وأطفال األعداء األبرياء ر ًدا عىل ما يرتكبه
النظام من جمازر ،وال تعني عدم األخذ بالثأرَّ ،
فإن املجرمني يعاقبون لفعلهم مهام بلغ عددهم

ولكن ال يعاقب غريهم ،وهذا من متام عدل اإلسالم وكامله؛ فنحن –املسلمني -ننطلق يف
مواقفنا من ديننا ورشيعتنا وليس من أفعال اآلخرين وردود األفعال ،قال تعاىل﴿ :ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [املائدة:
 .]8وال تكون املعاقبة باملثل موافقة للحق دائام ،أال ترى َّ
أن السارق تقطع يده وال يرسق
بيته ،والزاين يقام عليه احلد وال يزنى بأهله؟
وما فهمته من َّ
أن ذلك يعني أنَّه جيوز لكل أحد أن يقتل أطفالنا ونساءنا ،وأهنا رخصة
له يف ذلك :فهو فهم خطأ ،واستنتاج مغلوط ،وال يقول به عاقل .والغرية عىل حرمات
املسلمني ودمائهم من صفات املسلم الدالة عىل اإليامن ،لكن عىل املسلم أن تكون غريته
هلل ،وكذلك ما ينتج عن الغرية أن يكون عىل هدي السنة حتى تكون أعاملنا كلها مقبولة
عند اهلل .واحلمد هلل رب العاملني.
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حكـم االنسـحاب من املـدن
وجبهـات القتـال

(((

السؤال:

نريد االستفسار عن حكم االنسحاب من املدن والقرى

التي يقتحمها الشبيحة ،ونخشى من وقوع املجازر بني النساء
واألطفال واملدنيني ،وهل هو من التويل يوم الزحف؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  15ذو القعدة 1434هـ ،املوافق 2013/9/21م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل حممد بن عبد اهلل النبي

األمي األمني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:

فال يزال أعداء اهلل حياربون املسلمني بكل طريق وسبيل ليصدوهم

عن دين اهلل أو خيرجوهم منه ،قال تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [البقرة ،]217 :ومن حرهبم إخراج اآلمنني

من ديارهم ،كام فعل أسالفهم ،قال تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [احلج.]40 :

وقد قامت العصابات النصريية والرافضية يف بالد الشام -ضمن

ما قامت به من جرائم كثرية -بالضغط عىل إخواننا باملجازر املروعة،
واالنتقام من األهايل اآلمنني بأبشع الطرق ،بقصد هتجريهم من ديارهم،

السنة من أهلها وخاصة يف مناطق محص
ضمن خطة خبيثة إلفراغ قرى ُّ
وبانياس والساحل عمو ًما عىل طريقة الصهاينة املجرمني يف فلسطني
املحتلة ،ومن أجل ذلك نقول:

ً
أول :جيب عىل املسلمني عامة أن يقفوا سدً ا مني ًعا أمام هذا العدوان

اآلثم بكل السبل املادية واملعنوية ،القتالية والسياسية ،و َمدِّ إخواهنم

املجاهدين يف بالد الشام بكل عون من رجال وسالح.

كام جيب عىل املجاهدين يف بالد الشام الدفع عن األهايل اآلمنني،
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والثبات والصمود يف تلك املناطق قدر اإلمكان؛ محاية لألنفس
ً
خنجرا يف
وإفشال هلذا املخطط اخلبيث الذي سيكون
واألعراض،
ً

خارصة املسلمني ،قال تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [األنفال.]45 :

وقد جاهد النبي ﷺ املرشكني دفا ًعا عن املدينة يف غزويت أحد

واخلندق ،وكان هذا هدي صحابته من بعده ،وعليه عمل املسلمني
طوال القرون املاضية.

والدفاع عن الدين والنفس واألهل واملال والبالد وأهلها من اجلهاد
ون ِ
ماله فهو شهيد ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
املرشوع ،قال ﷺَ ( :م ْن ُق َتل ُد َ
ون َد ِم ِه فهو
ون أه ِ
ِ
شهيد ،ومن َ
له فِهو شهيد)(((.
قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن ُق َتل ُد َ ْ
نظرا لطبيعة اجلهاد يف سورية ،من وجود كتائب متعددة تعتمد
ثان ًياً :

يف قتاهلا للنظام عىل مبدأ «الكر والفر» ،فنرى أنَّه من اخلطأ تطبيق أحكام
الفرار واالنسحاب التي ذكرها الفقهاء يف جهاد الدفع بحذافريها عىل
هذا اجلهاد ،فلسنا أمام جيشني متقابلني بحيث يرتتب عىل هزيمة جيش

املسلمني ذهاب بالد اإلسالم.

((( أخرجه أبو داود ( ،246/4برقم  ،)4772والرتمذي ( ،30/4برقم ،)1421
والنسائي ( ،116/7برقم  ،)4095وأمحد ( ،190/3برقم  :)1652من حديث سعيد
بن زيد .
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ولذلك :جيوز -واحلالة هذه -الثبات يف املوضع ،أو االنسحاب منه

واستدراجا له ،أو التحاقا بجبهات أو كتائب
وتغيريه؛ خدا ًعا للعدو
ً
أخرى وفق ما تقتضيه مصلحة القتال.

وجيوز للمجاهدين االنسحاب إذا مل يكن يف الصمود أو التمسك

باملنطقة كبري فائدة ،أو إذا َع ُظ َم القتل واخلسارة يف صفوفهم ،كام فعل

خالد بن الوليد  يف االنسحاب بجيش املسلمني يف غزوة مؤتة ،وقد

أثنى الرسول ﷺ عىل فعله ،وسامه سيف اهلل(((.

ومهام كانت األرض مقدسة فإهنا ليست أكثر قداسة من حرمة
ون عىل اهلل ِمن ِ
املسلم ،قال عبد اهلل بن عمرو َ « :ل َز َو ُال الدُّ نيا َأ ْه ُ
قتل

رجل مسلم»(((.

مك و َأعظم ح ِ
ونظر ابن عمر يوما إِىل الكعبة فقال« :ما أ ْع َظ ِ
رمتك،
َ ُ
ُ َ ً
واملؤمن أعظم حرمة عند اهلل ِ
منك»(((.
ُ
ولكن ال بد عند االنسحاب من مراعاة مجلة من األمور:

ف ِم ْن
الرا َي َة َس ْي ٌ
((( ويف ذلك روايات عديدة يف كتب احلديث ،ومنها قولهُ ( :ث َّم َأ َخ َذ َّ
وف اهللِ َخالِدُ بن ا ْلولِ ِ
سي ِ
يدَ ،ف َفت ََح اهللُ َع َل ْي ِه) أخرجه أمحد ( ،279/3برقم .)1750
ْ ُ َ
ُ ُ

((( أخرجه الرتمذي ( ،68/3برقم  ،)1395والنسائي ( ،82/7برقم  ،)3987وابن
ماجه ( ،874/2برقم  ،)2619والصحيح أنَّه موقوف عىل عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل
عنهام.
((( أخرجه الرتمذي ( ،378/4برقم  ،)2032وابن ماجه ( ،1297/2برقم ،)3932
والصحيح أنَّه موقوف عىل عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.
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 -1ال جيوز االنسحاب من املعركة بأي حال من األحوال إذا كان

سيرتتب عليه انتهاك النظام حلرمات املسلمني.

قال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الفتاوى الكربى»« :وقتال الدفع مثل

كثريا ال طاقة للمسلمني به لكن خياف إن انرصفوا
أن يكون العدو ً
عن عدوهم عطف العدو عىل من خيلفون من املسلمني فهنا قد رصح
أصحابنا بأنه جيب أن يبذلوا مهجهم ومهج من خياف عليهم يف الدفع
حتى يسلموا.

ونظريها أن هيجم العدو عىل بالد املسلمني وتكون املقاتلة أقل من

النصف فإن انرصفوا استولوا عىل احلريم فهذا وأمثاله قتال دفع ال قتال
طلب ال جيوز االنرصاف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب»(((.

 -2ال بد أن يكون قرار االنسحاب بالتنسيق مع بقية الكتائب

املجاهدة ،وأال يكون مفاج ًئا بحيث يرض ببقية بالكتائب ،أو فيه ٍ
ختل عن

جبهة قتالية وفتحها أمام العدو.

وكذلك ال بد قبل االنسحاب من إخالء السكان اآلمنني أو إخبارهم

قبل مدة كافية لالنسحاب.

َ
القتل
ثال ًثا :إذا خيش املستضعفون من النساء والولدان والشيوخ
ِ
ِ
واألعراض فيجوز هلم النجا ُة بأنفسهم إىل أماكن
احلرمات
واستباح َة

((( الفتاوى الكربى (.)539/5
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آمنة؛ فاحلفاظ عىل الدين والعرض والنفس مقدم عىل احلفاظ عىل

األرض.

فقد هاجر النبي ﷺ وصحابته الكرام وتركوا الديار واألموال

من أجل احلفاظ عىل دينهم وأنفسهم ،مع أن مكة هي أحب البقاع

إىل اهلل قال تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ﴾ [احلرش.]8 :

راب ًعا :ال ينبغي التوسع يف توهم أن االنسحاب من املدن والقرى

حيول دون وقوع املجازر بني النساء واألطفال ،ف ُيفتح الباب لالنسحاب
وإخالء احلصون والثغور واملواقع املهمة إيثارا للسالمة ،السيام َّ
وأن

النظام املجرم يسعى اليوم إىل إخالء بعض املدن اهلامة من املدنيني
واملقاتلني متهيدً ا ملرشوع الدولة النصريية ،أو االلتفاف عىل املناطق

املحررة وحصارها.

وأخريا :نويص إخواننا املجاهدين والسكان اآلمنني باألخذ بأسباب
ً

الثبات والتمكني ،من إعداد ال ُعدة ،واحتساب الصرب يف سبيل اهلل ،وذكره

والتقرب إليه بالدعاء والذكر واملناجاة ،قال تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾

[آل

عمران ،]200 :وقال سبحانه﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾

[األنفال:

،]45

واليقني بنرص اهلل تعاىل عىل هؤالء املجرمني﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆ﴾ [آل عمران.]173 :

عز وجل أن يرد كيد املعتدين وأن جيعل أهلنا من الصابرين
نسأل اهلل ّ
ِ
املحتسبني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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هل يُحاسـب املنشـق عن النظـام
علـى جرامئـه السـابقة؟

(((

السؤال:

إذا َّ
انشق عنرص من جيش النظام أو شبيحته وأتى تائ ًبا وتبيَّ

بعد التحقيق أن يف رقبته د ًما ،فكيف نتعامل معه؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  27ذو القعدة 1434هـ ،املوافق 2013/10/3م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ٍ
َّ
وعاص ما مل تطلع الشمس من
فإن باب التوبة مفتوح لكل تائب

تاب اهلل علـيه ،إال َّ
أن هذه التـوبة
تاب َ
مغرهبـا أو تُغرغر الـروح ،فمن َ
ال متنع استيفاء حقوق العباد منه ،وفق التفصيل التايل:

ً
أول :الواجب عىل كل من يقاتل يف صف النظام أن ُيبادر بالتوبة إىل

اهلل من هذا اجلُرم العظيم الذي يقوم به ،وأن ُيسـارع لالنشـقاق عـنه،
وال يمنعه من التوبة ما ارتكبه من آثام يف حق الناس؛ َّ
فإن باب التوبة

مفتوح ال ُيغلق حتى تبلغ الروح احلُلقوم.

قال تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾
.]35

[الزمر:

«و َه َذا َعا ٌّم يف مجيع الذنوب ،من
قال ابن كثري رمحه اهلل يف «تفسريه»َ :
ِ
َاب ِم ْن َأ ِّي
كفر ورشك ،وشك ونفاق ،وقتل وفسقَ ،و َغ ْ ِي َذل َك :ك ُُّل َم ْن ت َ
ذلك تاب اهلل عليه»(((.
وقال ﷺ( :إِ َّن اللََّ َي ْق َب ُل ت َْو َب َة ا ْل َع ْب ِد َما َل ْ ُي َغ ْر ِغ ْر)((( ،ومعناه :ما مل تبلغ
((( تفسري ابن كثري (.)380/2

((( أخرجه الرتمذي ( ،438/5برقم  ،)3537وابن ماجه ( ،1420/2برقم = ،)4253
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روحه احللقوم.

ٍ
إنسان مهام ارتكب من
منع التوبة عن
وال يملك أحدٌ من العباد َ

اجلرائم ،فقد أخربنا نبينا حممد ﷺ عن رجل من بني إرسائيل قتل مئة

نفس ثم تاب ،وتاب اهلل عليه.

وانشق عن النظام قبل
ثان ًيا :من تاب إىل اهلل تعاىل من هذه اجلرائم
َّ

القدرة عليه ،فال ُياسب عىل اجلرائم التي ارتكبها خالل األعامل
العسكرية والتي هي من طبيعة احلرب ،وال يضمن شي ًئا أتلفه من
األنفس واألموال مما وقع خالل القتال واالشتباك.

نص العلامء رمحهم اهلل تعاىل عىل َّ
أن جنايات ال ُبغاة واخلوارج
فقد َّ

والكفار واملرتدين يف احلرب :ال ضامن فيها.

قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف «األم»« :وإذا ارتد قوم عن اإلسالم

فاجتمعوا وقاتلوا فقتلوا وأخذوا املال ،فحكمهم حكم أهل احلرب من

املرشكني ،وإذا تابوا مل يتبعوا بدم وال مال.
فإن قال َق ِائ ٌلِ :ل َ َل ُي ْت َب ُع َ
ون؟
قيل :هؤالء صاروا حماربني حالل األموال والدماء ،وما أصاب
املحاربون مل ي ْقت ِ
ِ
يب َل ُ ْم َل ْ ُي َر َّد عليهم ،وقد قتل ُطليح ُة
َص من ُْه ْمَ ،و َما ُأص َ
ُ َّ
ُعكاش َة بن حمصن وثابـت بن أقرم ،ثم أسـلم هو فلـم يضـمن َع ْق ً
ـل
= وأمحد ( ،300/10برقم  :)6160من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام.
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َو َل َق َو ًدا»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الفتاوى»« :اتفق الصحابة يف قتال أهل

الردة :أهنم ال يضمنون بعد إسالمهم ما أتلفوه من النفوس واألموال،

فإهنم كانوا متأولني وإن كان تأويلهم ً
باطل.

كام أن سنة رسول اهلل ﷺ املتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا

بعض املسلمني ،وأتلفوا أمواهلم ،ثم أسلموا مل يضمنوا ما أصابوه من
النفوس واألموال.

وأصحاب تلك النفوس واألموال كانوا جياهدون ،قد اشرتى اهلل

منهم أنفسـهم وأمواهلـم بأن هلم اجلـنة ،فعـوض ما أخذ منهـم عىل اهلل

ال عىل أولئك الظاملني الذين قاتلهم املؤمنون»(((.

كـافرا أصـل ًيا ،أو مرتـدً ا،
وال فـرق يف هذا بـني أن يكـون التـائـب
ً

مسلم ظا ًملا باغ ًيا.
أو معاهدً ا ،أو ً

قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهلل يف «حتفة املحتاج»« :لو ارتدت

طائفة هلم قوة وأتلفوا ً
نفسا ثم أسلموا ،مل يضمنوا عىل األصح
مال أو ً
املنصوص»(((.

((( األم (.)235/4

((( جمموع الفتاوى (.)334/8

((( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج (.)399/8
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وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :والصحيح أن ما أصابه املرتد

بعد حلوقه بدار احلرب أو كونه يف مجاعة ممتنعة :ال يضمنه»(((.

ثال ًثا :أما اجلرائم التي ارتكبها املنشق مما ال يتعلق باألعامل العسكرية

احلربية املعتادة ،كاالغتصاب ،أو قتل املدنيني عمدً ا ،أو الرسقة من

بيوهتم ،ونحو ذلك ،فتوبته ال متنع استيفاء حقوق اآلدميني منه؛ ألهنا
جنايات خاصة ال تعلق هلا باحلرب ،وليست من أعامله ،والتوبة ال تسقط

حقوق العباد.

قال النووي رمحه اهلل يف «روضة الطالـبني»« :فلـو أتـلف يف القتـال

ما ليس من رضورة القتال ،وجب ضامنه قط ًعا»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الصارم املسلول»َّ :
«إن ِصحة التوبة فيام

بينه وبني اهلل ال تُسقط حقوق العباد من العقوبة املرشوعة يف الدنياَّ ،
فإن
قتل أو ٍ
ٍ
تاب من ٍ
طريق أو غري ذلك فيام بينه وبني اهلل،
قذف أو قط ِع
من َ

َ
َّ
حقوق العباد من ال َق َود وحدّ القذف وضامن املال»(((.
فإن ذلك ال يسقط
وال َق َو ُد :القصاص.

ولكن ال تؤخذ احلقوق منه أو يقام القصاص عليه إال بعد مطالبة

((( املغني (.)27/9

((( روضة الطالبني (.)56/10

((( الصارم املسلول (.)493/1
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أولياء الدم بذلك.

«و ُأ ِخ َذ [أي ُحوسب] من
قال البهويت رمحه اهلل يف «كشاف القناع»َ :

تاب قبل القدرة عليه من قطاع الطريق ،واخلوارج ،والبغاة ،واملرتدين:

بحقوق اآلدميني من األنفس واألموال واجلراح ،إال أن ُي ْع َفى َل ُ ْم

َعن َْها»(((.

راب ًعا :ما سبق من أحكا ٍم إنام هو فيمن جاء تائ ًبا قبل القدرة عليه ،وأما

تاب بعد القدرة عليه فإن هذه التوبة ال تنفعه يف األحكام الدنيوية؛
من َ
ألنَّ ا توب ُة إكراه واضطرار غال ًبا ،ويكون حكمه حينئذ حكم األسري ُيفعل
فيه ما هو األصلح من قتل أو م ٍّن أو فداء.

قال املاوردي رمحه اهلل يف «احلاوي»« :أما التوبة بعد القدرة ،فال تأثري

هلا يف إسقاط َحدٍّ َو َل َح ٍّق»(((.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف «الصارم املسلول»« :والذ ّمي

إذا حارب وسعى يف األرض فسا ًدا وجب قتله وإن أسلم بعد القدرة

عليه»(((.

وقـال« :فإن الرجـل إذا اقـرتن بردته قطـع طريـق ،أو قتل مسـلم،

((( كشاف القناع (.)153/6

((( احلاوي الكبري (.)371/13

((( الصارم املسلول (.)400/1
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أو زنى ،أو غري ذلك ،ثم رجع إىل اإلسالم ُأخذت منه احلدود ،وكذلك

لو اقرتن بنقض عهده :اإلرضار باملسلمني من قطع طريق أو قتل مسلم
أو زنى بمسلمة ،فإن احلدود تستوىف منه بعد اإلسالم»(((.

أسريا يف أيدينا من جنود النظام
وينظر فتوى :حكم من وقع
ً
السوري(((.
وفتوى :حكم تلفظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتني بعد التمكن

منهم(((.

وفتوى :حكم استيفاء احلقوق من األعداء بعد إعطائهم األمان(((.

نسأله سبحانه وتعاىل أن ينرص إخواننا املجاهدين ،وأن يقطع دابر

املجرمني املفسدين ،واحلمد هلل رب العاملني.

((( الصارم املسلول (.)426/1

((( الفتوى رقم ( ،)21ص (.)141
((( الفتوى رقم ( ،)32ص (.)204
((( الفتوى رقم ( ،)49ص (.)321
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حكم إجراء االنتخـابات الختيار أعضـاء
مجالس األحياء واللجان الثورية

(((

السؤال:

تواجهنا يف الداخل قضية عند اختيار أعضاء جمالس األحياء

وغريها من اللجان الثورية حيث يعرتض البعض عىل إجراء
انتخاب للمناصب القيادية أو املجالس اإلدارية ألهنا من
الديمقراطية املحرمة ،وأنه ال يعتد باألكثرية يف اإلسالم ،فام

الطريقة الرشعية الختيار األعضاء يف هذه املناصب؟ وهل
االنتخابات ً
فعل حمرمة؟ وهل صحيح أن االختيار ينبغي أن

يقترص عىل أهل احلل والعقد؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  28ذو احلجة 1434هـ ،املوافق 2013/11/2م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله

وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:

أوجب اإلسالم تقديم األكفأ واألقدر عىل القيام بالواليات
فقد
َ

واملناصب ،بام حيقق مصلحة الناس وتسيري حوائجهم ،لكنه مل يفرض

عليهم طريق ًة معين ًة هلذا االختيار ،وبيان ذلك فيام ييل:

ً
أول :األصل يف اختيار القائمني عىل الواليات واملناصب أن يكونوا

من أهل الصالح والكفاءة عىل القيام بام تتطلبه الوالية من أعامل

ومسؤوليات ،قال تعاىل﴿ :ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ﴾ [القصص.]26 :

قال ابن تيمية رمحه اهلل يف «السياسة الرشعية»« :فإن الوالية هلا ركنان:

القوة واألمانة»(((.

فإذا تقدَّ م لذلك املنصب أكثر من شخص وجب رش ًعا اختيار

األصلح واألكفأ للقيام بأعباء هذا املنصب.

توصل إىل اختيار األكفأ عن طريق الشورى ،كام قال تعاىل:
و ُي َّ

﴿ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الشورى ،]38 :والشورى هي مجع الرأي إىل الرأي

وتقويته به ،وليس هلا شكل حمدد جيب االلتزام به ،أو ال جيوز اخلروج
((( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية (.)12/1
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عنه.

ثان ًيا :مل حيرص اإلسالم اختيار أصحاب الواليات واملناصب يف طرق

معينة؛ بل ترك ذلك للناس واجتهادهم.

ومما ورد من أنواع االجتهاد :ما كان يف بيعة العقبة الثانية حينام بايع

األنصار النبي ﷺ عىل أن يمنعوه مما يمنعون به نساءهم وأبناءهم ،فقال
ِ ِ
ش ن َِقي ًبا َيكُون َ
ُون َع َل َق ْو ِم ِهم)(((.
النبي ﷺَ ( :أ ْخ ِر ُجوا إ َ َّل منْك ُْم ا ْثن َْي َع َ َ
فقد طلب النبي ﷺ من الصحابة أن خيتاروا اثني عرش ً
رجل نوا ًبا هلم
وممثلني عنهم ،ومل حيدد هلم طريقة االختيار.

ثال ًثا :نظام االنتخاب الشائع اآلن هو االختيار بالتصويت وفق آليات

ٍ
ً
استدالل بكثرة
شخص لتويل منصب معني
معينة ،و ُيقصد به :اختيار

أصوات املؤيدين له.

ومع أن آلية التصويت باالنتخاب وفق اآلليات املعارصة نازلة

مستجدة مل تكن موجودة يف التاريخ اإلسالمي ،إال أهنا من مسائل

العادات واملعامالت التي تتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال،
واألصل فيها :اإلباحة ،وليس يف النصوص الرشعية وقواعدها العامة

ما يدل عىل منعها وحتريمها.

بل ورد يف سري الصحابة واملسلمني ما يدل عىل أمهية اعتبار رىض

((( أخرجه أمحد ( ،93/25برقم .)15798
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الناس فيمن يتوىل أمورهم ،ومن ذلك:

يف غزوة مؤتة وبعد استشهاد القادة الثالثة الذين ع َّينهم النبي ﷺ،

تراىض الناس عىل تأمري خالد بن الوليد عىل اجليش ،قال ابن حبان
رمحه اهلل يف «السرية النبوية»« :و َأ َخ َذ الراية ثابت بن أقرم وقال :يا معرش
ِ
اصطلحوا عىل رجل منكم ...فاصطلح الناس عىل خالد بن
املسلمني!

(((
أقر ذلك النبي ﷺ.
الوليد»  .وقد َّ

مشورة عبد الرمحن بن عوف لعامة املسلمني يف اختيار اخلليفة بعد عمر
بن اخلطاب  ،ففي صحيح البخاريَ « :ف َأرس َل إِ َل من ك َ ِ
اضا ِم َن
َ ْ
ْ َ
َان َح ً
ار ،و َأرس َل إِ َل ُأمر ِاء األَجن ِ
ِ
َاد» ،وذلك الستشارهتم يف
ْ
ََ
ا ُمل َهاج ِري َن َواألَن َْص ِ َ ْ َ
ِ
«واهلل َما
األمر ،حتى قال امل ْس َو ُر بن َمْرمة كام يف مصنف عبد الرزاقَ :
ِ ِ
تَر َك َأ َحدً ا ِم َن ا ُْل َه ِ
اج ِري َن َو ْالَن َْص ِ
الر ْأ ِي
ـار َو َل َذ ِوي َغ ْ ِيه ْم م ْن َذ ِوي َّ
َ
است ََش َار ُه ْم تِ ْل َك ال َّل ْي َل َة»((( .ثم قال عبد الرمحن« :إِنِّ َقدْ َن َظ ْر ُت ِف َأ ْم ِر
إِ َّل ْ
الن ِ
َّاسَ ،ف َل ْم َأ َر ُه ْم َي ْع ِد ُل َ
ون بِ ُع ْث َم َن».
أن معاوية بن أيب سفيان  قال ألهل البرصة« :ا ْط ُل ُبوا َوالِ ًيا
ت َْر َض ْو َن ُه» ،كام يف البداية والنهاية البن كثري(((.

((( السرية النبوية (.)318/3

((( أخرجه البخاري ( ،78/9برقم .)2648
((( البداية والنهاية (.)102/8
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وما ورد يف تاريخ الطربي الكامل يف التاريخ عن عمر بن هبرية أنَّه
َق َال ملسلم بن سعيد حني َّ
وله خراسانَ « :ع َل ْي َك بِ ُع َّم ِل ا ْل ُع ْذ ِر»َ ،ق َالَ :و َما
ُع َّم ُل ا ْل ُع ْذ ِر؟ َق َال« :ت َْأ ُمر أهل كل بلد أن خيتاروا ألنفسهم ،فإذا اختاروا
ِ
ً
رشا كان هلم دونك ،وكنت
خريا كان لك ،وإن كان ً
رجل َف َو ِّله ،فإن كان ً
معذورا»(((.
ً

التفرد بالقرار من
وكثريا ما يكون البديل عن االنتخابات هو:
ُّ
ً
ٍ
شخص أو فئة من الناس دون آخرين حتك ًُّم ،ومفسد ُة هذا أرجح من
عمن َّ
يتول أمورهم أدعى لتعاوهنم معه يف
مصلحته؛ ألن رضا الناس ّ

ً
حصول يف االنتخابات
حتقيق املقصود من الوالية ،وهذا الرىض أرجى
منه يف البدائل األخرى.

راب ًعا :ال تالزم بني الديمقراطية واالنتخابات؛ فإن االنتخابات

طريقة خيتار فيها الناس َمن يرضون لتويل شؤوهنم وإدارة مصاحلهم،
أما الديمقراطية فهي تعني يف أصلها الفلسفي :ذلك النظام الذي تكون
سلطة الترشيع فيه من حق الشعب.

فالديمقراطية منظومة فكرية ذات منهج وعقيدة ،يمكن أن تتخذ

آليات وأدوات عديدة لتحقيق أهدافها ومن ضمنها :االنتخابات ،بينام
االنتخابات آلية ووسيلة يمكن استخدامها داخل املنظومة الديمقراطية

((( الكامل يف التاريخ (.)172/4
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وخارجها عىل ٍ
حد سواء.

وإن ثبت َّ
أن االنتخابات غربية املنشأ ،فهذا ال يمنع من االستفادة

منها؛ ألهنا من تدابري شؤون الدنيا ،فمثلها مثل سائر التنظيامت اجلديدة
يف التعليم واملرور وغريها.

خري ونفع ،ومن
وقد استفاد النبي ﷺ من جتارب األمم السابقة ما فيه ٌ

ذلك استعامله اخلاتم يف مراسالته ،وحفر اخلندق يف حربه مع قريش،
ً
مستعمل من
وكذلك فعل عمر بن اخلطاب يف استعامله الديوان ومل يكن

قبل.

قال اخلطايب كام يف «فتح الباري»« :مل يكن لباس اخلاتم من عادة

العرب ،فلام أراد النبي ﷺ أن يكتب إىل امللوك اختذ اخلاتم»(((.

خامسا :أما رفض االنتخابات بصورهتا العامة احلالية ،وختصيصـها
ً

بـ «أهل احلل والعقد» فقط ،فيجاب عنه بـ:

* أن األمة هي صاحبة احلق يف اختيار من حيكمها ويدير أمورها،

وقد تعرب عن اختيارها مبارشة ،أو من خالل وكالئها وهم «أهل احلل

والعقد».

وقد كان العلامء ووجهاء الناس ورؤساء القبائل ُيم ِّثلون الناس

نظرا العرتاف الناس هبم وإقرارهم هلم
وينوبون عنهم يف هذا االختيارً ،

((( فتح الباري (.)325/10
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بحق الطاعة والتبعية ،وعدم عصياهنم أو اخلروج عام يربمونه يف الشؤون

العامة.

وهذا املقصود ال يتحقق يف هذه األزمنة إال بالرجوع لعموم الناس

واستشارهتم وأخذ موافقتهم.

وحتى لو أوكلنا األمر إىل أهل احلل والعقد ،فاحلاج ُة قائم ٌة ملعرفة

هؤالء الذين ترضاهم األمة ً
أهل للحل والعقد فيها ،وهذا ما تسعى

االنتخابات لتحقيقه.

* َّ
أن أصحاب الواليات واملناصب نواب عن األمة يف حتقيق

مصاحلهم ،ولذلك من حق كل شخص إبداء رأيه يف اختيار من ينوب

عنه يف تدبري شؤونه ومصاحله.

* ثم َّ
إن األصل يف الشورى أن تكون عام ًة يف املسلمني ،ال خاص ًة
ٍ
بطائفة منهم ،كام دلت عليه العمومات الرشعية يف قوله تعاىل﴿ :ﮞ

فعم ومل خيصص فئة
ﮟ ﮠ﴾ ،وقوله﴿ :ﭭ ﭮ ﭯﭰ﴾َّ ،
دون أخرى.

ِ
َّاس)(((.
وكان النبي ﷺ يقولَ ( :أش ُريوا َع َ َّل َأ ُّ َيا الن ُ

وقام عمر بن اخلطاب يف املدينة خطي ًبا وقالَ « :م ْن َبا َي َع َر ُج ًل َع ْن َغ ْ ِي

((( أخرجه الطربي يف تارخيه ( ،)435/2والبيهقي يف دالئل النبوة (.)34/3
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نيَ ،ف َل ُي َبا َي ُع ُه َو َو َل ا َّل ِذي َبا َي َع ُه ،ت َِغ َّر ًة َأ ْن ُي ْقت ََل»(((،
ور ٍة ِم ْن ا ُْل ْس ِل ِم َ
َم ُش َ
ِ
وغرر
ومعنى (تَغ َّر ًة َأ ْن ُي ْقت ََل) :أنه عرض نفسه ومن بايعه للقتل ّ

هبام ,فجعل الشورى يف «املسلمني» وهو لفظ عام.

* ثم إن اإلمامة الكربى ال يكفي فيها مبايعة طائفة من املسلمني

حتى يقبل هبا مجهور املسلمني وحتصل هبا القدرة والشوكة ،وهذا املعنى

موجو ٌد يف هذه املناصب الصغرى يف حال انعدام اإلمام ومبارشة الناس
للقيام هبذه املهام ،فكان ال بد من اعتبار رضاهم واختيارهم.

قال ابن تيمية رمحه اهلل يف «منهاج السنة» عن بيعة أيب بكر الصديق:

سـائر الصـحابة عن البيعة
عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع
ُ
«ولو ُقدّ ر أن َ
مل يرص إما ًما بذلك.

وإنام صار إما ًما بمبايعة مجهور الصحابة الذين هم أهل القدرة

ِ
والشوكةَّ ...
اللذين هبام حتصل
فإن املقصود حصول القدرة والسلطان
مصالح اإلمامة ،وذلك قد حصل بموافقة اجلمهور عىل ذلك»(((.

سادسا :أما االعرتاض َّ
بأن االنتخابات تقوم عىل األكثرية وهو مبدأ
ً

مذموم يف الرشيعة.

فاجلواب عنهَّ :
مستقر
أمر
ٌ
أن اعتبار الكثرة وامليل إىل رأي األكثرية ٌ

((( أخرجه البخاري ( ،168/8برقم .)6830

((( منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية (.)530/1
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يف ِ
الفطر ،ود ّلت عليه العقول ،وشهدت له أدل ُة الرشيعة ،فليس مطلق

اعتبار الكثرة مذمو ًما يف الرشيعة ،وإنام جاء الذ ُّم التّباع الكثرة إذا كانت
عىل خالف احلجة والربهان ،فالكثر ُة يف الباطل ال اعتبار هبا ،وال جتعل
َ
احلق ً
الباطل ح ًقا.
باطل ،وال
َّ
ثمة ما يمـنع ِمن الرتجيـح باألكثرية يف األمـور املبـاحة
وليـس َّ
التي ال يرتتب عليها خمالفة رشعية ،بل جاء يف النصوص الرشعية وآثار
السلف وكالم العلامء شواهد كثرية العتبار األكثرية ،ومن ذلك:

 -1النصوص التي جاءت يف احلث عىل اجلامعة ،ولزوم ما جيتمع

أقرب إىل
عليه الناس ،وبيان أنه ك ّلام زاد العدد يف الرأي الواحد كان
َ
جل َم َع ِة َوإِ َّياك ُْم
ّ
الصواب ،وأبعد عن الشيطان ،كام يف احلديثَ ( :ع َل ْيك ُْم بِا َ
اح ِد ،وهو ِمن ِ
ان مع الو ِ
ال ْثن ْ ِ
َوال ُف ْر َق َة َفإِ َّن َّ
َي َأ ْب َعدُ )(((.
َ ُ َ َ
الش ْي َط َ َ َ َ
 -2أخذ رسول اهلل ﷺ برأي مجهور الصحابة يف اخلروج يوم أحد مع

أنه خالف رأي أصحاب اخلربة والشيوخ.

قال ابن كثري رمحه اهلل يف «تفسريه»« :وشاورهم يف ُأ ُح ٍد يف أن يقعد

يف املدينة أو خيرج إىل العدو ،فأشار مجهورهم باخلُ ُروج إ َليهمَ ،ف َخ َر َج
إ َليهم»(((.

((( أخرجه الرتمذي ( ،465/4برقم .)2165
((( تفسري ابن كثري (.)149/2

367

فتــاوى الثــورة الســورية

 -3أخذ عمر 

برأي األكثرية بشأن طاعون عمواس ،وذلك

قبل أن يظهر له النص ،ولذلك قال ابن حجر يف الفتح« :وفيه الرتجيح
باألكثر عد ًدا واألكثر جتربة»(((.

 -4كام أخذ علامؤنا بمبدأ األكثرية يف أمور عدة منها:

* إذا اختلف أهل املسجد يف اختيار اإلمام ،قال املاوردي رمحه اهلل يف

«األحكام السلطانية»« :عمل عىل قول األكثرين»(((.

* ترجيح علامء احلديث بني الروايات بكثرة الرواة عند التعارض.

* تقرير املذهب يف املدارس الفقهية املشهورة يتم يف كثري من األحيان

برأي األغلبية.

* ترجيح علامء الفقه لبعض املسائل اخلالفية بالكثرة أحيانًا إن مل

يرتجح األمر بدليل واضح.

قال ابن القيم رمحه اهلل يف «إعالم املوقعني» عن اختالف الصحابة:

«وإن كان أكثرهم يف شق فالصواب فيه َأغ َلب»(((.

* اتفقت املجامع الفقهية واهليئات العلمية الرشعية يف الوقت احلايل

بصدور القرارات أو الفتاوى العامة برأي األغلبية.
((( فتح الباري (.)190/10

((( األحكام السلطانية (.)164/1
((( إعالم املوقعني (.)91/4
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ثم إن الكثرة يف االنتخاب تكون معتربة يف دائرة من توافرت فيهم

رشوط الناخب ال عموم الناس ،فمن املعلوم أن الناخب له رشوط يف
كل التجارب املعارصة ،فهي ليست أكثرية دون ضابط أو قيد.
وحاصل ما سبق:

أنه جيوز األخذ باالنتخاب املعارص وسيل ًة الختيار أعضاء اإلدارات

املحلية ومناصبها املختلفة ،وال يمنع هذا من النظر يف حتسينها أو تطويرها،
ووضع الضوابط واألنظمة الكفيلة الختيار األليق هبذه املناصب.

مع التأكيد عىل الناخبني بتقوى اهلل يف اختيار ممثليهم ،وأن خيتاروا

األمثل فاألمثل ممن مجع بني القوة واألمانة.

قال ابن تيمية يف «الفتاوى»« :فإن عدَ َل عن األحق األصلح إىل غريه

ألجل قرابة بينهام ،أو صداقة ،أو مرافقة يف بلد ،أو مذهب ،أو طريقة،
أو جنس ،أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة ،أو غري ذلك من
األسباب ،أو لضغن يف قلبه عىل األحق ،أو عداوة بينهام ،فقد خان اهلل

ورسوله واملؤمنني ،ودخل فيام هني عنه يف قوله تعاىل ﴿ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾
[األنفال.(((»]27 :

نسأل اهلل عز وجل أن يفقهنا يف ديننا وأن يويل علينا خيارنا وال يويل

((( جمموع الفتاوى (.)248/28
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علينا رشارنا ونسأله سبحانه أن هيلك الفجار من املجرمـني والكـفار
وأن ينرص عليهم األخيار األبرار(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
لو فاز باالنتخابات من مل يكن ً
أهل للمنصب الذي سيتواله ،أو شخص مبادئه ليست
إسالمية فام هو احلل؟
وهذا وارد بسبب إمكانية استخدام التضليل اإلعالمي ،أو املال ،او العصبية العائلية
والقبلية ؟
جواب املكتب العلمي:
الفتوى تتحدث عن االنتخابات كآلية مباحة يف الوصول إىل اختيار مرشح من بني عدة
مرشحني ،ضمن الضوابط املذكورة يف الفتوى ،وال ُتمل االنتخابات نتيجة الفساد
اإلعالمي أو رشاء الذمم أو الطائفية وغري ذلك.
واملفروض أال نقبل باالحتكام إىل االنتخابات ابتداء إذا علم أهنا غري نزهية وفيها فساد
وتالعب ،وأن يستخدم املنتخبون الوسائل املرشوعة والنزهية يف االنتخابات ،وترشيح
األكفاء هلا ،وتوعية الناس هبا ،والتصدي ملحاوالت التالعب هبا ،وبذلك يمكن تقديم
الضامنات الكفيلة للحؤول دون ذلك قدر املستطاع.
وإن فاز باالنتخابات َمن ليس ً
أهل هلا فال يعني ذلك االستسالم لترصفاته السيئة ،ويبقى
األمر باملعروف والنهي عن املنكر مرشو ًعا ،والتعاون مع الناشطني يف البحث عن وسائل
الضغط لرتشيد ترصفاته وضبطها.
كام يمكن استدراك اخللل واخلطأ يف انتخابات قادمة .واهلل أعلم
السؤال الثاين:
كيف يمكن أن تساووا يف االنتخابات بني صوت الرب الصالح والفاجر الطالح؟!
األفضل اختيار أهل الصالح والكفاءة ،النبي عندما حدد للصحابة اختيار واحد منهم

كانوا كلهم صاحلون ،ليس كزماننا اآلن الذي اختلط فيه الناس ،فصار صوت الراقصة
=
يساوي صوت الفقيه العابد.
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= جواب املكتب العلمي:
نتفق معك أن نظام االنتخابات بصيغتها احلالية ليس هو النظام األمثل أو األفضل ،وفيه
ثغرات ونواقص ،كام أرشنا يف الفتوى (وال يمنع هذا من النظر يف حتسينها أو تطويرها،
ووضع الضوابط واألنظمة الكفيلة الختيار األليق هبذه املناصب).
لكن من ناحية أخرى يف هذا الوقت :من الذي يستطيع حتديد األليق واألفضل؟ وخاصة
يف ظل ظروف الثورة وما فيها من تفرق وتنافس؟ إن ذلك سيؤدي الحتكار فئة من الناس
للحكم ،وإقصاء البقية ،أو اللجوء هلذه االنتخابات الختيار األقرب إىل من يستحق هذا
املنصب ،ومع اختاذ الوسائل املناسبة ومرور الزمن سيعتاد الناس هذا النظام وتصبح
اختياراهتم أكثر دقة .عل ًام أننا مل نتحدث هنا عن االنتخابات العامة للدولة ،بل انتخابات
املجالس واهليئات الثورية.
واهلل أعلم.
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هل تُقـام الحـدود والعقـوبات فـي
املنـاطـق املحـررة مـن سـوريـة
فـي الوقـت الحالـي؟

(((

السؤال:

نشأت يف العديد من املناطق املحررة حماكم وهيئات رشعية

تقوم بأمور الناس ،فهل جيوز هلذه املحاكم واهليئات إقامة
العقوبات الرشعية من حدود وقصاص؟ وخاصة مع وجود
يشء من االنفالت األمني بسبب ظروف احلرب والثورة؟

((( صدرت بتاريخ :اجلمعة  10صفر 1435هـ ،املوافق 2013/12/13م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

ً
أول :من املقاصد العظمى للرشيعة :حفظ الرضوريات اخلمس
(الدين ،والنفس ،والعقلِ ،
والعرض((( ،واملال) التي ال تستقيم حياة

الناس إال هبا.

ومما ُيمد ألهل الشام :إقامة املحاكم واهليئات الرشعية يف املناطق

املحررة ،حتكم برشع اهلل ،وتعمل عىل إقامة ما أمكن من العدل ،ومنع

الظلم ،ورد احلقوق ،ونرش األمن ،والرضب عىل أيدي العابثني وأهل
الفساد واإلجرام ،كي يسود النظام واالستقرار يف املجتمع.

ثان ًيا :جعلت الرشيعة للجرائم التي هتدد الرضوريات اخلمس

عقوبات ،كالقصاص ،وحد الردة ،والرسقة ،ورشب اخلمر ،والزنا،
والقذف ،واحلرابة ،والتعزيرات بأنواعها؛ رمح ًة باألمة ،ورد ًعا

للمجرمني ،وحتى يأمن الناس عىل أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم،

قال تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ﴾ [البقرة.]179 :

زواجر
جاء يف (األحكام السلطانية) للاموردي رمحه اهلل« :واحلدو ُد
ُ

وضعها اهلل تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر ،وترك ما أمر به ،ملا يف

((( ويعب عدد من أهل العلم عن ِ
(العرض) بـ (النسل).
ِّ
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الطبع من مغالبة الشهوات ا ُمللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة ،فجعل
حذرا من أمل العقوبة،
اهلل تعاىل من زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهالة ً

وخيف ًة من نكال الفضيحة»(((.

وقال الطاهر ابن عاشور رمحه اهلل يف كتابه (مقاصد الرشيعة):

«فمقصد الرشيعة من ترشيع احلدود والقصاص والتعزير ثالثة أمور:
تأديب اجلاين ،وإرضاء املجني عليه ،وزجر املقتدي باجلناة»(((.
ثال ًثا :األصل ّ
أن إقامة احلدود والقصاص ِمن أعامل احلاكم والسلطان،

صاحب الشوكة والقوة ،الذي جيتمع عليه الناس وخيضعون له.

قال القرطبي رمحه اهلل يف «تفسريه»َ :
«ل َ
اص يف ال َقتل
خل َ
القص َ
ف َأن َ

ال يقيمه إال أولوا األَمر»(((.

وقال أبو إسحاق الشريازي رمحه اهلل يف(املهذب)« :ال يقيم احلدود

عىل األحرار إال اإلما ُم ،أو من فوض إليه اإلمام؛ ألنه مل ُي َقم حد عىل حر
عىل عهد رسول اهلل ﷺ إال بإذنه ،وال يف أيام اخللفاء إال بإذهنم؛ وألنه
احليف ،فلم جيز
حق هلل تعاىل يفتقر إىل االجتهاد ،وال ُيؤ َمن يف استيفائه
ُ
ٌ
بغري إذن اإلمام»(((.

((( األحكام السلطانية ص (.)325
((( مقاصد الرشيعة ص (.)205
((( تفسري القرطبي (.)245/2
((( املهذب (.)341/3
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وقال فخر الدين الرازي رمحه اهلل يف «تفسريه»« :وأمجعت األمة عىل
ِ
آلحاد الرعية إقام ُة احلدود عىل اجلناة»(((.
أنه ليس
وقال أبو احلسن العدوي املالكي رمحه اهلل يف «حاشيته عىل كفاية

الطالب» :إقامة احلدود شأهنا عظيم ،فلو توالها غري اإلمام لوقع من
النزاع ما ال حيىص ،إذ ال يرىض أحد بإقامة احلد عليه»(((.

ٌ
ٌ
زمان من سلطان يقيم احلدود والتعزيرات،
مكان أو
راب ًعا :إن َخال

فيجب عىل العلامء وأهل الرأي واحلكمة أن يقوموا بام ُأوكل إىل السلطان
من إقامة احلدود والتعزيرات.

قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهلل يف «حتفة املحتاج»« :إذا ُعدم السلطان

لزم أهل الشوكة الذين هم أهل احلل والعقد أن ينصبوا قاض ًيا ،فتنفذ
حينئذ أحكامه للرضورة امللجئة لذلك»(((.

وقال أبو املعايل اجلويني رمحه اهلل يف «غياث األمم»« :لو خال الزمان

عن السلطان ،فحق عىل ُق َّطان كل بلدة ،وسكان كل قرية ،أن ُيقدموا من
ذوي األحالم والنهى وذوي العقول ِ
واحلجا من يلتزمون امتثال إشاراته
وأوامره ،وينتهون عن مناهيه ومزاجره ،فإهنم لو مل يفعلوا ذلك ،ترددوا

((( تفسري الرازي (.)356/11

((( حاشية العدوي عىل كفاية الطالب (.)120/1
((( حتفة املحتاج (.)261/7

375

فتــاوى الثــورة الســورية

عند إملام املهامت ،وتب ّلدوا عند إظالل الواقعات»(((.

وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :والقضاء من فروض الكفايات؛

ألن أمر الناس ال يستقيم بدونه ،فكان واج ًبا عليهم .وقال أمحد :ال بد
ِ
ب ُح ُق ُ
وق الناس؟!»(((.
للناس من حاكمَ ،أت َ
َذه ُ
نظرا لألوضاع التي متر هبا بالد الشام -مما سيأيت ذكره -فإن
خامساً :
ً

املصلحة الرشعية تقتيض تأجيل إقامة احلدود إال ما تدعو الرضورة

إليه مما له تعلق بحقوق اآلدميني حف ًظا للنفوس واألموال واألعراض؛
كالقصاص ،وحد احلرابة ،ونحوها عىل أال يكون يف إقامة احلد مفسدة

أعظم من تركه.

ويؤيد القول الذي ذهبنا إليه أمور :

 -1عدم حصول التمكني املعترب رش ًعا لوجوب إقامة احلدود،

والتمكني املوجود يف بعض املناطق ال يتصف باالستقرار ،وليس هو

بتمكني تام.

قال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الفتاوى»« :وإقامة احلدود ال تَتم إال بال ُقوة

َواإل َم َارة»(((.

((( غياث األمم يف التياث ال ُظلم (.)387/1
((( املغني (.)32/10

((( الفتاوى (.)390/28
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وليس املراد بالقوة :القدرة عىل تنفيذها ،فهذا يستطيعه آحاد الناس،

بل ال بد من حد زائد عىل جمرد القدرة عىل الفعل ،يتحقق به املقصود،
يرتدع به ُ
أهل الفساد واإلجرام ،ويتحقق به األمن واالستقرار.
وهو ما
ُ

قال ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل يف «رشح الطـحاوية»« :فالشـارع

ال ينظر يف االستطاعة الرشعية إىل ُم َ َّرد إمكان الفعل ،بل ينظر إىل لوازم
ذلك ،فإن كان الفعل ممكنًا مع املفسدة الراجحة مل تكن هذه استطاع ًة

َشعي ًة»(((.

وقال أبو احلسن الطرابليس احلنفي رمحه اهلل يف «معني احلكام»:

وباجلملة فإن إقامة احلدود ال تكون لكل أحد ،بل وال لكُل َوال؛ َملا

الته ُارج»(((.
حلدُ ود من َغريهم من الفتنَة َو َ
ت َُؤدي إ َليه ا ُمل َس َار َع ُة َإل إ َقا َمة ا ُ

 -2أن البالد تعيش يف حال حرب واضطراب ،وقد ذهب مجع من

أهل العلم إىل أن احلدود ال تقام يف حال الغزو واحلرب يف بالد الكفار،
ومع أن سورية دار إسالم إال أن املعنى الذي ألجله منع العلامء من

إقامتها يف الغزو موجود يف هذه احلالة.

قال ﷺَ :
(ل تُق َط ُع األَيدي يف ال َغزو)(((.

((( رشح العقيدة الطحاوية (.)436/1

((( معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام (.)11/1

((( أخرجه أبو داود ( ،458/6برقم  ،)4408والرتمذي ( ،53/4برقم ،)1450
والنسائي ( ،91/8برقم  :)4979من حديث برس بن أيب أرطاة  ،وقال ابن حجر يف =
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قال الرتمذي رمحه اهلل يف «سننه»« :والعمل عىل هذا عند بعض أهل

العلم منهم األوزاعي ،ال يرون أن يقام احلد يف الغزو بحرضة العدو؛

خماف َة أن يلحق َمن ُيقام عليه احلد بالعدو»(((.

َّ
أمري جيـش
وكـتب عمر بن اخلـطـاب  إىل الناس« :ال
جيـلدن ُ
رجل من املسلمني حدً ا وهو ٍ
غاز ،حتى يقطع الدرب ً
وال رسية ً
قافل؛

لئال حتمله مح ّية الشيطان فيلحق بالكفار»(((.

كام اكتفى سعد بن أيب وقاص  بحبس أيب حمجن ملا رشب اخلمر

يف القادسية ومل جيلده(((.

قال ابن القيم رمحه اهلل يف «إعالم املوقعني»«:فهذا حدٌّ ِمن حدود اهلل

تعاىل ،وقد هنى عن إقامته يف الغزو خشية أن يرتتب عليه ما هو أبغض إىل
اهلل من تعطيله أو تأخريهِ ،من حلوق صاحبه باملرشكني َحي ًة و َغ َض ًبا»(((.
ّ -3
تتشوف لدَ رء احلدود عن الناس قدر
أن الرشيعة
ُ
املستطاع ،واألوضاع التي متر هبا البالد ِمن ضيق وضنك مع فشو اجلهل

قوي» .
= اإلصابة (« :)422/1بإسناد
مرصي ّ
ّ

((( سنن الرتمذي (.)53/4

((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( ،235/2برقم .)2500

((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( ،235/2برقم  ،)2502وابن أيب شيبة يف مصنفه
( ،550/6برقم .)33746
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)13/3
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العريض والفساد املرتاكم ،مظنة لدرء بعض احلدود أو تأخريها.

«ادرؤوا القـتل واجلـلد عن املسـلمني ما
قال ابن مسـعود :
ُ

استطعتم»(((.

اهيم النخعيَ ،ق َال « :ك َ
َان
إبر َ
ويف مصنف عبد الرزاق الصنعاين َعن َ

ُي َق ُال :ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم ،فإذا وجدتم للمسلم

خمرجا ,فادرؤوا عنه ,فإنه أن خيطئ حاكم من حكام املسلمني يف العفو،
ً

خري من أن خيطئ يف العقوبة»(((.

وأسقط ُعمر بن اخلطاب  القطع عن السارق يف عام ا َملجا َعة،

وجاء عنه قوله« :ال ُيق َط ُع يف عذق ،وال يف َعام َسنَة»(((.

وقال ابن القيم رمحه اهلل يف «إعالم املوقعني»« :قال السعدي :سألت
ذق :النخلة ،وعام ٍ
أمحد بن حنبل عن هذا احلديث فقالِ :
الع ُ
سنة:

املجاع ُة ،فقلت ألمحد :تقول به؟

فقال :إي لعمري ،قلت :إن رسق يف جماعة ال تقطعه؟ فقال :ال ،إذا

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،511/5برقم .)28498

((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،166/10برقم  .)18698وأخرج ابن أيب شيبة
( ،512/5برقم  )28502عن عائشة ريض اهلل عنها نحوه.
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،242/10برقم  ،)18990وابن أيب شيبة يف مصنفه
( ،521/5برقم .)28586
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محلته احلاجة عىل ذلك والناس يف جماعة وشدة»(((.

وقال« :وهذا َم ُض القياس و ُمقتَىض قواعد الرشع فإن السنَة إذا
احلاجة والرضورة  ...وهذه
كانت سنة جماعة وشدة َغ َلب عىل الناس
َ

تدرأ القطع عن ا ُملحتاج»(((.
ُشبهة قوية َ

 -4حال اجلهل عند عامة الناس لتغييبهم عن الدين عقودا طويلة،

ومتكني
فإن إقامة احلدود -واحلال كذلك -مظن ٌة لنفور الناس عن الدين
ٌ

للطاعنني من تشكيك الناس يف دينهم.

وقد ترك النبي ﷺ إقامة بعض احلدود عىل بعض املنافقني مراعاة

ملصلحة الدعوة .

قال ابن تيمية رمحه اهلل يف «الصارم املسلول»« :فلام هاجروا إىل املدينة

وصار له دار عز ومنعة أمرهم باجلهاد وبالكف عمن ساملهم وكف

يده عنهم؛ ألنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة احلدود عىل كل منافق لنفر عن

اإلسالم أكثر العرب»(((.

والسكوت عن بعض املحرمات ،وترك فعل بعض الواجبات ،لتحني

الفرصة املواتية  ،مع العمل أثناء ذلك عىل هتيئة النفوس ،من األمور
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)17/3
((( املصدر السابق.

((( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول (.)358/1
380

الجـزء األول

املعتربة رش ًعا.

قال ابن تيمية يف «الفتاوى»« :فالعامل  ...قد ِّ
يؤخر البيان والبالغ

ألشياء إىل وقت التمكن ،كام أخر اهلل سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام

إىل َوقت َتَكن رسول اهلل ﷺ»(((.

 -5أن إقامة احلدود وإن كان األصل فيها التعجيل ،لكن قد يطرأ

ما جييز تأجيل إقامتها إذا ترتب عىل تطبيقها مفسدة تربو عىل املصلحة
املتحققة بذلك ،وال ُيعد ذلك من رفض التحاكم للرشع ،بل هو من
املصلحة املعتربة رش ًعا.

قال ابن القيم رمحه اهلل يف «إعالم املوقعني»« :وتأخري احلد لعارض

أمر وردت به الرشيعة ،كام يؤخر عن :احلامل ،واملرضع ،وعن وقت احلر
والربد ،واملرض؛ فهذا تأخري ملصلحة املحدود؛ فتأخريه ملصلحة اإلسالم

أوىل»(((.

«وتأخري احلد ل ُعذر
وقال ابن اهلامم رمحه اهلل يف «رشح فتح القدير»:
ُ

جائز»(((.
ٌ

وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتب عىل إقامة احلدود فساد أعظم من مصلحة

((( الفتاوى (.)59/20

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)14/3
((( فتح القدير (.)310/5
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إقامتها فإهنا ال تقام ،فقال يف «الفتاوى»« :فإهنا من باب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،فإن كان يف ذلك من فساد والة األمر أو الرعية ما يزيد
عىل إضاعتها ،مل ُيدفع فساد بأفسد منه»(((.

بحسب االمكان َ ...فإذا عجز
حلدُ ود َ
وقال يف «االستقامة»« :وإقامة ا ُ

ً
حصولَ ،ورش الرشين دف ًعا»(((.
َعن َذلك قد ُموا خري اخلريين

ّ -6
أن حقوق اهلل مبناها عىل املساحمة ،بخالف حقوق العباد القائمة

عىل املشاحة ،ولذلك كانت أوىل باالستيفاء.

قال ابن عابدين رمحه اهلل يف «حاشيته»َ :
بحق الرشع ،بل
اونًا َ
«ل َ َت ُ

فيها
حلاجة العبد وعدم حاجة الرشع ،أال ترى أنه إذا اجتمعت احلدودَ ،و َ
بحق ال َعبد»(((.
َحق ال َعبد ُيبدَ ُأ َ

َقديم ُه لت ََأكده»(((.
وقال ابن قدامة« :ألَن َحق اآل َدمي َي ُ
بت ُ

سادسا :يف حال عدم القدرة عىل تطبيق احلد يتحرى القايض ما
ً

يناسب احلال من العقوبات التعزيرية الرادعة ،مع االهتامم بالتعليم
والنصح ورفع اجلهل عن املجتمع.

قال أبو احلسن التسويل املالكي رمحه اهلل يف أجوبته عن مسائل األمري

((( الفتاوى (.)176/34

((( االستقامة (.)168/2

((( حاشية ابن عابدين (.)262/2
((( املغني (.)156/9
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عبد القادر يف اجلهاد« :إذا تعذرت إقامة احلدود ،ومل تبلغها االستطاعة،
وكانت االستطاعة تبلغ إىل إيقاع تعزير يزدجر به :تنزلت أسباب احلدود
منزلة أسباب التعزيرات ،فيجري فيها ما هو معلوم يف التعزير»(((.

وأخريا :فإننا نحث إخواننا يف اهليئات الرشعية والفصائل عىل
ً
تشكيل هيئة رشعية عليا أو جملس رشعي قضائي موحد ,يمكن الرجوع
إليه يف تقرير هذه العقوبات واختيار األنسب منها ،ومراعاة حال الناس

يف كيفية تطبيق هذه العقوبات.
واهلل أعلم(((.

((( أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد (.)153/1
((( أسئلة عن الفتوى:

السؤال األول:
ال دليل عىل منع إقامة احلدود بدار احلربً ،
فضل عن املناطق املحررة التي هي حتت يد
ِ
ٍ
ِ
بإقامة احلدود باحتامل،
األمر
ستنبطة ختالف أصل
احتج بِ ِع َّلة ُم
املجاهدين  ..والقائل بذلك
َّ
ُ
احتامل هروب املراد إقامة احلدِّ عليه اىل دار الكفار وهذا قد حيدث بغري دار احلرب.
وهي
ِ
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل« :يقيم أمري اجليش احلدود حيث كان من األرض إذا ُويل ذلك،
فإن مل ُيول فعىل الشهود الذين يشهدون عىل احلدَّ أن يأتوا باملشهود عليه إىل اإلمام وإىل ذلك
ببالد احلرب أو ببالد اإلسالم ،وال فرق بني دار احلرب ودار اإلسالم فيام أوجب اهلل عىل
خلقه من احلدود؛ ألن اهلل عز وجل يقول﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾
[املائدة﴿ ،]38 :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﴾ [النور ،]2 :وس َّن رسول
اهلل  عىل الزاين الثيب الرجم ،وحدَّ اهلل القاذف ثامنني جلدة ،مل َي ِ
ستثن من كان يف بالد
اإلسالم وال يف بالد الكفر ،ومل يضع عن أهله شي ًئا من فرائضه ،ومل ُيبح هلم شي ًئا مما
حرم عليهم ببالد الكفر ،ما هو إال ما قلنا ،فهو موافق للتنزيل والسنة ،وهو مما يعقله =
َّ
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َ
=املسلمون وجيتمعون عليه َّ
احلالل يف دار اإلسالم حالل يف بالد الكفر ،واحلرا َم يف بالد
أن
أصاب حرا ًما فقد حدَّ ه اهلل عىل ما شاء منه ،وال تضع عنه
اإلسالم حرام يف بالد الكفر ،فمن
َ
بالد الكفر شي ًئا أو أن يقول قائل َّ
إن احلدود باألمصار ،وإىل ُع َّمل األمصار ،فمن أصاب
ٍ
مسلم يقوله ،ومن أصاب
ببادية من بالد اإلسالم فاحلدُّ ساقط عنه ،وهذا مما مل أعلم
حدً ا
ً
حدً ا يف املرص وال وايل للمرص يوم يصيب احلدَّ  ،كان للوايل الذي ييل بعدما أصاب أن ُيقيم
احلدَّ  ،فكذلك ِ
عامل اجليش إن َويل احلدَّ أقامه ،وإن مل ُيول احلد فأول من يليه يقيمه عليه،
وكذلك هو يف احلكم والقطع ببالد احلرب وغري القطع سواء.
خوف أن يلحق
َ
فأما قوله( :يلحق باملرشكني) :فإن حلق هبم فهو أشقى له ،ومن ترك احلدَّ
املحدود ببالد املرشكني تركه يف سواحل املسلمني ،ومساحلهم التي اتصلت ببالد احلرب،
مثل طرسوس ،واحلرب ،وما أشبههام.
وما روي عن عمر بن اخلطاب  منكر غري ثابت ،وهو يعيب أن حيتج بحديث غري ثابت،
ويقول :حدثنا شيخ ،ومن هذا الشيخ؟ يقول :مكحول عن زيد بن ثابت» انتهى.
يقول صديق حسن خان القنوجي يف «رشح الروضة الندية»« :وأما إنكار القصاص يف
كتاب ،وال ٍ
ٍ
ٍ
قياس صحيح ،وال إمجاعٍ؛ فإن
سنة ،وال
دار احلرب مطل ًقا فال وجه له من
ودار احلرب ليست بناسخة لألحكام
أحكام الرشع الزمة للمسلمني يف أي مكان وجدواُ ،
الرشعية أو لبعضها ،فام أوجبه اهلل تعاىل عىل املسلمني من القصاص ثبت يف دار احلرب كام
هو ثابت يف غريها مهام وجدنا إىل ذلك ً
سبيل ،يف املسند وغريه بسند حسن عن عبد الرمحن
بن أزهر قال( :رأيت رسول اهلل  يتخ َّلل الناس يوم حنني ،يسأل عن منزل خالد بن
ٍ
بسكران فأمر من كان معه أن يرضبوه بام كان يف أيدهيم)» انتهى.
الوليد ُ ،فأيت
يقول اجلربين يف رشح عمدة الفقه« :وذهب بعض أهل العلم إىل أنَّه جيب إقامة احلد
والقصاص يف الغزو؛ لعموم نصوص الكتاب والسنة التي أوجبت القصاص وإقامة
احلدود ،ومل تفرق بني مكان وآخر ،وهذا هو األقرب ،وباألخص إذا كان س ُيقتل حـدً ا
أو قصاصا» انتهى.
ويف الفتوى املعروضة يف املوقع إشكال ،وهو أهنم يرون َّ
أن احلدود تسقط هنائ ًيا حتى لو
انتهت احلرب ،وهذا خطأ حمض ،نعم بعض أهل العلم يرون تأخري إقامة احلد ليجعل يف =
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= دار اإلسالم ،لكن أن يلغى هنائيا فلم يقل به أحد!
ِ
إن القول ِ
ٍ
ثم َّ
ألسباب ظنية مما يزيد من انتشار الرسقة والقتل وغريمها،
احلدود
برتك إقامة
واختالل األمن بني الناس ،وفشو الفساد من الرشب والزنا.
واملجرب يف البالد األخرى التي أقيمت فيها الرشيعة َّ
أن
وهذا ليس من مقاصد الرشيعة،
ّ
الناس يتق َّبلون ذلك ،بل ويفرحون به ،مع َّ
بعض القائلني بعدم صالحية إقامة احلدود
أن َ
ُرشع وتُقنن ،بل ويقبلون بدخول
بدار احلرب لدهيم االستعداد للدخول يف املجالس التي ت ِّ
ٍ
أحزاب علامنية وغريها ،معتذرين بنفس املصلحة التي منعتهم من إقامة احلدود!.
جواب املكتب العلمي:
الفتوى مبني ٌة عىل جمموعة من النقاط والفقرات التي د ّلت بمجموعها عىل ترجيح القول
بتأجيل إقامة احلدود يف هذه املرحلة .ووجود احلرب بالبالد واالضطراب فيها هو أحد
املسوغات ،وليس هو األساس الذي بنيت الفتوى عليه.
هذه ِّ
كام َّ
أن مسألة إقامة احلدود يف بالد احلرب أو زمن احلرب مسألة خالفية بني العلامء ،ولسنا
يف معرض الرتجيح فيها ،لكننا استفدنا من املعنى الذي ذكره العلامء املانعون من إقامتها يف
إن هذا املعنى موجود يف صورة الواقع احلايل يف سورية .وعىل فرض َّ
بالد احلرب ،وقلنا َّ
أن

مرجوحا من الناحية النظرية ،لكنه يف مثل هذه الظروف ومع املالبسات
القول بعدم إقامتها
ً
األخرى له وجه قوي ومعترب .
باإلضافة إىل َّ
تستقر األوضاع
أن الفتوى مل تُسقط احلدود بالكلية ،بل قالت بتأجيلها إىل أن
َّ
َ
وتتهيأ النفوسَّ ،
تأجيل إقامة احلدود إال ما تدعو الرضورة
(فإن املصلحة الرشعية تقتيض
إليه  )...وأثناء ذلك ُيشتغل بالتعليم والرتبية.
ِ
ِ
نصت عىل إقامة احلدود والقصاص التي تضمن
وأما
انتشار الفساد واجلرائم :فالفتوى قد َّ
ُ
استتباب األمن ،واطمئنان الناس عىل أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم ،كحدِّ احلرابة،
َ
والذي يدخل فيها جرائم :االغتصاب ،والسطو املسلح ،وقطع الطرق ،ونحو ذلك.
ِ
ِ
َّعزيرية الرادعة حسب اجتهاد
بوجوب إقامة العقوبات الت
وما مل تُط َّبق فيه احلدود فقلنا
املجالس القضائية ،بام يقيض عىل تلك اجلرائم.
=
واهلل أعلم.
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= السؤال الثاين:
سؤال :هل تقام املحاكم الرشعية يف غياب احلاكم املسلم أو اجتامع أهل العلم أو أهل احلل
والعقد أو اجتامع الناس عىل هذه املحكمة ،وهل نحن حق ًا أصبحنا متمكنني حتى نقيم
حماكم وهل الرشع واإلسالم فقد حماكم وقطع يد وحدود ،وهل القائمني عىل هذه املحاكم
أو الذين حيكمون عندهم العلم الكايف أو عندهم األهلية وليس ما حدث مع تنظيم الدولة
عنكم ببعيد نرجو منكم أن تفيدونا ،وكل َمن يريد اجلواب أرجو أن يكون عنده العلم
الكايف وليس األمر محية إنام أمر أمة .وجزاكم اهلل خري.
جواب املكتب العلمي:
الواجب عىل املسلم أن َ
عجز عن
يعمل بالرشيعة اإلسالمية عىل قدر الوسع والطاقة ،وإذا َ
ُ
قادرا عليه منها؛ ّ
ألن (امليسور ال يسقط باملعسور)،
بعض ّ
الشيعة مل يسقط عنه ما كان ً
ِ
الشيعة ْ
منصوصا عليه بخصوصه يف
أن يكون
اطب املك ّل ُ
ف باتباعه من ّ
ً
وال ُيشرتط فيام ُي ُ
الكتاب والسنة ،بل ُّ
كل ما د ّلت عليه األدلة بعمومها وخصوصها ،ومنطوقها ومفهومها،
ِ
ف.
وكذلك القواعد املعتربة ،واملقاصد الرشعية فهو من الرشيعة التي
خياطب هبا املك ّل ُ
ُ
ومسألة خلو البالد من احلاكم أو اإلمام املمكّن ّبي ُ
أهل العلم أحكا َمها استنبا ًطا من
َ
األصل يف إقامة احلدود والقصاص ّأنا من
فمع أن
دالالت النصوص ،وقواعد الرشيعةَ ،

أعامل احلاكم والسلطان ،صاحب الشوكة والقوة ،الذي جيتمع عليه الناس وخيضعون له،
ٍ
مكان أو ٌ
ٌ
سلطان يقيم احلدود والتعزيرات ،فيجب عىل العلامء وأهل
زمان من
لكن إن َخال
الرأي واحلكمة أن يقوموا بام ُأوكل إىل السلطان من إقامة احلدود والتعزيرات.
ِ
ِ
الس ُ
لطان لز َم َأهل ّ
الشوكة ا ّلذي َن
قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهلل يف «حتفة املحتاج»« :إذا عد َم ُّ
للض ِ
ٍ
ِ
هل ِّ
ُه ْم َأ ُ
والعقد ْ
ورة امللجئة لذلك».
أن ُين َِّصبوا قاض ًيا ،فتن ُفذ
احلل
حينئذ أحكا ُمه ّ
وال ُيشرتط التمكني إلقامة هذه املحاكم ،كام ورد يف الفتوى ،وخاصة الفقرة «راب ًعا».
جمرد «حماكم وقطع يد وحدود» ،بل هو االستسالم املطلق هلل تعاىل ولرشعه،
وليس اإلسال ُم ّ
والتسليم بجميع ما جاء به رسوله  من الكتاب والسنة ،سواء كان ذلك يف العبادات
وشعائر الدين  ،أو أحكام األرسة واملجتمع  ،أو املعامالت املالية وغريها  ،بل والشؤون
=
السياسية والقضائية وسائر شؤون احلياة .
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= وحتقيق ذلك له جانبان :جانب يتعلق بالفرد ،وتعبده هلل تعاىل  ،واقتدائه برسوله  يف
كل أموره .وجانب يتعلق باملجتمع والدولة بإقامة رشع اهلل تعاىل  ،والقضاء به ،والدعوة
ِ
ِ
ِ
وأعراضهم،
األمن للنّاس يف دمائهم،
وحتقيق
إليه  ،واألمر باملعروف ،والنّهي عن املنكر،
وأمواهلم ،وحماربة الظلم ،واألخذ عىل يد املفسدين  ،ويدخل يف ذلك تطبيق احلدود
والتعزيرات.
وهذا ما تقوم به اهليئات الرشعية والقضائية يف سورية بحسب ما تستطيعه وتقدر عليه مع
وجود بعض النقض والتقصري الذي ال يمنع من فعل املتيرس ،والسعي إلكامل النقص،
نسأل اهلل أن يسددها ويعينها.
السؤال الثالث:
قرأت فتواكم قد وجدت فيها الكثري من امللحوظات:
أوهلا :استداللكم بأن عمر بن اخلطاب وسعد ابن أيب وقاص ريض اهلل عنهام أمروا بعدم
اقامة احلدود يف الغزوات واحلروب فاذا صح ما استدللتم به فهو منسوب إىل رسية اجليش
نصب فيهل ٍ
ي ِلدَ َّن َأ ِم ُري َج ْي ٍ
وال مسلمَ :
ش
التي خترج للغزوة وليس للرعية يف أرض َ
(ل َ ْ
َو َل َ ِ
ني َحدًّ ا َو ُه َو َغاز) أي وقت الغزو بحق من كان يف رسية اجليش
س َّي ٍة َر ُج ًل ِم َن ا ُْل ْس ِل ِم َ
وان أصاب حد َا فال يرتك بل يؤجل بعد الغزوة
وثانيها :استداللكم بقول ابن تيمية يف جمموع الفتاوي «فإهنا من باب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،فإن كان يف ذلك من فساد والة األمر أو الرعية ما يزيد عىل إضاعتها ،مل
يدفع فساد بأفسد منه».
ارجعوا إىل جمموع الفتاوي لتجدوا أن ابن تيمية رمحه اهلل ذكر ذلك يف عدد أو آحاد من
الرعية ممن أرادوا تطبيق احلدود لفساد الوايل أو عدم وجود سلطان أو نحو ذلك.
وهذا قوله ً
كامل وليس جمتزئًا كام أوردتم:
«واألصل أن هذه الواجبات تقام عىل أحسن الوجوه  .فمتى أمكن إقامتها من أمري مل حيتج
إىل اثنني ومتى مل يقم إال بعدد ومن غري سلطان أقيمت إذا مل يكن يف إقامتها فساد يزيد عىل
إضاعتها فإهنا من «باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر» فإن كان يف ذلك من فساد والة
األمر أو الرعية ما يزيد عىل إضاعتها مل يدفع فساد بأفسد منه ،واهلل أعلم» (كتاب احلدود=
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= اجلزء الرابع والثالثون).
ثالثها :استدللتم بتأخري احلدود بكثري من األقوال وما شأن هذا بسؤال السائل فقد سأل
السائل عن جواز اقامة احلدود يف حماكم أقيمت بعد فتح املناطق املحررة وشأن التأخري
يرجع إىل املصلحة التي يقتضيها احلال يف قليل االحيان وليس فيها تعطيل االحتكام لرشع
اهلل!
نعم وجب عىل احلاكم او القايض درء القتل واجللد ما استطاع أي عليه التحري يف احلدود
عن علم وبصرية ويقني قبل اقامتها وهذا ليس معناه باملجمل تأخريها وعدم اقامتها يف بالد
فتحت وويل فيها وال مسلم .واهلل أعلم.
جواب املكتب العلمي:
بحق اهلل تعاىل يف األوضاع الطارئة
فام
ذهبت إليه الفتوى ِمن تأخري إقامة احلدود املتعلقة ّ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
الشامية مل ُيب َن عىل ٍ
التي تعيشها الدّ يار ّ
الصحابة ،أو مناط حمدّ د من
أثر واحد من آثار ّ
الصحيحة ،أو قاعدة مع ّينة من القواعد املعتربة ،أو املقاصد الرشعية فحسب؛
األقيسة ّ
ِ
ٍ
ِ
ُ
دخول اخللل عىل نتيجة الفتوى ،وإنّام ُبني عىل مجلة من
توجه النقد إليه
بحيث يلزم من ّ
ُ
األصول والقواعدّ ،
االحتامل إىل آحادها ،أو دخل اخللل
تطرق
والشواهد واألدلة التي إن ّ
ِ
عىل ِ
بعضها مل يدخل عىل مجلتها ،ومل يطعن يف صحة البناء عىل جمموعها ،فهذا اجلواب

املجمل عىل ما أوردمتوه.
املفصل عىل اجلزئيات التي ذكرمتوها فهو كام ييل:
وأ ّما اجلواب ّ
ً
أول :ليس يف الفتوى ما ّ
يدل عىل ّ
أن أثري عمر وسعد ريض اهلل عنهام ينطبقان عىل احلالة
ٍ
ِ
السورية من ّ
كل وجه ،كام ّ
تم ذكرمها ضمن
أن االستدالل مل يكن هبام عىل انفرادمها ،بل ّ
ٍ
مجلة ِمن األدلة والشواهد الرشعية الدالة عىل جواز تأجيل احلدود ،وعدم إقامتها يف حال

الغزو ،وأرشنا إىل ّ
أن هذه الشواهد وإن كانت وارد ًة يف حال الغزو يف دار الكفر لك ّن معناها
متح ّقق يف احلالة السورية ،وإذا حت ّقق املعنى املناسب لبناء احلكم جاز اإلحلاق يف احلكم.
نصب فيها ٍ
وال مسلم) ال ينطبق عىل املناطق املحررة ،
وقولكم( :وليس للرعية يف أرض َ
فأين الوايل املسلم الذي نُصب يف املناطق املحررة؟! عىل ّ
أن وجود الوايل ليس كاف ًيا إلقامة
=
احلدود إذا مل يكن مم َّكنًا ،ومل تكن قدرتُه تا ّمة.
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= ثان ًياّ :
أن ابن تيمية ذكر القاعدة التي ُيعمل هبا يف إقامة احلدود وغريها من الواجبات،
وهي أنّه (إذا ترتّب عىل إقامتها مفسـد ٌة تزيد عىل مصلحة إقامتـها فإهنا ال تُقـام) ،وهذا
ٍ
بحال دون أخرى ،وقد أورد اب ُن تيمية هذه القاعدة العامة ليقرر احلكم
خيتص
املعـنى ال
ّ
ٍ
الص َور التي تندرج حتت القاعدة ،ومل يورد القاعدة ليجعلها خاصـ ًة هبذه
يف صورة من ُّ
ُ
«واألصل ّ
أن
واضح يف قوله:
صح استدال ُله هبا ،وهذا
ٌ
الصـورة ،وإال ملا كانت قاعدةً ،وال ّ
ِ
هذه الواجبات تقام عىل أحسن الوجوه .فمتى أمكن إقامتها من أمري مل ُيتج إىل اثنني ،ومتى
ٍ
ٍ
سلطان أقيمت إذا مل يكن يف إقامتها فسا ٌد يزيد عىل إضاعتها؛ فإهنا
بعدد ،ومن غري
مل ُيقم إال
ِ
ِ
ِمن بـاب األمـر باملعروف والنهي عن املنـكر ْ ،
فـإن كـان يف ذلك من فسـاد والة األمـر،
ِ
الرعية ما يزيدُ عىل إضاعتها مل ُيدفع فسا ٌد بأفسدَ منه».
أو
ِ
ِ
ُ
فكون احلدود من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وأهنا تُقام عىل أحسن الوجوه ،وأهنا
تُقام إذا يكن يف إقامتها فسا ٌد يزيد عىل إضاعتِها ،وكون الفساد ال ُيدفع بأفسدَ منهُّ ،
كل ذلك ال
يمكن مح ُله عىل تلك احلالة اجلزئية املذكورة ،بل هي قواعد رشعية عامة يف احلدود وغريها.
ً
استقالل كام سبق ،وإنّام ُأوردت لبيان ّ
أن
ثال ًثا :قضي ُة تأجيل احلدود مل ُيبن عليها احلكم
َ
مطلوب
السبب الرشعي املقتيض لذلك ال مانع منه ،بل هو
ٌ
أصل تأجيل احلدّ إذا ُوجد ّ
َ
تعطيل لالحتكام إىل رشع اهلل؛ ّ
ً
تعجيل احلدّ ِمن رشع اهلل،
ألن
رش ًعا ،وال يكون ذلك
ِ
ُ
وشأن التأخري يرجع إىل املصلحة التي يقتضيها
وتأجيله عند وجود سببه من رشع اهلل،

فرق يف ذلك بني قليل األحوال وكثريها؛ ّ
احلال كام قلتم ،وال َ
بمعنى
احلكم متع ّلق
ألن
ً
َ
ٍ
ٍ
بحال
خاصا
الوصف ترتّب
ووصف ،فإذا حت ّقق ذلك
ُ
احلكم عليه  ،وعىل َمن جيعل ذلك ً
ُ
ِ
ٍ
ويبي احلدو َد الفاصلة بني احلالني .
دون حال أن يثبت ذلك التفريق من النّصوصّ ،
وقد ذكر اإلمام الشافعي أنه إذا مل يكن للمسلمني يف ٍ
يؤجل إىل ْ
بلد إما ٌم ّ
أن يتوىل
فإن احلدَّ ّ
ِ
للمرص
أصاب حدً ا يف املرص ،وال وا َيل
اإلما ُم الذي يتوىل إقام َة احلدود ،فقال يف األ ّم« :و َمن
َ
أن يقيم احلدَّ « ،وهذا ّ
يو َم ُيصيب احلد َّكان للوايل الذي ييل بعد ما أصاب ْ
يدل عىل أن
مقر ٌر عند أهل العلم.
تأجيل احلدود عند قيام سببه ّ
واهلل أعلم.
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اﻟﺠـﺰء اﻷول

اﻟﻄﺒﻌــﺔ
اﻟﺜـﺎﻟﺜــﺔ
ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ

ذو اﻟﻘﻌﺪة  - 1440ﻤﺗﻮز  /ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019

ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺔ اﳌﻌﺎﴏ،
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷ ّ
ﻤﺑـﺎ ﺣﻮﺗـﻪ ِ
ﻣـﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻜﺜـﺮﻴة اﳌﺆﺛـﺮة ،واﻟﻨﻮازل اﳌﺘﻌـﺪدة؛ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﺎﻤﻫﺮﻴ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
أﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ُ
اﻟﻄﻐﻴـﺎن ،واﻟﻜﺘﺎﺋـﺐ اﳌﺠﺎﻫـﺪة اﻟﺘـﻲ ﻗﺼﺪت ﺻ ّﺪ اﻟﻌﺪوان ،ﻓﺴـﻌﻰ
ﺤﺔ ﰲ
واﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬـﻢ ﰲ ﺳـ ّﺪ اﻟﺜﻐﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟـﺔ اﳌﻠ ّ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ.
وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺑﺬﻟـﻪ ﻓﺮﻳـﻖ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﰲ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺸـﺎم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬـﻮد أﺧـﺬت ﺣﻘﱠﻬـﺎ ِ
ﻣـﻞ واﳌﺸـﺎورة واﻟﺒﺤـﺚ واﳌﺮاﺟﻌـﺔ؛ ﻟﺘﺸـﻜّﻞ رﺻﺪًا
ﻣـﻦ اﻟﺘﺄ ّ
ﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘـﺎج اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ .وﻗﺪ ﻧُﴩت ﻫﺬه
ﻣﻌﺮﻓ ًﻴـﺎ ﻟﺠﺎﻧـﺐ ﻣﻬ ّ
اﻟﻔﺘـﺎوى داﺧﻞ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻋـﲆ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺠﻬـﺎد ،وأﺗﻴﺤﺖ إﻟﻜﱰوﻧ ًﻴﺎ
ﻋـﲆ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ،ﻓﻼﻗـﺖ -ﺑﺤﻤـﺪ اﻟﻠـﻪ وﻓﻀﻠـﻪ -اﻟﻘﺒﻮل ،وﻛ ُ
َـﺮﺜ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﺼـﺪرت ﰲ ﻃﺒﻌﺘﻦﻴ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﺎﻟﺼﺪور ،ﻓﺮأﻳﻨﺎ إﺻﺪار اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻤﻨـﺔ ﻣـﺎ اﺳـﺘﺠ ﱠﺪ ِ
ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ،ﻓﺠـﺎءت ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء؛ ﻟﺘﻀﻴـﻒ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﳌﺘﻀ ّ
ﺎﻤ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺠﻬﺎد واﳌﻘﺎوﻣﺔ..
ﻴ
ﻗ
ﺎ
ﻌ
ﻣﺮﺟ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
ّ ً
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د .عـامر بـن أحـمـد الـصـياصـنـة

د .عـامر بـن إبـراهـيـم العـيسـى

الشـيخ جهـاد بن عبد الوهـاب خـيتي

الفتـاوى

الفتـــوى ()56

حكم االسـتفادة من البيوت واملزارع
الخالية إليواء النازحني واملهجرين

(((

السؤال:

نزحت أعداد كبرية ِمن الالجئني بسبب جرائم النظام،

ففتح هلم الناس بيوهتم واستقبلوهم ،إال َّ
أن األعداد تتزايد،
واألماكن أصبحت قليلة ،ويوجد لدينا بيوت ومزارع رفض

أصحاهبا فتحها أو رحلوا عنها بسبب األوضاع احلالية ،فهل

فتحها واالستفادة منها يف إيوائهم؟ وهل جيوز لنا
جيوز لنا ُ
اسـتخدام ما فيها من أدوات ،أو أكـل ما فيـها من أطعمـة،
خريا.
أو االنتفاع بثامر مزارعهم ،أفيدونا جزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :االثنني  26ربيع األول 1435هـ ،املوافق 2014/1/27م ،ونرشت
عىل املوقع برقم ([ )99ت ُغري الرتقيم بسبب إدخال نظام ترقيم األسئلة الواردة آل ًيا بغض
النظر عن النرش من عدمه].
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فاألصل حتريم االعتداء واالنتفاع بأموال اآلخرين إال بإذهنم،

واستثنى العلامء من ذلك حال الرضورة أو احلاجة الشديدة ،وتفصيل

ذلك كاآليت:

ً
أولَ :ص َ
وح ِف َظها هلم ،وحرم
ان اإلسالم أمالك الناس وأمواهلمَ ،

االعتداء عليها والترصف فيها ،إال بطيب نفس منهم ،قال تعاىل:

﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [النساء.]29 :
وقال النَّبـي ﷺ( :ال َ ِ
ي ُّل َم ُال ا ْم ِر ٍئ إِال بِطِ ِ
يب َن ْف ٍ
س ِمنْ ُه)(((.
أن َّ
قال أبو املعايل اجلويني رمحه اهلل« :فالقاعد ُة املعتربةّ :
امللك خمتصون
بأمالكهم ،ال ي َز ِ
مستح ّق»  ..إىل أن
حق
احم أحدٌ مالكًا يف ملكه ِمن غري ٍّ
َ
ُ
قال« :فاألمر الذي ال شك فيه :حتريم التَّسا ُلب والتَّغا ُلب ومدُّ األيدي
إىل أموال الناس ِمن غري استحقاق»(((.
و(التَّسا ُلب) :أخذ املال ِخلسة ،و(التَّغا ُلب) :أخذه بال َغ َل َبة.

ثان ًيا :الواجب عىل املسلمني يف سورية عمو ًما ،وأهايل املناطق التي
((( أخرجه أمحد ( ،299/34برقم .)20695
((( غياث األمم يف التياث الظلم (.)494/1
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خصوصا :الوقوف مع إخواهنم يف حمنتهم ،وتأمني ما
جلأ إليها املنكوبون
ً

حيتاجونه إليه من مأوى ومطعم ومرشب ،وهم مأجورون عىل ذلك إن

شاء اهلل تعاىل.

كام جيب عىل َمن هم خارج البالد املبادرة إىل فتح بيوهتم طواعي ًة

ٍ
بنفس طيبة ،وتأمني َمن يرشف عليها ممن يثقون به ،وهلم عىل ذلك األجر
العظيم ِمن اهلل تعاىل.

فقد جاء يف صحيح مسلم عن النَّبي ﷺ أنه قالَ ( :من ن َّفس عن
ٍ
مؤمن كُرب ًة ِمن ك َُرب الدنيا ،ن ّفس اهلل عنه كرب ًة ِمن ك َُرب يوم القيامة)(((.
وهذا عام يف تنفيس الك َُرب عن أي مسلم ،فكيف لو كان ِمن الضعفاء
واملحتاجني؟

وقال ﷺ( :مثل املؤمنني يف توا ّدهم ،وترامحهم ،وتعاطفهم م َث ُل

واحلمى)(((.
سائر اجلسد بالسهر
اجلسد إذا اشتكى منه
ٌ
ّ
عضو تداعى له ُ

رس اآلخر ،وما
رس أحدَ مها َّ
فاملؤمن للمؤمن كاجلسد الواحد؛ ما َّ

سا َء أحدَ مها سا َء اآلخرُّ ،
وكل واحد منهام ٌ
عون لصاحبه يف أمر الدنيا
بعضا.
بعضه ً
واآلخرة ،كالبنيان يشدّ ُ

وليحذر َمن جيد سع ًة يف ماله أو بيته أن يمنعه هؤالء النازحني،

((( أخرجه مسلم ( ،2074/7برقم  )2699عن أيب هريرة .

((( أخرجه مسلم ( ،1999/4برقم  )2586عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام.
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كي ال يكون ممن توعدهم اهلل ووصفهم بمنع املاعون بقوله﴿ :ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [املاعون.]7-4 :

قال ابن كثري رمحه اهلل« :أي :ال أحسنوا عبادة رهبم ،وال أحسنوا إىل
ِ
خلقه حتى وال بإعارة ما ُينتفع به و ُيستعان به ،مع بقاء عينه ورجوعه

إليه»(((.

قال ابن حزم رمحه اهلل« :وفرض عىل األغنياء ِمن أهل ِّ
كل بلد أن

يقوموا بفقرائهم ...إن مل تقم الزكوات هبم وال يف سائر أموال املسلمني،
فيقام هلم بام يأكلون ِمن القوت الذي ال بد منهِ ،
ومن اللباس للشتاء
ٍ
وبمسكن َي ُكنُّهم [أي يسرتهم] ِمن املطر والصيف
والصيف بمثل ذلك،

املارة»(((.
والشمس وعيون ّ

املاسة والرضورة ا ُمل ِل َّحة ،فال بأس بفتح
ثال ًثا :إذا ُوجدت احلاجة َّ

فتحها ابتـدا ًء،
البيـوت أو املزارع املهجـورة واخلالية التي رفض أه ُلها َ
االستئذان منهم؛ َّ
ُ
أو َّ
ألن الرضورات تُبيح املحظورات ،ويف فتح
تعذر

ٌ
َّرشد والضياع واهلالك.
حفظ
هذه البيوت
َّ
للمهجرين من الت َّ

قال تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ﴾

((( تفسري ابن كثري (.)495/8
((( املحىل باآلثار (.)281/4
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[األنعام.]119:

قال ابن القيم رمحه اهلل« :فإذا ُقدِّ ر أن قو ًما اضطروا إىل السكنى يف بيت
ٍ
خـان [نُـزل أو فنـدق] مملـوك،
إنسـان ال جيدون سـواه ،أو النُّـزول يف
ِ
رحى للطـحن ،أو ٍ
ٍ
دلـو لنِ َز ِع املـاء،
اسـتعارة
أو
ثيـاب يستدفؤون هبا ،أو ً
ِ
ب عىل صاحبه بذ ُله بال نزاع»(((.
أو قدْ ٍر ،أو فأس ،أو غري ذلكَ :و َج َ

ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري  قال( :بينام نحن يف
ٍ
ٍ
راحلة له ،فجعل َي ِ
رصف برصه يمينًا
سفر مع النبي ﷺ إذ جاء رجل عىل
ضل َظ ٍ
ً
وشامل ،فقال رسول اهلل ﷺ :من كان معه َف ُ
هرَ ،فل َي ُعد به عىل من

ضل من ٍ
ال ظهر له ،ومن كان له َف ُ
زاد َفل َي ُعد به عىل من ال زا َد لهَ .ف َذك ََر من
ٍ
ألحد منا يف َفضل)(((.
حق
أصناف املال ما ذكر ،حتى رأينا أنه ال َّ

الناس
الرمادة حيث أصاب
َ
وعن عمر بن اخلطاب  أنه قال عام َّ
جماع ٌة وشدّ ةٌ« :لو مل أجد للناس من املال ما يسعهم إال أن ُأدخل عىل ِّ
كل
ِ
أهل بيت ِعدَّ َتم [مثلهم يف العدد] ،فيقاسمونه أنصاف بطوهنم حتى يأيت

اهلل بخري لفعلت؛ فإهنم لن هيلكوا عىل أنصاف بطوهنم»(((.
راب ًعا :جيب املحـافظة عىل ما يف هذه البيوت ِمن أثاث وممتلكـات،
((( الطرق احلكمية (.)218/1

((( أخرجه مسلم ( ،1354/3برقم  .)1728ومعنىَ ( :ف ْض ُل َظ ْه ٍر) :أي دابة ُتركب زائدة
عىل حاجته.
((( الطبقات الكربى (.)743/2
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وال جيوز االنتفاع بيشء مما فيها إال ما تدعو له احلاجة.

تافها يتساهل الناس فيه عادةً،
وأما األطعمة رسيعة الفساد ،وما كان ً

فال بأس باالنتفاع به؛ َّ
ألن تلفها َمفسد ٌة للامل ،واملحتاج أوىل بذلك.

جاء يف «رشح خمترص خليل» للخريشَ « :من وجد شي ًئا من الفواكه

واللحم وما أشبه ذلك مما يفسد إذا أقام ،فإنه جيوز له أن يأكله ،وال ضامن

عليه فيه لربه [مالكه] ،وسواء وجده يف عامر البلد أو غامرها [غري
املزروع] ...وأما ما ال يفسد ،فليس له أك ُله ،فإذا أكله ضمنه»(((.

عرف مالكها؛ إال ّ
أن املعنى
وهذا وإن قاله العلامء يف ال ُّل َق َطة التي ال ُي َ

موجو ٌد يف األطعمة التي تركها أصحاهبا بسبب النُّزوح أو السفر.

و ُيلحـق بذلك :ما يمكـن أن متتدَّ له يدُ الفسـاد لو بقي مدة طويلة،

أو بسبب تغري اجلو.

ُ
فاألصل ِحف ُظها وعد ُم االعتداء عليها،
خامسا :أما الزروع والثامر:
ً
ِ
إال فيام َّ
كمن يف طريق السـفر،
للامر َ
رخـص فيه الشـرع من األكل منها ِّ

أو النُّزوح دون محل يشء منها؛ ملا روى الرتمذي وابن ماجه واللفظ له:
ط َفليأكُل ،وال يت ِ
أن النَّبـي ﷺ قال( :إِذا مر أحدكُم بح ِائ ٍ
ّ
َّخذ ُخ ْبنَ ًة)(((،
َ
َ
َ
َّ
((( رشح خمترص خليل (.)127/7

((( أخرجه الرتمذي ( ،575/3برقم  ،)1287وابن ماجه ( ،399/3برقم  :)2301من
حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام .ومعنى (احلائط) :البستان.
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أي دون أن حيمل معه شي ًئا يف ثوبه.

ويشى إن مل تُؤكل أن تكون عرضة
وأما الثامر التي تركها أهلها ُ

للتلف ،فيجوز االستفادة منها بقدر احلاجة.

للترصف فيها بام يعود نفعه عىل الفقراء
أما مجع املحاصيل وقطفها
ُّ

واملحتاجني ،فهذا مرجعه للمجالس واهليئات يف هذه املناطق ،وليس

ذلك لألفراد.

وكذلك احلكم يف احليوانات التي تركها أصحاهبا :جيوز االستفادة مما

تنتجه كاأللبان ،أو البيض.

ذبحها لألكل ،فال جيوز إال يف حال الرضورة ،كاملجاعة ،أو اخلشية
أما ُ

عىل موهتا بسبب اجلوع أو قصف النظام.

الضورة واحلاجة ،فيلزمه
سادساَ :من سكن هبذه البيوت بسبب َّ
ً
عند القدرة أن يدفع لصاحب البيت أجر َة املِثل عند مجهور العلامء؛

َّ
ألن (االضطرار ال يبطل حق الغري) ،فالرضور ُة ترفع اإلثم ،وال تُسقط

الضامن.

ويف حالة عدم مطالبة صاحب البيت باإلجيار ،فال يلزمهم يشء؛
ملا ُيعلم ِمن تغليب جانب التسامح من الناس يف مثل هذه احلاالت
اإلنسانية.

وذهب بعض العلامء إىل أن االنتفاع هبذه األمور يف حال الرضورة
15
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ُيسقط اإلثم والضامن ،فال يلزمهم يشء ،وهذا أرفق بحال الناس يف مثل

هذه الظروف.

قال ابن القيم رمحه اهلل« :لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قوالن

حرم عليه أن يطلب زياد ًة عىل أجرة
للعلامء ...ومن جوز له أخذ األجرة ّ
املثل»(((.

وجاء يف «املوسوعة الفقهية الكويتية»« :ويستثنى من هذا األصل:

االنتفاع بامل الغري حال االضطرار ،فإنه وإن كان مأذونًا رش ًعا ،لكنه

يوجب الضامن عند اجلمهور ،عم ً
ال بقاعدة فقهية أخرى ،هي( :أن
االضطرار ال يبطل حق الغري).

وذهب املالكية إىل عدم الضامن ً
عمل باألصل ،وهو أن االنتفاع املباح

ال يوجب الضامن»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :فأما إذا ُقدّ ر ّ
أن قو ًما اض ُطروا إىل سكنى

يف بيت إنسان إذا مل جيدوا مكانًا يأوون إليه إال ذلك البيت ،فعليه أن
ُيسكنهم ،وكذلك لو احتاجوا إىل أن يعريهم ثيا ًبا يستدفئون هبا ِمن الربد؛
أو إىل ٍ
آالت يطبخون هبا؛ أو يبنون أو يسقون :يبذل هذا جمانًا»(((.
((( الطرق احلكمية (.)218/1

((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)310/6
((( جمموع الفتاوى (.)98/28
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ساب ًعا :يف حال احلاجة الستعامل هذه املرافق من بيوت أو مزارع
ونحوها ،فال بدّ ِمن مراعاة الضوابط الرشعية يف هذا األمر ،وهي:
فورا عند حضور
 -1وجوب إخالء وتسليم هذه الدور واملزارع ً

أحق بامله.
فالض ُر ال ُيزال بمثله ،وهو ُّ
صاحبها أو احتياجه هلاَّ ،

رب املال املكافئة حلاجة املعتاض،
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :ومع حاجة ِّ

أحق بامله من ولده
فرب املال أوىل؛ فإن الرضر ال ُيزال بالرضر ،والرجل ُّ
ُّ
ووالده والناس أمجعني»(((.

ّ -2
الضورة ُت َقدَّ ر بِ َقدْ ِرها ،ففي حال زوال احلاجة هلذه
أن هذه َّ

البيوت أو املزارع ،ال جيوز البقاء فيها أبدً ا.

واملقصود بانتهاء احلاجة وزواهلا :إما انتهاء اخلطر من الديار التي نزح

منها وعودة أكثر الناس ،أو عند توفر املالجئ العامة والتي تفي بالغرض
ٍ
فعندئذ ال جيوز املكوث يف أمالك الغري مع
وتزيل الرضورة احلاصلة،
وجود البديـل العـام ،سـواء كان هذا البديل خميـامت أو مالجئ عامـة
أو مدارس أو غريها ،إال بموافقة صاحب الدار.

بالسكنى يف غرفة واحدة ال جيوز
وكذلك إذا اندفعت الرضورة ُّ

االنتفاع بسائر غرف البيت.

الضامن للتَّلفيات ،ويشمل العبث أو التخريب لألبنية ،أو األثاث،
َّ -3

((( جمموع الفتاوى (.)189/29
17

فتــاوى الثــورة الســورية

أو األجهزة ،أو املزارع ،أو احليوانات :وهذا ّ
ألن الرضورة قد أباحت

االستفادة من السكن ،وال حيل له أن يتعداه لغريه إال مع الضامن ،ويكون
بضامن املثل إن كان املتلف مثل ًيا ،وضامن القيمة ملا ال َ
مثل له.
وأخريا:
ً

جيب عىل األهايل يف هذه املناطق تكوين جلنة من اهليئات الرشعية،

أو اإلدارات املحلية ،أو أعيان احلي ،ترشف عىل هذا األمر ،وتكون

مهمتها :تدوين أسامء األرس املستفيدة من هذه األمالك ،والنظر يف تقدير
حال الرضورة من عدمها ،ثم إخالء هذه الدور عند تقديرهم النتهاء
الرضورة ،وحرص التَّلفيات ،أو تسجيل املالحظات لالستفادة منها يف

حالة حصول مطالبة حلقوق أو نحوه.

نسأل اهلل سبحانه أن يرفع الكربة ،ويزيل الغمة ،وأن يعجل بالفرج،

إنه سميع جواد كريم.
واهلل أعلم(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
أحجم كثري من الناس عن فتح بيوهتم ألن الذين سكنوها من الالجئني أخذوا حني
خروجهم بعض أمتعة البيت بحجة أهنا إن بقيت سوف تتلف أو تصلها القذائف أو أن
أصحاهبا لن يعودوا ،مما أدى إىل جترؤ بعض مرىض النفوس عىل تلك املنازل فرسقوها،
فهل يباح لالجئني أخذ يشء من املنازل إذا كانوا مضطرين؟ وما حكم السارقني من تلك
=
البيوت؟
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= جواب املكتب العلمي:
ال جيوز إخراج أثاث البيوت املهجورة منها ،إال إن كان هناك رضورة لذلك ،وال جيوز
التعدي عليها بالرسقة ،كام ال جيوز ألصحاب البيوت منعها للمضطرين منها خشية ذلك.

واحلل أن يكون استعامل هذا األثاث وسكنى هذه البيوت من خالل جلان رشعية أو شعبة
ترشف عليها ،وتُقدر احلاجات حسب األوضاع ،لضامن عدم حصول جتاوزات فيها من
أي من الطرفني.
كام جيب ردع هؤالء السارقني واملعتدين عىل حرمات البيوت ،وتأمني السكان واألحياء
املهجورة بالقضاء عىل مظاهر الرسقة واالعتداء عىل اآلمنني.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
إذا كان هناك مالبس يف البيوت ،فهل جيوز استخدامها للمجاهدين أو لعامة الناس؟
جواب املكتب العلمي:
ال جيوز استعامل املالبس املوجودة يف البيوت إال للرضورة واحلاجة امللحة ،كدفع الربد
الشديد أو سرت العورة إذا مل جيد شيئا آخر يسرت به عورته أو يتقي به الربد.
واهلل أعلم.
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هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة
وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟

(((

السؤال:

هل القتال الدائر اآلن بني بعض الكتائب املجاهدة يف

سورية و»تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» ٌ
قتال
مرشوع أو هو فتنة؟ أرجو تبيني هذا األمر؛ ألنه س ّبب بلبل ًة

وخال ًفا بني بعض الكتائب ،فمنهم من تصدى لتنظيم الدولة،

وتأثم.
حترجا
ومنهم من اعتزل ذلك
ً
ً

((( صدرت الفتوى عن جمموعة من الروابط واهليئات الدعوية والعلمية السورية (قبل تشكل
املجلس اإلسالمي السوري) بتاريخ :األحد  16ربيع اآلخر 1435هـ ،املوافق 2014/2/16م،

وهي :هيئة الشام اإلسالمية ،ورابطة العلامء السوريني ،ورابطة علامء الشام ،واهليئة العامة للعلامء
املسلمني يف سورية ،وجبهة علامء حلب ،وامللتقى اإلسالمي السوري ،ورابطة خطباء الشام.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،وال عدوان إال عىل الظاملني ،والصالة والسالم

عىل املبعوث رمح ًة للعاملني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد:

ُ
فقد ساءنا وساء َّ
انشغال الكتائب املجاهدة يف أرض الشام
كل غيور

عن مقارعة النظام املجرم هبذا القتال املذكور ،وإنَّه ألمر تدمع له العني،
وحيزن له القلب ،ولكنها حكمة اهلل تعاىل؛ ليميز اخلبيث من الطيب،
وليمحص املؤمنني ،ويمحق أهل الكفر والبدع والضالل.

أما السؤال إن كان هذا القتال من جنس قتال الفتنة فبيانه كالتايل:

ً
أول :د َّلت النصوص الرشعية وكالم أهل العلم عىل َّ
أن قتال الفتنة

هو القتـال الذي ينشـب بني طائفتني من املسـلمني كلتـامها عىل باطل،
أو يلتبس فيه أمرمها ،فال ُيعلم ا ُمل ِحق من ا ُملبطِل ،أو يتقاتالن ملغانم دنيوية.
فالدخول يف هذا القتال منهي عنه ،وقد ُأمرنا باعتزاله وعدم املشاركة
فيه بأي حال من األحوال ،وهو املقصود بقول النَّبـي ﷺ( :إِذا التقى
ِ
ُ
واملقتول ِف النَّار)(((.
املسلامن بِ َسي َف ِيه َم فالقاتِ ُل
قال اجلصاص رمحه اهلل تعلي ًقا عىل هذا احلديث« :فإنام أراد بذلك إذا

ظلم عىل ِ
قصد ُّ
أصحاب العصبية
نحو ما يفعله
ُ
كل واحد منهام صاح َبه ً
((( أخرجه البخاري ( ،15/1برقم  ،)31ومسلم ( ،2214/4برقم  :)2888من
حديث أيب بكرة .
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والفتنة»(((.

وقال النَّبي ﷺ يف هذه الفتنَ ( :ف َمن َو َجدَ ِمنها َم ً
لجأ أو َم َعا ًذاَ ،فل َي ُعذ

بِه)(((.

احلق،
قـال النووي رمحه اهللُ « :تت ََأ َّول األحاديث عىلَ :من مل َيظهر له ّ
ٍ
أو عىل طائفتني ظاملتني ال ْتأ َ
لواحدة منهام»(((.
ويل
أما قتال من ظهر ظلمهم وبغيهم وعدواهنم وصياهلم عىل النفس

لكف رشهم ودفع أذاهم.
واملال ،فهو قتال مرشوع؛ ِّ

الواجب يف كل اختالف يكون بني
قال الطربي رمحه اهلل« :لو كان
ُ

حق ،وال ُأبطل
فريقني من املسلمني
اهلرب منه ولزو َم املنازل ،ملا ُأقيم ٌّ
َ

باطل»(((.

البغي يف إحدى ال ّطائفتني،
وقال ابن بطال رمحه اهلل« :فأ ّما إذا ظهر
ُ

مل ّ
حيل ملسل ٍم أن يتخ ّلف عن قتال الباغية؛ لقوله تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ

أمسك املسلمون عن ِ
قتال ِ
َ
أهل البغي َل َبط َلت
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ ،ولو

((( أحكام القرآن (.)47/4

((( أخرجه البخاري ( ،51/9برقم  ،)7081ومسلم ( ،2214/4برقم  :)2886من
حديث أيب هريرة .
((( رشح النووي (.)10/18

((( تفسري القرطبي (.)317/16
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فريض ُة اهلل تعاىل»(((.

ضم
ثان ًيا :منذ اليوم األول من إعالن تنظيم «دولة العراق اإلسالمية» ّ
الشام إىل دولتهم املزعومة ،واملصائب تتواىل عىل أهل الشام ِمن جراء
أعامل وترصفات هذا التنظيم.

يترصف أمراؤهم وقادهتم يف البالد عىل َّأنم الدولة احلاكمة
حيث
َّ

املسيطرة التي جيب عىل اجلميع اخلضوع حلكمها وقراراهتا.

وانشغلوا باحتالل املناطق املحررة وتثبيت أركاهنم عن الثغور،

وأظهروا الغلو يف التكفري ،وأشاعوا التخوين واالهتام «بالصحوات» ملن

خيالف منهجهم أو ال يقبل بدولتهم!.

فك َّفروا الكتائب املجاهدة ،وسفكوا الدم احلرام ،واستحلوا أخذ

أموال املسلمني بحجة قتال اجلامعات املنحرفة ،وأشغلوا الناس عن

مقارعة النظام ،ونرشوا احلواجز التي ض َّيقت عىل الناس معاشهم
وامتحنتهم يف عقائدهم ودينهم ،فأشاعوا اخلوف وعدم االستقرار.

وملا دعاهم املجاهدون إىل التحاكم لرشع اهلل من خالل حماكم

يمر يوم إال ونسمع خرب
مستقلة ،ماطلوا وأبوا وزادوا يف غيهم ،فال يكاد ُّ
اعتقال أو سفك دم خلرية املجاهدين واإلغاثيني واإلعالميني ،بادعاءات

وشبهات ال دليل عليها.
((( فتح الباري (.)31/01
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فهؤالء مجعوا أوصا ًفا شنيعة ،كل منها ٍ
كاف يف نفي صفة الفتنة عن

قتاهلم ،فكيف باجتامعها:

الوصف األول :االعتداء عىل معصومي الدم واملال ،وقد رشع اهلل

ر َّد االعتداء بمثله ،قال تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [البقرة.]194 :
ون ِ
ماله فهو شهيد ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
وقال ﷺَ ( :من ُق َتل ُد َ
ون َد ِم ِه فهو
ون أه ِ
ِ
شهيد ،و َمن َ
له فِهو شهيد)(((.
قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن ُق َتل ُد َ ْ
الوصف الثاين :البغي ،فإذا كانت الفئة الباغية ُيرشع قتاهلا ملجرد

بغيها ،فكيف بمن مجع بني البغي والغلو والتكفري بغري حق ،قال تعاىل:

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [احلجرات.]9 :

قال القرطبي رمحه اهلل« :يف هذه اآلية دليل عىل وجوب قتال الفئة

الباغية املعلوم بغيها عىل اإلمام ،أو عىل أحد من املسلمني»(((.

الوصف الثالث :االجتامع عىل الباطل واالمتناع من االنقياد للحق.

((( أخرجه أبو داود ( ،246/4برقم  ،)4772والرتمذي ( ،30/4برقم ،)1421
والنسائي ( ،116/7برقم  :)4095من حديث سعيد بن زيد .
((( تفسري القرطبي (.)317/16
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قال ابن تيمية رمحه اهلل« :وقد اتفق علامء املسلمني عىل أن الطائفة

املمتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات اإلسالم الظاهرة املتواترة ،فإنه

جيب قتاهلا إذا تكلموا بالشهادتني ،وامتنعوا عن الصالة ،والزكاة ،أو صيام

شهر رمضان ،أو حج البيت العتيق ،أو عن احلكم بينهم بالكتاب والسنة،
أو عن حتريم الفواحش ...ونحو ذلك من رشائع اإلسالم ،فإهنم يقاتلون

عليها حتى يكون الدين كله هلل»(((.

مرارا للتحاكم للرشع من خالل حماكم رشعية مستقلة
فإهنم ملا ُدعوا ً

أبوا وامتنعوا بام عندهم من الشوكة ،مما أدى إىل تعطيل احلكم يف الدماء
واملنازعات التي جرت بينهم وبني القوى الثورية األخرى من كتائب

وغريها.

الوصف الرابع :مشاهبة أفعاهلم ألفعال اخلوارج األولني ،الذين أمر

النَّبي ﷺ بقتاهلم ،فقد اجتمع يف هؤالء من صفات اخلوارج من تكفري
املكابرة ِ
ِ
احلق ،ما جيعلهم
املخالفني هلم ،وقتل أهل اإلسالم ،مع
ورد ّ

حكم ،بل قد فاقوهم يف صفات الغدر ،واخليانة ،ونقض
ُي َ
لحقون هبم ً
العهود ،وتضييع األمانات.

ِ
قال ﷺ( :ومن َخ َر َج عىل ُأ ّمتي َي ِ
وفاج َرها وال َيت ََح َ
اشى
رض ُب َب َّرها

((( جمموع الفتاوى (.)544/28
25

فتــاوى الثــورة الســورية

ٍ
ِ
ولست ِمن ُه)(((.
فليس منِّي
ُ
من مؤمنها وال َيفي لذي عهد َعهد ُه َ

ُ
أحداث األسنان ،سفها ُء
وقال( :سيخرج قو ٌم يف آخر الزمان،
ِ
حناجرهم ،يمرقون
إيامنم
َ
األحالم ،يقولون من خري قول الربية ،ال جياوز ُ
ِمن الدِّ ين ،كام يمرق الس ِ
الر ِم ّية ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن يف
هم من ّ
َّ ُ
أجرا ملن قتلهم يوم القيامة)((( .وقال فيهم( :يقتلون َ
أهل اإلسالم،
قتلهم ً
قتل ٍ
أهل األوثان ،لئن أدركتُهم ألقتلنّهم َ
ويدَ عون َ
عاد)(((.
رش القتىل ،وقتىل املسلمني عىل أيدهيم خري
بل إنَّه ﷺ عدَّ قتالهم َّ

رش اخللق واخلليقة ،طوبى ملن قتلهم وقتلوه ،يدعون
القتىل ،فقال( :هم ُّ

إىل كتاب اهلل وليسوا منه يف يشءَ ،من قاتلهم كان أوىل باهلل منهم)(((.
(ش َقتىل ُقتِ ُلوا حتت َأ ِدي ِم الس ِ
وخري ٍ
قتيل َمن َقتلوا)(((.
امء،
ّ
ُ
وقالُّ َ :
وما أشبه حال هؤالء بحال التتار الذين ّبي ابن تيمية رمحه اهلل
حكمهم فيام نقله احلافظ ابن كثري بقوله« :وقد تكلم الناس يف كيفية
َ
قتال هؤالء الترت ِمن أي ٍ
قبيل هو ،فإهنم ُيظهرون اإلسالم وليسوا بغاة

((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم  )1848عن أيب هريرة .

((( أخرجه البخاري ( ،16/9برقم  ،)6930ومسلم ( :)746/2من حديث عيل .

((( أخرجه البخاري ( ،137/4برقم  ،)3344ومسلم ( ،741/2برقم  :)1064من
حديث أيب سعيد .
((( أخرجه أبو داود ( ،143/7برقم  )4765عن أيب سعيد وأنس ريض اهلل عنهام.

((( أخرجه الرتمذي ( ،76/5برقم  ،)3000وابن ماجه ( ،121/1برقم  :)176من
حديث أيب أمامة  ،وقال الرتمذي :حديث حسن.
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عىل اإلمام ،فإهنم مل يكونوا يف طاعته يف وقت ثم خالفوه .فقال الشيخ

تقي الدين [أي ابن تيمية] :هؤالء من جنس اخلوارج الذين خرجوا عىل

أحق
أحق باألمر منهام ،وهؤالء يزعمون أهنم ُّ
عيل ومعاوية ،ورأوا أهنم ُّ
بإقامة احلق من املسلمني ،ويعيبون عىل املسلمني ما هم متلبسون به ِمن
املعايص والظلم»(((.

ثال ًثا :ال يمنع من قتاهلم ما يوجد فيهم من عبادة أو طاعة أو جهاد،

رت
فقد أخربنا رسول اهلل ﷺ عن أوصاف اخلوارج يف العبادة حتى ال نغ َّ
هبم فقال( :ليس قراءتُكم إىل قراء ِتم بِ ٍ
ِ
صالتم
يشء ،وال صالتُكم إىل
َ
َ
صيامهم بِ ٍ
ٍ
ِ
يشء)(((.
بيشء ،وال صيا ُمكم إىل
قر أحدُ كم صالتَه مع صالهتم ،وصيام ُه مع ِص َي ِامهم)(((.
وقالَ :
(ي ُ

ٍ
«فدخلت عىل قوم
عباس ريض اهلل عنهام يف وصفهم:
وقال عبد اهلل بن
ُ
مل أر قو ًما ُّ
قط أشدَّ اجتها ًدا منهم ،أيدهيم كأهنا َث ِف ُن اإلبل((( ،ووجوههم
معلمة ِمن آثار السجود»(((.
((( البداية والنهاية ،ابن كثري (.)28/14

((( أخرجه مسلم ( ،748/2برقم .)1066

((( أخرجه البخاري ( ،200/4برقم  ،)3610ومسلم ( ،744/2برقم .)1064
ِ
مجع َث ِف ٍنة ،وهي ِمن البعري الركب ُة واألعضاء الغليظة التي تقع عىل األرض إذا
((( ال َّثف ُن ُ
استناخ .ينظر :لسان العرب (.)78/13

((( البداية والنهاية ،ابن كثري (.)28/14
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فمع شدَّ ة اجتهادهم يف العبادة إال َّأنم وقعوا يف بد ٍع منكرة استح ّلوا

هبا الدِّ ماء واألموال.

راب ًعا :جيب عىل املجاهدين عدم اخلروج عن املنهج القويم يف

قتاهلم ،كالفحش يف سبهم ،أو رميهم بالكفر ،أو النفاق -وإن رموا

هم خمالفهم بذلك -فالكفر حكم رشعي ال جيوز إطالقه إال بتحقق
رشوطه وانتفاء موانعه ،ويكون ذلك ِمن أهل العلم الراسخني.

التعرض
كام حيرم جتاوز احلدِّ املرشوع يف قتاهلم بالتعذيب ،أو اإلهانة ،أو ُّ
ملن ال جيوز قتاله ِمن نسائهم وأطفاهلم ،وقد سبقت فتوى حول (حكم

قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل)((( ،فكيف باملسلمني
املنحرفني؟

ولقتال هؤالء أحكام خاصة ليس هذا مكان بسطها.

خامسا :غاية قتال هذه الفئة أن ترجع عن بغيها وظلمها ،وذلك
ً

والكف عن تكفري اجلامعات املجاهدة
بسحب إعالن دولتهم املزعومة،
ّ

وقتاهلا ،وإرجاع ما اغتصبته منها ،واخلضوع للمحاكم الرشعية املستقلة،
واالرتداع عن األفعال الشنيعة ح ًقا ال ادعا ًء.

قال الطربي رمحه اهلل يف «تفسريه» لقوله تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﴾« :فإن َأ َبت إحدى هاتني الطائفتني اإلجاب َة إىل
((( سبقت يف اجلزء األول برقم ( ،)51ص (.)334
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حكم كتاب اهلل له وعليه ،وتعدَّ ت ما جعل اهلل ً
عدل بني خلقه ،وأجابت

األخرى منهام﴿ ،ﮦ ﮧ ﮨ﴾ يقول :فقاتلوا التي تعتدي ،وتأبى

ترجع إىل حكم اهلل
اإلجابة إىل حكم اهلل ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ حتى
َ

الذي حكم يف كتابه بني خلقه»(((.

سادسا :جيب عىل املجاهدين أن ال ينرصفوا إىل هذا القتال ب ُك ِّليتهم،
ً

فينشغلوا به عن قتال العصابات الباطنية واألحزاب الرافضية ،فام خرج

من خرج يف سبيل اهلل ،وال تشكَّلت هذه الكتائب واأللوية إال إلسقاط
النظام النصريي الكافر الفاجر ،فليقدَّ ر لكل أمر قدره.

كام جيب عىل العلامء وطلبة العلم مواجهة الغلو وكشف شبهات

الغالة ،مهام تباينت أسامؤهم واختلفت أفكارهم ،وحوار من انجرف إىل

ذلك َمن الشباب باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ فهذا واجب الوقـت الذي

ال ينبغي السكوت عنه؛ فخطر الغلو يف الدين ال يقل عن خطر أنظمة
الكفر والطغيان ،قال ابن عساكر رمحه اهلل« :ولو أمكن اهلل اخلوارج ِمن

رأهيم لفسدت األرض ،وقطعت السبل ،وقطع احلج من بيت اهلل احلرام،
وإ ًذا لعاد أمر اإلسالم جاهلية حتى يعود الناس يستغيثون برؤوس اجلبال

كام كانوا يف اجلاهلية»(((.

((( تفسري الطربي (.)292/22
((( تاريخ دمشق (.)383/63
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وأخريا:
ً

نقول لألمة اإلسالمية مجعاءَّ :
إن جهاد إخوانكم يف سورية بخري

إن شاء اهللَّ ،
متايزا يف الصفوف ،واحتا ًدا يف
وإن هذه املحن لن تزيده إال ً
َّ
تقعدن بكم هذه األحداث عن االستمرار يف نرصة إخوانكم
الكلمة ،فال

من املجاهدين الصادقني.

وهلل دركم يا أهل الشام فقد اجتمع عليكم أهل الكفر والنفاق من

الباطنية والرافضة ،وأهل البغي والعدوان من الفرق الضالة ،وأرادكم
ِ
يتكم أعاملكم.
اهلل حر ًبا لكل هؤالء ،واهلل معكم ولن َ
اللهم انرص املجاهدين ،واخذل الكفرة املجرمني واملبتدعني الضالني،

ور ّد املسلمني إىل دينك ر ًّدا ً
مجيل ،إنك عىل كل يشء قدير ،وباإلجابة
جدير.

واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
ِ
بالعال ،ولكن لدي بعض االستفسارات عن هذه الفتوى:
أنا لست
 -1بني اهلل سبحانه وتعاىل باآلية الكريمة (وإن طائفتان) ثم ذكر (فقاتلوا) أال يدل ذلك
عىل عدم ترك القتال بني الطائفتني بشكل فردي والتوحد لقتاهلا؟
 -2كيف تصدرون فتوى فردية دون اجتامع كلمة األمة واهليئات الرشعية؟

 -3هل مجيع من يقاتل مع (الدولة) هم جماهدون أم هناك الكثري من العصابات وجتار
=
املخدرات واحلروب؟
30

الجـزء الثانـي

=  -4أمل حين الوقت لتوحيد الصفوف؟
 -5ما وجهة نظركم ووجهة نظر جبهة النرصة من (الدولة) وأذرعها بالعراق؟ هل الدولة
يف العراق جماهدة ويف الشام باغية؟ أليس هذا كي ً
ال بمكيالني؟
ساحموين علامءنا األفاضل ولكن هذه وجهة نظري مع أين ضد وجود (الدولة) بوضعها
احلايل ،وإنام أنا مع توحيد الصفوف لوأد الفتنة.
جواب املكتب العلمي:
نتفق معك أن الوضع احلايل فيه حرج ومشقة عىل اجلميع يف مواجهة هذا التنظيم أثناء
حماربة النظام ،لكنه موقف اضطر اجلميع خلوضه كام هو معروف .وهذه إجابة أسئلتك:
 -1األصل أن القتال والتوقف عنه للمجموع ،لكن قد تعتزل بعض األطراف أو األشخاص
هذا القتال اجتها ًدا ،وإن كان االجتهاد هنا غري صحيح ،لكنه ال يلغي مرشوعية القتال.
 -2وهذه الفتوى صدرت عن عدد من اهليئات الرشعية ،وسبق أن صدرت مواقف شبيهة
تفرد يف هذه الفتوى.
عن عدد من اهليئات املحلية والفصائل املجاهدة ،فال ّ
 -3ربام يكون هناك من يقاتل تنظيم (الدولة) ألهداف غري مرشوعة ،أو قد تلبس ببعض
املخالفات ،وهذا ال يلغي مرشوعية قتاهلا النحرافاهتا واعتداءاهتا ،وإال لقيل مثل ذلك يف
قتال النظام.
 -4وتوحيد الصفوف أمر مطلوب ،نسأل اهلل أن يوفق املجاهدين له.
 -5هذه الفتوى خمتصة ببيان ترصفات تنظيم الدولة كام ظهرت لنا يف (سورية) وغري معنية
بأي أمر آخر.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
أرجو اإلجابة عىل سؤالني:
ً
أول :الفتوى ليست حاسمة ،هل هم يأخذون حكم الفئة الباغية أم حكم اخلوارج؟
وملاذا؟ وما هو حكم أمواهلم وأرساهم وغريها يف كل حال؟
دائم عن األحداث يف إصدار الفتاوى ،نحن اآلن حمارصون يف ريف
ثان ًيا :ملاذا التأخر ً
حلب الشاميل ولقي الناس من هذا التنظيم الويالت ،ومل يصدر بعد بيان مفصل بشأهنم= ،
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= ومن قبل ذلك اغرت الناس هبم ،ومنهم من هلك بجهله لعدم وجود العلامء الذين ير ّدون
حججهم.
يا إخوة نحن يف مناطقنا ال يوجد علامء ،ونحن عندنا شباب جماهدون شجعان كاألسود،
ولكن ينقصنا العلامء ،فلذلك نرجو دعمنا هبذا اجلانب بشكل جدي ،ملاذا ال يأيت علامء
منكم إلينا يف املناطق املحررة ،ويقيمون بيننا ويعلمون الناس وحيتكّون هبم؟! اهليئة
الرشعية عندنا ضعيفة وال يوجد َمن يعتدّ بعلمه ،وال يوجد من عنده القدرة عىل التأصيل
الرشعي للنوازل ،نرجو االستجابة هلذا النداء.
جواب املكتب العلمي:
أوالً :ركّزت الفتوى واعتنت بتوضيح نقطتني اشتدّ ت احلاجة إليهام يف الوقت احلايل ،وكثر
النقاش واجلدال فيهام :األوىل :بيان أن قتال هذا التنظيم ليس من قتال الفتنة التي هنى
الشارع عن االشرتاك فيها ،والثانية :مرشوعية قتاهلم وصد اعتدائهم وظلمهم ملا احدثوه
من اعتداء عىل اآلمنني بالتكفري واستباحة الدماء واألموال.
وقد ب َّينت يف الفقرة الثانية الصفات التي اجتمعت يف هذه اجلامعة ومنها مشاهبة أفعال

اخلوارج األولني.
توضح سائر أحكام هذه اجلامعة ،كفتوى (هل تنظيم «الدولة
[ثم صدرت فتاوى تفصيلية ِّ
اإلسالمية» من اخلوارج؟ ) ،برقم ( ،)19وستأيت ص ( ) ،وفتوى ( ) ،برقم  ،وستأيت ص
( ) .] ...
ثان ًيا :يف مثل هذه األمور اخلطرية والتي هلا ما بعدها ،وترتتب عليها آثار عظيمة ،ال يمكن
التعجل بإصدار فتاوى ومواقف إال بعد التأكد التام من الوقائع عىل األرض ،واآلثار املرتتبة
عليها ،وهذا ما حصل يف هذه الفتوى؛ فقد اجتمع عدد من املؤسسات العلمية وتباحثوا
األمر بعد التواصل مع أصحاب العالقة عىل األرض وأخذ املعلومات والتفاصيل منهم،
ثم صدرت الفتوى.
واهلل أعلم.
السؤال الثالث:
يا إخواننا فتواكم فيها قصور ظاهر وخلط يف التأصيل ،خاصة أول نقطة ،وبرت كالم =
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= الطربي [بقية تفسريه اآلية يعارض ما قررمتوه] ،وترك النقل من تفسريه املتداول عند
اجلميع إىل نقل جزء من كالمه يف مسألة حساسة من تفسري القرطبي [بعده بمئات السنني]
ودون توثيق املوضع .فليتكم تراجعوهنا.
جواب املكتب العلمي:
تأصيل املسألة هنا ليس من كالم الطربي وحده ،بل هو منهج أهل السنة يف التعامل مع
الفئة الباغية املعتدية ،ويف الفتوى جزء من األدلة الرشعية ونقول عن عدد من أهل العلم،
وللمزيد يمكنكم الرجوع لكتب الفقه والعقيدة يف تأصيل هذه املسألة.
أما كالم اإلمام الطربي املنقول فهو نص يف أن القتال إن مل يكن قتال فتنة فهو جائز ،والكف
عنه غري مرشوع ،وقد أطال اإلمام القرطبي يف التأصيل هلذه املسألة ،وهذا كالمه يف تفسريه
( )317/16وفيه النقل عن الطربي:
«الثالثة :يف هذه اآلية دليل عىل وجوب قتال الفئة الباغية املعلوم بغيها عىل اإلمام أو عىل
أحد من املسلمني .وعىل فساد ِ
قول َمن منع من قتال املؤمنني ،واحتج بقوله عليه السالم:
كفرا لكان اهلل تعاىل قد أمر بالكفر ،تعاىل
(قتال املؤمن كفر) .ولو كان قتال املؤمن الباغي ً

اهلل عن ذلك! وقد قاتل الصديق  من متسك باإلسالم وامتنع من الزكاة ،وأمر أال ُيتبع
ٍّ
ٍ
جريح ،ومل حتل أمواهلم ،بخالف الواجب يف الكفار.
مول ،وال ُيهز عىل
وقال الطربي :لو كان الواجب يف كل اختالف يكون بني الفريقني اهلرب منه ولزوم املنازل
ملا أقيم حد وال أبطل باطل ،ولوجد أهل النفاق والفجور ً
سبيل إىل استحالل كل ما حرم
اهلل عليهم من أموال املسلمني وسبي نسائهم وسفك دمائهم ،بأن يتحزبوا عليهم ،ويكف
املسلمون أيدهيم عنهم ،وذلك خمالف لقوله عليه السالم( :خذوا عىل أيدي سفهائكم)».
كام نقل كالمه هذا اإلمام ابن حجر يف فتح الباري ،وغريمها ،ولعله مما وقفا عليه من كتبه
مما مل يصل إلينا ،أو مل يكن يف تفسريه ،أو نقاله باملعنى والتلخيص.
أما كالمه يف كتابه يف التفسري ( )357/21فهو بنحو هذا الكالم ،حيث قال:
“يقول تعاىل ذكره :وإن طائفتان من أهل اإليامن اقتتلوا ،فأصلحوا أهيا املؤمنون بينهام
بالدعاء إىل حكم كتاب اهلل ،والرضا بام فيه هلام وعليهام ،وذلك هو اإلصالح بينهام بالعدل
اها َع َل ْ
األخ َرى) يقول :فإن أ َبت إحدى هاتني الطائفتني اإلجابة إىل =
( َفإِ ْن َب َغ ْت إِ ْحدَ ُ َ
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=حكم كتاب اهلل له ،وعليه وتعدّ ت ما جعل اهلل عدال بني خلقه ،وأجابت األخرى منهام
﴿ﮦ ﮧ ﮨ﴾ يقول :فقاتلوا التي تعتدي ،وتأبى اإلجابة إىل حكم اهلل﴿ ،ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ﴾ يقول :حتى ترجع إىل حكم اهلل الذي حكم يف كتابه بني خلقه﴿ ،ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ﴾ يقول :فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم إىل الرضا بحكم اهلل
يف كتابه ،فأصلحوا بينها وبني الطائفة األخرى التي قاتلتها بالعدل:
يعني باإلنصاف بينهام ،وذلك حكم اهلل يف كتابه الذي جعله عدال بني خلقه.
وينحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل».
ثم ذكر ً
أقوال وروايات عديدة يف ذلك.
واهلل أعلم.
السؤال الرابع:
قولكم بجواز قتال الفئة الباغية مع عدم وجود إمام خطأ ،وفيام ييل أقوال أهل العلم:
قال ابن زيد« :هذا أمر من اهلل أمر به الوالة...وال يقاتل الباغية إال اإلمام» رواه ابن جرير
بسند صحيح ،وقال ابن عباس« :حق عىل إمام املؤمنني» رواه ابن جرير بسند جيد.
 ﴿ﮦ ﮧ ﮨ﴾ ،قال ابن تيمية« :املأمور هو غري املبغي عليه» االستقامة (.)34/1 ذهب بعض العلامء [كاألوزاعي والكيا اهلرايس يف أحكام القرآن ( ] )382/4إىل أنضابط التفريق بني األمر بقتال الباغية يف اآلية ،وأدلة النهي عن قتال الفتنة هو وجود اإلمام
أو عدمه.
فمن األخطاء املعارصة يف التفسري :تفسري﴿...ﮦ ﮧ ﮨ﴾ باألمر بعودة إحدى
الطائفتني املسلمتني التي ليس فيها اإلمام إىل مقاتلة األخرى.
جواب املكتب العلمي:
ً
أول :اجلواب عن قول ّ
إن املأمور بقتال البغاة هو اإلمام ال غري:
 -1أن قتال البغاة من فروض الكفايات التي خاطب اهلل هبا عموم املسلمني بقوله﴿ :ﮦ
يتوجه إليه هذا اخلطاب اإلمام الذي نصبه املسلمون عليهم حلفظ
وأول من ّ
ﮧ ﮨ﴾ّ ،
ِ
الدين ،وسياسة الدنيا به ،ومن حفظ الدين القيام بفروض الكفايات من اجلمع واجلامعات
=
واحلدود والقصاص وقتال البغاة واخلوارج وغريها...
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= لكن إذا غاب اإلمام مل جيز تعطيل تلك الفروض بذلك ،بل جيب عىل املسلمني ممثلني
بعلامئهم وأهل احلل والعقد فيهم أن يقوموا بتلك الواجبات الرشعية حسب الطاقة
والقدرة ،مع مراعاة الضوابط والقواعد الرشعية املتعلقة بذلك.
ٍ
قال اجلويني يف غياث األمم ص (ُّ :)276
تعي عىل ملتزمي
«كل واقعة وقعت يف اإلسالم ّ
اإلسالم أن يقيموا أمر اهلل فيها ،إ ّما بأنفسهم إذا فقدوا من يليهم ،أو بأن يتبعوا أمر واليهم».
وقال ص (« :)275لو فرضنا خلو الزمان عن مطاع ،لوجب عىل املكلفني القيام بفرائض
الكفايات ،من غري أن يرتقبوا مرج ًعا».
والزم هذا القول تعطيل الكثري من األحكام التي تتعلق باجلهاد يف سورية يف الوقت احلايل،
كالفصل يف األرسى ،والغنائم ،وأحكام اجلاسوس ،وغري ذلك من أمور القضاء ،وكلها
من األحكام السلطانية التي ليس لألفراد أن يقوموا هبا يف األصل.
لكن يف غياب اإلمام يقوم العلامء وطلبة العلم وأهل الشوكة بام يقدرون عليه كام سبق بيانه.
 -2كام أن ما ذكره بعض أهل العلم من وصف البغاة بأهنم من خرجوا عىل اإلمام ،فهذا
شامل جلميع أصنافهم وأفعاهلم؛ َّ
ً
فإن من
وصف لبعض أصناف البغاة ،وليس وص ًفا
البغي ما يكون باخلروج عىل مجاعة املسلمني ،وإن مل يكن هلم إمام ،قال القرطبي يف تفسريه
(« :)317/16الثالثة :يف هذه اآلية دليل عىل وجوب قتال الفئة الباغية املعلو ِم بغيها عىل
اإلمام أو عىل أحد من املسلمني».
وقال ابن مفلح يف الفروع (« :)173/10وقيل للقايض-يعني أبا يعىل :-جيوز قتال البغاة
إذا مل يكن هناك إمام؟ فقال :نعم ،ألن اإلمام إنام أبيح له قتاهلم ملنع البغي والظلم ،وهذا
موجود بدون إمام».
ومن البغي رفض الصلح واالمتناع من التحاكم للرشع ،قال الطربي يف تفسريه
(« :)357/21يقول تعاىل ذكره :وإن طائفتان من أهل اإليامن اقتتلوا ،فأصلحوا أهيا
املؤمنون بينهام بالدعاء إىل حكم كتاب اهلل ،والرضا بام فيه هلام وعليهام ،وذلك هو اإلصالح
بينهام بالعدل ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ يقول :فإن أبت إحدى هاتني الطائفتني
اإلجابة إىل حكم كتاب اهلل له ،وعليه وتعدت ما جعل اهلل عدال بني خلقه ،وأجابت
األخـرى منهـام ﴿ﮦ ﮧ ﮨ﴾ يقـول :فقـاتلـوا التي تعتـدي ،وتـأبى اإلجـابة إىل=
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= حكم اهلل ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ يقول :حتى ترجع إىل حكم اهلل الذي حكم يف كتابه
بني خلقه ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ يقول :فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم
إىل الرضا بحكم اهلل يف كتابه ،فأصلحوا بينها وبني الطائفة األخرى التي قاتلتها بالعدل:
يعني باإلنصاف بينهام .وذلك حكم اهلل يف كتابه الذي جعله عدال بني خلقه وبنحو الذي
قلنا يف ذلك قال أهل التأويل».
 -3ليس من رشط حتقق وصف البغي وجود اإلمام لعموم اآلية ،فلفظ « :طائفتان» نكرة
يف سياق الرشط ،وفهم العلامء لآلية عىل عمومه ،ومل ينص أحد من املفرسين عىل أن اآلية
خاصة بالبغاة عىل اإلمام ،وما يذكره املصنفون يف الفقه هو اصطالح لبعض البغاة ،ومل
يقصدوا حرص البغي فيهم ،كام سبق يف كالم القرطبي.
ثان ًيا :اجلواب عن قول َّ
إن املخاطب بقتال الباغية هو غري املبغي عليه:
ما نقلتَه ِمن قول ابن تيمية« :املأمور هو غري املبغي عليه» هل معناه ّ
أن الطائفة املظلومة
املبغي عليها ليس هلا أن تدافع عن نفسها؟ وجيب عليه أن تعتزل الفتنة ،وتستسلم للقتل
كام ُيفهم من كالمك؟!

هذا ما مل يقصده ابن تيمية يف كالمه ،عالوة عىل خمالفته لنصوص الكتاب والسنة التي فيها
مرشوعية رد العدوان ،ودفع الصائل ممن جاء به.
وتوضيح ذلك :أن اهلل تعاىل ذكر يف آية البغي ثالثة أطراف ،طرفان متقاتالن ،وبقية
ُ
املؤمنني ،فوجه اخلطاب يف اآلية لبقية املؤمنني أن يقوموا بواجب رد الطائفة الباغية عن
بغيها ،ولكن ملاذا مل يتوجه اخلطاب للطائفة املبغي عليه؟
اجلواب واضح ،وهو أن الطائفة املبغي عليها ِ
مباش ٌة لقتال الباغي ،ور ّد البغي عنها ،فال
حاجة لتوجيه اخلطاب إليها ،بل املطلوب توجيه اخلطاب ّ
لكل من يبلغه هذا اخلطاب من
املؤمنني أن ينرصوا تلك الطائفة املظلومة وير ّدوا عنها البغي.
ِ
واضحا ،حيث قال« :واملأمور بالقتال هو
لوجدت ذلك
ولو أنك أكملت كالم ابن تيمية
َ
ً
املبغي عليه ،أمر بأن يقاتل الباغية حتى ترجع إىل الدين ،فقتاهلا من باب اجلهاد ،وإعانة
غري
ّ
ُ
املظلوم املبغي عليه».
ِ
التفسري
وعىل ذلك فقولكم« :فمن األخطاء املعارصة يف
تفسري﴿...ﮦ ﮧ ﮨ﴾=
ُ
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=باألمر بعودة إحدى الطائفتني املسلمتني التي ليس فيها اإلمام إىل مقاتلة األخرى» .ليس
يف حمله؛ ّ
واألمر يف
ألن قتاهلا رشعي ،وليس فيه عودة ،بل هو استمرار للقيام بالواجب،
ُ
اآلية لبقية املؤمنني عىل إعانتها والوقوف معها كام سبق ،ولو قال ٌ
قائل :إهنا داخلة يف عموم
املخاطبني بقوله﴿ :ﮦ﴾ مل يكن بعيدً ا؛ ألهنم من املؤمنني ،وهم أوىل َمن يقوم هبذا
الواجب.
ثال ًثا :املنازعة يف إطالق وصف البغاة عىل تنظيم (الدولة):
ٌ
استدالل باخلالف ،واخلالف
 -1استداللك بام نقلته عن األوزاعي والكيا اهلرايس هو
ليس بدليل ،وال حجة رشعية.
ِ
ُ
حج ٌة
االختالف حج ًة،
قال اخلطايب يف أعالم احلديث (« :)2092/3وليس
ُ
السنّة ّ
وبيان ُّ
عىل املختلفني ِمن األولني واآلخرين» ،وقال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله
ِ
برص له،
(« :)922/2االختالف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء األمة إال َمن ال َ
وال معرفة عنده ،وال حج َة يف قوله».
فمجرد وجود قول لعامل خيالف ما قرره بقية أهل العلم فال عربة به ما مل يقم احلجة عليه،
ّ

وقد ذكر العلامء قول العلامء األوزاعي ،وب ّينوا ضعفه ،قال ابن حجر يف الفتح (:)31/13
كل ٍ
«وفصل آخرون فقالواُّ :
قتال وقع بني طائفتني من املسلمني حيث ال إمام للجامعة
ّ
ِ
ممنوع ،وتنزل األحاديث التي يف هذا الباب وغريه عىل ذلك ،وهو قول
فالقتال حينئذ
ٌ
واجب
وإنكار املنكر
والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها االبتالء،
ٌ
األوزاعي .قال الطربيّ :
ُ
عىل ِّ
املحق أصاب ،ومن أعان املخطئ أخطأ ،وإن أشكل األمر
كل َمن قدر عليه ،فمن أعان َّ
فهي احلالة التي ورد النهي عن القتال فيها».
الصحابة والتابعني وعامة علامء
وقال النووي يف رشح مسلم (« :)10/18وقال
معظم ّ
ُ
نرص املحق يف الفتن ،والقيام معه بمقاتلة الباغني ،كام قال تعاىل﴿ :ﮦ
اإلسالم :جيب ُ
ُ
املحق ،أو عىل
األحاديث عىل َمن مل يظهر له
ُتأول
ّ
الصحيح .وت ّ
ﮧ ﮨ﴾ اآلية ،وهذا هو ّ
َ
تأويل لواحدة منهام .ولو كان كام قال األولون لظهر الفساد ،واستطال
طائفتني ظاملتني ال
ُ
أهل البغي واملبطلون».
ُّ
=
ويدل عىل ضعف هذا القول كذلك:
37

فتــاوى الثــورة الســورية

= أ -أن لفظ اآلية عام يف كل طائفتني مقتتلتني من املؤمنني ،سواء كان ذلك يف وجود اإلمام
أو عدمه ،فقرص داللة اآلية عىل ذلك حتكم يفتقر إىل الدليل.
أن املفرسين فهموا اآلية عىل عمومها ،ومل يقيدوها بوجود اإلمام ،أو ّ
بّ -
بأن هذا الواجب
يسقط إذا فقد اإلمام أو ّ
أخل هبذا الواجب.
 -2من املهم التنبه إىل َّ
أن الفتوى مل تقترص يف وصف تنظيم (الدولة) بالبغي فحسب،
أمورا منها االعتداء عىل معصومي الدم واملال ،واالجتامع عىل الباطل
بل ذكرت أنَّه مجع ً
واالمتناع من االنقياد للحق ،وسلوك مسلك اخلوارج يف العقائد واألفعال ،باإلضافة
للبغي ،وهبذا فقد فاقوا اخلوارج األولني يف الصفات واجلرائم ،واألدلة الرشعية وأقوال
أهل العلم فيمن اتصف بصفة من هذه الصفات واضح ومعلوم.
فاالقتصار عىل وصفهم بالفئة الباغية كام ذكرها الفقهاء يف أحكام البغاة غري صحيح.
واهلل أعلم.
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هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟

(((

السؤال:

ينترش بني بعض الكتائب ،ويف املجالس ،وعىل صفحات

الشبكة بصورها املختلفة إطالق القول بتكفري َمن يوايل
الكفار ،ومنهم من ينقل اإلمجاع عىل ذلك .فهل هذا الكالم
صحيح؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  29ربيع اآلخر 1435هـ ،املوافق 2014/3/1م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل

وااله ،أما بعد:

فمواالة الكفار من اجلرائم الكبرية ،وهي لفظ يطلق عىل ُشعب

متعددة ،منها ما يصل للكفر ،ومنها ما هو دون ذلك ،وتفصيله كام ييل:
ُطلق املواال ُة والوالية يف ال ّل ِ
ٍ
ً
معان
غة وكال ِم أهل العلم عىل
أول :ت ُ

عديدة ،منها :ال ُقرب ،والدُّ ّنو ،واملحبة ،والنُّرصة ،واملتابعةّ ،
ويدل كال ُم
ُ
ُ
أهل العلم عىل ّ
وامليل القلبي.
أن هذه األفعال منشؤها املحب ُة
ِ
ِ
أن َ
ُ
املواالة هي املحب ُة ،كام ّ
املعاداة
أصل
«أصل
قال ابن تيمية رمحه اهلل:

ّقارب واالت َ
البغضَّ ،
ّفاق ،والتّباغض يوجب
ّحاب
ُ
يوجب الت َ
ُ
فإن الت َّ
التّباعدَ واالختالف»(((.

ُ
يدخل يف
وينشأ عن احلب والبغض ِمن أعامل القلوب واجلوارح ما
حقيقة املواالة واملعاداة ،كالنُّرصة واملعاونة ،واملظاهرة ،وغري ذلك ِمن

األعامل.

حرم اهلل مواالة الكافرين وزجر عنها ،وجعلها سب ًبا لسخط
وقد ّ

الرمحن ،فقال تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
((( قاعدة يف املحبة ص (.)198
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ﮛ﴾ [املائدة.]80:

ثانيا :ال يصح التكفري بمطلق املواالةِ ،
فمن صور املواالة ما هو كفر
ً

خمرج من امللة باالتفاق ،ومنها ما ال يصل إىل درجة الكفر ،ومنها ما اختُلف

كفرا أو ال؟
فيه :هل يكون ً

وهذا التفريق جار عىل أصول أهل السنة ،كام دلت عىل ذلك النصوص

الرشعية ،وفهم علامء األمة.

ومن الصور التي تناوهلا أهل العلم يف هذا الباب:

أ -اتفق ُ
أهل العلم عىل ّ
بالرضا عن
أن املواال َة التامة الكاملة للك ّفار ّ
ِ
ظهور الكفر عىل اإلسالم ،ونحو
حب
دينهم ،أو تصحيح مذهبهم ،أو ِّ

ِ
الردة واخلروج ِمن امللة.
ذلك ،من موجبات ّ

قال اإلمام الطربي رمحه اهلل عند تفسريه لقوله تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾

[آل عمران]28:

«ال تتخذوا أهيا

وأنصارا توالوهنم عىل دينِهم ،وتظاهروهنم عىل
ظهرا
املؤمنون
ً
الكفار ً
َ
املسلمني من دون املؤمنني ،وتدلوهنم عىل عوراهتم؛ فإنه َمن يفعل ذلك،
فليس ِمن اهلل يف يشء ،يعني بذلك :فقد برئ ِمن اهلل ،وبرئ اهلل منه

بارتداده عن دينه ،ودخوله يف الكفر»(((.
((( تفسري الطربي (.)313/6
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وقال املاوردي رمحه اهلل« :والثاين :مواالهتم يف الدّ ين فإنه منهم يف

حكم الكفر ،وهذا قول ابن عباس»(((.

وقال ابن اجلوزي رمحه اهللَ « :من يتوهلم يف الدّ ين ،فإنه ِمنهم يف

الكفر»(((.

وقال ّ
الشنقيطي رمحه اهلل« :ويفهم من ظواهر هذه اآليات أن من توىل

اختيارا ،رغبة فيهم أنه كافر مثلهم»(((.
الكفار عمدً ا
ً

ب -ذهب عامة العلامء إىل ّ
التجسس للك ّفار عىل املسلمني ِمن
أن
َ
الكبائر واملعايص التي ال ُترج ِمن امللة ،مع ّ
أن اهلل سامه يف كتابه مواالة

بقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﴾ [املمتحنة.]1:

وقد استدلوا لذلك بحديث حاطب  حينام كاتب ً
قريشا بمسري

صنعت؟)،
حاطب ما محلك عىل ما
النَّبي ﷺ إليهم ،فسأله النَّبي ﷺ( :يا
َ
ُ

كفرا وال ارتدا ًدا عن اإلسالم ،وإنام فعله
فذكر
ُ
حاطب  أنه مل يفعله ً
قريش يدفع هبا عن ِ
ٍ
أهله ،فقال النَّبـي( :لقد صدقكم)،
ليكون له يدٌ عندَ
ُ
خريا)(((.
ويف لفظ( :وال تقولوا له إال ً
((( تفسري املاوردي (.)46/2
((( زاد املسري (.)558/1

((( أضواء البيان (.)413/1

((( أخرجه البخاري ( ،59/4برقم  ،)3007ومسلم ( ،1941 /4برقم .)2494
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قال اإلمام الشـافعي رمحه اهلل« :وليـس الداللة عىل عورة مسـلم،

وال تأييد كافر بأن حيذر أن املسلمني يريدون منه غرة ليحذرها ،أو يتقدم
يف نكاية املسلمني بكفر ّبي»(((.

وقال اب ُن ب ّطال« :وفيهّ :
جتسسه
أن اجلاسوس قد يكون مؤمنًا ،وليس
ُ
مما ُيرجه ِمن اإليامن»(((.
وذكر نحو هذا املعنى اب ُن حجر ،والعيني ،والقسطالين رمحهم اهلل يف

رشوحهم عىل البخاري.

وقال اب ُن العريب« :من كثر تطلعه عىل عورات املسلمني ،وينبه عليهم،

ويعرف عدوهم بأخبارهم مل يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض

دنيوي ،واعتقاده عىل ذلك سليم ،كام فعل حاطب حني قصد بذلك اختاذ
الردة عن الدّ ين»((( ،ومثله القرطبي(((.
اليد ،ومل ينو ّ

وقال النّووي رمحه اهلل« :وفيه ّ
وغريه ِمن أصحاب
اجلاسوس
أن
َ
َ
ّ
الذنوب الكبائر ال يكْفرون بذلك ،وهذا اجلنس كبري ٌة قط ًعا؛ ألنه يتضمن
إيذاء النَّبـي ﷺ ،وهو كبري ٌة بال شك»(((.

((( األم (.)264/4

((( رشح صحيح البخاري البن بطال (.)163/5
((( أحكام القرآن (.)225/4

((( تفسري القرطبي (.)52/18

((( رشح النووي عىل مسلم (.)55/16
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ٍ
ُ
حاجة
للرجل موادهتم لرح ٍم أو
وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :وقد
حتصل ّ
كافرا كام حصل ِمن حاطب بن
فتكون ذن ًبا ينقص به إيامنُه ،وال يكون به ً

أيب بلتعة ملا كاتب املرشكني ببعض أخبار النَّبي ﷺ وأنزل اهلل فيه ﴿ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ

﴾»(((.

وقال ابن القيم رمحه اهلل يف فوائد قصة الفتح« :وفيها :جواز قتل

مسلم ..وفيها :أن الكبرية العظيمة مما دون الرشك قد
اجلاسوس وإن كان ً

مكفرا بشهوده
تكفر باحلسنة الكبرية املاحية ،كام وقع اجلس من حاطب
ً
بدرا»(((.
ً

ِ
نص عىل ِ
كفر اجلاسوس املسلم بمجرد
نعلم أحدً ا من أهل العلم َّ
وال ُ

نص اإلما ُم الشافعي عىل ّ
غري معترب،
أن
َ
اجلس ،بل ّ
ّ
اخلالف يف تكفريه ُ
ِ
ُفر ّ ٍ
بأنواعه ليس بك ٍ
فإنه بعدما ّبي ّ
«أقلت هذا
بي ُسئل:
ّجسس
أن الت
َ
َ
مسلم َع ِل َمه عندي ْ
أن خيال َفه بالسنّة
قياسا؟ قال :قلتُه بام ال يسع
ً
ربا أم ً
خ ً
املنصوصة بعد االستدالل بالكتاب»(((.

اخلالف بني أهل العلم يف حكم منارصة الكفار وإعانتهم
جـ  -وقع
ُ

((( جمموع الفتاوى (.)523/7
((( زاد املعاد (.)372/3
((( األم (.)264/4
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يف حرهبم عىل املسلمني بالنّفس أو املال أو الرأي أو غري ذلك ،إذا مل تكن
مواال ًة تا ّم ًة ،وال ح ًبا لدينهم ،وذلك عىل اجتاهني:

االجتاه األولَّ :
أن جمرد منارصة الكفار عىل املسلمني ِمن موجبات

ألن ظاهر القرآن الكريم ّ
الردة واخلروج من امللة؛ ّ
يدل عىل كفر َمن يبذل
املواالة للكافرين ،باألعامل الظاهرة ِمن النرصة واإلعانة واملظاهرة:
قال الطربي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﴾:

«فإن من توالهم ونرصهم عىل املؤمنني ،فهو من أهل دينهم وملتهم؛
فإنه ال يتوىل متول أحدً ا إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض ،وإذا رضيه
وريض دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه ،وصار حكمه حكمه»(((.

اجلصاص« :وإن كان اخلطاب للمسلمني فهو إخبار بأنه كافر
وقال ّ

مثلهم بمواالته إياهم»(((.

«وصح أن قول اهلل تعاىل ﴿ﭟ ﭠ ﭡ
وقال اب ُن حزم رمحه اهلل:
ّ

ﭢ ﭣﭤ ﴾ إنام هو عىل ظاهره بأنه كافر من مجلة الكفار فقط ،وهذا َح ٌّق
تلف فِيه ِ
املسلمني»(((.
اثنان ِمن
ال َي ُ
َ
وقال العز بن عبد السالم رمحه اهلل﴿« :ﭢ ﭣﭤ ﴾ مث ُلهم يف الكفر،

((( كلمة حق ص (.)130

((( أحكام القرآن (.)555/2
((( املحىل (.)33/12
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قاله ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام»(((.

وقال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل يف بيان حكم التعاون مع اإلنجليز

ُ
بأي
والفرنسيني أثناء عدواهنم عىل املسلمني« :أما
التعاون مع اإلنجليزّ ،
نو ٍع ِمن أنـواع التّعاونّ ،
الصاح،
قل أو كثر ،فهو الر ّدة اجلاحمة ،والكفر ّ
تأول ،وال ينجي ِمن حكمه عصبية
ال ُيقبل فيه
اعتذار ،وال ينفع معه ّ
ٌ
محقاء ،وال سياسة خرقاء ،وال جماملة هي النفاق ،سواء أكان ذلك من
أفراد أو حكومات أو زعامء»(((.

االجتاه الثاينّ :
أن مواالة الكفار ومعاونتَهم عىل املسلمني ال تكون

كفرا بمجرد الفعل ما مل يصاحبها رىض بدينهم ،أو تصحيح مذهبهم،
ً
ِ
ظهور الكفر عىل اإلسالم ،ونحو ذلك.
حب
أو ُّ

قال السعدي رمحه اهلل يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭴﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ﴾ [املمتحنة« :]9 :إن ال ّظلم يكون بحسب التويل ،فإن
خمرجا عن اإلسالم ،وحتت ذلك ِمن املراتب
كفرا ً
كان تول ًيا تا ًما كان ذلك ً
ٌ
غليظ وما هو دونه».
ما هو

ّ
«ألن التويل التّام يوجب االنتقال إىل دينهم ،والتويل القليل
وقال:

((( تفسري العز بن عبد السالم (.)392/1
((( تفسري العز بن عبد السالم (.)392/1
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يتدرج شي ًئا فشي ًئا ،حتى يكون العبدُ منهم»(((.
يدعو إىل الكثري ،ثم ّ

وقال ابن عاشور رمحه اهلل عن قوله تعاىل ﴿ﭴ ﭵ﴾« :و َقد
تأوهلا املفرسون بأحد تأويلني :إِ ّما بحمل الوالية يف قوله﴿ :ﭴ
ﭵ﴾ عىل الوالية الكاملة التي هي الرىض بدينهم ،والطعن يف دين

اإلسالم ..،وإما بتأويل قوله﴿ :ﭴ ﭵ﴾ عىل التشبيه البليغ ،أي
فهو كواحد منهم يف استحقاق العذاب ....وقد اتفق علامء السنة عىل أن

ما دون الرضا بالكفر ،ومماألهتم عليه من الوالية ال يوجب اخلروج من
الربقة اإلسالمية ،ولكنه ضالل عظيم ،وهو مراتب يف القوة بحسب قوة
املواالة ،وباختالف أحوال املسلمني»(((.

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ« :ثان ًيا:

مواالة خاصة ،وهي مواالة الكفار لغرض دنيوي مع سالمة االعتقاد،

والردة كام حصل من حاطب بن أيب بلتعة يف
وعدم إضامر نية الكفر ّ
إفشاء رس رسول اهلل ﷺ يف غزو مكة كام هو مذكور يف سبب نزول سورة

املمتحنة».

وقال« :مسمى املواالة يقع عىل شعب متفاوتة ،منها ما يوجب

الردة وذهاب اإلسالم بالكلية ،ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر
((( تفسري السعدي ص (.)857

((( التحرير والتنوير (.)230/6
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واملحرمات»(((.

واستدل أصحاب هذا االجتاه أيضا بام سبق تقرير ُه من عدم تكفري

اجلاسوس املسلم بمجرد َج ِّسه ،مع ّ
التجسس لصالح الكفار عىل
أن
َ
ِ
سمه اهلل مواال ًة يف كتابه.
املسلمني من أعىل درجات اإلعانة ،وقد ّ

«وأيضا ال يقاتل معهم
فيمن يقاتل املسلمني مع التتار:
ً
وقال ابن تيمية َ
ٍ
زنديق».
مبتدع ،أو
فاسق ،أو
غري
ٌ
مكره إال ٌ
ٌ
ّ
فحكمه
«وكل َمن قفز إليهم ِمن أمراء العسكر وغري األمراء
وقال:
ُ
حكمهم ،وفيهم ِمن الر ّدة عن رشائع اإلسالم بقدْ ِر ما ارتدَّ عنه ِمن
ُ
رشائع اإلسالم»(((.

وقال أبو حيان األندليس رمحه اهلل« :ومن توالهم بأفعاله دون معتقده

وال إخالل بإيامن فهو منهم يف املقت واملذمة ،ومن توالهم يف املعتقد فهو

منهم يف الكفر»(((.

تقريره ِمن التّكفري ببعض صور املواالة إنام هو يف التّكفري
ثال ًثا :ما سبق ُ
َ ِ
ِ
وبيان ّ
احلكم
الردة ،وأما
أن هذا
املط َلق،
ُ
الفعل من املكفرات وموجبات ّ
عىل معني بالكفر والر ّدة بإطالق ،فال جيوز؛ إذ ال بدّ ِمن توافر الرشوط
((( الدرر السنية (.)342/8

((( جمموع الفتاوى (.)530/28
((( البحر املحيط (.)291/4
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وانتفاء املوانع ،كام هي قاعدة أهل السنة واجلامعة يف باب التكفري ،خال ًفا

ألهل الغلو.

عذرا
كام د ّلت النصوص وأقوال العلامء عىل اعتبار اإلكراه والتأويل ً

َ
حلوق الوعيد ،فال ي ْك ُف ُر َمن كان مع الك ّفار
رشع ًيا يف باب املواالة يمنع
متأول.
مكر ٌه ،أو ّ
يف ص ِّفهم وهو َ

َ
اجليش الذي
فعن أم سلمة ريض اهلل عنها ،عن النَّبي ﷺ أنّه ذكر

ُيسف هبم ،فقالت أم سلمةّ :
املكره!» ،قال( :إهنم ُيبعثون
«لعل فيهم َ
عىل ن ّياهتم)(((.
ٍ
كارها؟!)(((.
بمن كان ً
ويف رواية ملسل ٍم( :فكيف َ

وعند البخاري من حديث عائشة ريض اهلل عنها( :وفِ ِيهم َأسوا ُقهم،
ليس ِمن ُْهم)(((.
و َمن َ
ُ
األحاديث عىل أن الذين خيرجون للقتال يف صفوف
فد ّلت هذه

العدو متفاوتون ،وفيهم املجبور ،وفيهم الكاره ،وفيهم املستبرص ،وهم
راجع إىل النِّ َّي ِة.
فاألمر
خمتلفون يف احلكم ،ويبعثون عىل ن ّياهتم
ٌ
ُ
قال ابن تيمية« :وليس ألحد ْ
أن يكفر أحدً ا ِمن املسلمني وإن أخطأ

((( أخرجه سنن الرتمذي ( ،469/4برقم  ،)2171وابن ماجه ( ،1351/2برقم
.)4064
((( صحيح مسلم ( ،2208/4برقم .)2882
((( صحيح البخاري ( ،65/3برقم .)2118

49

فتــاوى الثــورة الســورية

وغلط حتى تقام عليه احلجة ،وتبني له املحجة ،ومن ثبت إسالمه بيقني مل
يزل ذلك عنه بالشك؛ بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة»(((.

متأوال يف القتال أو التّكفري مل َيك ُفر بذلك»(((.
وقال« :إذا كان
املسلم ّ
ُ
رابعا :ليـس ِمن مواالة الكفـار يف ٍ
يشء اللقا ُء هبم ،أو مفاوضتهـم،
ً

أو التعاون معهم عىل مصلحة مشرتكة فيها خري للمسلمني ،فهذه الصور
أصلً ،
وأشباهها ال تدخل يف مواالة الكفار ً
فضل عن جعلها ِمن املواالة
ُ
املك ّفرةً ،
فضل عن تكفري املعينني هبا ِمن أفراد ومجاعات.
نسأل اهلل أن يبرصنا بديننا ،وأن جينبنا الفتن ،وأن يثبتنا عىل الطريق

املستقيم.

واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( جمموع الفتاوى (.)466/12
((( جمموع الفتاوى (.)283/3

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
ما حكم مظاهرة املسلمني والوقوف مع الكافر يف قتال املسلمني؟ وما حكم من يتجسس
للكافر ملفسدة املسلمني وقتلهم ومتكني الكافر؟
جواب املكتب العلمي:
سبق يف الفتوى اإلشارة إىل حكم إعانة الكفار عىل املسلمني بالتجسس ،وأنَّه ال يكفر
بمجرد ذلك.
أما القتال مع الكفار ضد املسلمني ،فعىل االجتاهني املذكورين يف الفتوى:
من تكفريه بمجرد قتاله مع الكفار ،ومن اشرتاط رضاه بدينهم حتى يكفر.
50
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=عىل أن التكفري هنا -ملن يقول به -ليس بإطالق؛ إذ ال بد يف التعيني من حتقق الرشوط
وانتفاء املوانع.
أما من ناحية التعامل معهم :فهم جمرمون مشاركون للنظام ،ويقاتلون مثل مقاتلة جنود
النظام النصريي ،ولالستزادة ينظر فتوى:
 (هل جيوز قتل اجلاسوس العوايني يف سورية) ،رقم ( ،)6وقد سبقت يف اجلزء األولص ( ).
وفتوى( :حكم استهداف املنتسبني لألجهزة األمنية) ،رقم ( ،)25وقد سبقت يف اجلزء
األول ص ( ).
أسريا يف أيدينا من جنود النظام
بل يعامل مثله يف حال األرس ،ينظر فتوى( :حكم من وقع ً
السوري) ،رقم ( ،)21وقد سبقت يف اجلزء األول ص ( ).
السؤال الثاين:
خريا عىل ما تقدمونه ،وأسأل اهلل أن يزيدكم من علمه وفضله آمني!
جزيتم ً
كفرا
أود أن أسألكم عن حكم مواالة الكفار عىل املسلمني دون الرضا بدينهم .هل يعد ً
خمرجا من امللة ؟ قرأت أن للعلامء اجتاهني يف هذه املسألة:
ً
 -1يرون كفر من واالهم عىل املسلمني بالرأي أو املال أو القتال حتى وإن مل يرتيض دينهم
ومل يقبله.
 -2ال يرون كفر من واالهم ونرصهم عىل املسلمني بام سبق ذكره ويكون بذلك مرتك ًبا
لكبرية من أعظم الكبائر؛ لكن إذا ارتىض دينهم كفر!
فام الصواب يف هذين الرأيني ؟ مع ذكر األدلة التي ترد عىل الطرف االخر؟
جواب املكتب العلمي:
ٌّ
بعض أهل العلم ،والطريق ُة التي ارتضيناها يف هذه
كل ِمن القولني املذكورين قال به ُ
ٍ
مهمة ،قد هيمـلها كثريون ممن
الفتوى عد ُم اجلزم بأحد الرأيـني مع التأكيـد عىل نقـاط ّ
يتحدّ ثون ،أو يكتبون يف هذه املسألةِ ،
ومن هذه النقاط:
ّ
أن حكاي َة اإلمجاع عىل كفر َمن بذل شي ًئا ِمن املواالة ليست يف حم ّلها.
ِ
الواقع يف املواالة ِ
َ
القول ّ
َّ
غري القلبية ال َيك ُفر هو من أقوال أهل السنة املعتربة ،وليس=
بأن
أن
َ
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=هو وليدً ا لإلرجاء ،أو متابعة الطواغيت ،بل لعله ُ
قول األكثر ِمن علامء اإلسالم.
َ
ّ
القول بكفر الواقع يف منارصة الكفار عىل املسلمني بالنفس ،أو املال ،أو الرأي ِمن
أن
األقوال التي قال هبا بعض علامء السنة ،وال ُيعدُّ القول بذلك وقو ًعا يف مذهب اخلوارج.
ّ
أن املواال َة ليست عىل درجة واحدة ،فمنها ما ينبغي اجلزم بكونه ليس ِمن املكفرات كمجرد

كفر قط ًعا وهو املواالة التامة.
التجسس ،ومنها هو ٌ
ِ
نبذ الغلو املتمثل يف تكفري ّ
كل َمن وقع منه يش ٌء من املواالة بعينه دون النظر إىل حقيقة ما
وقع منه ،وال إىل توفر رشوط التكفري ،وانتفاء موانعه.
فاعتبار القول بتكفري املوايل؛ لتأكيد خطورة املواالة ،وأنه وإن
بيان وإبراز القولني يف املسألة،
ُ
مل يتح ّقق الكفر يف ّ
واعتبار القول بعدم تكفريه؛ لتأكيد
كل صورة ،فهو بوابته ،واملدخل إليه،
ُ
التحرز واالحتياط يف التكفري ،وعدم التساهل يف إطالق األحكام ،وتعميمها.
وجوب
ّ
فإذا ما روعيت هذه النقاط فال حرج يف ترجيح أحد القولني بعد ذلك ،واهلل أعلم.
السؤال الثالث:
أريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم املسلمني الذين يسكنون يف مناطق النظام ويرفضون
القدوم إىل املناطق املحررة بحجة قلة الكهرباء واملاء ،وكيف جيب أن يكون موق ُفنا منهم؟

جواب املكتب العلمي:
البقاء يف املناطق التي حيكمها النظام جائز إذا مل يغلب عىل الظ ّن وقوع مفسدة أو رضر،
كالتجنيد يف جيش النظام ،أو إعانة النظام يف جرائمه ،أو التعرض لالعتقال ،ونحو ذلك.
بل ينبغي للقادر عىل البقاء ِمن غري حصول مفسدة راجحة أن يبقى يف بلده ،وال يغادرها
لكي ال يتح ّقق للنظام وحلفائه أهدافهم يف هتجري أهل السنة ،وفرض التغيري السكاين عىل
البالد .
رضر أو مل يأمن فيها عىل نفسه أو دينه أو أهله فإن
وإذا ترتّب عىل بقاء اإلنسان يف تلك املناطق ٌ
اخلروج يكون واج ًبا يف ح ّقه ،ويف هذه احلال ينبغي التواصل معه ،ومناصحته باخلروج،
ويف حال امتناعه من اخلروج فينبغي عدم مقاطعته ،بل ُيستمر يف مناصحته ،وتوجيهه إىل
اخلري.
وإذا بقي املرء يف تلك املناطق فالواجب عليه االمتناع من إعانة النظام بأي نوع من اإلعانة=
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=كالعمل يف املرافق العسكرية ،أو غريها مما فيه تقوية للنظام ،وينبغي عليه بذل املستطاع
خلدمة إخوانه املسلمني ونفعهم والتخفيف عنهم.
واهلل أعلم
السؤال الرابع:
ما رأيكم يف فتوى احلاج أمني احلسيني رمحه اهلل باعتبار بائع األرض لليهود والسمسار
والوسيط املسهل له واملساعد عليه خارجني عن الدين ،وال يصىل عليهم ،وال يدفنون يف
مقابر املسلمني ،وبوجوب مقاطعتهم ،والتشهري هبم ،حتى لو كانوا أبناء ،أو آباء ،أو إخوانًا،
أو أزواج ًا؟
وإذا وافقتم عىل هذه الفتوى فمن هو أوىل هبذا احلكم؟ أهو الضعيف الفقري الذي يضطر
لبيع بيته لليهود بعد تدهور صحته ،ومتزق عائلته بني شهيد وأسري وجريح ومع التهديد
املستمر بطرده ،وتزايد الرضائب عليه ،ومع خذالن حكام بالد املسلمني وجتارهم له؛ بل
حصارهم ومنعهم إيصال مساعدات الشعوب له ،وتفضيله البيع بمبلغ يستطيع به احلياة
ً
شيقل؟ أم األوىل هبذا
فلسا وال
مها وال ً
دينارا وال در ً
يف بلد آخر عىل طرده دون أن يأخذ ً

احلكم هم امليسورون الذين يشرتون البضائع الصهيونية ،وبضائع الرشكات الداعمة
هلم رغم وجود البدائل؟ أم احلكومات التي تتعاقد مع هذه الرشكات ،وتسمح هلا بفتح
فروع يف أراضيها؟ إذ ال تكاد ختلو دولة من دول املسلمني من رشكات ألستوم وفيوليا
وجي فور إس وأمثاهلا ،وهذه األخرية تقدم خدمات أمنية للحجاج يف جدة ومكة بينام
تقدم خدمات أمنية كذلك للصهاينة يف السجون التي تعتقل فيها الفلسطينيني صغريهم
وكبريهم وذكرهم وأنثاهم ،وهذا برغم أن مؤسسات تعليمية ودينية وجتارية وسياسية
كثريا من هذه الرشكات بسبب انتهاكها للقانون
يف أوربا وأمريكا وأسرتاليا وكندا تقاطع ً
الدويل بدعمها لالستيطان يف األرض املحتلة عام  .1967أوليس األوىل هبذا احلكم من
كل هؤالء احلكومات التي تتعامل مع اإلرهابيني الصهاينة سياس ًيا كأهنم يشكلون دولة
طبيعية فتتبادل معهم السفراء ،واقتصاديا ًكأهنم حمل ثقة فتتبادل معهم السلع ،وتستقبل
أرضها طائرات تقل الصهاينة ،وترسل طائرات تقل مسلمني أو مسيحيني لزيارة القدس
وما حوهلا عن طريق مطار اللد املحتل ،كأن اإلرهابيني الصهاينة مل يقتلوا األبرياء ،ومل=
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=يدنسوا املقدسات ،ومل ينتهكوا اهلدن واالتفاقيات والقرارات؟
وأي اإلرهابيني -الدواعش أم الصهاينة -أوىل بالقتال واملقاطعة الشاملة له ولكل
داعميه؟ وهل جيوز قتال أحد اإلرهابيني بالتحالف مع من يساعد إرهاب ًيا آخر؟ كاملستجري
من الرمضاء بالنار.
وشكرا.
واعذروين عىل اإلطالة،
ً
جواب املكتب العلمي:
مما ينبغي االنتباه له ّ
يرجحونه
أن فتاوى أفراد العلامء عبار ٌة عن اجتهادات هلم يف تنزيل ما ّ
من األحكام الرشعية عىل الوقائع واحلوادث ،وليست أحكا ًما رشعية ثابتة تط ّبق يف ّ
كل
حال ،ويف ّ
كل زمان ومكان ،والعامل يف مثل هذه الفتاوى جيتهد يف مجلة أمور:
يف تقرير احلكم الرشعي يف املسألة.
ثم تقرير املعنى املناسب لترشيع احلكم ،وهو املعرب عنه بالعلة.
ثم يف تنزيل احلكم عىل الواقعة املعينة من خالل البحث يف حت ّقق العلة يف تلك الواقعة
ّ
(حتقيق املناط).
ويف ّ
كل جهة من هذه اجلهات الثالث ال يعدو ما يصل إليه العامل أن يكون اجتها ًدا قد

يصيب فيه ،وقد خيطئ ،وقد يوافقه عليه غريه من أهل العلم ،وقد خيالفه.
ويف حال اختالف أهل العلم يف اجلهة األوىل املتعلقة بتقرير حكم الرشع فالواجب الرجوع
ّ
ّ
يستدل هبا..
يستدل هلا ،وال
إىل األدلة من الكتاب والسنة ،فأقوال أهل العلم من هذه اجلهة
وأيضا فكثري من فتاوى أهل العلم قد حييط هبا ظروف ومالبسات واعتبارات جتعلهم
ً
يطلقون أحكا ًما معينة يف بعض الوقائع ،فال يستقيم البناء عىل تلك الفتاوى بعد جتريدها
من تلك الظروف ،وعدم االلتفات إىل تلك االعتبارات..
ونحن ال نوافق عىل إطالق ما تضمنته الفتوى املذكورة ،وال االستنباط والبناء املذكور
معي ،وزمن له ظروفه ومالبساته.
عليها ،ونرى أهنا فتوى يف سياق ّ
ِ
ونس ّلم ّ
بأن قتال الصهاينة وحلفاءهم من الفروض املقدمة عىل غريها ،كام ال نرى جواز
الدخول يف التحالف الدويل لقتال تنظيم (الدولة)؛ العتبارات عديدة ليس هذا ّ
حمل بسطها.
واهلل أعلم.
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أحكام زوجة الغائب واملفقود

(((

السؤال:

امرأة اعتقل زوجها من قبل النظام املجرم ،وانقطعت

أخباره من شهور طويلة ،وقد وصلت معلومات عن قتله

لكننا غري متأكدين من ذلك ،فكيف تترصف املرأة؟ وهل
تعتربه متوف ًيا؟ وإن مل تعرف مصريه فهل جيوز هلا أن تطلب
الطالق؟ وهل هلا أن تتزوج؟ وماذا لو رجع زوجها األول

بعد زواجها؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  16مجادى اآلخر 1435هـ ،املوافق 2014/4/16م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فال جيوز احلكم بوفاة أي شخص ثبتت حياته إال إذا قامت البينة عىل

ذلك ،لكن «املفقود» له أحكام ختصه يف الرشيعة ،وهذا تفصيلها:

ً
أول :املفقود هو الشخص الذي غاب عن أهله وانقطعت أخباره،

أحي هو أم ميت ،ويشمل ذلك:
فال ُيدرى ٌّ
َ -1من خرج ِمن بيته أو سافر ،وانقطعت أخباره متا ًما.

 -2األسري الذي ال ُيعلم موضعه ،وال يمكن االطالع عىل أخباره.
أحي هو أم ميت.
 -3من ُفقد خالل احلروب فال يعلم حالهُّ :

وجهل
قال اإلمام النووي رمحه اهلل« :فاملفقود :الذي انقطع خربهُ ،

حا ُله يف سفر ،أو حرض ،يف قتال ،أو عند انكسار سفينة ،أو غريمها...
ويف معناه :األسري الذي انقطع خربه»(((.

وانقطاع أخباره وإن كان يوجب
ثان ًيا :األصل يف املفقود :احلياة،
ُ
شكًا يف حياته ،إال أنه ال يزيل اليقني ،وهو حياته التي تيقنَّاها ِمن قبل،
والقاعدة الفقهية املقررة عند العلامء( :اليقني ال يزول بالشك).

وال جيوز العدول عن هذا األصل إال بب ِّينة واضحة ،كخرب الثقات
القائم عىل املشاهدة ،سواء ِمن رفقاء السجن ،أو زمالء املعركة ،وال ُيكتفى
((( روضة الطالبني (.)34/6
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يف هذا الباب بالظنون املجردة أو األخبار املتناقلة.

وبناء عليه :فال جيوز لورثة املفقود قسم ُة ماله ،وال لزوجته أن تتزوج
حكم ِمن القايض الرشعي
إال بعد أن يثبت موتُه ببينة رشعية ،أو يصدر
ٌ

بذلك.

حكم من القايض
ثال ًثا :إن مل حتصل البين ُة عىل وفاة الزوج أو مل يصدر
ٌ

وتعجلت املرأة الزواج ،فهذا النكاح باطل ،وجيب عليها أن
بموته
َّ

فورا.
تنفصل عن زوجها الثاين ً

املزوجة أو املعتدة،
قال ابن قدامة« :فأما األنكحة الباطلة ،كنكاح املرأة َّ

أو شبهه ،فإذا علام َّ
احلل والتحريم ،فهام زانيان ،وعليهام احلد ،وال يلحق

النسب فيه».

أيضا« :وإن كانا جاهلني بالعدة ،أو بالتحريم ،ثبت النسب،
وقال ً

وانتفى احلد ،ووجب املهر»(((.

راب ًعا :إذا طالت غيبة املفقود دون أن يعود إىل أهله ،فلهم أن يرفعوا

أمرهم للقايض الرشعي الذي ُيدد مد ًة لالنتظار ،فإن مل يرجع خالهلا

حكم القايض بوفاته.

ونظرا خللو املسألة ِمن نص رشعي صحيح ،فقد اختلف الفقهاء يف
ً

حتديد هذه املدة.

((( املغني (.)242/11
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وأقرب األقوال يف املسألة :أنَّه ُيرجع يف ذلك للقايض الرشعي يف
كل ٍ
ِّ
بلدة بحيث ينظر يف كل قضية ،وحيدِّ د مد ًة للرتبص واالنتظار يغلب
عىل الظن موته بعدها ،بحسب الظروف املحيطة بكل حادثة ،والقرائن
املالبسة هلا؛ َّ
ألن حال املفقود خيتلف من مكان آلخر ،وظروف الفقد

ختتلف من حالة ألخرى ،فلكل واقعة أحواهلا وظروفها التي ينبغي
أخذها بعني االعتبار.

قال الزيلعي رمحه اهلل مبينًا املدة التي ُيكم بعدها بوفاة املفقود:

«واملختار أنه يفوض إىل رأي اإلمام [أي القايض]؛ ألنه خيتلف باختالف
البالد ،وكذا غلبة الظن ختتلف باختالف األشخاص»(((.

وقال املاوردي رمحه اهلل« :وأما املفقود إذا طالت غيبته فلم يعلم له

موت وال حياة ،فمذهب الشافعي أنه عىل حكم احلياة حتى متيض عليه
مدة يعلم قطعا أنه ال جيوز أن يعيش بعدها ،فيحكم حينئذ بموته ،من غري
أن يتقدر ذلك بزمان حمصور ،وهذا ظاهر مذهب أيب حنيفة ومالك»(((.

وجاء يف قرار املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف

دورته احلادية والعرشين املنعقدة بمكة املكرمة لعام (1434هـ)« :و ُيرتك
حتديد املدة التي تنتظر للمفقود للقايض ،بحيث ال تقل عن سنة وال تزيد

((( تبيني احلقائق (.)312/3
((( احلاوي الكبري (.)88/8
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عىل أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعني يف ذلك بالوسائل املعارصة

يف البحث واالتصال ،ويراعي ظروف كل حالة ومالبساهتا ،وحيكم بام

يغلب عىل ظنه فيها»((( انتهى.

وإذا مضت املدة التي حدّ دها القايض لالنتظار ومل ُيعثر له عىل أثر بعد

بذل الوسع يف البحث بمختلف الطرق ،فإن القايض حيكم حينئذ بوفاته،

وعرشا ،وحيل هلا أن تتزوج،
وتعتدّ بعدها امرأتُه عدة الوفاة أربعة أشهر
ً

ولورثته اقتسا ُم ماله.

وال ترتتب هذه اآلثار إال بعد حكم القايض بوفاته.

خامساَ :من ُفقد ومل ُيعلم حاله ،ثم تبينت وفاته بخرب مؤكدَّ ،
فإن عدّ ة
ً
زوجته تكون ِمن يوم وفاته ،ال ِمن يوم ِ
علمها هبا.
وعليه ،فإن مل تتأكد ِمن خرب وفاته إال بعد األربعة أشهر وعرشة أيام:

فال عدّ َة عليها.

أن ّ
قال ابن عبـد الرب رمحه اهلل« :وأمجعـوا عىل ّ
كل معـتدة ِمن طالق
أو وفاة حتسـب عدهتا ِمن ساعة طالقها أو وفاة زوجها»(((.
سادساَ :من ُفقد ومل ُيكَم بموته ،أو ُعلمت حياته ولكنه غاب عن
ً

زوجته فرت ًة طويلة لسفر أو سجن ،بحيث ترتب عىل الزوجة أو أبنائها
((( ينظرhttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=15816 :
((( التمهيد (.)99/15
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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 ذلك من وجوه الرضر.
ِ
فمن حقها -إن شاءت -املطالبة بفسخ النكاح لرفع الرضر ،سواء

كانت غيبته لعذر أم ال .ففي ترك الزوجة أو العائلة رضر معنوي ومادي
(ل َضر و َل ِضار)(((ِ ،
ومن القواعد الفقهية
ظاهر ،وقد قال النَّبي ﷺَ َ َ َ :
َ َ
املقررة( :الرضر ُيزال) (((.
َّ
وإزالة هذا الرضر ال تتم إال بعودة الزوج أو التفريق بينهام.

جاء يف «املوسوعة الفقهية»« :ذهب املالكية إىل جواز التفريق عىل
املحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الرضر ،وذلك بعد سنة ِمن

حبسه؛ ّ
ألن احلبس غياب ،وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر،

كام يقولون هبا مع العذر عىل سواء»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :وحصول الرضر للزوجة برتك الوطء

مقتض للفسخ بكل حال ،سواء كان بقصد من الزوج أو بغري قصد ،ولو

مع قدرته وعجزه ،كالنفقة وأوىل ،...وعىل هذا فالقول يف امرأة األسري

((( أخرجه أمحد ( ،313/1برقم  ،)2867وابن ماجه ( ،784/2برقم ِ :)2341من
حديث عبادة بن الصامت .
((( ينظر :رشح القواعد الفقهية للزرقا ص(.)179
((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)66/29
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واملحبوس ونحومها ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول يف
امرأة املفقود»(((.

وجاء يف قرار املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي

يف دورته احلادية والعرشين املنعقدة بمكة املكرمة لعام (1434هـ):
«للزوجة إذا ترضرت من مدة انتظار زوجها املفقود أن ترفع أمرها

للقايض ،للتفريق بينها وبني زوجها املفقود للرضر ،وفق الرشوط
الرشعية هلذا النوع من التفريق».
ويف حال فسخ نكاح املرأة ِمن زوجها املفقود أو الغائب قبل الدخول
ً
كامل ،بخالف ما لو كان الفسخ بعد
فعىل املرأة أن تر َّد املهر لذويه
الدخول فهو ِمن حق املرأة.
قال ابن قدامة رمحه اهلل عن الفسخ « :الفسخ إذا كان بعد الدخول،

فلها املهر؛ ّ
ألن املهر جيب بالعقد ،ويستقر بالدخول ،فال يسقط ...وجيب
املهر املسمى»(((.

ساب ًعا :إن ظهر املفقود ح ًيا بعد أن حكم القايض الرشعي بوفاته،

وقد تزوجت امرأته دون فسخ النكاح األول ،فإنه يكون أحق هبا من

زوجها الثاين ،ويف هذه احلال يفسخ النكاح الثاين وتعتدّ املرأة منه (ثالث
((( الفتاوى الكربى (.)482/5
((( املغني (.)63/10
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ِح َيض) ،ثم ترجع لزوجها األول.

وإن رغب عنها وأقر هذا الزواج الثاين ،فله ذلكِ ،
ومن حقه اسرتداد

املهر الذي دفعه هلا من زوجها الثاين(((.

وأي اخليارين اختار ،فليس له الرجوع عنه.
ّ

روى ابن أيب شيبة يف املصنف عن سعيد بن املسيبّ :
أن عمر وعثامن
زوجها ُخ ِّ َي بني امرأته وبني
بن عفان ريض اهلل عنهام قاال« :إِن جاء ُ
الصدَ اق األول»(((.
ّ
وقال ابن قدامة« :وإن قدم بعد دخول الثاين هباُ ،خ ّي األول بني

أخذها ،فتكون زوجته بالعقد األول ،وبني أخذ صداقها ،وتكون زوجة

الثاين...؛ إلمجاع الصحابة عليه»(((.

قال اخلطيب الرشبيني رمحه اهلل« :لكن ال يطؤها حتى تعتدّ ِمن

خي املفقود ،وقد
((( روى ابن أيب شيبة ( ،523 /3برقم  )16729عن عمر « :أنه ّ
تزوجت امرأتُه ،فاختار َ
املال ،فجعله عىل زوجها األحدث» .وروى البيهقي يف السنن
زوجها
الكبري ( ،733/7برقم  )15571عن عمر  قال يف امرأة املفقود « :إن جاء ُ
َ
الصداق كان عىل زوجها اآلخر».
وقد تزوجتُ :خري بني امرأته وبني صداقها ،فإن اختار
ُ
األول تركَها ،فإنه َيرجع عىل الثاين
وقال ابن قدامة يف املغني (« :)134/8ومتى اختار
بصداقها؛ لقضاء الصحابة بذلك ،وألنه حال بينه وبينها بعقده عليها ،ودخوله هبا».
((( مصنف ابن أيب شيبة ( ،211/9برقم .)16988
((( املغني (.)252/11
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الثاين»(((.

وتفاد ًيا حلدوث مشاكل من قضايا الغيبة واملفقود ،فاألوىل للمرأة

التي طال غياب زوجها وانقطعت أخباره وترضرت بذلك :أن ترفع

أمرها للقايض ليحكم بفسخ النكاح ثم تعتد وتتزوج.

َّ
فإن َ
فسخ النكاح خيتلف عن احلكم بوفاة الزوج ،وبالتايل فال أثر

لعودة زوجها األول عىل نكاحها الثاين؛ ّ
ألن النكاح األول مفسوخ

بحكم القايض الرشعي.

ثامنًا :فيام يتعلق بأموال املفقود العائد :إن مل يصدر حكم من القايض

وقسم الورثة ماله ثم ظهرت حياته :فإهنا تعاد إليه ،ومن أنفق شي ًئا
بموته َّ
ترصف بملك غريه دون وجه حق ،وال يستثنى من
منها ضمنه له؛ ألنه َّ

ذلك إال النفقات الرشعية الواجبة يف ماله.

أما إن عاد املفقود بعد حكم القايض بوفاته ،فإنه يسرتد األموال

املتبقية بيد ورثته فقط ،وأما األموال التي أنفقت ،فال ضامن فيها؛ ألهنا

ُأنفقت بناء عىل حكم قضائي ،وبمقتضاه صار مأذونًا هلم هبذا الترصف،

وما ترتب عىل املأذون فيه فهو غري مضمون.

نسأل اهلل تعاىل أن َّ
يفك أرس املأسورين ،ويرحم الشهداء واألموات،

ويرحم الضعفاء.

((( مغني املحتاج (.)99/5
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واحلمد هلل رب العاملني(((.
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
أعتقد أنه ال جيـمع بني احلكم بالوفاة وبني رضورة الفسخ؛ ألن القايض إذا حكم بالوفاة
فال معنى لفسخ النكاح ،وذلك بناء عىل تقدير القايض بموت الزوج.
ويف الفقرة السابعة عبارة توهم إمكانية اجلمع بني احلكم بالوفاة واحلكم بالفسخ ومعلوم
لديكم أن احلكم بالوفاة يكون ملن ترجح لدى القايض موته ،واحلكم بالفسخ ملن غاب
ً
طويل وجهل أمره .واهلل أعلم.

جواب املكتب العلمي:
ليس يف الفتوى مجع بني فسخ النكاح واحلكم بالوفاة ،بل ذكر أحكام كل منهام.
وهذا بيان سبب توهم اجلمع ملا ورد يف الفقرة السابعة :إذا حكم القايض بوفاة املفقود ،ثم
ظهر ح ًيا ،فإن حكم هذا القضاء هو البطالن؛ ألنه مبني عىل ٍ
ظن غري صحيح.
أما إن حكم القايض بالفسخ :فإن ظهر املفقود ح ًيا ،فال أثر لظهوره؛ ألن الفسخ يقطع عقد
النكاح ،سواء كان الزوج ح ًيا أو ميتًا.
ومعنى هذه الفقرة :أن القايض إن حكم بالوفاة ،ومل حيكم بالفسخ ،ثم ظهر الزوج ح ًيا،
فالزوج األول باخليار ،إما أن يسرتجع زوجته ،أو أن يسرتد مهرها إن أراد.
واهلل أعلم
السؤال الثاين:
يبقى استفسار ورد إلينا عدة مرات من أخواتنا الالجئات يف املخيامت الرتكية ،وهو ما
احلكم يف هذه احلاالت إذا مل يوجد قاض رشعي حيكم يف املسألة؟
فاملخيم ال يتوفر فيه قاض رشعي واحلكومة الرتكية ترفض التدخل قضائ ًيا يف مثل هذه
املسائل ،وخروجهن من املخيم وذهاهبن إىل أقرب هيئة رشعية يف سورية فيها ما فيها من
املشقة واملخاطرة ،وقد أخربن أن التوكيل ألقارهبن داخل سورية غري مقبول قضائ ًيا ،والبد

من حضورها شخص ًيا ..فام احلل؟
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= جواب املكتب العلمي:
عىل القائمني عىل املخيامت من املشايخ واألئمة أو اهليئات الرشعية أن يتكفلوا بإجياد طريقة
للتواصل مع املحاكم يف الداخل ،بحيث تكون توكيالت هؤالء النسوة معتمدة من جهة
موثوقة ،ليتحقق اجلمع بني تيسري أمورهن ،وسد الباب أمام أي عبث ،ويمكن اللجوء إىل
إحدى اهليئات الرشعية املعتربة والتي متارس القضاء يف تركيا لعرض قضاياهن عليها إن
ُوجد ذلك.
نسأل اهلل أن يفرج كرهبن وييرس أمرهن.
واهلل أعلم
السؤال الثالث:
كم تعتد املرأة التي فرق بينها وبني زوجها حيضة أم ثالثة؟
جواب املكتب العلمي:
عدة املرأة املفارقة لزوجها للحياة عند مجهور العلامء ثالثة قروء ،وهي ثالث حيض ،فإن
مل تكن املرأة ممن حييض :فثالثة أشهر .وذهب بعض العلامء إىل أن عدهتا حيضة واحدة،
ومذهب اجلمهور أحوط.
واهلل أعلم
السؤال الرابع:
إذا كانت وفاة الزوج املعتقل بعد أن حكم القايض بوفاته ،وبعد أن أهنت زوجته عدهتا بناء
عىل حكم القايض ،وعلمت الزوجة هبا مبارشة فهل تعتد ثانية؟
جواب املكتب العلمي:
يلزمها العدة من جديد؛ فال عربة بالظن الذي يتبني خطؤه .واهلل أعلم
السؤال اخلامس:
ً
حلول
أمورا ترى هي فيها حرج؟ أو ترى هي
هل للزوج املعتقل أن يفرض عىل زوجته ً
أفضل منها؟ بكلمة أخرى ماهي حقوقه عليها وهو يف املعتقل؟
جواب املكتب العلمي:
ٍ
ِ
ِ
الـزوج= ،
العـالقة الزوجـية وما يتبعـها من قوامـة وحـقـوق زوجـية ال تتـأثر باعتقـال
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ِ
الر ِ
ُ
املعتقل
الزوج
املرأة ثابت ٌة ما دامت العالق ُة الزوجي ُة قائم ًة ،فإذا طلب
جل عىل
ُ
= فقوام ُة ّ
ِ
ِ
أمرا فعليها أن تطيعه فيـه ما دام هـذا األمـر من حقوقه ومـامل يكـن معصـي ًة،
من زوجـته ً
وحرج ،أو يكون ذلك يف ٍ
الزوج أنه مباح أو مكروه
رضر
أو يرتتّب عليها فيه
أمر يرى ّ
ٌ
ٌ
ِ
ٍ
واجب عليها..
مباح ،وترى هي أنه
ٌ
حمرم ،أو يأمرها برتك أمر يرى أنّه ٌ
وترى الزوج ُة أنّه ّ
حرج يف هذه الطلبات بسبب عدم علمه بظروف الزوجة ،أو احلال
فإن كان عىل الزوجة ٌ
التي هي فيها ،أو عدم قدرهتا عىل القيام هبا ،أو ترتب رضر عليها بسبب ذلك :فال جيب
عليها القيام هبا ،وال جيب عليها إخباره بذلك لئال تزيد عليه مرارة يف السجن وأمله ،وال
مانع أن تومهه بالقيام هبا ،ويبقى تقدير ذلك هلا ،ولتتق اهلل ولرتاقبه يف ذلك ،وإن احتاجت
ملشورة أو سؤال يف مناسبة القيام بام طلبه زوجها منها ،أو عدم القيام به فينبغي عليها ذلك
إلبراء ذمتها أمام اهلل تعاىل.
ِ
عىل أنّه ينبغي للزوج املعتقل أن يراعي حال زوجته ،وعدم اطالعه عىل أحوالا ،ويرتك
هلا ً
جمال للترصف ،واختاذ القرارات املتناسبة مع الواقع املتغري ،وباملقابل ينبغي للزوجة أن
تراعي حال املعتقل النفسية ،وحتاول إرضاءه ومسايرته بقدر االستطاعة.

ونسأل اهلل سبحانه أن يعجل فك املأسورين ،وإطالق املعتقلني ،وإخراج املسجونني،
وأن يردهم إىل أهليهم وأوالدهم ،وأن حيفظ أزواجهم وأوالدهم ِمن كل ٍ
سوء وفتنة يف
ّ
غيبتهم..
السؤال السادس:
ماذا لو غاب الرجل عن زوجته أكثر من سنة بعد أن تزوج بأخرى وهو مقاتل باجليش
احلر ،وزوجته األوىل يف املناطق التي تقع حتت سيطرة داعش وكان ال يعدل بالنفقة وال
بالوطء وال املبيت ،ثم طلب منها أن تأيت إليه فرفضت خمافة ظلم زوجته األخرى ،فهجرها
مدة تزيد عن  6أشهر ،فذهبت للقايض الرشعي يف منطقة داعش وطلبت الطالق فطلقها
القايض ،فهل هذا الطالق واقع ؟ وإن وقع هل هلا من مهرها يشء؟
جواب املكتب العلمي:
ِ
ُ
ُ
بعض
اإلخالل يف
الزوج بني زوجتيه ،ولكن إذا كان
العدل يف النفقة واملبيت
واجب عىل ّ
ٌ
ذلك بسبب بعده عن زوجه ،وكوهنا يف مناطق تنظيم (الدولة) التي ال يستطيع الوصول=
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معذور يف ذلك ،وجيب عليه العدل يف املستقبل قدر الوسع وال ّطاقة.
=إليها فهو
ٌ
ِ
ِ
ِ
وتوه ُم أو تو ّقع
الذهاب إىل زوجها إذا طالبها باالنتقال إليه،
متتنع من
وليس ّ
ّ
للزوجة أن َ
ِ
عذرا هلا يف ذلك ،بل تذهب إىل زوجها ،وإذا حصل ما ُيذر من
ظلم ّ
الزوجة األخرى ليس ً
بالشع.
التعدّ ي وال ّظلم ف ُيعالج حينئذ ّ
ِ
فحكمه
احلر
وإذا كان
ُ
ُ
تطليق القايض هلا بنا ًء عىل حكمه بر ّدة الزوج بسبب انتامئه للجيش ّ
ٌ
تتزوج بغريه،
باطل ال يرتتّب عليه يش ٌء ،وهي ما زالت عىل ّ
الزوجية ،وحيرم عليها أن ّ
والواجب عليها أن تتقي اهلل ،وتذهب إىل زوجها ،وجيب عليه باملقابل ْ
أن حيس َن إليها،
ُ
ِ
ِ
ويعط َيها مجيع ما هلا من احلقوق ،وحيميها من وصول األذى أو ال ّظلم إليها سواء كان ذلك
ٍ
شخص كان.
ِمن زوجته األخرى ،أو ِمن أي
كامل؛ ّ
مهرها ً
صح طال ُقها أو ُ
املهر ُيملك بالعقد،
فسخ نكاحها فهي
ّ
وإذا ّ
ألن َ
تستحق َ
ويستقر بالدّ خول ،فال َيسقط بعد ذلك بغري عفوها عنه.
ّ
السؤال السابع:
ِ
عندما أقيمت الدعوى مل تُعلم القايض بأن زوجها مقاتل يف اجليش احلر فالقايض طلقها

عىل أساس هجر زوجها هلا طوال هذه املدة ،فهل تقصد بذلك أن تطليق القايض هلا واقع؟
وكم هلا من املهر؟
جواب املكتب العلمي:
كامل؛ ّ
مهرها ً
صح طال ُقها أو ُ
املهر
فسخ نكاحها فهي
ّ
قد ب ّينّا يف اجلواب أنّه إذا ّ
ألن َ
تستحق َ
ويستقر بالدّ خول ،فال َيسقط بعد ذلك بغري عفوها عنه.
ُيملك بالعقد،
ّ
السؤال الثامن:
وسلمت لزوجته شهادة وفاة وأوراقه الرسمية من قبل
زوج مىض عىل اعتقاله سنتانُ ،
السلطات؛ ولكنهم مل يسلموها جثته ،وال تعرف هل هو متويف ً
فعل أو ال ،وبعد مرور
السنتني تزوجت.
ففي حال ظهر زوجها األول بعد الزواج بآخر هل حيق له استعادهتا أم ال؟
جواب املكتب العلمي:
إذا صدرت ورقة رسمية بوفاة الزوج فاألصل أنَّه يؤخذ هبا ،وتنبني عليها أحكام الوفاة=،
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=ولو صدرت من النظام ،إال إن تبني بعد ذلك كذهبا بدليل صحيح يقيني ال شك فيه.
أما إذا إن ظهر زوجها األول بعد زواجها بآخر :فللزوج األول أن خيتار بني أمرين:
 أن يعود لزواجه األول :فيفسخ زواج املرأة من زوجها الثاين ،ثم تعتد ،ثم ترجع للزوجاألول.
 أال يرغب يف العودة لزوجته :فيثبت زواج املرأة من الزوج الثاين ،وحيق له أن يطالب بامدفعه من مهر من الزوج الثاين إن أراد.
وأي اخليارين اختار ،فليس له الرجوع عنه.
ويمكن أن يكون لألهل أو غريهم عمل يف املساعدة يف حل هذه القضية عند حصوهلا.
السؤال التاسع:
لو أخت من مرص ،زوجها سافر لالنضامم لـ (الدولة) ،ثم ملا تأخر يف االتصال أكثر من
أسبوعني تواصلت مع شخص  -جمهول ال تعرفه ولكن زوجها كان يتكلم من حساب
الواتس آب اخلاص به -فسأل هلا هناك ،ثم أخربها (بتاريخ  )2015/1/18أنه توفاه اهلل
يف قصف لقوات التحالف عىل املبنى الذي كان فيه يف كوباين منذ  6أيام مضت .وأرسل هلا

صورة هلام قبل أن يفرتق عنه من شهر لتتأكد أنه يعرف الشخص الذي تقصده.
بعدها بيوم اتصل شخص -جمهول ال تعرفه لكن عىل هاتف آخر كان يكلمها زوجها-
أبلغها نفس األمر ،أنه تم قصف املبنى الذي كان فيه وأنه توفاه اهلل منذ  9أيام.
مىض اآلن أكثر من عام ومل يتصل هبا زوجها رغم ما كان من حرصه الشديد عىل التواصل
معها كلام تسنى له ذلك.
هي تشك أنه ربام كان ح ًيا حتت األنقاض وفقد الذاكرة وأخذه الكرد ً
مثل ،أو أي يشء يشبه
ذلك ...خاص ًة أهنم مل يتكلموا عن دفنه أو مل يروه بأعينهم .فقط شخص واحد كان خارج
املبنى وهو الوحيد الذي نجا من احلادث ولكن برتت ساقه هو الذي أخربهم بالقصف.
هي اعتدت  4أشهر و 10أيام احتيا ًطا .وأغلب الناس اآلن تعرف أنه مسافر .فقط قليل من
املقربني من األهل واألقارب يعرف أنه توىف.
كام أهنا ختشى إبالغ اجلهات الرسمية:
=
 -1لعدم وجود دليل معها.
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=  -2وخلشيتها من التنكيل هبا :العتبار (الدولة) من املنظامت اإلرهابية يف مرص،
وحلساسية عمل زوجها قبل السفر.
ماذا عليها أن تفعل لتتأكد من وفاته؟
وهل صمتها بعد العلم باخلرب ممكن يكون سبب لعدم البحث عنه بدقة؟ وبمن تستعني
لتبحث عنه؟
أيضا كاملفقود ثم تعلن بعدها وفاته للجميع؟ وماذا تفعل لتثبت وفاته
هل تنتظر  4سنوات ً
رسم ًيا يف بلدها؟
جواب املكتب العلمي:
الغالب أن هذه اجلامعات إذا اتصلت وأخربت بموت شخص فإنه يكون ميتًا بالفعل،
ويصعب يف هكذا حاالت التأكد بطريقة مستقلة.
والذي نرى يف مثل هذه احلالة ومع اخلوف من إبالغ السلطات أن يستشار حما ٍم مأمون
للنظر يف كيفية الترصف وإجراء املعامالت الالزمة.
كام يمكن طلب فسخ النكاح بسبب الغياب كام فصلنا يف الفتوى ،وبذلك حيل لك الزواج
بعد ذلك حسب ما يقيض به القايض ،ثم تكون قسمة الرتكة وما يرتتب عىل الوفاة بعد
أن حيدد القايض ً
أجل بسبب غياب الزوج الطويل ،وهذه أمور يعرف املحامون طرقها
وأساليب التعامل معها.
واهلل أعلم
السؤال العارش:
ورد أثار صحيحة عن أكابر الصحابة (عمر وعيل وابن عمر وابن عباس رض اهلل عنهام)
بأن زوجة املفقود ترتبص  4سنوات ثم تعتد عدة الوفاة  4شهور و  10أيام ،فهل جيوز
خريا ،وما هو
العدول عن رأهيم واالحتكام إىل القايض الرشعي؟ أفيدوين جزاكم اهلل ً
حجية قول الصحايب ريض اهلل عنهم أمجعني؟
جواب املكتب العلمي:
ِ
املصري إليه يف حتديد مدّ ة الرت ّبص عند
صحيح من الكتاب أو السنة جيب
رشعي
نص
ٌ
مل يرد ٌّ
ٌّ
ُ
رب ،ولذلك تنوعت أقوال=
فقد الزوج و َغيبته غيب ًة طويلة منقطعة ،ومل ُيعرف له فيها خ ٌ
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=الفقهاء رمحهم اهلل يف حتديد هذه املدة ،وأما الصحابة رضوان اهلل عليهم فقد صح عن ٍ
عدد
ّ
ّ ّ
منهم ّ
صح عنه ذلك عمر وعثامن وابن عمر وابن
أربع سنني ،وممّن ّ
أن زوجة املفقود ترتبص َ
صححه ابن حزم ،وقد ورد
عيل 
فاألقرب ضع ُفه ،وإن ّ
ُ
ع ّباس ريض اهلل عنهم ،وأ ّما أثر ّ
ِ
الصحابة ما خيالف ذلكُ ،فروي عن عيل واملغرية وابن مسعود ّأنا تنتظره أبدً ا
عن عدد من ّ
ٌ
وبحث ألهل العلم ،ومعلو ٌم أنه ُيتسامح يف أسانيد
أمره ،ويف أسانيدها كال ٌم
حتى يتبني ُ
اآلثار ما ال ُيتسامح يف األحاديث املرفوعةُ ،
ونقل هذه اآلثار وإن كان يف أسانيدها ما فيها
ّ
الصدر األول.
يدل عىل وقوع اخلالف يف ّ
إمجاع ِمن أهل العلم ،وال اتفاق بني الصحابة
نص رشعي ،وال
ٌ
وبام أنه ليس هناك يف املسالة ٌّ
فهي ُّ
حمل اجتهاد ونظر.
وقد أخذت الفتوى باجتهاد ٍ
عدد ِمن املح ّققني بعدم اجلزم بمدّ ة معينة يف مجيع احلاالت،
وترك األمر للقايض يف وضع مدة ِمن الزمن يغلب عىل الظن موته بعدها ،ثم حيكم بالوفاة،
وهذا ما قرره املجمع الفقهي اإلسالمي.
وتفصيالت عند ِ
واألقرب :أن
أهل العلم،
حاالت
أما مسالة (حجية قول الصحايب) فلها
ٌ
ٌ
ُ
قول الصحايب يكون حجة إذا قال ً
السـنة ،أو كان مما ال جمـال للرأي فيه،
قول ونسـبه إىل ّ
أو مل خيالفه أحدٌ ِمن الصحابة ،ويمكن الرجوع لبعض البحوث والدراسات يف هذه النقطة

لالستزادة.
واهلل أعلم
السؤال احلادي عرش:
يف الفقرة السادسة مل يتم توضيح اذا كان عىل الزوجة عدة بعد الفسخ...مع العلم بأن
زوجها غائب منذ  5سنوات؟
جواب املكتب العلمي:
مهام كانت مدة الغيبة فال تبدأ املرأة العدة إال بعد حكم القايض بالوفاة أو الفسخ.
وبالنسبة للفقرة السادسة فقد ُذكر فيها أن عدة الفسخ ثالث حيض ملن حتيض .وأما إذا
كانت ال حتيض فعدّ ُتا ثالثة أشهر .
=
واهلل أعلم
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= السؤال الثاين عرش:
هل خيرج أهل املفقود زكاة املال عن املال الذي تركه املفقود؟ ومتى حيل هلم أن يرثوه؟
جواب املكتب العلمي:
ال ُيرج ُ
أهل املفقود الزكا َة عن ماله حتى يتبني حاله؛ فإن رجع فإنه يزكي عن ماله ،وإن
ُحكم بوفاته ّ
فإن ورثته خيرجون الزكا َة إذا حت ّققت رشوط وجوهبا ،ثم يقسمون الرتكة.
وأ ّما وراثة املفقود :فال تكون إال بعد احلكم بوفاته ِمن املحكمة الرشعية ،وإن مل حتكم
بوفاته :فال تقسم الرتكة ،ولكن جتوز النفقة عىل َمن يستح ّقها باملعروف.
واهلل أعلم
السؤال الثالث عرش:
الزواج هو عقد وينتهي بأحد ثالثة أشياء هي:
 -1وفاة الزوج أو الزوجة.
 -2الطالق.
 -3التطليق.
ويف حالة املفقود أو الغائب جيب عيل املرأة إذا أرادت التطليق أن تذهب للقايض الرشعي
حكم قضائ ًيا وبذلك تكون انتهت عالقة عقد الزواج.
ليحكم هلا ً
وإن تزوجت بعد ذلك من رجل أخر ،وعاد زوجها األول فهي أصبحت يف ذمة رجل
أخر ،وال يصح له ارجاعها؛ ألن عالقة الزوجية قد انتفت باحلكم القضائي وأصبحت
هي أجنبية عليه؛ ألهنا وإن مل تتزوج وأراد أن يتزوجها زوجها االول لتزوجها بعد موافقتها
وبمهر جديد وعقد جديد ؟ واهلل اعلم
جواب املكتب العلمي:
ِ
حرص صور انتهاء عقد النكاح بام ذكرت من الصور غري دقيق ،فقد ينتهي النكاح بالفسخ
لقيام سببه ،أو بال ّلعان وغريه.
وحكم القايض بوفاة الغائب أو املفقود إنام هو بحسب ما يرتجح له بنا ًء عىل وقائع ودالئل،
ُ
وتبي أن العقد األول ما
تبي عد ُم صحة هذا الرتجيحّ ،
فإذا رجع املفقود إىل أهله بعد ذلك ّ
=
زال سار ًيا ،فوجب رجوع املرأة إليه.
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= ولتجنب هذا اإلشكال ذكرنا يف الفتوى ّ
أن األفضل «للمرأة التي طال غياب زوجها
وانقطعت أخباره وترضرت بذلك :أن ترفع أمرها للقايض ليحكم بفسخ النكاح ثم تعتد
وتتزوجَّ .
فإن فسخ النكاح خيتلف عن احلكم بوفاة الزوج ،وبالتايل فال أثر لعودة زوجها
األول عىل نكاحها الثاين؛ ألن النكاح األول مفسوخ بحكم القايض الرشعي».
فأحقية الرجل بزوجته التي تزوجت من بعده إنام تكون يف حال واحدة -كام ذكرناها يف
الفتوى -وهي إن كان مفقو ًدا ،وحكم القايض بوفاته ،وبناء عىل ذلك تزوجت زوجته ،ثم
ظهر أنه حي ورجع إىل أهله.
واهلل أعلم.
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تغي قيمة
كيفية سداد الديون عند
ُّ
العملة

(((

السؤال:

شخص مبل ًغا مال ًيا باللرية السورية ،ثم
استدان مني
ٌ

كبريا بسبب األحداث اجلارية يف
انخفض سعر اللرية
ً
انخفاضا ً

البلد ،واآلن :إذا أعاد يل املال بنفس القيمة ففي هذا خسارة
كبرية يل ،فهل جيوز أن أطلب إرجاع الدين بقيمة املال كام أخذه

يوم القرض؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  22رجب 1435هـ ،املوافق  2014/5/21م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
ِ
ِ
َ
العملة التي اقرتضها وإن
بمثل
يكون
فاألصل يف ر ِّد القرض أن
ِ
كثرياَّ ،
فإن هذا
تغيت قيمة العملة ،لكن إن كان ُّ
َّ
التغي يف قيمة العملة ً

ي جيب رفعه بالصلح العادل بني الطرفني ،فإن مل يصطلحا ُفيفع
رضر َب ِّ ٌ
ٌ
ذلك الرضر بالتحكيم أو اللجوء إىل القضاء ،وبيان ذلك كاآليت:

ً
قديم :االعتامد عىل الدنانري الذهبية
أول :كان األصل يف التعامالت ً

والدراهم الفضية بي ًعا ورشا ًء ،وقضا ًء واقتضا ًء وغري ذلك ،ويف عرصنا

احلارض صارت النقود الورقية هي أساس املعامالت ،وأثامن األشياء.

وقد استقر رأي املجامع الفقهية واهليئات الرشعية عىل أن :العمالت

الورقية نقو ٌد اعتبارية فيها صفة ال َّثمينة ،فهي تقوم مقام الذهب والفضة
املقررة
يف املبادالت والتعامالت ،ولذلك تأخذ األحكام الرشعية َّ

للذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة ،وجريان أحكام الربا ،وغري
ً
قائم بذاته.
جنسا
مستقل ً
ذلك ،وتعدُّ كل عملة من هذه العمالت ً

ثان ًيا :إذا كان الدَّ ين الثابت يف الذمة ذه ًبا أو فضة أو سلع ًة من السلع

التجارية املوزونة أو املكيلة ،فالواجب :ر ُّد املثل ،بغض النظر عن
مهرا
اختالف القيمة بني يوم الدَّ ين ويوم السداد ،وسواء أكان الدَّ ين ً
ً
قرضا حسنًا ،وهذا باتفاق علامء األمة.
مؤجل ،أم ثمن مبيع ،أم ً
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والسبب يف ذلكّ :
أن هذه األشياء هلا قيمة ذاتية ،ومهام َغلت أو رخصت

فقيمتها باقية ال تزول ،وال يرتتَّب رضر ُم َّقق عىل أحد العاقدين يف حال
السداد باملثل.

قال ابن عابدين يف رسـالته «تنبيه الرقود عىل مسـائل النقود»« :فإنه

نوع منها سواه باإلمجاع»(((.
ال يلزم ملن وجب له ٌ

ِ
املستقرض ر ُّد املثل فيام له مثل؛ ّ
ألن
وقال الشريازي« :وجيب عىل

مقتىض القرض :ر ُّد املثل»(((.

وقال ابن قدامة« :املستقرض يرد املثل يف املثليات ،سواء رخص

سعره أو غال ،أو كان بحاله» .وقال« :وجيب رد املثل يف املكيل واملوزون،

ال نعلم فيه خال ًفا»(((.

والقـول بر ِّد القيـمة يف هذه الصـورة ٌ
قول شـا ٌذ كام قال ابن رشـد:
ٍ
بقول ألحد من أهل العلم»(((.
«ال ُيلتفت إىل هذا القول ،فليس
ثال ًثا :إذا كان الدَّ ين الثابت يف الذمة من العمالت الورقية ،ثم بطل

التعامل هبا ألي سبب من األسباب ،فالواجب ر ُّد قيمة هذه العملة من
عملة أخرى أو من الذهب والفضة؛ وذلك لتعذر األصل وهو املثل،

((( ينظر :رسائل ابن عابدين (.)64/2
((( انظر :املهذب (.)85/2

((( انظر :املغني (.)434/6

((( مسائل ابن رشد (.)473/1
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ف ُيصار إىل القيمة ،ويف هذه احلـال ينظر إىل القيـمة يف يوم قبض الدَّ ين،

أو ثبوته يف ذمته ،عىل الراجح من أقوال العلامء.

فلوسا ..فحرمها السلطان ،وتركت
قال ابن قدامة« :وإن كان القرض ً

املعاملة هبا ،كان للمقرض قيمتها ،ومل يلزمه قبوهلا ،سواء كانت قائمة يف

يده أو استهلكها؛ ألهنا تعيبت يف ملكه .فيقومها كم تساوي يوم أخذها؟

ثم يعطيه ،وسواء نقصت قيمتها ً
كثريا»((( انتهى بترصف يسري.
قليل أو ً
ِ
«مرشد احلريان عىل مذهب
وهبذا الرأي أخذت املادة ( )695من
مقدارا معينًا
استقرض
اإلمام أيب حنيفة النعامن» ،حيث جاء فيها« :إذا
َ
ً

من الفلوس الرائجة((( والنقود غالبة الغش

(((

َفك ََسدَ ت وبطل التعامل

هبا ،فعليه ر ُّد قيمتها يوم قبضها ال يوم ردها»(((.

راب ًعا :أما إذا كان الدَّ ين الثابت يف الذمة من العمالت الورقية ،ثم

رخصت قيمتها أو غلت مع بقاء التعامل هبا ،فقد اختلف العلامء يف

الواجب سداده عىل ا َملدين (من عليه الدين).

وقد بحث املسألة عدد من اهليئات واملجامع الفقهية والفقهاء،

((( املغني (.)442/6

((( الفلوس :عملة معدنية مرضوبة من غري الذهب والفضة ،يغلب استعامهلا يف املعامالت
التجارية اليسرية.
((( النقود غالبة الغش :العملة التي يكون غالبها من معدن غري الذهب والفضة.
((( مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان ص (.)114
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ُ
القول
واختلفت آراؤهم ،وهي يف جمملها ترجع إىل قولني :أحدمها:

ِ
واآلخر :القول
بوجوب ر ِّد املثل مهام كان حجم التغري يف قيمة العملة،
ُ

بوجوب ر ِّد القيمة من الذهب أو العمالت األخرى.

وأقرب األقوال يف املسألة -فيام نرى -هو التفريق بني حالتني:

يسريا بحيث ال يصل
األوىل :إذا كان الغالء والرخص يف قيمة العملة ً

االنخفاض أو الغالء إىل الثلث ،ففي هذه احلال يكون الواجب :ر ُّد

املثل؛ فال َغبن اليسري ،أو الغالء والرخص اليسري مغتفر رش ًعا ،وال ختلو
ِ
حتقيق أصل ترشيعي مهم وهو استقرار
منه املعامالت عمو ًما ،وملا فيه من
التعامل بني الناس.

الثانية :إذا كان التغري يف قيمة العملة يبلغ الثلث فأكثر ،وتنازع

الطرفان يف طريقة السداد ومل يرتاضيا ،ففي هذه احلال جيب املصري إىل

التصالح بني طريف العقد بحيث يتم تقدير اخلسارة ،ويتحمل كل طرف
ٍ
لواحد منهام يف
منهام جز ًءا منها برضامها ألن هذا التغري والرضر ال حيلة
وقوعه ،بل هي جائحة ِمن قضاء اهلل وقدره.
كام ّ
أن الرضر متحقق يف هذه الصورة عىل الطرفني ،فاإللزام بدفع

املثل فيه رضر ِّبي عىل الدائن ،واإللزام بدفع القيمة فيه رضر ِّبي عىل
ا َملدين ،والعدل يقتيض أال خيص أحدمها بالرضر ،بل يتوزع الرضر

عليهام بالصلح .أما حتديدُ القدر املؤثر يف تغري قيمة العملة بالثلث؛
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َّ
فألن الثلث هو احلدُّ الفاصل بني الكثرة والقلة كام ثبت يف العديد من
النصوص الرشعية.

قال ابن قدامة« :والثلث قد رأينا الرشع اعتربه يف مواضع :منها؛

الوصية ،وعطايا املريض ،وتساوي جراح املرأة جراح الرجل إىل الثلث.

وقال األثرم :قال أمحد :إهنم يستعملون الثلث يف سبع عرشة مسألة.
وألن الثلث يف حد الكثرة ،وما دونه يف حد القلة ،بدليل قول النَّبي ﷺ

يف الوصية( :الثلث ،والثلث كثري) ،فيدل هذا عىل أنه آخر حد الكثرة،
فلهذا قدر به»(((.

نصت عليه توصيات «الندوة الفقهية االقتصادية لدراسة
وهذا ما َّ

قضايا التضخم» التي عقدها جممع الفقه اإلسالمي بجدة بالتعاون مع

مرصف فيصل اإلسالمي بالبحرين يف عام ( 1420هـ1999-م):

«أ -إذا كان الت ُّ
َّضخم عند التعاقد متوق ًعا ،فإنه ال يرتتب عليه تأثري

يف تعديل الديون اآلجلة ،فيكون وفاؤها باملثل وليس بالقيمة ،وذلك

حلصول الرتايض ضمنًا بنتائج التضخم ،وملا يف ذلك من استقرار التعامل.
ب -إن كان الت ُّ
َّضخم عند التعاقد غري متوقع احلدوث ثم حدث

الت ُّ
َّضخم:

فإن كان الت ُّ
يسريا فإنه ال يعترب مسو ًغا لتعديل الديون اآلجلة؛
َّضخم ً

((( املغني (.)180/6
78

الجـزء الثانـي

ألن األصـل وفاء الديـون بأمثاهلا ،واليسري يف نظـائر ذلك من اجلهـالة
أو الغرر أو الغبن مغتفر رش ًعا.

كثريا (وضابط التضخم الكثري أن يبلغ ثلث مقدار
وإذا كان التضخم ً

كثريا
الدين اآلجل) ،فإن وفا َء الدين اآلجل حينئذ باملثل ُيلحق
ً
رضرا ً

بالدائن جيب رفعه.

واحلل ملعاجلة ذلك :اللجو ُء إىل الصلح ،وذلك باتفاق الطرفني عىل

توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بني املدين والدائن بأي نسبة يرتاضيان
عليها» انتهى باختصار.

والصلح وإن كان يف أصله مندو ًبا لكن قد َيعرض له من العوارض
ُ

متحتم عىل كال الطرفني ،قال ابن عرفة« :وهو -أي:
ما جيعله واج ًبا
ً
الصلح -من حيث ذاته مندوب إليه ،وقد يعرض وجوبه عند تعيني

مصلحة»(((.

خامسا :يستند القول بوجوب الصلح يف حال تغري قيمة العملة إىل
ً

جمموعة من األصول والقواعد الرشعية ،وهي:

 -1عمومات النصوص الرشعية اآلمرة بالعدل واإلنصاف ،والنهي

عن الظلم.

 -2وقوع الرضر عىل طريف العقد ،والقاعدة الرشعية تنص عىل

((( نقله عنه يف مواهب اجلليل (.)3/7
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رفع الرضر والتخفيف منه قدر املستطاع ،فال رضر وال رضار ،وليست
مراعاة حق أحد العاقدين بأوىل من اآلخر.

وقد نص ابن عابدين عىل هذا املبدأ يف رسالته «تنبيه الرقود عىل

مسائل النقود» ً
قارصا عىل شخص واحد.
معلل ذلك بأال يكون الرضر
ً

 -3قاعدة (وضع اجلوائح) الثابتة يف السنة الصحيحة ،كام جاء عن
ال َو ِائ ِح)(((.
جابر  أن رسول اهلل ﷺَ ( :أ َم َر بِ َو ْض ِع ْ َ
ِّ
باحلط من قيمة التعاقد الذي
أمر
ومعنى احلديث :أن الرسول ﷺ َ
أصابته جائحة فقضت عليه.

التغي الفاحش فيه مراعاة للصورة
 -4القول بوجوب رد املثل يف حال ُّ

الظاهرة الشكلية للنقود ،دون اعتبار للمعنى احلقيقي هلذه النقود وقوهتا
الرشائية ،فثمنية النقود احلقيقية ال تتحقق إال باجلوهر والصورة ،وإذا

كثريا تع َّيبت وصارت قيمية ال يلزم فيها رد املثل.
نقصت قيمتها ً

قال ابن تيمية« :فإن املالني إنام يتامثالن إذا استوت قيمتهام ،وأما مع

اختالف القيمة فال متاثل»(((.

وقال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني« :وأما رخص السعر،

((( أخرجه مسلم ( ،1191 /3برقم .)1554
و(ال َو ِائح) :اآلفات غري اآلدمية التي تصيب الثامر فتهلكها.
َْ
((( نقله عنه البهويت يف املنح الشافيات (.)443/1
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أيضا؛ وهو
فكالم الشيخ [يعني ابن تيمية] رصيح يف أنه يوجب ر َّد القيمة ً
أقوى ،فإذا ُرفع إلينا مثل ذلك ،وسطنا بالصلح بحسب اإلمكان»(((.

 -5ال يصح قياس العمالت الورقية املعارصة عىل ما ذكره العلامء

من وجوب رد املثل يف الذهب والفضة؛ ألن الدنانري الذهبية والدراهم
الفضية ال تفقد قيمتها وإن رخصت ،بخالف العمالت الورقية التي

ال قيمة هلا يف ذاهتا ،وإنام أخذت صفة الثمنية بقوهتا القانونية ،وتعارف
الناس واصطالحهم عليها.

قال ابن عابدين يف «حاشتيته»ّ :
«ألن مالية الفلوس والدراهم الغالبة

الغـش باالصطـالح ال باخللـقة ،بخالف النقدين فإن ماليتـها باخللقة
ال باالصطالح»(((.

 -6القوة الرشائية للنقود بمثابة الروح للبدن ،منها تستمد النقود

الورقية قدرهتا عىل أداء مجيع وظائفها ،فنقصاهنا عيب مؤثر حيول دون
إلزام الدائن هبا؛ لكوهنا بعد نقص قيمتها الرشائية دون حقه الذي ريض

به يف العقد.

 -7الزيادة التي يأخذها الطرف املترضر -سواء كان دائنًا أو مدينًا-

ليست من الربا املحرم ،إذ هي يف احلقيقة تعويض لنقص القيمة التبادلية
((( الدرر السنية (.)208/7

((( حاشية ابن عابدين (.)268/5
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للنقود ،فال ظلم فيها ،وإنام الظلم يف الزيادة إذا كانت دون مقابل.

سـادسا :إذا َّ
تعذر الصـلح بني الطرفـني فيلجأ إىل التحكـيم بينـهام،
ً

أو القضاء ليفصل بينهم وحيدد حجم الرضر النازل بكل طرف.

جاء يف التوصيات املشار إليها ساب ًقا« :إذا َّ
تعذر الصلح فإنه يصار إىل

إحدى هاتني الوسيلتني:

التحكيم :وهو اتفاق طريف خصومة معينة عىل تولية من يفصل يف

منازعة بينهام بحكم ملزم.

القضاء :وذلك برفع أحد الطرفني األمر إىل القضاء ،فينظر القايض

يف مقدار الرضر الواقع عىل الدائن وحيدد ما يتحمله املدين عىل نحو ما
قيل يف الصلح.

وال ينبغي ألحدمها التعنت برفض اللجوء إىل إحدى الوسائل

السابقة».

ساب ًعا :ما سبق من أحكام إنام هو يف حال وجود خصومة ومنازعة

من الطرفني أو أحدمها ،أما إذا تراضيا باملعروف عىل الزيادة أو النقصان

عند سداد الدين أو الوفاء بالثمن ،أو املهر ،أو نحو ذلك ،فإن هذا جائز
ب فيه ،وهو داخل يف باب اإلحسان إىل املسلم.
رش ًعا ،بل ُمر َّغ ٌ

عن أيب هريرة  أن ً
بعريا ،فقال رسول
رجل أتى النَّبي ﷺ يتقاضاه ً
اهلل ﷺ( :أعطوه .فقالوا :ما ن ِ
َ
أفضل من ِسنّه .فقال الرجل:
َجدُ إال ِسنّ ًا
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فإن من ِخ ِ
ِ
َأو َفيتَني أوفاك اهلل! فقال رسول اهلل ﷺ :أعطوهَّ ،
الناس
يار
أحسنُهم َقضا ًء)(((.
َ

ثامنًا :جيوز للعاقدين يف املعامالت املالية كالبيع واإلجارة ،أو االلتزامات

كاملهر :أن يتم حتديد الدَّ ين الثابت يف الذمة بالذهب أو عملة أخرى أكثر
ثباتًا ،أو سلعة أخرى.

وذلك النتفاء الربا أو شبهته؛ ألن للعاقدين احلق يف حتديد الثمن بام

يرتاضيان عليه.

وأما يف القروض فال جيوز االتفاق عىل أن يكون السداد من نقد آخر

خمالف للنقد الذي تم فيه قبض القرض.

كام صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي.

نسأله تعاىل أن ُيفقهنا يف ديننا ،وأن يم َّن عىل إخواننا املستضعفني

بالنرص والتمكني.

واحلمد هلل رب العاملني.
اخلالصة:

إذا كان القرض من األموال العينية من الذهب أو الفضة ،أو السلع،

فالواجب أن ير َّد مثلها مهام تغريت األسعار.

((( أخرجه البخاري ( ،117 /3برقم  .)2392وروى مسلم ( ،1224/3برقم)1600
نحوه من حديث أيب رافع .
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أما إن كان الدين من األوراق النقدية:

ِ
يسريا ،فالواجب أن يرد ِ
العملة
مثل
فإن كان التغري يف قيمة العملة ً

اقرتض مئة ألف لرية سورية فإنَّه يردها مئة
التي كان فيها القرض ،فمن
َ
ألف لرية ،ألن هذا التغيري اليسري من طبيعة العمالت النقدية.

كثريا يبلغ الثلث فأكثر :ففي رد
وأما إن كان ُّ
التغي يف قيمة العملة ً

املثل رضر عىل صاحب املال ،وإزالة هذا الرضر يكون بأحد ثالثة أمور:
 -1الصلح بينهام بتقدير اخلسارة وتوزيعها عىل كال الطرفني

بالرتايض.

 -2فإن مل يصطلحا فيلجآن لتحكيم طرف ثالث يرتضيان حكمه يف

تقدير اخلسارة.

 -3فإن مل يمكن فريفعان أمرمها للقضاء ليفصل بينهام(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
لو أين استدنت من شخص مبل ًغا من املال بالعملة السوريةً ،
مثل عرشين ألف ،وعندما
نظرا ألن
أردت أن أسدد له أرجعت له بالدوالر (بام يساوي قيمة اللرية يف يوم السداد) ً
هذه العملة هي التي كانت متوفرة يف جيبي والرصف متيرس؟
جواب املكتب العلمي:
األصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي استدنت هبا ،وال جيوز أن يتم االتفاق حني
القرض عىل التسديد بعملة أخرى ،ألن ذلك من الربا؛ ألنه رصف مالني ربويني مع
(الذهب=
فورا ،وقد قال النَّبي :
ُ
تأجيل أحدمها ،والواجب يف الرصف أن يتم القبض ً
84

الجـزء الثانـي

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بامللحِ ،م ًثل
وامللح
بالتمر
والتمر
بالشعري
والشعري
بالب
ُ
ُ
والب ُ ِّ
=بالذهب والفض ُة بالفضة ُ
ُ
بِ ِمثل ،سواء بسواء ،يدً ا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً ا بيد)
أخرجه مسلم ( ،1211/3برقم  )1587عن عبادة بن الصامت .
أما إن مل يكن هناك رشط ،ثم جاء وقت السداد واتفق الدائن واملدين عىل سداد القرض
بعملة أخرى :فهذا جائز ،برشطني:
 -1أن يتم ذلك بسعر يوم السداد ،ال بالسعر الذي كان يوم القرض.
 -2أن يتم تسديد كامل املبلغ يف املجلس نفسه؛ ألنه يشرتط يف بيع العمالت بعضها ببعض
أن يكون ذلك يدً ا بيد.
لكن إن كان القرض يسدد عىل دفعات ،فال حرج أن يتفقا عند سداد كل دفعة عىل أخذها
بسعر يوم السداد ،فهذا ال حمذور فيه ،لسالمته من التأخري يف عملية الرصف.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
هل هناك فرق بني حالتني:

حرب ،وتفرق الناس وطالب
األوىل :إذا كان الدين ألجل ومل حين االجل بعد ،وحدثت
ٌ
صاحب املال دينه.
والثانية :حان األجل وماطل الذي استدان ومضت مدة عىل االجل ومل يسدد ما عليه ولو
سدد يف الوقت املحدد ملا كانت هناك خسارة؛ ولكن بسبب املامطلة حدثت اخلسارة الكبرية
لصاحب املال األصيل.
فهل يتحمالن م ًعا يف هذه احلالة اخلسارة م ًعا رغم أن التقصري من الثاين فقط؟
جواب املكتب العلمي:
يف حال الرسقة والغصب أو املامطلة يف السداد بعد حلول األجل ،مع القدرة عىل السداد:
فيلزم السداد بالقيمة ،ويتحمل السارق واملامطل كامل النقص الذي طرأ عىل العملة ،ألنه
تسبب يف ذلك بأخذه املال بغري حق أو بمامطلته يف رده لصاحبه.
ويف هذه الفتوى قلنا بالصلح وتوزيع الرضر عىل الطرفني ألنه ال حيلة ألحدمها فيام حصل،
وهذا ال ينطبق عىل السارق واملامطل فضال عن كوهنام ليسا أهال للتخفيف .واهلل أعلم= .
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= السؤال الثالث:
من رسق ً
مال قبل الثورة أو غصبه فإنه يرده اآلن بالقيمة وال يقال له بالصلح؟

جواب املكتب العلمي:
من رسق ً
مال أو غصبه فإنه جيب عليه أن يرد املسـروق إىل من رسق منه إن كان موجـو ًد
أو مل يتغري عن احلالة التي رسق عليها.
وأما يف حال تغريه ،أو تلفه ،أو استهالكه فالواجب دفع قيمته يوم الرسقة ،قال ابن تيمية:
ً
مكيل أو موزونًا أو غريمها حيث أمكن ،وإال فالقيمة ،وهو
“ويضمن املغصوب بمثله
املذهب عند أيب موسى وقاله طائفة من العلامء ،وإذا تغري السعر وفقد املثل فينتقل إىل القيمة
وقت الغصب وهو أرجح األقوال”.
واهلل أعلم.
السؤال الرابع:
كبريا
بقيت مسألة الثلث لتحديد الرضر حيث أن الثلث يف املعامالت املالية يعترب
ً
رضرا ً
جدً ا وأظن أنه جيب إعادة النظر فيه إضافة أنه جيب األخذ بعني االعتبار املدة الزمنية

والقيمة الرشائية نسب ًيا.
جواب املكتب العلمي:
القول بأن الثلث حدّ الكثرة مأخوذ من النصوص الرشعية وكالم أهل العلم يف ذلك ،وهو
معترب يف العديد من املسائل كام نصت عليه الفتوى ،فهو حد منضبط له ما يشهد له.
واهلل أعلم.
السؤال اخلامس:
أنا مقيم حارج سورية ومن أربع سنوات تقري ًبا طلب مني صديق مقيم يف سورية أن أقرضه
مبلغ مائة الف لرية سورية وكانت تساوي حينها مبلغ ثامنية آالف درهم إمارايت ،واآلن
إذا أراد أن يسدد الدين اليوم فهل الواجب أن يعطيني مائة ألف لرية سورية أي ما يعادل
اليوم ألفي درهم أي ربع املبلغ الذي أقرضته له يف ذلك الوقت أم الواجب أن يعطيني مبلغ
الثامنية آالف أي ما يعادل اليوم أربعامئة الف لرية سورية؟ مع العلم أين ال أزال أعيش
=
وأقيم يف اإلمارات إىل اليوم؟
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= جواب املكتب العلمي:
إن كان االتفاق واق ًعا عىل القرض باللرية السورية -كام ُيفهم من السؤال :-فينبغي أن
يكون احتساب قيمة إرجاع القرض باللرية السورية كذلك.
أما بالنسبة لتغري قيمة العملة ،فإن هذا األمر مل يكن بسببك وال بسببه بل هو أمر خارج عن
إرادتكام ،ولذلك الواجب عليكم التصالح فيام بينكم عىل أن يتحمل كل واحد منكم جز ًءا
من اخلسارة ،بحيث يتم احتساب قيمة اخلسارة بسبب نزول العملة ويتم توزيعها بينكام؛
ٍ
شخص
فإن هذا أعدل األقوال يف املسألة وأنسبها ،فإن مل يمكن الصلح :ف ُينتقل لتحكيم
من ذوي اخلربة يف األمور املالية ممن ترضونه ليقسم نسبة اخلسارة بينكام .فإن مل يتم ذلك
فال حل إال باللجوء للمحاكم .وربام يصعب أو يطول األمر فيها.
ونويص األخوين باالتفاق والتنازل عن بعض حقهام فهو أفضل وخري ،وخاصة يف ظل
الظروف العصيبة يف هذا الوقت ،ال سيام َمن كان منهام يف الداخل فهو أوىل باملراعاة
والتسامح ،ولكام األجر والثواب من اهلل تعاىل.
واهلل أعلم.
السؤال السادس:
لدي سؤال فيام يتعلق بالقيمة التي جيب أن يسدد فيها مؤجل املهر حيث إنه يف عقد الزواج
كُتب مؤجل مهر قيمته ثالثامئة ألف لرية سورية ،وذكر يف العقد أنه باقي يف ذمة الزوج
وذلك كان يف عام 2010م وكانت قيمته ما يعادل  24000ريال سعودي يف ذلك التاريخ..
ومل يقم الزوج بإعطائه لزوجته مع قدرته عىل ذلك طيلة حياهتام م ًعا ،وحصل الطالق
يف عام 2014م وأرص الزوج أن يعطي مؤجل املهر بقيمته بعد هبوط العملة السورية بام
يساوي  7000ريـال سعودي لذا أرجو من حرضتكم أن تعطوين فتوى فيام يتعلق بقيمة
املهر املؤجل التي جيب عىل الزوج إعطاؤه لطليقته بام ال يظلم الزوجة بالبخس بقيمة مهرها
املتفق عليه والذي كتب يف عقد الزواج أنه ٍ
باق يف ذمة الزوج ،مع العلم أنه كان املقدم
مقبوض ًا يف تاريخ العقد وأن الزوج كان قادر ًا عىل أن يعطي مؤجل املهر منذ أول يوم من
حياهتام الزوجية؟
=
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= جواب املكتب العلمي:
املتعارف عليه أن مؤجل املهر ال ُيسلم للزوجة إال عند الوفاة أو الطالق ،وجرى عىل هذا
العمل والقضاء.
وبالنسبة للحالة املذكورة :فقد أوردنا يف الفتوى أنه إذا كان الدَّ ين من العمالت الورقية،
ثم رخصت قيمتها ،وبلغ التغري يف قيمة العملة الثلث فأكثر ،فينبغي أن يرتاىض الطرفان،
ويتحمل كل طرف منهام جز ًءا منها برضامها.
فإذا َّ
تعذر الصلح بني الطرفني فيلجأ إىل التحكيم بينهام ،أو القضاء ليفصل بينهم وحيدد
حجم الرضر النازل بكل طرف.
فهنا إن مل يمكن الصـلح بينكم ،فيمكن اللجوء لتحكيم أشـخاص من عقالء العائلـتني
أو غريمها لتقدير اخلسارة عىل كل طرف ،فإن مل يمكنكم فيمكن اللجوء للمحكمة للنظر
يف القضية.
واهلل أعلم.
السؤال السابع:

كنت أمتلك معرض دراجات نارية ،وكان عندي وكيل يف قرية أخرى كنت أعطيه
الدراجات يبيعها ويأخذ نسبة ،ثم وقعت األزمة واملشاكل ومل أعد أستطيع الوصول إليه
وعنده كمية كبرية من الدراجات ،وأثناءها كان الدوالر بـ  47لرية ،وبعد ثالث سنوات
استطعت الوصول إليه وكان قد باع َّ
كل الدراجات التي عنده ِمن زمن طويل ،ويف هذا
الوقت أصبح الدوالر بـ 250لرية ،ومن ثالث سنوات كان سعر الدراجة  33ألف لرية
650دوالرا تقري ًبا،
أيضا
سورية ،أي ما يعادل
650دوالرا تقري ًبا ،واليوم أصبح سعرها ً
ً
ً
يرض إال بسعرها
أي (150000لرية سورية) .وعىل ذلك اتفقنا أن يعطيني ثمنها ،لكن مل َ
كثريا جدً ا.
القديم ،وأنا ما رضيت إال عىل سعرها اجلديد؛ ألنني سأخرس ً
أرجو منكم احلل ،وهل حيق يل أن آخذ ثمنها عىل الثمن اجلديد أم القديم؟
جواب املكتب العلمي:
احلالة املسؤول عنها حتتمل أحد أمرين:
 -1إن كان البيع قد تم منذ مدة كام هو ظاهر من السؤال ،وانتظر املوزع فرصة إليصال=
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=املال للتاجر ألجل سداد حقه وإيصاله له دون تقصري منه :فليس عىل هذا املوزع حتمل
التغري يف العملة؛ ألنه أمر خارج عن القدرة البرشية ،واملوزع ال عالقة له به ،وقد قام بام
جيب عليه من البيع بالسعر املحدد ،واحتفظ باملبلغ حلني القدرة عىل تسلميه.
فيتحملها صاحب املال،
وما حصل من تغري سعر العملة فهذه اآلفة خارجة عن طاقة البرش
ّ
وينبغي الصرب والرضا بام قدره اهلل ،ومعرفة أن املال لو كان بيد التاجر لوصل له االنخفاض
كذلك ،وتكون هذه احلالة من باب الوديعة وليس الدين .وذلك برشط أن يكون املوزع
قد احتفظ بنفس املال الذي باع به الدراجات ،ومل ينتفع به أو يترصف باستثامر أو غريه.
 -2أما إن كان عدم تسليم املال من املوزع للتاجر بسبب تقصري املوزع وتفريطه ،أو مماطلته،
أو قام بخلط هذا املال بأمواله لالستفادة منه ،أو استثامره :فيتحمل املوزع هذا التغري؛ ألنه
السبب فيه ،وعليه حينئذ أن يؤ ّدي احلق الذي عليه بالقيمة التي باع هبا الدراجات ،وليس
بالقيمة احلالية.
واهلل أعلم
السؤال الثامن:
وضعت مبل ًغا من املال مع شخص لتشغيل هذا املبلغ يف مرشوع عىل شكل استثامر ،فام هو
احلكم الرشعي إذا أردت اسرتداد مايل بعد هبوط العملة السورية بشكل كبري؟
جواب املكتب العلمي:
مسألتك ختتلف عن موضوع الفتوى ،فالفتوى تتحدث عن الديون ،بينام مسألتك عن
الرشاكة والرشكة.
واملال الذي تدفعه يف الرشكة (مضاربة) مل يعد ً
مال نقد ًيا كام دفعته ،بل حتول إىل عروض
جتارة وسلع يتاجر هبا ،لك ربحها وعليك خسارهتا ،وإذا أردت تصفية الرشكة فيعود لك
نصيبك يف الرشكة ،وليس ما دفعته ،فأي نقص أو زيادة بسبب تغري العملة فأنت رشيك
فيه تتحمله ،مثل ما يتحمله صاحب أي مال ،وعوضك عىل اهلل تعاىل.
السؤال التاسع:
علم أن لديه قدرة مالية ،وكان
يل مبلغ بذمة شخص منذ عام  2009م ،ومل يسدد ما عليه ً
يقول أنا متعثر ليس لـدي مـالءة مـالية اآلن ،مع العلم أنه ُمقر ومل ينكـر املبلـغ ،وقـام =
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= وقتها برشاء سيارة البنته .فكيف يل أن أسرتد مايل مع العلم أين كنت أدخر املال عىل
شكل ذهب لرشاء بيت؟
جواب املكتب العلمي:
واضح أن سؤالك عن كيفية اسرتداد املال عند من يامطل به.
وهذا يكون إما بتذكريه باهلل تعاىل ،وختويفه من أكل املال احلرام ،ومماطلة الناس يف أداء
حقوقها ،أو بتوسيط عدد من أهل اخلري ليحثوه عىل ذلك ،أو بالشكوى عليه عند املحاكم
الرشعية ،وقد يضطر الشخص خلصم جزء من دينه لتحصيل البقية ،وهكذا...فاألمر
خيتلف باختالف األحوال املحيطة بالدائن واملدين.
واهلل أعلم.
السؤال العارش :
تدينت من شخص  175ألف لرية سورة سنة 2006م ،وسددت منها  60ألف عىل
دفعات؛ ألن االتفاق أن يكون السداد عىل أقساط ،وبقي  ،115ألف وكانت املامطلة
برضائه ،وأريد السداد اآلن ويطالبني بالسداد بالدوالر ،فام احلكم يف ذلك؟ وكم واجب
عيل سداده؟
جواب املكتب العلمي:
تغريا كبريا يفوق الثلث فهو
املبلغ املتبقي وهو  115ألف لرية :إذا كانت قيمتها قد تغريت ً
فارق كبري ،وينبغي التعامل معه كام ورد يف الفتوى:
 -1الصلح بينكام بتقدير اخلسارة وتوزيعها عىل كال الطرفني بالرتايض.
حكم من طرف ثالث ترضيان حكمه يف تقدير اخلسارة وتلتزمان
 -2فإن مل تصطلحا فلتع ّينا ً
به.
 -3وإال كان الذهاب للمحكمة هو احلل األخري.
أما التسديد بالدوالر:
فإن كان املقصود هو تسديد الدين بمثل ما كان يساويه من دوالرات يف العام 2006م فهذا
غري جائز ،والواجب التعامل مع فرق العملة كام سبق.
=
وإن كان املقصود تسديد الدين اآلن بالدوالر فال مانع برشطني:
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=  -1أن يتم حساب قيمة اللريات بالدوالر بسعر يوم السداد ،ال بالسعر الذي كان يوم
الدين.
 -2إن كان السداد للمبلغ ً
كامل فيجب سديد كامل الدين يف املجلس نفسه وعدم تأخري
بعضه إىل يوم آخر ،أما إن أردتم تقسيم التسديد إىل أجزاء فال مانع ،برشط أن حيسب كامل
املبلغ باللريات ،ثم حيسب مقدار كل قسط بام يقابله من دوالر بسعر يوم السداد..
واهلل أعلم.
السؤال احلادي عرش:
لو استدنت من شخص مبلغ  1000دوالر دون حتديد أجل للسداد ،وكان سعر املبلغ
املحيل بالنسبة للــ  1000دوالر يساوي  8500جنيه مرصي ،وأريد أن أسدد املبلغ لكن
سعر اجلنيه فاق الضعف حيث بلغ الـ  1000دوالر اآلن حوايل  18000جنيه مرصي،
لكن االتفاق كان بالدوالر ،والفارق الكبري حيول دون سداد املبلغ ،فام احلكم الرشعي يف
هذه احلالة؟
جواب املكتب العلمي:
أجل للسداد ِ
إذا اقرتض اإلنسان ِمن آخر مبل ًغا دون حتديد ٍ
حق صاحب الدّ ين املطالبة
فمن ّ
ٍ
قادرا عىل
به متى شاء ،وجيب عىل املقرتض أن ير ّد إليه ح ّقه يف ِّ
أي وقت يطالبه به إذا كان ً
الوفاء .
وبام ّ
صاحب
السداد بالدوالر ،والذي يستح ّقه
ُ
أن الدّ ين كان بالدّ والر فينبغي أن يكون ّ
الدين هو نفـس املبلغ الذي استدنتَه منه ،وهو ألف دوالر ،وتغري قيمة العملة املرصية
فالواجب
ال عالقة له بالدّ ين وتسديده؛ ألن القرض مل يكن هبا ،والدوالر مل تتغري قيمتُه،
ُ
عليك أن تر ّد إليه األلف دوالر التي اقرتضتَها منه ،وجيوز عند تسديد الدّ ين أن يكون
السداد باجلنيه ،ولكن بسعر يوم التسديد ،فتُحسب األلف دوالر كم تساوي باجلنيهات
ثم تُسدد.
واهلل أعلم.
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هل مقولة (من مل يكفر الكافر
فهو كافر) صحيحة؟

(((

السؤال:

كثريا َّ
أن ِمن نواقض اإلسالم عدم تكفري الكفار
نسمع ً
أو الشك يف كفرهم ،وأن من مل يكفر املرتدين فهو كافر .فام
صحة هذه العبارة؟ وهل قال هبا أحد ِمن أهل العلم؟ أفتونا

مأجورين.

((( صدرت بتاريخ :االثنني  10رمضان 1435هـ ،املوافق 2014/7/7م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ،وبعد:
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل

َّ
اهتم
ومز َّلة أقدامَ ،
فإن التكفري باب خطريَ ،
ومض َّلة أفهام ،ولذلك ّ
ِ
أتم ضبط ،ومن ذلك
العلامء بتوضيحه غاية التوضيح ،وقاموا بضبطه َّ
قاعدةَ ( :من مل يك ِّفر الكافر فهو كافر) ،فهي قاعدة صحيحة يف أصلها
تتعلق بر ِّد النصوص الرشعية وتكذيبها ،ال بوقوع بعض أفراد املسلمني

يف الكفر ،وبياهنا كام ييل:

ً
أول :قاعدةَ ( :من مل يك ِّفر الكفار أو َّ
صح َح
شك يف كفرهم أو
َّ

قديم
مذهبهم فهو كافر) ،قاعد ٌة صحيحة ،أمجع عليها علامء املسلمني ً
وحدي ًثا؛ ّ
بنص القرآن واإلمجاعِ:
ألن َمن مل يكفر الكفار املقطوع بكفرهم ِّ
فهو ِّ
مكذ ٌب للقرآن والسنة.

قال القايض عياض« :وهلذا نك ّفر َمن مل يك ّفر َمن دان بغري ملة

املسـلمني من امللل ..أو وقف فيهم ،أو شـك ،أو صحح مذهـبهم..
إبطال ِّ
َ
كل مذهب سواه..
وإن أظهر مع ذلك اإلسالم واعتقده واعتقد

فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خالف ذلك».

النص واإلمجاع عىل كفرهم ،فمن وقف
ثم بني السبب بقوله« :لقيام ِّ

يف ذلك فقد كذب النص»(((.
((( الشفا (.)610/2
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قال النووي« :من مل يكفر من دان بغري اإلسالم كالنصارى ،أو شك

يف تكفريهم ،أو صحح مذهبهم ،فهو كافر ،وإن أظهر مع ذلك اإلسالم
واعتقده»(((.

وقال البهويت« :فهو كافر؛ ألنه مكذب لقوله تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾»(((.

فهي من قواعد التكفري املتعلقة بر ِّد النصوص الرشعية وتكذيبها،

ناقضا من نواقض
ال بوقوع بعض أفراد املسلمني يف الكفر أو ارتكاهبم ً

اإلسالم؛ لذا ال تطبق هذه القاعدة إال إن كان اخلرب الوارد يف التكفري

تكفري مرتكبها را ًّدا هلذه
صحيحا متف ًقا عليه ،وبالتايل يكون َمن ترك
ً
َ
األخبار مكذ ًبا هلا.

ثان ًيا :هذه القاعدة تشمل ثالثة أمور:

األول :وجوب القطع ِ
بكفر ِّ
كل َمن دان بغري دين اإلسالم من اليهود

والنصارى والوثنيني وغريهم عىل اختالف مللهم ورشائعهم؛ إذ ّ
إن كفر

ثابت بنصوص عامة وخاصة من الكتاب والسنة.
هؤالء ٌ
ِ
فمن النصوص العامة :قوله تعاىل﴿ :ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ﴾

[آل عمران ،]19 :وقوله تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

((( روضة الطالبني (.)70/10
((( كشاف القناع (.)231/14
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [آل عمران.]85 :

يسمع يب أحد من هذه األ َّم ِة
نفس حممد بيده ،ال
ُ
وقوله ﷺ( :والذي ُ
هيودي وال نرصاين -ثم يموت ومل ي ِِ
ؤم ْن بالذي ُأ ْر ِس ْل ُت به ،إال كان من
ُ
ّ
ّ
ِ
أصحاب النَّار)(((.

ومن النصوص اخلاصة :قوله تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ﴾ [التوبة.]30 :

وقوله تعاىل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [املائدة.]73 :

فمن مل يك ّفر هؤالء أو َّ
صحح دينهم وعقائدهم:
شك يف كفرهم أو
َ
َ

فقد َّ
كذب اهلل تعاىل ورسو َله ﷺ ،ور َّد حكمهام.

وقد نقل القايض عياض اإلمجاع عىل« :كفر من مل يكفر أحدً ا ِمن

النصارى واليهود ،وكل َمن فارق دين املسلمني ،أو وقف يف تكفريهم،
أو شك»(((.

((( أخرجه مسلم ( ،134/1برقم  )153عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
((( الشفا (.)603/2
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األمر الثاين الذي تشمله القاعدة :وجوب القطع بكفر طوائف
ومذاهب الردة املجمع عىل كفرهم وردهتم ،كالباطنية ِمن القرامطة
واإلسامعيلية والنصريية والدروز ،والبابية والبهائية والقاديانية.

فقد حكم أهل العلم عىل هذه الطوائف بالكفر والردة؛ العتقاداهتم

املنافية ألصول اإلسالم من كل وجه ،فمن مل يكفر هؤالء أو شك يف

كفرهم بعد العلم بحقيقة حاهلم ،فقد صحح مذهبهم وعقائدهم
كافرا مثلهم.
الكفرية ،وطعن يف دين اإلسالم ،فيكون ً

قال ابن تيمية عن الدروز« :كفر هؤالء مما ال خيتلف فيه املسلمون؛ بل

َمن شك يف كفرهم فهو كافر مثلهم»(((.

ناقضا من نواقض
األمر الثالث الذي تشمله القاعدةَ :من ارتكب ً
ِ
كاالسـتهزاء بالنَّبي ﷺ ،أو سـ ِّب ِه،
اإلسـالم املجمع عليـها بني العلامء،
ِ
جحد ما هو معلوم بالرضورة من دين اإلسالم.
أو
فمن مل يكفر من ارتكب هذا النوع ِمن النواقض؛ إلنكاره أن يكـون
َ

كافر مثله.
كفرا ،فهو ٌ
ما قاله أو فعله ً

قال ابن تيمية فيمن اعتقد جواز سب الصحابة أو اعتقد اعتقا ًدا

كفر ًيا« :أما َمن اقرتن بسبه دعوى ّ
أن عل ًيا إله أو أنه كان هو النَّبـي وإنام
غلط جربيل يف الرسالة ،فهذا ال شك يف كفره ،بل ال شك يف كفر َمن
((( جمموع الفتاوى (.)162/35
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توقف يف تكفريه»(((.

ثال ًثا :قاعدة ( َمن مل يكفر الكافر فهو كافر) ال تشمل:
 -1ما اختلف العلامء يف عدِّ ه ِمن املك ِّفرات ،كاختالفهم يف تارك

ً
خمرجا من امللة ،ومنهم َمن مل
كفرا
الصالة
ً
تكاسل ،فمنهم َمن عدَّ ه ً
يوصله إىل ذلك ،فال يقال فيمن مل يك ّفر تارك الصالة ً
كسل :إنه كافر.

ناقضا من نواقض
معي ارتكب ً
 -2من امتنع من تكفري مسلم َّ
ٍ
شخص
اإلسالم ،فمثل هذا ال ُيكم بكفره؛ ألن تنزيل حكم الكفر عىل

بعينه ليـس مقطو ًعا به ،فقد يكون تكفـريه واحلكم عليه بالردة صـوا ًبا
أو خ ًطا ،وقد يكون التو ُّقف يف تكفريه لوجود مانع ،أو عدم توفر رشط،

حجة ،ونحو ذلك.
أو عدم قيام َّ

فال يدخل يف هذه القاعدةَ :من مل ينزل أحكا َم الكفر املتفق عليها

عىل بعض ا ُملع َّينني ،كمن مل ُي ِّنزل أحكام الطواغيت أو احلكم بغري من
أنزل اهلل عىل أعيان الطوائف واألفراد؛ فإن الكفر بالطاغوت ٌ
أصل يف

اإلسالم كام قال تعاىل﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾ ،لكن تنزيل الطاغوت
ٍ
عىل ٍ
فرد ٍ
معني ُّ
اجتهاد ونظر.
حمل
وحينها ال يقالّ :
إن َمن مل يكفر مرتكب هذا الناقض فهو كافر؛ ألجل

((( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص (.)586
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ِ
االجتهاد فيه.
اخلالف أو

راب ًعا :ال جيوز تنزيل هذه القاعدة عىل األعيان إال بعد حتقق رشوط

التكفري ،وانتفاء موانعه.

فالتكفري ا ُملطلق كقولَ ( :من مل يكفر الكافر فهو كافر) خيتلف عن
تكفري ٍ
معني من الناس بقول( :فالن مل يكفر الكافر فهو كافر).
فاألفراد ا ُملع َّينون متفاوتون بحسب قيام احلجة عليهم ،واجتهادهم

فرقون بني هذه املراتب بسبب اجلهل هبا.
وتأويلهم ،وكثري من ال ُغالة ال ُي ِّ
َ
يكون جمتهدً ا خمط ًئا
املعي يمكن أن
قال ابن أيب العز احلنفي« :الشخص َّ

مغفورا له ،ويمكن أن يكون ممن مل يبلغه ما وراء ذلك من النصوص،
ً
ويمكن أن يكون له إيامن عظيم وحسنات أوجبت له رمحة اهلل»(((.

فقد يكون توقف الشخص عن تكفري الكفار األصليني ،أو املرتدين

املتفق عىل ردهتم نا ًجتا عن قصور يف العلم أو لشبهة رآها ،أو غري ذلك

من موانع التكفري ( ،كاجلهل ،واخلطأ ،واإلكراه ،والتأويل) ،فال بدّ من
التأكد من خلو هذا املعني ِمن مجيعها.
ِ
ثبوت احلُجة عليه
خالف بعد
نقل ابن حجر عن الشافعي قولهَ « :من
َ

حلجة فإنه ُيعذر باجلهل»(((.
فقد كفر ،وأما قبل قيام ا ُ
((( رشح الطحاوية ص (.)319
((( فتح الباري (. )407/13
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أرش من
وقال اب ُن تيمي َة يف بيان حقيقة عقيدة وحدة الوجود ،وأهنا ُ
ِ
وظاهرا بإمجاع كل مسلم ،ومن شك
قول النصارى« :فهذا ك ُّله كفر باطنًا
ً
يف كفر هؤالء بعد معرفة قوهلم ،ومعرفة دين اإلسالم ،فهو كافر كمن
يشك يف كفر اليهود والنصارى واملرشكني»(((.

فقد اشرتط هلذا التكفري رشطني :معرفة قوهلم أي معرفة حاهلم،

ومعرفة دين اإلسالم أي األدلة عىل كفرهم.

فال بد من إقامة احلجة عىل َمن مل يكفر الكافر ،بتعليمه ،وتوضيح

األمر له.

وفريق َأ ْف َر َط
فريق َّفرط وضيع،
ٌ
خامساَ :ض َّل يف هذه القاعدة فريقانٌ :
ً

وغال.

 -1فأ َّما املضيعون :فلم يأخذوا هبذه القاعدة ،وجحدوها ،ومل يروا

تكفري من مل يكفر الكفار بعد توافر القيود والضوابط.

وبعضهم زعم َّ
أن تكفري الكافر خمالف حلرية االعتقاد ،ومنهم من

تكذيب هلل ورسوله
نادى بوحدة األديان ،أو مساواهتا ،وهذا القول
ٌ
وجحدٌ ملا أمجعت عليه األمة.

 -2وأما الغالة :فقد توسعوا يف هذه القاعدة ،حتى أدخلوا فيها

املسلم الذي رموه بالردة والكفر ،ثم ألزموا اآلخرين بتكفريه ،فإن مل يفعلوا
((( جمموع الفتاوى (.)368/2
99

فتــاوى الثــورة الســورية

كفروهم ً
عمل هبذه القاعدة ،زعموا!!.
وأخريا:
ً

َّ
فإن التكفري واحلكم بالر َّدة أمر خطري ،وله آثار متتد لتشمل التفريق

بني الزوجني ،وانقطاع التوارث بني املرتد وورثته ،واحلكم بقتل املرتد،
وعـدم الصـالة عليه ،وغـريها ،فال ينبغي أن ُيقـدم عليـها املسـلم ،بل

ال يكون ذلك إال للراسخني يف العلم ممن بيدهم الفصل والقضاء.
ِ
التكفري ما وجدَ إليه
االحرتاز ِمن
قال أبو حامد الغزايل« :ينبغي
ُ
ِ
ِ
سبيلّ ،
ً
املرصحني
واألموال ِمن املصلني إىل القبلة
الدماء
فإن استباح َة
ِّ
ترك ِ
واخلطأ يف ِ
ِ
ألف ٍ
ُ
كافر يف
بقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل خطأ،
ِ
ِ
ُ
سفك ِم ْ َج َم ٍة من دم مسلم»(((.
أهون من اخلطأِ يف
احلياة
وقال الشوكاين« :اعلم َّ
احلكم عىل الرجل املسل ِم بخروجه من دين
أن
َ
اإلسالم ودخولِه يف الكفر ال ينبغي ملسل ٍم يؤمن باهلل واليو ِم اآلخر أن

ٍ
َي ْقدُ َم عليه إالَّ
أوضح من شمس النهار ،فإنه قد ثبت يف األحاديث
بربهان
َ
ٍ
مجاعة من الصحابة َّ
الصحيحة املروية عن
أنَ :م ْن َق َال ألَ ِخ ِيه َيا كَافِ ُر َف َقدْ
ها»(((.
َبا َء ِ َبا َأ َحدُ ُ َ
((( االقتصاد يف االعتقاد للغزايل ص (.)135
ِ
املقدار اليسري من الدم الذي يكون يف آلة احلجامة.
و(املِ ْح ِجمة) :آلة احلجامة ،أي
ُ
((( السيل اجلرار ص ()978
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نسـأله تعـاىل أن يعلمنا ما ينفعـنا وجيعلنا من األمة الوسـط ال غلو

وال جفاء ،وأن ينرصنا عىل أعدائنا املجرمني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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هل تنظيم (الدولة اإلسالمية)
السؤال:

من الخوارج؟

(((

هل يصح وصف تنظيم (الدولة) باخلوارج ،مع ّ
أن اخلوارج

هم من يكفر بكبائر الذنوب ،وتنظيم (الدولة) ال يقولون
بالتكفري بالكبرية ،واخلوارج هم من خرج عىل إمام املسلمني،
وليس يف سورية أو العراق إمام للمسلمني ،بل فيهام حكام

طائفيون معادون ألهل السنة؟

وكيف يكونون خوارج وهم متمسكون بالرشع يف أنفسهم،

وجياهدون يف العراق والشام ،ويطالبون بتحكيم الرشيعة؟

((( صدرت بتاريخ :اخلميس  27رمضان 1435هـ ،املوافق 2014/7/24م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
فاخلوارج ِمن رش الفرق وأخطرها عىل أمة اإلسالم ،ولذلك ُعنيت

السنة النبوية ببيان صفاهتم أتم بيان؛ حتى ال يلتبس أمرهم عىل الناس،
وهذه األوصاف منطبقة عىل تنظيم الدولة أشدّ االنطباق .وليس يف
النصوص الرشعية ما ُّ
أن ِمن رشط اخلوارج ْ
يدل عىل ّ
أن خيرجوا عىل إمام

املسلمني ،أو يك ّفروا بكبائر الذنوب ،وما هذه التعريفات واألصول التي

ذكرها أهل العلم للخوارج إال ضوابط تقريبية ،ومعامل لوصف ما آلت
إليه فرق اخلوارج يف عصورهم ،وفيام ييل بيان ذلك:

ً
أول :الضابط ا ُملعترب ،والقول الفصل يف تعريف اخلوارج وإحلاق هذا

الوصف بطائفة أو فرقة من الفرق هو ما ورد يف النصوص الرشعية ،وقد

أي فرقة أخرى؛
ُفصله يف ِّ
فصلت السنة النبوية يف صفات اخلوارج ما مل ت ِّ
َّ

لعظيم خطرهم ،ورسعة االغرتار هبم ،ومن أمهها :التَّكفري ،واستباحة

والسفه ،وحداثة
الدماء ،وسوء الفهم لنصوص القرآن والسنة ،وال َّطيش َّ
السن ،مع الغرور والتعايل(((.

ثان ًيا :ما ذكره كثري من العلامء من أن مذهب اخلوارج (تكفري مرتكب

((( ويمكن التعرف عىل تفاصيل صفات اخلوارج بالرجوع ملقال (صفات اخلوارج يف
السنة النبوية) للدكتور عامر الصياصنة.
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الكبرية) ،ليس وص ًفا جام ًعا لكل «اخلوارج» ،وليس رش ًطا للوصف
باخلروج ،بل يدخل يف اخلوارج كل من يك ّفر املسلمني بغري حق،
ِ
ّ
مرتكب الكبائر.
ويستحل دماءهم ولو مل يعتقد كفر

فالذي جاء يف الوصف النبوي أهنم (يقتلون أهل اإلسالم) ،وذكر

أهل العلم أن سبب هذا القتل هو :احلكم بالكفر والردة عىل خمالفيهم.

قال القرطبي« :وذلك أهنم ملا حكموا بكفر َمن خرجوا عليه من

املسلمني ،استباحوا دماءهم»(((.

وقال ابن تيمية« :اخلوارج دينهم املعظم :مفارقة مجاعة املسلمني،

واستحالل دمائهم وأمواهلم».

وقال« :فإهنم يستحلون دماء أهل القبلة العتقادهم أهنم مرتدون

أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين»(((.
وقال ابن عبد الرب« :وهم قوم استحلوا بام تأولوا ِمن كتاب اهلل عز
وجل :دماء املسلمني ،وكفروهم بالذنوب ،ومحلوا عليهم السيف»(((.

واخلوارج الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب والصحابة

رضوان اهلل عليهم أمجعني مل يكونوا ممن يعتقد القول بكفر مرتكب الكبائر
((( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)84/9
((( جمموع الفتاوى (.)497/28
((( االستذكار (.)499 /2
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كالزنا والرسقة ورشب اخلمر ،وإنّام ك ّفروا الصحابة بقبول التحكيم ،مع
ٍ
بذنب ً
أصل ،فك ّفروا عل ًيا ومعاوية ريض اهلل عنهام واحلكَمني،
أنه ليس
الصحاب ُة ريض
و َمن ريض بالتّحكيم ،واستحلوا دماءهم ،فحكم عليهم ّ

اهلل عنهم بأهنم اخلوارج الذين أخرب عنهم النَّبـي ﷺ لفعلهم هذا ،ومل

يسألوهم عن مذهبهم يف بقية ّ
الذنوب ،وهل يك ّفرون هبا أم ال.
بل إن «النَّجـدات» وهم ِمن رؤوس اخلوارج باتفاق أهل العلم،
ال يقولون بكفر مرتكب الكبرية ،قال أبو احلسن األشعري مبينًا عقيدة
أن ّ
اخلوارج« :وأمجعوا عىل ّ
كل كبرية كفر ،إال النجدات فإهنا ال تقول

بذلك»(((.

فالوصف اجلامع للخوارج هو «تكفري املسلمني بغري حق ،واستحالل

دمائهم بذلك» ،وهذا التكفري له صور كثرية :كتكفري مرتكب الكبرية
أو بمطلق الذنوب ،أو التكفري بام ليس بذنب ً
أصل ،أو التكفري بالظن

ّ
والشبهات واألمور املحتملة ،أو باألمور التي يسوغ فيها اخلالف
واالجتهاد ،أو دون التّحقق ِمن توفر الرشوط وانتفاء املوانع.
وإذا كان العلامء قد حكموا عىل من يكفر مرتكب الكبرية بأنه من

اخلوارج ،فكيف بمن يكفر بالصغائر واألمور االجتهادية أو بام هو
مباح ،كاجللوس مع الكفار ومراسلتهمً ،
مثل؟

((( مقاالت اإلسالميني ص (.)86
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ثال ًثا :كذلك مل يرد يف النصوص الرشعية ما يدل عىل اشرتاط (اخلروج

عىل اإلمام املسلم) للوصف باخلروج ،بل ُّ
كل َمن كان عىل معتقدهم

ومنهجهم فهو من اخلوارج سواء خرج عىل اإلمام أم مل خيرج.

و(اخلروج عىل األئمة) عند اخلوارج نتج عن التكفري بغري حق

واستباحة دماء املسلمنيْ ،
فإن وجدَ اخلوارج اإلمام خرجوا عليه

واستباحوا الدماء واألموال ،وإن مل جيدوا اإلمام استباحوا دماء عامة
املسلمني وخيارهم من املجاهدين والعلامء والدعاة.

وتسميتهم بـ «اخلوارج» إنام هي خلروجهم عن أحكام الدين
ِ
(سيخرج يف ِ
الزمان قوم
آخر
ومفارقتهم مجاعة املسلمني ،كام قال ﷺ:
ُ
خري ِ
يقولون من ِ
َ
َ
ُ
يقرؤون
قول الربية،
حداث األسنانُ ،سفهاء األحالم،
َأ

ِ
السهم من
مر َقون من الدين كام َي ْم ُرق َّ
القرآن ال ُياوز حناجرهمَ ،ي ُ
الر ِم َّي ِة ،فإذا ِلقيتُموهم فاقتلوهمَّ ،
أجرا ملن َقتلهم عند اهلل
فإن يف قتلهم ً
َّ

يوم القيامة)(((.

«سموا بذلك خلروجهم عن الدين ،وخروجهم
قال احلافظ ابن حجرُ :

عىل خيار املسلمني»(((.

((( أخرجه البخاري ( ،16/9برقم  ،)6930أخرجه مسلم ( ،746/2برقم :)1066
من حديث عيل .
((( فتح الباري (.)283/12
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وقال النووي« :وسموا خوارج؛ خلروجهم عىل اجلامعة ،وقيل:
(خير ُج من ِض ْئ ِض ِئ
خلروجهم عن طريق اجلامعة ،وقيل :لقوله ﷺُ :
هذا)(((.

وحني اختلف الناس يف حكم التتار جعلهم ابن تيمية من جنس

اخلوارج مع أهنم مل خيرجوا عىل إمام.

قال احلافظ ابن كثري« :وقد تكلم الناس يف كيفية قتال هؤالء الترت

من أي قبيل هو ،فإهنم يظهرون اإلسالم ،وليسوا بغاة عىل اإلمام ،فإهنم
مل يكونوا يف طاعته يف وقت ثم خالفوه! .فقال الشيخ تقي الدين (أي
ابن تيمية) :هؤالء من جنس اخلوارج الذين خرجوا عىل عيل ومعاوية،
ورأوا أهنم أحق باألمر منهام ،وهؤالء يزعمون أهنم أحق بإقامة احلق من
املسلمني»(((.

وإن أقام اخلوارج دولتهم ،فهذا ال ينفي عنهم صفة اخلروج ،فام زال

اخلوارج يقيمون الدول واإلمارات عىل َم ِّر التاريخ ،بل فيهم من ادعى
اخلالفة ،ومل ينزع ذلك صفة اخلروج عنهم ملجرد وصوهلم للحكم ،طاملا

أهنم يكفرون أهل اإلسالم ويستبيحون دماءهم.

راب ًعا :االجتهاد يف الطاعة وبذل النفـس ،واملناداة بتطبيق الشـريعة،

((( رشح النووي عىل مسلم (.)164/7
((( البداية والنهاية (.)94/17

107

فتــاوى الثــورة الســورية

أو حماربة الطواغيت ،ال تعني بالرضورة السالمة من االنحراف ،بل هذا

ما ُعرف به اخلوارج طوال تارخيهم.

رت
فقد أخربنا رسول اهلل ﷺ عن اجتهاد اخلوارج يف العبادة حتى ال نغ َّ
(ي ِق ُر َأ َحدكُم صال َت ُه مع صالهتم ،وصيامه مع ص َي ِامهم)(((.
هبم فقالْ َ :
قال احلافظ ابن حجر« :كان يقال هلم القراء لشدة اجتهادهم يف التالوة

والعبادة إال أهنم كانوا يتأولون القرآن عىل غري املراد منه ،ويستبدون
برأهيم ،ويتنطعون يف الزهد واخلشوع وغري ذلك»(((.

وأخربنا ﷺ أن اخلوارج حيسنون القول ويظهرون الدعوة للحق،
سيؤون ِ
نون ِ
الف َ
عل)((( ،وقالَ ( :يتك ّل َ
َ
(ي ِس َ
مون
الق َيل ،و ُي
فقال عنهمُ :

اوز حلو َقهم)(((.
بكلمة ِّ
احلق ال ُت ُ

قال السندي« :أي يتكلمون ببعض األقوال التي هي من خيار أقوال

الناس يف الظاهر ،مثل :إن احلكم إال هلل ،ونظائره ،كدعائهم إىل كتاب
((( أخرجه البخاري ( ،200/4برقم  ،)3610ومسلم ( ،744/2برقم  :)1064من
حديث أيب سعيد اخلدري .
((( فتح الباري (.)283/12
ِ
((( أخرجه أبو داود ( ،243/4برقم  ،)4765وأمحد ( ،51/21برقم  :)13338من
حديث أيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك ريض اهلل عنهام.
((( أخرجه أمحد ( ،410/2برقم  ،)1255والنسائي يف السنن الكربى (475/7
برقم ،)8513والبزار يف مسنده ( ،111/3برقم  :)897من حديث طارق بن زياد عن
عيل .
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اهلل»(((.

وقد اجتمع رؤوس اخلوارج يف عهد عيل بن أيب طالب ،وتعاهدوا

عىل حكم القرآن ،وطلب احلق وإنكار الظلم ،وجهاد الظاملني وعدم
الركون إىل الدنيا ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ثم قاموا إىل قتال

الصحابة ريض اهلل عنهم!!

خامسا :إن تنظيم (الدولة) قد وقع يف العديد من املخالفات -وهي
ً

منشورة من أقواهلم ،ومتواترة من أفعاهلم -التي تقتيض احلكم عليهم
بأهنم خوارج منحرفون عن املنهج النبوي ،وهي:

 -1احلكم عىل مجيع بالد املسلمني بأهنا بالد ٍ
كفر وردة ،وإجياب

اهلجرة منها إىل مناطق سيطرهتم ونفوذهم.

 -2احلكم عىل َمن خالفهم بالكفر والردة ،ووصفهم بالصحوات،

كفرا ً
ورميهم باخليانة والعاملة للكفارُّ ،
أصل ،كالتعامل
بالشبه ،وبام ليس ً
مع احلكومات واألنظمة األخرى واللقاء بمسؤوليها.

 -3استحالهلم قتال من خالفهم يف منهجهم ،أو رفض اخلضوع

وغدرا ،وسجنًاً ،
وقتل،
لدولتهم املوهومة ،فأعملوا يف املسلمني خط ًفا،
ً
وتعذي ًبا ،وأرسلوا مفخخاهتم ملقرات املجاهدين ،فقتلوا من رؤوس

الثوار من املجاهدين ،والدعاة ،واإلعالميني ،والنشطاء ما مل يستطع

((( حاشية السندي عىل سنن النسائي (.)119/7
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النظامان الطائفيان يف العراق وسورية فعله ،وقاتلوا املسلمني بام مل يقاتلوا

به األعداء.

(يقتلون َ
أهل اإلسال ِم و َيدَ ُع َ
َ
ون
ومجيع ذلك يصدق قول الرسول ﷺ:

أهل األوثان)(((.

 -4استحالل أخذ أموال املسلمني بحجة قتال اجلامعات املنحرفة،
ومصادرهتا دون وجه حق ،واحتكار موارد الدخل العامة ِمن آبار نفط
وصوامع غالل وغريها ،والترصف فيها كترصف احلاكم املتمكن.

 -5اخلروج عن مجاعة املسلمني ،وحرص احلق يف منهجهم ،واحلكم

عىل مجيع من خيالفهم يف الفكر أو املرشوع بالعداء للدين ،وآخر ذلك
ادعاؤهم «اخلالفة» ،وإجياب بيعتهم عىل مجيع املسلمني.

 -7ليس فيهم علامء معروفون مشهود هلم عند املسلمني ،كام قال ابن
ِ
صحا َب ِة النَّبي ﷺ،
عباس  ألسالفهم من اخلوارج« :أتي ُتكُم من عند َ
ِ
ِ
واألنصارِ ...
أحدٌ »(((.
املهاجري َن
ِم َن
منهم َ
يس فيكُم ُ
وفيهم ُأ ِنز َل ،و َل َ
فغالبهم من صغار السن الذين تغلب عليهم ِ
اخل َّفة واالستعجال
ِّ

واحلامس ،وقرص النظر واإلدراك ،مع ضيق األفق وعدم البصرية ،فهم
كام قال عنهم النَّبي ﷺ( :حدثاء األسن ِ
َانُ ،سفهاء األَحالم).
ُ ُ
((( أخرجه البخاري ( ،137/4برقم  ،)3344ومسلم ( ،741/2برقم .)1064
((( أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني ( ،309/8برقم )16740
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غياب أهل العلم واحلكمة عىل ترصفاهتم فوقعوا يف السفاهة
وقد أ ّثر
ُ

والطيش ،وعدم النظر ملآالت األمور وعواقبها ،وما جتره عىل املسلمني

من ويالت ودمار ،بزعم الصدع بكلمة احلق أو التوكل عىل اهلل.

 -8ومجيع ذلك يدفعهم إىل الغرور والتَّعايل عىل املسلمني ،فقد

زعموا أهنم وحدهم املجاهدون يف سبيل اهلل ،والعارفون لسنن اهلل يف
اجلهاد؛ لذا فإهنم ُيكثرون من التفاخر بام قدموه وما فعلوه!!

(إن فيكم قو ًما يعبدون َو َيد َأ ُب َ
قال ﷺ يف اخلوارجَّ :
ون ،حتى ُيعجب

قون من الدين ُم َ
مر َ
السهم من
روق َّ
هبم الناس ،وتُعجبهم نفوسهمَ ،ي ُ
الر ِم َّية)(((.
َّ
وهذا الغرور هو الذي يدفعهم للتطاول عىل أهل العلم واحلكمة،

وعدم األخذ بكالمهم ،فيدعون العلم والفهم ،ويواجهون األحداث
اجلسام ،بال جتربة وال َروية ،ويرفضون التحاكم ملحاكم مستقلة فيام
شجر بينهم وبني الفصائل األخرى.

كام أهنم نارصوا النظام املعتدي ضد املجاهدين يف القتال واحلصار،

وأظهروا الفرح بانكسار املجاهدين أمام النظام ،واستيالئه عىل مقراهتم،
حتى مل يعد بعيدً ا ما ُيظن ِمن دخول أعداء اإلسالم واستخبارات بعض

عجزوا عن
الدول يف صفوفهم ،يرضبون هبم املجاهدين وحيققون ما َ
((( أخرجه أمحد ( ،243/20برقم  )12886من حديث أنس .
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حتقيقه باحلرب املبارشة.

فاجتمع يف تنظيم (الدولة) ِمن الرش ما مل جيتمع يف غريه ِمن اخلوارج

ِمن قبل :من االجتامع عىل الباطل ،واالمتناع من االنقياد للحق واملحاكم

الرشعية ،والكذب ،والغدر ،واخليانة ،ونقض العهود ،ومماألة أعداء
اإلسالم ،حتى صاروا أخطر عىل املسلمني واملجاهدين من النظام
رشا وسو ًءا وانحرا ًفا.
النصريي الطائفي ،وفاقوا اخلوارج األولني ً

احلكم
وحكمنا عىل تنظيم الدولة بأنه من اخلوارج ،ال يعني بالرضورة
ُ
َ
ٌ
عىل ِّ
جاهل بحقيقة
كل فرد من أفراده بذلك؛ إذ قد يكون فيهم َمن هو
أقواهلم وحاهلم أو مغرر به ،إال أهنم مجي ًعا ِمن حيث حكم التعامل معهم

سواء ،فعلينا دفع رشورهم ،وحساهبم عىل اهلل تعاىل(((.

نسأل اهلل تعاىل ،أن هيدي ضاهلم ،ويقصم ظاملهم ،وأن يكفي املسلمني

رشورهم.

واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( ينظر فتوى (هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟) برقم
( ) ،وقد سبقت ص ( ).
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
هل خيلو تشكيل مقاتل من هذه العيوب التي ذكرمتوها؟ دلونا عليه لننتقل للجهاد يف صفه
وحتت رايته.
ثم إن (الدولة) فيها من العلامء العدد الضخم ،ويف مقدمتهم البغدادي الذي حيمل=
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مدرسا فيها.
=دكتوراه وماجستري بالعلوم الرشعية من جامعة تكريت ،و كان
ً
أي تشكيل يف سورية غري (الدولة) مستقل التمويل؟ هل املال السيايس والتضخيم
اإلعالمي واخلشية من (السلفية اجلهادية) ،وعلامء السلطان هو سبب حماربتها؟
خريا.
سألتكم باهلل أفتونا .واهلل إين أبحث عن احلق .و جزاكم اهلل ً
جواب املكتب العلمي:
غـالب من قام باجلهـاد يف سـورية وقادهتـم هم من خـرية النـاس ،وال نزكيـهم عىل
اهلل ،وال يعارض هذا وجود أخطاء أو جتاوزات ،فهذا من طبيعة العمل البرشي ،ويكون
التعامل معه بالنصح ،وما يتناسب من االنحراف واخلطأ ،كام هو معمول به يف شتى
املناطق ،حسب القدرة واملتاح.
وليس احلديث عن هذه األمور ..بل احلديث عمن ك َّفر املجاهدين ،وعامة املخالفني،
وحكم عليهم بالردة واخلروج من اإلسالم ،واستباح بسبب ذلك دماءهم وأمواهلم،
وخرج عن مجاعة املسلمني بادعاء احتكار احلق ،واالفتئات عليهم بإعالن دولة ،وإجياب
مبايعته ،وحل بقية التنظيامت والكتائب ،فأين ذلك يف بقية الكتائب؟

أما العلامء يف تنظيم (الدولة) فغري معروفني بأسامئهم ،ولو ُعرفت أسامؤهم فال تُعرف
أحواهلم ،وال من زكاهم من أهل العلم ،وال من شهد هلم بالعلم والفضل وصحة املنهج.
وأهليتهم للفتوى والقضاء جمروحة ،قد دل عليها عوار أحكامهم الفقهية والقضائية،
فليس العامل َمن حاز الشهادات ،أو تعلم شي ًئا من العلم وحفظه ،بل العامل من كان صاحب
سنة وبصرية ،ومن شهد له أهل العلم وزكّوه.
تكملت أهليته،
قال النووي يف التبيان يف آداب محلة القرآن (ص« :)47وال ُيتعلم إال ممن َّ
وظهرت ديانته وحت َّققت معرفته ،واشتهرت صيانته؛ فقد قال حممد بن سريين ومالك بن
أنس وغريمها من السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم».
وقال اإلمام الربهباري رمحه اهلل يف رشح السنة (ص« : )123واملحنة يف اإلسالم بدعة،
وأما اليوم فيمتحن بالسنة ،لقوله :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ،وال تقبلوا
كتبت عنه،
احلديث إال ممن تقبلون شهادته فتنظر ،إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق
َ
=
وإال تركتَه».
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=وهذا يف شأن التعلم والتعليم ،فكيف بام هو أخطر من ذلك باحلكم عىل اآلخرين بالكفر
والردة ،واستحالل دمائهم وأمواهلم ،واالنفراد بإعالن الدول؟
وكيف إذا كان أهل العلم قد حكموا عىل هذا التنظيم وفتاواه وأحكامه بالضالل والزيغ
واخلطأ؟
وأخريا :رمي الكتائب املجاهدة بالتبعية يف التمويل ،واملخالفني من أهل العلم  -وهم
ً
اجلمهور -بالتبعية للحكام واخلضوع هلم :فهذا من االهتام دون بينة ،والكالم دون علم،
فاتقوا اهلل يف ترديد مثل هذه التهم دون بينة وال دليل﴿ ،ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [اإلرساء.]36 :
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
قال رسول اهلل ( :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين عىل من ناوأهم حتى
يقاتل آخرهم املسيح الدجال) رواه أبو داود وإسناده صحيح.
ما دامت (تنظيم الدولة) خوار ،دلوين عىل هذه الطائفة التي تكلم عنها رسول اهلل 

االلتحاق هبم.
وشكرا.
أنتظر ردكم
ً
جواب املكتب العلمي:
ورد يف النصوص الرشعية مجلة من األوصاف التي تدل عىل الطائفة املنصورة ،ومنها:
 عن معـاوية  قال :ســمعت النَّبـي  ،يقول( :ال يزال من ُأمتي ُأ َّمة قائم ٌة بأمراهلل ،ال َيرضهم من َخ َذهلم ،وال َمن َخا َلفهم ،حتى يأتيهم أمر اهلل وهم عىل ذلك) أخرجه
البخاري ( 207/4برقم ،)3641ومسلم ( 1524/3برقم.)1037
 وعن املغرية بن شعبة  عن النَّبـي  ،قال( :ال يزال طائفة من أمتي ظاهرين،حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون) أخرجه البخاري ( ،207/4برقم  ،)3640ومسلم
( ،1523/3برقم .)1921
 وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال :سمعت النَّبي  يقول( :ال ُتزال طائف ٌة من
احلق َظاهرين إىل يوم القيامة) أخرجه مسلم ( ،137/1برقم =.)156
أمتي يقاتِلون عىل ّ
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=وقد استنتج أهل العلم من هذه النصوص وغريها أهم صفات هذه الطائفة ،وأمهها :أهنا
مستقيمة عىل الدين الصحيح ،كام جاء به النَّبـي .
وال شك ّ
أن سادة هذه الطائفة وكرباءها هم صحابة رسول اهلل  ثم تابعوهم ثم تابعو
تابعيهم ،كام يف حديث عبد اهلل  عن النَّبـي  قالَ :
لونم،
(خ ٌري الناس َقرين ،ثم الذين َي َ
يلونم) أخرجه البخاري ( ، 171/3برقم  ،)2651ومسلم ( ،1964/4برقم
ثم الذين َ
.)2535
ِ
ِ
وأصحاب)
وملا سئل النَّبي  عن الفرقة الناجية من التفرق واالختالف قال( :ما أنا َعليه
رواه الرتمذي ( ،323/4برقم .)2641
ُّ
وكل َمن جاء بعدهم وسار عىل منهجهم فهو من الطائفة املنصورة.
وقد توجد هذه الصفات أو بعضها أو أكثرها يف مجاعة أو أكثر ،لكن ال يمكن حتديدها عىل
وجه التعيني يف مجاعة ما ،أو بلد ما ،وإن كان آخرها يكون بالشام وتقاتل الدجال كام أخرب
النَّبي .

وقال النووي يف رشح صحيح مسلم (« :)67/13وحيتمل أن هذه الطائفة مفرقة بني
أنواع املؤمنني منهم شجعان مقاتلون ،ومنهم فقهاء ،ومنهم حمدثون ،ومنهم زهاد وآمرون
باملعروف وناهون عن املنكر ،ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلري ،وال يلزم أن يكونوا
جمتمعني ،بل قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض».
وقال ابن حجر يف فتح الباري (« :)295/13وال يلزم أن يكونوا جمتمعني يف بلد واحد،
بل جيوز اجتامعهم يف قطر واحد وافرتاقهم يف أقطار األرض ،وجيوز أن جيتمعوا يف البلد
الواحد وأن يكونوا يف بعض منه دون بعض ،وجيوز إخالء األرض كلها من بعضهم ً
أول
ً
فأول ،إىل أن ال يبقى إال فرقة واحدة ببلد واحد ،فإذا انقرضوا جاء أمر اهلل».
فعىل املسلم أن يشغل نفسه باملطلوب منه وهو البحث أقرب اجلامعات إىل احلق ،وأكثرها
التزا ًما به ،وأن يـرتك احلكـم أو القطع بكون هذه اجلـامعة أو غريها هي الطائفة املنصـورة
أم الناجية ،فذلك من الغيب الذي ال يعلمه إال اهلل.
واهلل أعلم
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= السؤال الثالث:
لو قسنا حكامنا اليوم بنفس مقياسنا (للدولة اإلسالمية) فهل يكونون خوارج عىل بعضهم
البعض؟ خاصة وأهنم ال حيكمون برشع اهلل؟ ولو قلنا بأهنم خوارج فهل هو خروج دون
خروج كام قال ابن عباس كفر دون كفر؟
وأخريا :ال جيوز رش ًعا مواالة ومنارصة الكفار عليهم حيث ال يوجد يف التاريخ أن املسلمني
ً
والوا الكفار ضد اخلوارج.
ومالحظة أخرية :كثري من العلامء جمبورين عىل السكوت ،ومن تكلم منهم ُأسكت بطريقة
أو بأخرى ،ونحن لو افرتضنا أهنم خوارج فكيف حال املسلمني حتت حكمهم؟ ملاذا ال نسأل
الناس الذين هم حتت حكمهم؟ حسب علمي الكل أو االغلب يف رغد وعيش سعيد ،وهم
يشكرون وحيمدون هلل العيل القدير أن بعث اليهم من يصد عنهم كيد الشيعة والنصريية!
جواب املكتب العلمي:
 -1سبق يف الفتوى ذكر أن اخلوارج إنام سموا بذلك ألهنم خرجوا عن أحكام الدين
ومفارقتهم مجاعة املسلمني ،وال يشرتط لذلك خلروجهم عىل إمام أو حاكم ،فلرتاجع يف

موضعها.
 -2من خالف الرشع وحكم بغري ما أنزل اهلل فال يسمى خارج ًيا ،ألن الضابط املعترب يف
الوصف باخلروج هو التَّكفري بغري حق ،مع استباحة الدماء ،وإال ألطلق وصف اخلروج
ٍ
عاص أو منحرف عن احلق.
عىل كل
 -3ليـس هناك خروج دون خروج ،بل من حتققت فيه أوصاف اخلروج أطلـقت عليه،
وإال فال.
 -4أما مواالة الكفار :فهو أمر حمرم بال شك ،لكن ينبغي معرفة ما الذي يدخل يف املواالة
وما ال يدخل فيها ،وما منزلة هذه املواالة يف الدين ،وتراجع فتوانا (هل مواالة الكفار كفر
بإطالق؟) برقم ( ،)58وقد سبقت ص ( ).
 -4أما زعم أن الناس حتت حكمهم يف رغد عيش :فغري صحيح ،بل هم يف خوف،
وخشية ،مما ينزل هبم من جرائم وقمع.
=
واهلل أعلم.
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= السؤال الرابع:
عندما اختلط خاف الصحابة ان خيتلط عليهم أمر اخلوارج والسبب أوصافهم التي تدل
عىل زهدهم وورعهم وعبادهتم قالوا للرسول  ما سيامهم؟ قال سيامهم (التحليق) رواه
البخاري ،وعند مسلم (التحالق) فهاذا رسول اهلل  حيسم أمر هذه الفئة ،ومعلوم أن
جنود (الدولة) عىل غري هذه السمة ،فاتقوا اهلل يا مسلمني ..اهلل اهلل يف إخوانكم املجاهدين،
كونوا هلم عونًا وال تكونوا هلم حزنًا ..حسبي اهلل ونعم الوكيل.
جواب املكتب العلمي:
أحاديث النَّبي  بينت أوصاف اخلوارج بام يوضح حقيقتهم ،وال يدع جماال للشك فيهم،
والذي أكَّدت عليه النصوص الرشعية صفتني رئيستني:
 -1قتل املسلمني واستباحة دمائهم ،وذلك بسبب تكفري املسلمني بغري حق ،مصدا ًقا
لقوله  يف الصحيحني( :يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان) ،وهذا التكفري
له صور كثرية :كتكفري مرتكب الكبرية أو بمطلق الذنوب ،أو التكفري بام ليس بذنب
ً
أصل ،أو التكفري بالظن ّ
والشبهات واألمور املحتملة ،أو باألمور التي يسوغ فيها اخلالف
واالجتهاد ،أو دون التّحقق من توفر الرشوط وانتفاء املوانع.
قال أبو العباس القرطبي رمحه اهلل يف املفهم (« :)114/3وذلك أهنم ملا حكموا بكفر َمن
خرجوا عليه من املسلمني ،استباحوا دماءهم».
(سيخرج
 -2اخلروج عن أحكام الدين القويم ،ومفارقة مجاعة املسلمني ،كام قال النبي :
ُ
ِ
خري ِ
يقولون من ِ
يف ِ
َ
َ
ُ
يقرؤون
قول الربية،
حداث األسنانُ ،سفهاء األحالم،
الزمان قوم َأ
آخر
ِ
الر ِم َّي ِة ،فإذا ِلقيتُموهم
السهم من َّ
مر َقون من الدين كام َي ْم ُرق َّ
القرآن ال ُياوز حناجرهمَ ،ي ُ
فاقتلوهمَّ ،
أجرا ملن َقتلهم عند اهلل يوم القيامة) أخرجه البخاري (،16/9
فإن يف قتلهم ً
برقم  ،)6930ومسلم ( ،746/2برقم  :)1066من حديث عيل .
«سموا بذلك خلروجهم عن
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري (ُ :)283/12
الدين ،وخروجهم عىل خيار املسلمني».
وهذان مها الوصفان الرئيسان ملعرفة فكر اخلوارج ،وما عداها من أوصاف فهي أوصاف
شعارا يتميزون به عن سائر الناس ،فقد كان للخوارج=
ثانوية ناجتة عنهام ،ومنها :اختاذهم
ً
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ٍ
جمموعة ألخرى،
=يف كل عرص وزمان شعار يتميزون به خيتـلف من زمـن آلخر ،ومن
وقد يكون هذا الشعار يف الراية ،أو لون اللباس ،أو هيئته ،أو غري ذلك.
وما ورد يف احلديث من التحليق هو ما كان عليه أوائلهم ،املقصود به التميز عن األمة ،وهو
التفرد عن سواد األمة ،وهو من عالمات اخلروج عن اجلامعة.
ٌ
نابع من ُّ
ِ
يامهم التحليق) أي :جعلوا ذلك عالم ًة
قال القرطبي رمحه اهلل يف املفهم ((« :)122/3س ُ
وشعارا ل ُيعرفوا به».
هلم عىل رفضهم زينة الدّ نيا،
ً
لكن ليس هذا الوصف الز ًما هلم يف كل وقت ،بل يمكن أن يتغري بحسب الوقت،
واجلامعات املعتنقة هلذا الفكر ،قال ابن تيمية رمحه اهلل يف الفتاوى (« :)497/28وهذه
السيام سيام أوهلم كام كان ذو الثدية؛ ال َّ
أن هذا وصف الزم هلم».

وهذا ما تتميز به مجاعة تنظيم (الدولة) والعديد من مجاعات الغلو املعارصة يف ملبسها،
ومتيزا عنها ،كإطالة الشعر ،ولبس السواد،
أو أسلوهبا ،أو طريقة معيشتها؛ رغبة عن األمة ً
وغري ذلك.
واهلل أعلم
السؤال اخلامس:
للتوضيح العقائدي فقط :حتى من استباح دم املسلمني ال يتم تكفريه ،ووصف أحد
باخلوارج هو تكفري له ،أنتم تكفرون هبواكم ،ومن اتبع اهلوى فقد ضل!!
جواب املكتب العلمي:
الوصف باخلروج ال يعني التكفري ،وهذا مذهب مجهور أهل العلم منذ الصحابة ريض
اهلل عنهم ،ويمكن مراجعة فتوى (حكم تكفري تنظيم (الدولة) ولعنهم وحكم أرساهم
وأمواهلم) ،برقم ( ،)64وص ( ).
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هل يجوز ذبح الكفار واملحاربني
بالسكني

(((

السؤال:

ما حكم ذبح أرسى األعداء بالسكني؟ وهل هو ً
فعل سنة

نبوية يمكن اتباعها؟

شوال 1435هـ ،املوافق 2014/8/20م.
((( صدرت بتاريخ :األربعاء ّ 24
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فقد أرسل اهلل سبحانه وتعاىل رسو َله باهلدى والعدل والرمحة ،فكان

مما رشعه اإلحسان يف استيفاء العقوبات واحلدود والقصاص ،بأن تكون
ومنع من كل ما فيه تعذيب ومتثيل ،كتقطيع
بأيرس طريقة وأرسعها،
َ

األعضاء والذبح بالسكني ،فإهنا من الطرق الشنيعة واملنكرة يف القتل،
وبيان ذلك فيام ييل:

ً
أول :جاء اإلسالم بترشيعات واضحة توجب التعامل مع األرسى

بالعدل واإلحسان وبام يتناسب مع إنسانيتهم واحرتام آدميتهم ،من
تقديم املأوى والطعام املناسب ،والرفق هبم وعدم تعذيبهم وإيذائهم،

قال تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾
.]8

[اإلنسان:

وعن أيب َعزيز بن ُعمري (أخي مصعب بن عمري) قال :كنت يف

خريا)،
األسارى يوم بدر ،فقال رسول اهلل ﷺ( :استوصوا باألُسارى ً
فكانوا إذا َقدَّ موا غداءهم أو عشاءهم أكلوا التّمر ،وأطعموين اخلبز،

بوصية رسول اهلل إياهم)(((.

وقال قتادة« :قد أمر اهلل باألرساء أن حيسن إليهم ،وإن أرساهم يومئذ

وحسن إسناده اهليثمي والسيوطي.
((( أخرجه الطرباين يف املعجم (،)144/1
ّ
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ألهل الرشك ،وأخوك املسلم أحق أن تطعمه»(((.

وقال الرسخيس« :وإن رأى اإلمام قتل األسارى فينبغي له أن ال يعذهبم

بالعطش واجلوع ،ولكنه يقتلهم قتال كريام»(((.

أسريا يف أيدينا من جنود النظام
وقد سبق يف فتوانا (حكم من وقع ً

السوري)((( كيفية التعامل والتحقيق مع األرسى ،وأنه ال جيوز قتله دون
حماكمة ،إال إذا دعت الرضورة احلربية إىل ذلك.

ثان ًيا :األصل فيمن استحق َ
القتل من األرسى بعد القدرة عليه أن
ٍ
ٍ
ممكنة ،وأق ِّلها إيال ًما وتعذي ًبا.
طريقة
ُيقتل بأيرس
فعن َشدَّ ِ
اد بن أوس  قال :ثِنتان حفظتهام عن رسول اهللِ ﷺ قال:

ٍ
يشء ،فإذا َقتَلتُم فأحسنوا ِ
َ
القتلة ،وإذا
اإلحسان عىل كل
كتب
(إن اهلل َ
الذبح ،ول ُي ِحدَّ أحدُ كم َشفرتَهِ ُ ،
َذبحتم فأحسنوا ّ
وليح َذبيحته)(((.
فقد دل قوله ﷺ( :فأحسنوا ِ
القتلة) :عىل وجوب اختيار أحسن

طريقة للقتل ،وذكر اإلمام النووي أن احلديث« :عام يف كل قتيل من
الذبائح ،والقتل قصاصا ،أو حدً ا».

والطريق ُة األيرس واألسهل للقتل هي :رضب مؤخر العنق بالسيف

((( تفسري الطربي (.)97 /24

((( رشح السري الكبري (.)1029/1

((( برقم ( ،)21ص ( ) 141من اجلزء األول.
((( أخرجه مسلم ( ،1548/3برقم .)1955
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رضب ًة واحد ًة يكون هبا زهوق الروح ،وقد جرى العمل عىل ذلك يف
خمتلف العصور واألزمان.

قال ابن القيم« :ورضب العنق بالسيف أحسن ِ
القتالت وأرسعها
ْ ُ

رضب
إزها ًقا للنفس ،وقد س َّن اهلل سبحانه يف قتل الكفار املرتدين
َ
ِ
النخس بالسيف»(((.
األعناق دون
وإذا كان غري السيف أيرس وأسهل وأرسع يف إزهاق الروح ،فال حرج

من العمل به كالقتل رم ًيا بالرصاص.

قال ابن رجب« :واإلحسان يف قتل ما جيوز قتله من الناس والدواب

إزهاق نفسه عىل أرسع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غري زيادة يف
التعذيب ،فإنه إيالم ال حاجة إليه.

وهذا النوع هو الذي ذكره النَّبي ﷺ يف هذا احلديث ...واملعنى:

أحسنوا هيئة الذبح ،وهيئة القتل ،وهذا يدل عىل وجوب اإلرساع يف

إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها عىل أسهل الوجوه...وأسهل وجوه

قتل اآلدمي :رضبه بالسيف عىل العنق»(((.

وقال ابن تيمية« :والقتل املرشوع :هو رضب الرقبة بالسيف ونحوه؛

((( الصالة وأحكام تاركها ص (.)31
((( جامع العلوم واحلكم (.)429/1
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ألن ذلك أروح أنواع القتل»(((.

ويستوي فيام سبق األسري الكافر واملرتد ،كام ذكر اإلمام النووي أن

إقامة احلد وقتل املرتد يكون« :بالسيف رض ًبا للرقبة».

قال الرميل« :وال جيوز قتله بغري ذلك؛ خلرب( :إذا َقتَلتُم فأحسنوا

ِ
القتلة)»(((.

ثال ًثا :ذبح األسري املستحق للقتل بالسكني كام تُذبح الشاة طريقة

حمرمة وممنوعة رش ًعا؛ وذلك لعدد من األمور ،وهي:

 -1منافاته لإلحسان املأمور به رش ًعا يف القتل ،كام قال ﷺ( :إن اهلل
اإلحسان عىل كل ٍ
يشء ،فإذا َقتَلتُم فأحسنوا ِ
َ
القتلة).
كتب
َ
قال القايض عياض(« :إذا َقتَلتُم فأحسنوا ِ
القتلة) عام يف كل يشء من
التذكية والقصاص وإقامة احلدود وغريها ،من أنه ال ُي ِّ
خلق اهلل،
عذب َ

ول ُي ْج ِهز يف ذلك»(((.

وقال اجلصاص« :فأوجب عموم لفظه أن من له قتل غريه :أن يقتله

بأحسن وجوه القتل وأوحاها وأيرسها ،وذلك ينفي تعذيبه واملثلة به»(((.
 -2أن يف هذا تعذي ًبا وإيال ًما شديدً ا لألسري ،وقد ُنينا عن تعذيب

((( جمموع الفتاوى (.)313/28
((( هناية املحتاج (.)431/2

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم (.)395/6
((( أحكام القرآن (.)197/1
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األرسى إذا مل يكن منه فائدة.
عف النَّاس ِقتل ًة :أهل اإليامن)(((.
وقال ﷺ( :إِ َّن َأ ّ

أي :أن أهل اإليامن والتقوى هم أكثر الناس رمح ًة وإحسانًا يف طريقة

القتل.

حتر ًيا عن التمثيل
قال املناوي« :هم أرحم الناس بخلق اهلل ،وأشدهم ِّ

ً
ً
وامتثال ملا َصدَ َر عن
إجالل خلالقهم،
والتشويه باملقتول ،وإطالة تعذيبه؛
َصدْ ِر النبوة من قوله( :إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) ،بخالف أهل الكفر
وبعض أهل الفسوق ممن مل تذق قلوهبم حالوة اإليامن ،واكت َفوا من

ُمسامه بلقلقة اللسان ،و ُأ ِ
رش ُبوا القسوة ،حتى ُأبعدوا عن الرمحن ،وأبعدُ

رحم»(((.
القلوب من اهلل القلب القايس ،ومن ال َيرحم ال ُي َ
َس ا ْل َق ِ
عف النَّاس ِقت َل ًة) بِك ْ ِ
افَ :ه ْي َئ ُة ا ْل َقت ِْل،
وجاء يف عون املعبودَ (« :أ ُّ
َأ ْي :أكفهم وأرمحهم من ال يتعدى يف هيئة القتل التي ال حيل فعلها من

تشويه املقتول وإطالة تعذيبه( ،أهل اإليامن) ملا جعل اهلل يف قلوهبم من
ِ
الكفر»(((.
الرمحة والشفقة جلميع خلقه بخالف أهل

 -3أن َ
ذبحا طريق ٌة مل تُعهد عن املسلمني منذ عهد النَّبـي ﷺ
القتل ً

((( أخرجه أمحد يف املسند ( ،276/6برقم  ،)3728وأبو داود ( ،300/4برقم ،)2666
وابن ماجه ( ،894/2برقم  :)2681من حديث ابن مسعود .
((( فيض القدير (.)7/2
((( عون املعبود (.)8/8
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وصحابته ومن بعدهم من أهل العلم والقضاء ،فنِسبة هذا األمر إىل

السنة منكر من القول ،وادعاء بال علم.

وإنام ُعرفت هذه الطريقة يف القتل عن اخلوارج األولني ،كام جاء يف

والسري أهنم «ذبحوا عبد اهلل بن خباب كام تذبح الشاة ،ثم
كتب التاريخ ِّ

ّقربوا أم ولده فبقروها عام يف بطنها»(((.
فهي سن ٌة خارجية ،ال سن ٌة نبوية.

 -4أن الرشع َّفرق بني قتل اإلنسان واحليوان ،كام يف احلديث( :فإذا
القتْلة ،وإذا َذبحتُم َف ِ
أحسنُوا ِ
َقتلتُم َف ِ
أحسنُوا َّ
الذبح).
َ
َ
والذبح للحيوان ،مما يدل عىل الطريقة
فجعل ال َقتل لإلنسان،
َ

املرشوعة إلزهاق الروح يف كليهام.

قال ابن تيمية« :ففي هذا احلديث أن اإلحسان واجب عىل كل حال،
حتى يف حال إزهاق النفوس ،ناطقها وهبيمتهاَ ،فع َّلمه أن ُي ِسن ِ
القتل َة
َ َُ
ْ
لآلدمينيِ ،
والذبحة للبهائم»(((.
راب ًعا :من اخلطأ والتلبيس :االستدالل ببعض النصوص الرشعية

الواردة يف القتل عىل جواز الذبح ،ومن ذلك:

 -1قوله تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾.

((( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،60/4برقم .)3630
((( جامع املسائل (.)34/1
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فهذه اآلية تتحدث عن قتل الكفار حال التحام الصفوف يف احلرب،
ٍ
حينئذ قتل الكافر املحارب بأي طريقة ممكنة لرضورة احلرب،
فيجوز
وجاء التعبري بالرضب مناس ًبا لطبيعة املعركة وما فيها من شدة وقسوة.

قال ابن كثري« :أي :إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف»(((.
وقال القرطبي« :وقال( :فرضب الرقاب) ومل يقل فاقتلوهم ،ألن يف

العبارة برضب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس يف لفظ القتل ،ملا فيه

من تصوير القتل بأشنع صوره ،وهو جز العنق ،وإطارة العضو الذي هو
رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه»(((.

ثم إن «رضب الرقاب» خيتلف عن «الذبح بالسكني» ،فاألُوىل تكون
ٍ
ٍ
واحدة بالسيف تزهق هبا الروح مبارشةً ،خال ًفا للذبح الذي
برضبة
ٍ
ٍ
ِ
إمرار للسكني عىل الرقبة ،مما يؤدي لتعذيب
وتكرار
بمعاجلة
يكون
املقتول وزيادة إيالمه أثناء إزهاق الروح.

 -2وأما قوله ﷺ ٍ
لنفر من قريش بعد أن أكثروا من ايذائه وهو

نفس حممد بيده ،لقد
يطوفَ ( :أتسمعون َيا
معرش قريش؟ أما والذي ُ
َ

جئتكم َّ
بالذبح)(((.

((( تفسري ابن كثري (.)307/7

((( تفسري القرطبي (.)226/16

((( أخرجه أمحد يف مسنده ( ،11610برقم  )7036من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض
اهلل عنهام.
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فال يصح االستدالل به عىل جواز ذبح األرسى كالنعاج؛ ألن الذبح

هاهنا كناية عن القتل ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾.

قال السمعاين« :معنى َق ْوله﴿ :ﭙ ﭚ﴾ َأي :يقت ُلون»(((.
حل ِميدي يف «تفسري غريب الصحيحني»( :وقولهَ :أ ِ
مرن أن ُأحرق
وقال ا َ
ريشا) :كناية َعن ال َقتل ،ك َقوله ِ
عليه السالمِ :
ُق ً
(جئ ُتك ُْم بِالذ ْب ِح)»(((.
َّ
وقال الزبيدي« :لقد جئتكم بالذبح :أي بالقتل»(((.

ويؤكد ذلك أن هؤالء األشخاص الذين توعدهم النَّبـي ﷺ هبذا

الوعيد ،كأيب جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أيب معيط وغريهم ممن
ورد ذكرهم يف الروايات :مل َيذبح أحدً ا منهم بالسكني ،بل كان مصريهم

القتل رض ًبا بالسيف يف غزوة بدر كسائر قتىل املرشكني.

ثم َّ
إن هذه اجلملة (لقد جئتكم بالذبح) مل يقلها النَّبي ﷺ جلميع

الكـفار ،وال لعموم قريـش ،بل لبعض من اشـتدَّ ت أذيته منهم له
شعارا عا ًما مع مجيع الناس والكفار يف كل
وللمسلمني ،فال جيوز جعلها
ً

((( تفسري السمعاين (.)77/1

((( تفسري غريب ما يف الصحيحني ص (.)499
((( احتاف السادة املتقني (.)65/7
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زمان ومكان!!

أحد من أصحابه ذبح ٍ
 -3أنه مل يصح عن النَّبي ﷺ وال ٍ
أحد من
ُ

الكفار أو املحاربني ،وما ورد من روايات تشري إىل قطع رؤوس بعض

الكفار :فال يصح منها يشء ،ولو صحت فال حجة فيها عىل الذبح حال
احلياة ،بل غاية ما تدل عليه قطع الرأس بعد املوت إلثبات القتل ،وسيأيت

مزيد توضيح هلا.

 -4كذلك ما أورده عدد من املؤرخني ِمن ّ
أن خالد ًا القرسي أمري

العراق قال يف خطبة األضحى« :يا أهيا الناس ضحوا تقبل اللَّ منكم،
ٍ
مضح باجلعد ْبن درهم (وكان من رؤوس الضالل) ،ثم نزل
فإين
فذبحه»؛ ّ
فإن هذه احلادثة ال تُروى بسند صحيح.

ولو صحت فاملراد من الذبح هنا :القتل بالسيف ،كام هو معتاد يف

عب عن القتل بالذبح والتضحية؛ ألن القتل كان
إقامة العقوبات ،وإنام َّ

يف عيد األضحى.

قال املعلمي يف «التنكيل»« :وإنام سامه تضحي ًة؛ ألنه إراق ُة د ٍم يوم

األضحى تقر ًبا إىل اهلل تعاىل ،فشبهه بالضحية املرشوعة من هذا الوجه

سمى بعض الصحابة وغريهم قتل عثامن  تضحية ألنه وقع يف
كام َّ

أيام الضحى...

قال أيمن بن خريم:
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ضحى ...وأي ذبح حرام ويلهم
ضحوا بعثامن يف الشهر احلرام
ً

ذبحوا»(((.

وهذا موجود يف استعامل الناس حيث إهنم يعربون عمن يقتل يف

العيد بقوهلم « :ضحوا به».

فضال عىل أن هذه احلادثة ليست من األدلة الرشعية التي يستند عليها

يف تقرير األحكام.

«حز الرأس وقطعه» بعد املوت ،فهي من املثلة
خامسا :أما مسألة ِّ
ً

املنهي عنها رش ًعا.

(نى النَّبي ﷺ َع ِن ا ُمل ْث َل ِة)(((.
فعن عبد اهلل بن يزيد األنصاري  قالَ :
وكان ﷺ يويص أمـراءه بقوله( :ال َت ُغ ُّلوا ،وال ت ِ
َغد ُروا ،وال ُت َ ِّث ُلوا،
وال تَق ُت ُلوا َولِيدً ا.((()...
ُ
رسول اهلل ﷺ َخطِي ًبا ّإل َأمرنَا
وعن عمران بن حصني قال( :ما قام فِينَا
بِالص ِ
دقة ،وهنانا ِ
عن ا ُملث َل ِة)(((.
َّ
ٍ
عضو من أعضائها.
وا ُْل ْث َلة والتَّمثيل :هي تشويه اجلثة أو قطع

قال ابن األثري« :م َّث ْلت بال َقتيل ،إذا جدَ ْعت أنفه ،أو أ ُذنَه ،أو م ِ
ذاك َريه،
َ
ُ
َ
َ

((( التنكيل (.)458/1

((( أخرجه البخاري ( ،129/5برقم .)4192

((( أخرجه مسلم ( ،1356/3برقم  )1731من حديث بريدة . 

((( أخرجه أبو داود ( ،53/3برقم  ،)2667وأمحد يف مسنده ( ،90/33برقم .)19857
129

فتــاوى الثــورة الســورية

أو شي ًئا من أطرافِه»(((.

قال ابن عبد الرب« :فاملثلة حمرمة يف السنة املجتمع عليها»(((.

ويدخل يف ا ُملثلة :قطع رأس امليت.

قال الرسخيس« :إبانة الرأسُ :مثلة»(((.

قبحا إذا تم محلها ونصبها وعرضها عىل جمامع الناس
ويشتد األمر ً

ليشاهدوها.

روى النسائي -بسند صحيح كام قال احلافظ((( -عن عقبة بن عامر:

َّ
أن عمرو بن العاص ،ورشحبيل ابن حسنة ،بعثاه بريدً ا برأس ( َينَّاق
البطريق) إىل أيب بكر الصديق ،فلام قدم عىل أيب بكر بالرأس أنكره!.
فقال :يا خليفة رسول اهلل ﷺ ،إهنم يفعلون ذلك بنا.

فقال« :أفاستنانًا بفارس والروم؟ ال ُيملن إ ّيل رأس ،فإنام يكفيني

الكتاب واخلرب»(((.

ويف رواية أخرى قال( :إنام هذه ُسنة العجم)(((.

((( النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)294/4
((( االستذكار (.)33/5

((( رشح السري الكبري ص (.)110

((( يف التلخيص احلبري (.)201/4

((( أخرجه للنسائي يف السنن الكربى ( ،51/8برقم .)8620

((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،132/9برقم )1881
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وعن الزهري قال« :مل ُيمل إىل النبي ﷺ رأس قط ،وال يوم بدر،

وحل إىل أيب بكر رأس ،فأنكره»(((.
ُ

وقال« :قال سحنون ال جيوز محل الرؤوس من بلد إىل بلد وال محلها

إىل الوالة»(((.

فكيف بام شاهدناه من ٍ
لعب وركل للرؤوس باألقدام؟!! أو حرقها،

أو نصبها يف طرق الناس وساحاهتم؟ مع التلذذ بسفك الدماء والتمثيل
باجلثث ،يف جرائم تشمئز منها النفوس السوية ،والتي مل تُعرف عرب
التاريخ إال عمن شاهبهم يف اإلجرام واالنحراف.

وما ورد أن الرسول ﷺ قد ُحلت له بعض رؤوس أعدائه ،كإتيانه

برأس كعب بن األرشف ،أو األسود العنيس ،أو رأس رفاعة بن قيس،
واحتزاز ابن مسعود لرأس أيب جهل يف غزوة بدر ،وحديث (الرجل

الذي تزوج امرأة أبيه) :فجميع الروايات التي فيها قطع الرؤوس
واحتزازها ضعيفة ،وال يثبت أن الرسول ﷺ ُحل إليه يشء منها ،وإنام

الثابت قتلهم فحسب.

قال اإلمام أبو داود السـجسـتاين« :يف هذا أحاديث عن النَّبي ﷺ،

((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه( ،288/2برقم .)2651
((( النوادر والزيادات (.)73/3

131

فتــاوى الثــورة الســورية

وال يصح منها يش ٌء»(((.

وما ذكره أهل العلم والتاريخ من بعض احلوادث التي حصل هبا

قطع رؤوس األعداء يف املعارك ،فهذا إنام كان يف أحوال خاصة لتحقيق
مصلحة عظمى تقتـيض ذلك ،كاسـتنقاذ بعض املسـلمني من األعداء،

أو رفع احلصار عنهم ،ونحو ذلك.

قال الرسخيس« :أكثر مشاخينا رمحهم اهلل عىل أنه إذا كان يف ذلك

وغيظ للمرشكني أو فراغ ٍ
ٌ
قلب للمسلمني بأن كان املقتول من قواد
كبت
ٌ
املرشكني أو عظامء املبارزين :فال بأس بذلك»(((.

ومن ذلك ما ذكره الذهبي من إحاطة األعداء بجيش املسلمني ،فقال

عبد اهلل بن الزبـري« :فخرقت الصف إىل جرجري ( قائد املرشكني) وما
ٌ
رسول إليه حتى دنوت منه ،فعرف الرش فثار
حيسب هو وأصحابه إال أين
برذونه ،فأدركته ،فطعنته ،فسقط ،ثم احتززت رأسه فنصبته عىل رمح،
وكربت ،ومحل املسلمون ،فهرب أصحابه من كل وجه»(((.
ونخلص من مجيع ما سبق:

أنه مل يرد نص رشعي صحيح رصيح يدل عىل جواز ذبح العدو ح ًيا،
((( املراسيل ص (.)230

((( رشح السري للكبري (.)110/1
((( سري أعالم النبالء (.)402/4
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ً
فضل عن أن يكون سنة نبوية متَّبعة! وأن النصوص وردت بالتفريق بني
خاصا بالبهائم.
القتل والذبح ،وجعلت الذبح ً

نصا عىل منع الذبح بالسكني؛ ملا جاز فعله ملا
ولو مل ترصح النصوص ً

فيه من مفاسد كثرية ،من التنفري من الدين والصد عنه ،وتكثري األعداء

رب مقصو ٌد
وتأليبهم ،قال الشاطبي« :النظر يف مآالت األفعال معت ٌ

رش ًعا»(((.

رضرا ،وقد كان النَّبـي ﷺ يراعي يف ترصفاته
ونرشه عىل االعالم أشد ً

(الناحية اإلعالمية) ،فامتنع عن قتل بعض املنافقني حتى (الَ َيت ََحدَّ ُ
ث
أهم من
الن ُ
َّاس َأ َّن ُم َ َّمدً ا َي ْقت ُُل َأ ْص َحا َب ُه) ،فصورة اإلسالم يف األذهان ُّ
ٍ
بطريقة تثري االشمئزاز؟!!
«النكاية بالعدو» ،فكيف إذا كان القتل
وأخريا:
ً

َّ
فإن ما سـبق من تأصيل إنام هو يف قتـال املسـلمني ألعدائهم الكـفار

أو املحاربني ،أما ما تتداوله األخبار واملواقع من ترصفات تنظيم (الدولة)
يمت هلذه املسألة بِصلة.
يف كيفية قتل معارضيه ،فال ُّ

فأين قتال املسلمني من ترصفات هؤالء املجرمني يف نحر املجاهدين

وأهل العلم واجلهاد أو عامة املسلمني بتهمة الردة ،أو إخافة عامة

املسلمني وإخضاعهم لدولتهم كام يزعمون؟
((( املوافقات (.)177/5
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وأين اإلحسان يف القتل من ترصفات هؤالء يف جر األرسى وسحبهم،

وسبهم وشتمهم ،وإظهار التشفي هبم قبل الذبح ،مع الصياح والتهريج
ُّ
والتلذذ بذلك ،واملفاخرة به وعرضه عىل عموم الناس.
وإظهار النشوة

ومجيع ذلك من حمادة اهلل ورسوله بالقتل بغري حق ،واإلفساد يف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متحجرة،
قاسية
وقلوب
مريضة جمرمة،
األرض ،ويكشف عن نفوس

اختذت الغلو مطية هلا يف تنفيذ مآرهبا ووحشيتها.

نسأل اهلل بحوله وقوته أن يرحـم إخواننا املسـتضعفني يف سورية،

وأن يقمع عدوهم،،

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني(((.

((( سؤال عن الفتوى:

أال ترون ما يفعل بأهل الشام وجماهدهيا من النصريية؟ أال جيوز يف هذه احلالة معاملتهم
باملثل ورد عدواهنم بمثل ما اعتدوا؟ حبذا اإلشارة إىل هذه النقطة.
ثم ّ
إن أهل الشام وجماهدهيا الذين حيملون لواء الدفاع عن االسالم يف أرض الشام هم أهل
ّ
الفتوى وهم أدرى باحلال -مع احرتامي الشديد لكم -ألهنم هم املجاهدين ،وربنا سبحانه
يقول﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﴾ فهم وحدهم أصحاب القرار والكالم!
جواب املكتب العلمي:
حق الشعب السوري قد فاق الوصف واخليال،
ما قام به النّصريية ِمن جرائم وتنكيل يف ّ
وتعجز العبارات عن اإلحاطة به ،ولك ّن املسلم مق ّيدٌ يف تعامله مع األعداء مهام بلغ
بالسـكني ليس طريق ًة رشعي ًة،
إجرا ُمهم بأحكـام الرشيعة ،وقد ب ّينّا يف الفتوى أن الذبح ّ
وال سنّ ًة متبعة يف التّعامل مع األرسى.
ٍ
ٍ
معي قام بجريمة ٍ
بطريقة مع ّي ٍنة ،ف ُيفعل به مثل ما
قتل
والقصاص باملثل يكون يف
ُ
شخص ّ
ٍ
ُ
رسـول اهلل =
فرض
رأس جارية بني حجرينّ ،
فعل باملجني عليه ،كاليهودي الذي ّ
رض َ
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رأسه بني حجرين ،وال نعلم أحدً ا يتخذ ّ
بالسكني طريق ًة م ّطرد ًة يف التّعامل مع
الذ َ
بح ّ
=َ 
خصومه غري أولئك الغالة.
ُ
بالشع ،والعلم بالواقع،
وأهل الفتوى الذين ُيرجع إىل فتواهم هم الذين مجعوا بني العلم ّ
ِ
مقصورا عىل القتال
السالح ،واجلها ُد املذكور يف اآلية ليس
ً
وال ُيشرتط أن يكونوا من محل ّ
بالنّفس ،وليس املقصود باهلداية تصويب آرائهم يف ّ
كل يشء ،وال تصحيح منهجهم
وطريقتهم ،فقد جياهد املنحرف من الروافض واخلوارج يف سبيل اهلل فال يكون ذلك ً
دليل
عىل استقامته عىل السنة.
بالسكاكني ،وال يقبلونه ،والذين جاؤوا بالذبح،
كام أن أهل الشام ال يعرفون ذبح البرش ّ
ِ
ِ
وجعلوه طريق ًة يف التّعامل مع األرسى ليسوا من أهل الشام ،بل هم غال ًبا من الغالة الذين
ِ
موج ٌه إىل رقاب
خالفوا طريقة السنّة ،وك ّفروا املسلمني ،ونكّلوا به،
وكثري من ذبحهم ّ
ٌ
املسلمني ِمن أهل الشام ّمن افرتوا عليهم ،وكالوا هلم التّهم املختلفة ،وك ّفروهم هبا.
وأما عبارة (ال يفتي قاعدٌ ملجاهد) ،أو (ال يفتي قاعد ملجاهد) فليست من القواعد الرشعية
املعتربة ،بل هي عبارات غري صحيحة ،خمالفة للنصوص الرشعية وأقوال أهل العلم،
وللمزيد حول هاتني العبارتني وغريمها من تلبيسات الغالة ننصحكم باالطالع عىل كتاب
ُ
والرد عليها).
(شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره َّ
واهلل أعلم.
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حكم تكفري تنظيم (الدولة) ولعنهم
وحكم أرساهم وأموالهم

(((

السؤال:

سبق أن قلتمّ :
إن تنظيم الدولة خوارج ،فهل اخلوارج

كفار ،وهل جيوز لعنهم والدعاء عليهم؟ وهل يبدؤون
بالقتال؟ وما حكم أسريهم ،وما حكم األسلحة واألموال

التي نغنمها منهم؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  25ذو القعدة 1435هـ ،املوافق 2014/9/20م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فإن اخلوارج من أهل البدع والضالل ،وأرباب الفسق واالنحراف،
وهم مع ذلك ِمن أهل امللة اإلسالمية يف اجلملة ،فال ُيكَم بخروجهم من
الدين بإطالق ،وجيوز الدعاء عليهم ،ولعنهم عىل سبيل العموم ،واتباع

مدبرهم ،واإلجهاز عىل جرحيهم ،وقتل أسريهم يف حال املصلحة ،وبيان

ذلك كام ييل:

ً
أول :الذي عليه عامة العلامء من السلف واخللف :عدم تكفري

اخلوارج ،ويدل عىل ذلك أن الصحابة ريض اهلل عنهم مل َيكموا بكفر

اخلوارج مع قتاهلم هلم ،كام روى ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن طارق

بن شهاب ،قال« :كنت عند عيل ،فسئل عن أهل النهروان (يعني:
اخلوارج) ،أهم مرشكون؟ قال :من الرشك فروا ،قيل :فمنافقون هم؟
قال :إن املنافقني ال يذكرون اهلل إال ً
قليل ،قيل له :فام هم؟ قال :قوم بغوا

علينا»(((.

قال ابن تيمية« :ومل يكفرهم عيل بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص

وغريمها من الصحابة ،بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم ،ومل يقاتلهم عيل
حتى سفكوا الدم احلرام وأغاروا عىل أموال املسلمني ،فقاتلهم لدفع

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،535/7برقم .)37763
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ظلمهم وبغيهم ،ال ألهنم كفار»(((.

و َق َال اخلَ َّطايب« :أمجع علامء املسلمني عىل أن اخلوارج مع ضاللتهم

فرقة من فرق املسـلمني ،وأجازوا مناكحـتهم وأكل ذبائحـهم ،وأهنـم
ال يكفرون ما داموا متمسكني بأصل اإلسالم»(((.

وقال ابن تيمية« :بل كانت سري ُة عيل والصحابة يف اخلوارج خمالف ًة
عيل ذلك ،ف ُع ِل َم اتفاق
لسرية الصحابة يف أهل الردة ،ومل ُينكر أحدٌ عىل ٍّ

الصحابة عىل أهنم مل يكونوا مرتدين عن دين اإلسالم»(((.

وقال النووي« :املذهب الصحيح املختار الذي قاله األكثرون

واملحققون :أن اخلوارج ال يكفرون كسائر أهل البدع»(((.

وقال ابن حجر« :وذهب أكثر أهل األصول من أهل السنة إىل أن

اخلوارج فساق ،وأن حكم اإلسالم جيري عليهم لتلفظهم بالشهادتني

ومواظبتهم عىل أركان اإلسالم ،وإنام فسقوا بتكفريهم املسلمني
مستندين إىل تأويل فاسد ،وجرهم ذلك إىل استباحة دماء خمالفيهم

وأمواهلم والشهادة عليهم بالكفر والرشك»(((.
((( جمموع الفتاوى (.)282/3

((( كام نقله عنه احلافظ ابن حجر يف الفتح (.)300/12
((( منهاج السنة النبوية (.)241/5

((( رشح النووي عىل مسلم (.)50/2
((( فتح الباري (.)300/12
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وعليه:

فال يصح إطالق القول بكفر «تنظيم الدولة» ،وال يمنع ذلك من

ناقضا من نواقـض اإلسـالم،
وقوع بعض أفرادهم يف الكـفر؛ الرتكابه ً
أو كـونه من غري املسـلمني املندسـني يف صفوفهـم ،أو غري ذلك ،لكـن
ٍ
ال يكون احلكم عليه إال ٍ
رشعية ،بعد استيفاء الرشوط ،وانتفاء
ببينة
املوانع.

وإنَّام ُيكم عليهم بالبدعة والضاللة ،كام قال اإلمام اآلجري:

قديم وحدي ًثا أن اخلوارج قوم سوء ،عصاة هلل تعاىل
«مل خيتلف العلامء ً
ولرسوله ﷺ ،وإن صلوا وصاموا واجتهدوا يف العبادة ،فليس ذلك

بنافع هلم»(((.

ثان ًيا :يعامل قتالهم وموتاهم كموتى بقية املسلمني :من التغسيل،

والتكفني ،والصالة عليهم ،فام زال املسلمون يصلون عىل كل من أظهر

اإلسالم ما مل ُي ْع َلم عنه نفاق أو ر َّدة.

قال إبراهيم النخعي« :مل يكونوا َيجبون الصال َة عن ٍ
أحد من أهل

القبلة»(((.

ُت ُك الصال ُة عىل أحد مات ممن يصيل إىل
وقال اإلمام مالك« :ال ت ْ َ

((( الرشيعة (.)325/1

((( أخرجه الاللكائي يف «رشح أصول اعتقاد أهل السنة» (.)1129/6
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القبلة» ،وقال ابن عبد الرب« :وهو قول الشافعي ومجاعة الفقهاء ُي َّ
صل

عىل ِّ
كل من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل ﷺ»(((.

ً
ونكال
ولكن ُيرشع ألهل املكانة والعلم عدم الصالة عليهم عقوب ًة

وزجرا عن أفعاهلم؛ فقد ترك النَّبي ﷺ الصالة عىل قاتل نفسه،
هلم،
ً

وعىل ِّ
الغال من الغنيمة ،وعىل املدين ،مع أمره للصحابة بالصالة عليهم.
قال ابن تيمية« :وإذا كان يف ترك الصالة عىل الداعي إىل البدعة

واملظهر للفجور مصلح ٌة من جهة انزجار النَّاس ،فالكف عن الصالة

كان مرشو ًعا ملن ُي َؤ ِّث ُر ترك صالته يف الزجر بأن ال يصىل عليه»(((.

ثال ًثا :ذهب فريق من أهل العلم إىل أن حكم اخلوارج كحكم البغاة

من حيث إهنم :ال يبدؤون بقتال ،وال جيهز عىل جرحيهم ،وال ُيتبع

مدبرهم ،وال يقتل أسريهم.

والصواب الذي عليه كثري من املحققني أن حكم اخلوارج خيتلف عن

حكم البغاة؛ َّ
ألن البغاة هم اخلارجون عىل مجاعة املسلمني أو إمامهم
ٍ
لشبهة عرضت هلم ،لكنهم ال يكفرون املسلمني وال يستحلون دماءهم،
ولذلك ال يقاتلون إال لرد بغيهم وعدواهنم؛ خال ًفا للخوارج الذي
يكفرون املسلمني ويستحلون دماءهم ،وهلم طائفة ممتنعة ،ف ُيقاتلون

((( االستذكار (.)53/3

((( منهاج السنة النبوية (.)235/5
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وكف رشهم عن األمة ،كام ورد األمر النبوي
ألجل بدعتهم وضالهلم
ِّ

بذلك.

ويدل عىل ذلك أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب مل يعامل اخلوارج

كام عامل البغاة من أهل اجلمل وصفني.

قال ابن قدامة املقديس« :والصحيح إن شاء اهلل :أن اخلوارج جيوز

قتلهم ابتداء ،واإلجهاز عىل جرحيهم؛ ألمر النَّبـي ﷺ بقتلهم ووعده

بالثواب من قتلهم.

ّ
فإن عل ًيا  قال :لوال أن تبطروا ،حلدثتكم بام وعد اهلل الذين يقتلوهنم

عىل لسان حممد ﷺ .وألن بدعتهم وسوء فعلهم ،يقتيض حل دمائهم؛
بدليل ما أخرب به النَّبـي ﷺ من عظم ذنبهم ،وأهنم رش اخللق واخلليقة،

وأهنم يمرقون من الدين ،وأهنم كالب النار ،وحثه عىل قتلهم ،وإخباره

بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد .فال جيوز إحلاقهم بمن أمر النَّبـي ﷺ

بالكـف عنهم ،وتورع كثري من أصـحاب رسـول اهلل ﷺ عن قتاهلـم،
وال بدعة فيهم»(((.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وأما مجهور أهل العلم فيفرقون

بني (اخلوارج املارقني) وبني (أهل اجلمل وصفني) ممن يعد من البغاة
املتأولني ،وهذا هو املعروف عن الصحابة ،وعليه عامة أهل احلديث

((( املغني (.)242/12
141

فتــاوى الثــورة الســورية

والفقهاء واملتكلمني ،وعليه نصوص أكثر األئمة وأتباعهم من أصحاب
مالك وأمحد والشافعي وغريهم»(((.
وعليه:

فاخلوارج ُيقتل أسريهم ،وجيهز عىل جرحيهم ،ويتبع مدبرهم ،وجيوز

ابتداؤهم بالقتال.

قال ابن تيمية« :وهؤالء إذا كان هلم طائفة ممتنعة فال ريب أنه جيوز

قتل أسريهم وجيوز اتباع مدبرهم ،واإلجهاز عىل جرحيهم؛ فإن هؤالء
إذا كانوا مقيمني ببالدهم عىل ما هم عليه فإنه جيب عىل املسلمني أن

يقصدوهم يف بالدهم لقتاهلم حتى يكون الدين كله هلل»(((.

وهذا هو األليق هبذه الفئة؛ قط ًعا إلفسادهم ،وهو يتناسب مع مكرهم

وغدرهم املتكرر وامتناعهم من النزول عىل حكم اهلل تعاىل ،وإجرامهم
يف خاصة املسلمني وقادهتم وفضالئهم.

بل إنه جيوز قتل الفرد الواحد منهم وإن مل يكن له مجاع ٌة أو فئة ،إن

كان من الدعاة هلذه البدعة ملا يف بقائه من رضر عىل املسلمني.

قال ابن تيمية« :فأما قتل الواحد املقدور عليه من اخلوارج؛ كاحلرورية

والرافضة ونحوهم :فهذا فيه قوالن للفقهاء مها روايتان عن اإلمام أمحد،
((( جمموع الفتاوى (.)54/35

((( جمموع الفتاوى (.)551/28
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والصحيح :أنه جيوز قتل الواحد منهم؛ كالداعية إىل مذهبه ونحو ذلك

ممن فيه فساد»(((.

كام جيوز حبسهم ملفاداة أرسى املسلمني منهم ،أو حماولة ثنيهم عن

بدعتهم.

راب ًعا :أما األموال التي حتت أيدهيم:

فام كان منها من األموال العامة :كاألسلحة ،وآبار النفط ،واملباين

احلكومية ،واملصانع وغريها :فال تُغنم وال تُقسم ،بل ُيافظ عىل عملها

قدر املستطاع لتبقى منفعتها العامة؛ مع توفري احلراسة واحلامية هلا ،كام سبق
يف فتوانا (حكم االستيالء عىل األموال العامة وآبار النفط وإدارهتا)(((.

وما كان من أموال اغتصبوها أو أخذوها من أهلها بسبب أحكامهم

اجلائرة :فإهنا تُعاد ألصحاهبا.

وأما األموال اخلاصة هبم :فمذهب كثري من العلامء أهنا ال تُغنم ،وإنام

تُدفـع لذوهيـم ،فبغيـهم وخروجهـم حيل قتـاهلـم وال حيـل أمواهلـم،
إال أن يستعينوا هبذا املال عىل قتال املسلمني ،فمثل هذا حيبس عنهم حتى

تنتهي فتنتهم ،وجيوز أن يؤخذ منهم إن كان يف ذلك مصلحة للمسلمني،

وبحكم رشعي.

((( جمموع الفتاوى (.)499/28

((( برقم ( ،)46وقد سبقت ص ( ) 304من اجلزء األول.
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قال ابن املناصف القرطبي« :الصحيح :أنه ال ُيستباح منهم ٌ
مال

بِحال ،إال ما استُهلك يف حومة القتال لرضورة دفاعهم ،والنظر يف

استصالحهم املأمور به رش ًعا ،ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ﴾ ،وهؤالء إنام أبيح قتاهلم الستصالح فاسدهم ،وردعهم

عن اإلقبال عىل باطلهم ،حتى يفيئوا إىل أمر اهلل ،فلم ُيؤذن يف أمواهلم؛
وال يف ِسبائهم بالوجه الذي ُأذن به يف الكفار ،بل ُّ
كل ذلك منهم معصو ٌم

بحرمة اإلسالم ،إال املقدار الذي ُشع من قتاهلم فقط ،وليس كل من
ب قتله أو قتاله ُيستباح لذلك ماله»(((.
وج َ
َ

«ورش من قاتلهم عيل :هم اخلوارج،
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
ُّ

حرم أمواهلم وسبيهم»(((.
ومع هذا فلم حيكم فيهم بحكم الكفار ،بل َّ

وقال« :فهؤالء يقاتلون ما داموا ممتنعني ،وال تسبى ذرارهيم ،وال تغنم

أمواهلم التي مل يستعينوا هبا عىل القتال ،وأما ما استعانوا به عىل قتال
املسلمني من خيل وسالح وغري ذلك ،ففي أخذه نزاع بني العلامء ،وقد

روي عن عيل بن أيب طالب أنه هنب عسكره ما يف عسكر اخلوارج ،فإن
رأى ويل األمر أن يستبيح ما يف عسكرهم من املال كان هذا سائغا»(((.

((( اإلنجاد يف أبواب اجلهاد (ص .)677
((( منهاج السنة النبوية (.)405/7
((( جمموع الفتاوى (.)555/28
144

الجـزء الثانـي

خامسا :وأما لعن اخلوارج ففيه تفصيل:
ً

 -1فإن كان ذلك عىل سبيل العموم ،كام لو قال :لعن اهلل أهل البدع،

أو :لعنة اهلل عىل اخلوارج ،أو :لعن اهلل الظاملني املجرمني ،أو :لعن اهلل هذا
التنظيم املجرم :فهذا اللعن جائز وال بأس به.

فقد لعن اهلل تعاىل الظاملني﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾

[هود:

 ،]18والكاذبني﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾
[آل عمران.]61 :

ولعن رسول اهلل ﷺ :من لعن والديه ،وآكل الربا ،والسارق ،وغري

ذلك.

وقد انعقد اإلمجاع عىل ذلك ،قال ابن العريب « :وأما لعن العايص

مطل ًقا؛ فيجوز إمجا ًعا»(((.

وعىل هذا فيجوز لعن اخلوارج مجلة ،فيقال :اللهم العن اخلوارج؛

لعظم إفسادهم ،وقتلهم املسلمني ،وتكفريهم ،والغدر هبم ،وقد ورد

عن بعض الصحابة :لعن األزارقة (وهم فرقة من اخلوارج).

املعي منهم ،كام لو قال :لعنة اهلل عىل فالن،
 -2أما لعن الشـخص َّ

أو :فالن لعنه اهلل.

فمثل هذا ال َّلعن حمرم وال جيوز عند مجهور العلامء؛ ألن مقتىض هذا

((( أحكام القرآن (.)75/1
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اللعن الدعاء عليه بأن ُيطرد و ُيب َعد من رمحة اهلل ،ونحن ال نعلم احلال

التي خيتم له هبا.

ٍ
قال أبو حامد الغزايلَّ :
غري جائز ،وعىل اجلملة
«إن لع َن فاسق بعينهُ :

خطر فل ُيج َتنَب»(((.
ففي لعن األشخاص ٌ

قال اإلمام النووي« :ال جيوز لعن أحد بعينه ،مسلام كان ،أو كـافرا،

أو دابة ،إال من علمنا بنص رشعي أنه مات عىل الكفر أو يموت عليه
كأيب جهل وإبليس»(((.

وروى البخاري يف صحيحه عن عمر  :أن ً
رجل عىل عهد النَّبي

ﷺ كان اسمه عبد اهلل ،وكان ُيضحك رسول اهلل ﷺ ،وكان النَّبي ﷺ قد

فجلد ،قال رجل من القوم :اللهم
جلده يف الرشاب ،فأيت به يو ًما فأمر به ُ
علمت،
أكثر ما ُيؤتى به ،فقال النَّبي ﷺ ( :ال تلعنوه ،فو اهلل ما
ُ
العنه ،ما َ

حيب اهلل ورسو َله)(((.
إال أنَّه ُ

ِ
املعي الذي كان يكثر
قال ابن تيمية« :قد هنى النَّبـي ﷺ عن لعنة هذا َّ

رشب اخلمرً ،
معلل ذلك بأنه حيب اهلل ورسوله ،مع أنه ﷺ لعن شارب
اخلمر مطل ًقا ،فدل ذلك عىل أنه جيوز أن ُيلعن املطلق ،وال جتوز لعنة

((( إحياء علوم الدين (.)125/3

((( رشح النووي عىل مسلم (.)67/2

((( صحيح البخاري ( 158/8برقم.)6780
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ٍ
املعي الذي حيب اهلل ورسوله ،ومن املعلوم أن َّ
مؤمن فال بد أن حيب
كل
َّ

اهلل ورسوله»(((.

وقد ورد عن بعض السلف الرتخيص يف لعن رؤوس أهل البدع

والضالل ممن اشتد أذاهم للمسلمني ،كاملختار بن أيب عبيد ،وبرش

املرييس ،واجلهم بن صفوان ،ونحوهم.

وعىل أي حال ال ينبغي أن يكون اللعن والسب ديدنًا للمسلم ،لقوله
ش ،وال ا ْلب ِذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يء)(((.
َ
ﷺَ ( :ل ْي َس ا ُْل ْؤم ُن بِال َّط َّعانَ ،وال ال َّل َّعانَ ،وال ا ْل َفاح ِ َ
ب وال يط َعن؛ قال
فاملسلم َع ُّ
يس ُّ
ف ال ِّلسان ،ط ِّيب القول ،ال يشت ُُّم وال ُ

اهلل تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾.

رسـول اهلل ﷺ َف ِ
ُ
اح ً
ـشا ،وال َل َّعـانًا،
أنـس ( :لـم يكـن
وقـال ٌ

وال َس َّبا ًبا)(((.

ثم إن اللعن يقتيض الدعاء عىل اإلنسان بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل،
واألوىل الدعاء له باهلداية واإلنابة ،كام قيل للنَّبي ﷺ :يا رسول اهلل ،إِ َّن

َد ْو ًسا َع َص ْت َو َأ َب ْتَ ،فا ْد ُع اللََّ َع َل ْي َها.
ف َق َال( :ال َّلهم اه ِد دوسا ،و ْأ ِ
ت ِبِ ْم)(((.
ُ َّ ْ َ ْ ً َ
((( منهاج السنة النبوية (.)570/4

((( أخرجه الرتمذي ( ،350/4برقم  )1977عن ابن مسعود.
((( أخرجه البخاري ( ،15/8برقم .)6046
((( أخرجه البخاري ( 44/4برقم.)2937
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سادسا :أما الدعاء عىل اخلوارج بسبب ظلمهم وبغيهم وإفسادهم:
ً

فهذا جائز ،قال اهلل جل وعال﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [النساء.]148:

عن ابن عباس قال« :ال ُيب اهلل أن يدعو أحدٌ عىل ٍ
أحد ،إال أن يكون

مظـلو ًما ،فإنه قد َأ َ
ـص له أن يدعو عىل من َظلـمه ،وذلك قولـه:
رخ َ

خري له»(((.
﴿ﭙ ﭚ ﭛ﴾ وإن َص َب فهو ٌ

وقد دعا النَّبـي ﷺ وصحابته عىل عدد من الظلمة.

لكن ال جيوز التعدي يف الدعاء عليهم ،كالدعاء بموهتم عىل الكفر،

أو الدعاء عىل من ال يستحق كالذرية واألهل ،أو سبهم وشتمهم بام
يتضمن قذف أعراضهم ،أو السخرية ِ
بخلقتهم ،ونحو ذلك.
ومع كل ما تقدم:

والرد
فينبغي عدم اليأس من دعوة هؤالء إىل احلق ،وتبصريهم بهَّ ،

عىل شبههم ،فقد عاد عىل يدي ابن عباس من اخلوارج األول أكثر من

ثلثهم.

نسأل اهلل تعاىل أن هيدي منهم من كان يف هدايته خري لإلسالم

واملسلمني ،وأن يرد كيدهم ،ويكف بأسهم ،وأن ُيعيل راية اجلهاد يف بالد

الشام وسائر بالد املسلمني ،وأن يرد عنها ما يكاد هبا .وآخر دعوانا أن
((( أخرجه الطربي يف تفسريه ( ،344/9برقم .)10749
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احلمد هلل رب العاملني(((.
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
لكن حديث( :إذا قال املسلم ألخيه يا كافر فقد باء هبا احدمها) أال يدل ذلك عىل تكفري
اخلوارج ألهنم كفروا من ال يستحق التكفري؟
جواب املكتب العلمي:
هذا احلـديث ومثله احلديث اآلخر( :ال يرمي ُ
رجل ً
رجل بال ُفسوق ،وال يرميه بالكـفر،
إال ارتدَّ ت عليه ،إن مل يكن صاحبه كذلك) أخرجه البخاري ( ،15 /8برقم  )6045عن
أيب ذر  :املقصود به الزجر والتحذير من التكفري ،وأنه سرتجع عىل القائل نقيصته ألخيه
ومعصية تكفريه ،وهو حمـمول عىل الكفر األصغر ،أي أنه من كبـار الذنوب واملعـايص،
ال الكفر األكرب املخرج من امللة.
قال ابن قدامة يف املغني (« :)332/2هذه األحاديث عىل وجه التغليظ والتشبيه بالكفار
ال عىل وجه احلقيقة».
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (« :)355/7فقد سامه ً
أخا حني القول،

وقد قال :فقد باء هبا ،فلو خرج أحدمها عن اإلسالم بالكلية مل يكن أخاه».
كافرا الستباحته ما حرمه
وقد محلها بعض أهل العلم عىل املستبيح للتكفري ،فيكون بذلك ً
اهلل.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
كيف تدعون إىل قتال داعش والرسول  يقول بحرص جواز القتال يف حديث( :ال حيل
دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن رسول اهلل ،إال بإحدى ثالث :الث ّيب الزاين،
ِ
ِ
املفارق للجامعة) فبامذا تستحلون قتال داعش بعد هذا؟
بالنفس ،والتارك لدينه
والنفس
ُ
جواب املكتب العلمي:
ما ورد يف احلديث فإنه ال يدل عىل احلرص مطل ًقا ،وقد مجع العلامء من عموم األدلة أسبا ًبا
أخرى للقتل ،كحديث قتل من عمل عمل قوم لوط ،وقتل الساحر ،وقاطع الطريق= ،
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=ونحو ذلك.
قال القرطبي يف تفسريه (« :)118/7قال علامؤنا :إن أسباب القتل عرشة بام ورد من
األدلة».
وعد بعضهم يف «املفارق للجامعة» من خرج عليها ببدعة أو بغي ،قال ابن دقيق العيد يف
رشح األربعني (ص« :)65التارك لدينه املفارق للجامعة :عام يف كل مرتد عن اإلسالم
أيضا كل خارج
بأي ردة كانت فيجب قتله إن مل يرجع إىل اإلسالم ،قال العلامء :ويتناول ً
عن اجلامعة ببدعة أو بغي أو غريمها».
فيكون هذا احلديث أص ً
ال ملا يباح فيه قتل املسلم ،فام كان من جنس انتهاك الفرج املحرم
ً
ً
داخل يف
داخل يف حكم الثيب الزاين ،وما كان من جنس سفك الدم احلرام يكون
يكون
ً
داخل يف حكم التارك لدينه
قتل النفس بغري حق ،وما كان من جنس الردة والكفر يكون
املفارق للجامعة.
قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم (« :)329/1فرجعت نصوص القتل كلها إىل ما
يف حديث ابن مسعود  هبذا التقدير وهلل احلمد».

وإن الذي أخرب عن عصمة دم املسلم ،بقوله( :ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث)..
هو نفسه الذي أمر بقتال اخلوارج ،بل وبقتلهم ،فقال( :فأينام لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف
أجرا ملن قتلـهم يوم القيـامة) ،وقــال (لئن لقيتهم ألقتلنهم قتل عاد) ،ف ُعلـم أنه
قتلـهم ً
ال تعارض بني هذه النصوص اخلاصة الدالة عىل مرشوعية قتال اخلوارج ،وبني النصوص
أيضا أن
العامة الدالة عىل عصمة دم املسلم ،وحتريم قتله إال بتحقق ما يوجب قتله ،و ُعلم ً
حت ّقق وصف اخلارجية يف املرء من األسباب الرشعية لقتاله.
واهلل أعلم.
السؤال الثالث:
كثري من البيوت قد ابتلوا بانضامم أبنائهم أو أقارهبم لداعش فيسمع الدعاء عليهم من
غريهم فتزيد الفرقة والشحناء!
جواب املكتب العلمي:
=
أما الدعاء عىل املتعاطفني:
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=إذا كان التعاطف معهم ،أو السكوت عن جرائمهم سببه اجلهل بحاهلم ،واالغرتار
بدعاياهتم ،وكان جمرد ميل نفيس ،وحمبة قلبية ،ومل يصاحبه إعان ٌة عىل املسلمني بالفعل
كالتربع هلم ،أو بالقول كاالنتصار هلم ،والدفاع عنهم يف ّ
كل ما يصدر عنهم ،والتحريض
عىل خصومهم من املجاهدين ،والسعي يف تشويه سمعتهم ،وحماولة النيل منهم سواء كان
بحق :فال جيوز الدعاء عليهم حينئذ؛ ألن الدعاء عىل اخلوارج واملبتدعة إنام جاز بسبب
ابتداعهم يف الدين ،وأذيتهم للمسلمني ،وهذا املتعاطف مل يصدر منه يشء من ذلك.
والواجب مع أمثال هؤالء توضيح احلق هلـم ،والصرب عليهم حتى تنكشف األمور هلـم،
وال يكون الدعاء عليهم أو سبهم وشتمهم سب ًبا النضاممهم ألولئك املارقني.
وأما الدعاء عىل أهل الضالل أمام أهلهم:
بسب أقارهبم أمامهم؛ ملا
فمام رشعه اإلسالم مراعاة حال أقارب األعداء بعدم إيذائهم
ِّ
ُجبلت عليه النفوس من االنتصار لذوي رمحها؛ فعن زياد بن عالقة أنه سمع املغرية بن شعبة
األموات فتُؤذوا األحياء) أخرجه أمحد (،150/30
يقول :قال رسول اهلل ( :ال ت َُس ُّبوا
َ
برقم  ،)18210والرتمذي ( ،421/3برقم ،)1982وقال النووي يف خالصة األحكام

(« :)1039/2بإسناد حسن أو صحيح».
بل املرشوع أن يدعو هلم باهلداية إىل احلق أمام أقارهبم.
واهلل أعلم.
السؤال اخلامس:
الضمري يف كالم شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :وهؤالء إذا كان هلم طائفة ممتنعة »....راجع
إىل التتار وليس إىل اخلوارج .ووضع احلكم عىل اخلوارج بأنه يقتل أسريهم وجيهز عىل
جرحيهم ويتبع مدبرهم وجيوز ابتداؤهم بالقتار ثم االستئناس بقول شيخ اإلسالم غري
دقيق!!
جواب املكتب العلمي:
قرر ابن تيمية أن التتار من جنس اخلوارج ،وبناء عىل ذلك جاءت أحكام القتال معهم.
وبالنظر إىل كالم ابن تيمية يف هذا املوضع يتضح ذلك يف العديد من املواضع ،وكامل
كالمه يف هذا املقطع من جمموع الفتاوى ( )548/28هو« :وهؤالء إذا كان هلم طائفة=
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=ممتنعة .فهل جيوز اتباع مدبرهم وقتل أسريهم واإلجهاز عىل جرحيهم ؟ عىل قولني للعلامء
مشهورين .فقيل :ال يفعل ذلك ،ألن منادي عيل بن أيب طالب نادى يوم اجلمل ال يتبع
مدبر وال جيهز عىل جريح وال يقتل أسري .وقيل :بل يفعل ذلك ،ألنه يوم اجلمل مل يكن
هلم طائفة ممتنعة .وكان املقصود من القتال دفعهم فلام اندفعوا مل يكن إىل ذلك حاجة،
بمنزلة دفع الصائل .وقد روي :أنه يوم اجلمل وصفني كان أمرهم بخالف ذلك .فمن
جعلهم بمنزلة البغاة املتأولني جعل فيهم هذين القولني .والصواب أن هؤالء ليسوا من
البغاة املتأولني ،فإن هؤالء ليس هلم تأويل سائغ أصال وإنام هم من جنس اخلوارج املارقني
ومانعي الزكاة وأهل الطائف واخلرمية ونحوهم ممن قوتلوا عىل ما خرجوا عنه من رشائع
اإلسالم» انتهى.

واهلل أعلم
السؤال السادس:
لكن هم ال يكفرون عموم املسلمني وحيكمون باإلسالم؛ لذا ليسوا خوارج باألصل،
وهذه طامة كربی ومؤملة أن يصنف ناس أهنم خوارج ،بل واهلل تعالی أعلم أن من خيرج
عليهم هم اخلوارج وال حول وال قوة اال باهلل ُعكست املفاهيم ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
وأقول :إنه ال بد من عقد هدنة دون غدر إلتاحة احلوار ومعرفة ما هو احلق ،ومن خيشى
احلوار واهلدنة فهو املخطئ.
جواب املكتب العلمي:
ال يشرتط يف اخلارجي أن يكفر مجيع املسلمني ،بل يكفي أن يكفر من ال يستحق التكفري..
وللوقوف عىل املزيد عن حقيقة تنظيم (الدولة) وأعامله ،واحلكم عليه ،تراجع فتوى هل
تنظيم (الدولة اإلسالمية) من اخلوارج؟ برقم ( ،)19ص ( ).
واهلل أعلم.
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حكم اعتقال املتهم ،وتعذيبه ،والواجب
تجاه من ميوت تحت التعذيب

(((

السؤال:

هل جيوز اعتقال اإلنسان ملجرد الت ِ
ُّهمة ،أو لوجود ُشبهات

تدور حوله؟ وما كيفية التحقيق معه؟ وطريق ُة أخذ املعلومات
مات بسبب التعذيب والرضب؟
منه؟ وما احلكم فيمن َ

حمرم  1436هـ ،املوافق 2014/10/29م ،وهي يف
((( صدرت بتاريخ :األربعاء ّ 5
املوقع برقم (.)124
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

فاألصل يف اإلنسان براء ُة الذمة ،فال جيوز توقيفه أو حبسه إال بب ِّينة
رشعية ،أو ٍ
هتمة معتربة ،ويكون التعامل معه خالل ذلك بام يتوافق مع
مات بسبب التعذيبَ ،و َجب عىل
ترضر املتهم أو َ
إنسانيته وكرامته ،فإن َّ

الضر ،وبيان ذلك فيام ييل:
املتَسبب ضامن َّ

ٍ
ً
ليشء
أول :حكم توقيف املتَّهم الذي مل َت ُقم بين ٌة رشعي ٌة عىل ارتكابه

من اجلرائم:

 -1إن كان ممن ُعرف بالفضل والصالح والسرية احلسنة :فال جيوز
ٍ
عزر
توقيفه ملجرد التُّهمة دون وجود ب ِّي ٍنة
رشعية تُثبت الدعوى ،بل قد ُي َّ
من يتَّهمه دون ب ِّينة.

قال أبو احلسن الطرابليس احلنفي« :أن يكون املدعى عليه بذلك بري ًئا

ليس من أهل تلك التهمة ،كام لو كان ً
مشهورا ،فهذا النوع
رجل صاحلًا
ً

ال جتوز عقوبته اتفاقا»(((.

وقال ابن تيمية« :فهذا ال حيبس وال يرضب؛ بل وال يستحلف يف أحد

قويل العلامء؛ بل يؤدب من يتهمه فيام ذكره كثري منهم»(((.
((( معني احلكام ص (.)179

((( جمموع الفتاوى (.)632/34
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لكن ذلك ال يمنع من سؤالِه ،أو البحث والتح ُّقق من التُّهمة املوجهة

إليه.

 -2وإن َ
مستور احلال ،ال ُيعرف بخري وال رش ،أو كان معرو ًفا
كان
َ

بالفجور وارتكاب اجلرائم واملوبقات :فيجوز توقيفه وسؤاله للتوثق من
حاله ،والتأكد من التهمة املوجهة إليه.

ويدل عىل ذلك :حديث هبز بن حكيم بن معاوية ،عن أبيه ،عن جده
َاسا ِم ْن َق ْو ِمي ِف ُ ْت َم ٍةَ ،ف َح َب َس ُه ْم)(((.
قالَ ( :أ َخ َذ النَّبـي ﷺ ن ً
قال الطرابليس« :أن يكون املتهم جمهول احلال عند احلاكم والوايل

ب وال فجور ،فإذا ادعي عليه هتمة ،فهذا حيبس حتى ينكشف
ال يعرفه بِ ِ ٍّ

حاله ،هذا حكمه عند عامة علامء اإلسالم»(((.

وقال ابن تيمية« :فإذا جاز حبس املجهول فحبس املعروف بالفجور

أوىل ،وما علمت أحدً ا من أئمة املسلمني املتبعني من قال إن املدعى عليه
يف مجيع هذه الدعاوى حيلف ،ويرسل بال حبس وال غريه»(((.

والتحقيق معه وفق األصول
توقيف املتهم
ثان ًيا :جيب أن يكون
ُ
ُ
الرشعية ،وبام يتوافق مع إنسانيتِه وكرامته ،ويبقى بري ًئا حتى يثبت ُجرمه.
((( أخرجه أمحد يف مسنده ( ،223/33برقم .)20019
((( معني احلكام ص (.)178

((( جمموع الفتاوى (.)400/35
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الريبـة:
وإذا كان املتَّهـم ممن ال ُيعـرف بالفجـور ،وإنام وقعـت فيه ِّ

ٍ
برضب أو غريه؛ إلجلائه إىل اإلقرار.
فال جيوز إيذاؤه

ويدل عىل هذا قو ُله ﷺ يف يوم النحر بمكة( :فإن دما َءكم ،وأموالكم،
وأبشاركم عليكم حرام ،كَح ِ
وأعراضكمَ ،
رمة يومكم هذا ،يف شهركم
ُ
غت)(((.
هذا ،يف بلدكم هذا ،أال َهل َب َّل ُ

ففي احلديث دالل ٌة واضحة عىل عصمة املسلم من اإليذاء بالرضب

تعزيرا ،فال جيوز هدر
والسب والشتم واإلهانة إال بحق يوجب حدً ا أو
ً

هذه العصمة ملجرد التهمة.

وإذا كان جمرد خدش البرشة حمر ًما ،فكيف بغريه من أنواع الرضب

والتعذيب؟!

قال القسطالين« :ش َّبه الدماء واألموال واألعراض واألبشار يف

احلرمة باليوم وبالشهر والبلد؛ الشتهار احلرمة فيها عندهم»(((.

ِ
ِ
عصمة
بمصلحة
معارض ٌة
واملصلحة املظنونة برضب هذا املتهم
َ

األنفس واألموال التي تقتيض أال يعا َقب اإلنسان دون ثبوت اجلناية

عليه.

((( أخرجه البخاري ( ،50/9برقم  )7078عن أيب بكرة .
ومعنى( :أبشاركم) :مجع «برشة» وهو ظاهر جلد اإلنسان.
((( إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (.)179/10
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ثال ًثا :إن كان املتَّهم معرو ًفا بالفجور واإلجرام واحتيج إىل الكشف

عن أدلة أو رشكاء آخرين ،أو كان معه أرسار للعدو تنفع املسلمني،
وصاحب ذلك قرائ ُن ،ومل ِيق َّر من نفسه :جاز إيقاع األذى عليه برضب
َ

أو غريه للكشف عنها.

ويـدل عىل هـذا :أن النَّبـي ﷺ ملا فتح خيرب اشـرتط عىل اليهـود
أن ال َيكت ُُموا وال ُيغ ّي ُبوا شي ًئا ،فإِن فعلوا فال ذ ّم َة هلُم وال عَهدَ  ،ف َغ َّيبوا

ِ
َم ْسكًا((( فيه ٌ
حيي» عن
مال ُ
«عم ّ
يي بن أخطب ،فسأل النَّبي ﷺ َّ
وح ٌّيل ُل ّ
فمسه بعذاب)(((.
هذا احليل فأنكر (فدفعه رسول اهلل ﷺ إىل ّ
الزبري َّ

قال ابن تيمية« :فهذا ٌ
أصل يف رضب املتهم الذي علم أنه ترك واجبا،

حمر ًما»(((.
أو فعل ّ

وقال ابن القيم« :ويسوغ رضب هذا النوع من املتهمني ،كام أمر النَّبـي

ﷺ الزبري بتعذيب املتهم الذي غيب ماله حتى أقر به»(((.

وقد روى مسلم يف صحيحة :أن املسلمني ظفروا يف غزوة بدر برجل

من املرشكني ،ورجوا أن يرشدهم إىل قافلة أيب سفيان ورضبوه لإلقرار،
((( ا َل ْسك :اجللد.

((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( ،608/11برقم .)5199
((( جمموع الفتاوى (.)407/35
((( الطرق احلكمية ص (.)91

157

فتــاوى الثــورة الســورية

ومل ينكر عليهم النَّبـي ﷺ ذلك(((.

قال الشاطبي« :فإنه لو مل يكن الرضب والسجن بالتهم؛ لتعذر

استخالص األموال من أيدي الرساق والغصاب ،إذ قد يتعذر إقامة

البينة ،فكانت املصلحة يف التعذيب وسيلة إىل التحصيل بالتعيني

واإلقرار.

فإن قيل :هذا فتح باب تعذيب الربيء!

قيل :ففي اإلعراض عنه إبطال اسرتجاع األموال ،بل اإلرضاب عن

رضرا ،إذ ال ُي ّ
عذب أحدٌ ملجرد الدعوى ،بل مع اقرتان
التعذيب أشدّ
ً
ٍ
قرينة حتيك يف النفس ،وتؤثر يف القلب نو ًعا من الظن»(((.
راب ًعا :األذى املرشوع للمتهم يكون بام ال َي ُشق جلدً ا ،وال ُينهر د ًما،

عظم ،وال بد من مراعاة ذلك يف اآللة ،والكيفية.
وال َيكرس ً

فال جيوز تعذيب املتهم بالرضب عىل :الوجه ،والصدر ،والنحر،

والبطن ،ومكان العورة؛ ألهنا مواضع خموفة ُيشى عليه فيها من اهلالك،

أو الرضر.

وال جيوز تعذيبه :بالنار أو الكهرباء ،وال تعريضه للربد أو احلر

الشديد ،أو جتريده من املالبس وكشف عورته ،أو قلع أظفاره أو شعره،
((( أخرجه مسلم ( ،1403 /3برقم  )1779عن أنس .
((( االعتصام للشاطبي (.)21/3
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أو حرمانه الطويل من الطعام أو النوم ،أو تعذيبه بام فيه إهدار آدميته

كشتمه ولعنه وحتقريه ،أو منعه من العالج ،وغري ذلك من صور اإلذالل
واالحتقار.

ب يف الو ِ
الض ِ
جه)(((.
فقد( :هنى رسول اهلل ﷺ عن َّ
َ

ويف «مصنف ابن أيب شيبة «عن عيل :أنه ُأيت برجل سكران أو يف حدٍّ ،
كل عضو حقه ،واتق الوجه وا َمل َذ ِ
فقال« :ارضب ،وأعط َّ
اكري»(((.
قال السفاريني« :وجيتنب :الوجه ،والبطن ،واملواضع املخوفة»(((.

وثبت عن هشام بن حكيم أنه سمع رسول اهلل ﷺ يقولَّ :
(إن اهلل

ُي َع ّذ ُب الذين ُي َع ّذ َ
بون النَّاس يف الدُّ ن َيا)(((.

وسئل اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل عن عذاب اللصوص بِالدُّ ِ
هن

[كالقطـران ونحوه] وهبذه اخلنافـس التي حتمل عىل بطوهنـم ،فقـال:

«ال حيل هذا ،إنام هو السوط أو السجن».

قيل له :أرأيت إن مل نجد يف ظهره مرض ًبا أترى أن يسطح فيرضب يف

أليتيه؟

فقال« :ال واهلل ما أرى ذلك ،إنام هو الرضب يف الظهر بالسوط

((( أخرجه مسلم ( ،1673/3برقم  )2116عن جابر .
((( مصنف ابن أيب شيبة ( 529/5برقم.)28674

((( غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب (.)402 /2
((( أخرجه مسلم ( ،2017/4برقم .)117
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والسجن»(((.

قـال ابن رشـد« :ال يصلح أن ُيعـا َقب أحدٌ فيام يلزمـه فيه العقـوبة

إال باجللد والسجن الذي جاء به القرآن ،وأما تعذيب أحد بام سوى ذلك
من العذاب فال حيل وال جيوز»(((.

تلف بسبب التعدِّ ي يف رضبه
خامسا :إن حصل للمتهم أو السجني ٌ
ً

أو تعذيبه ،ففيه الضامن بام يوجبه من عقوبة ،أو قصاص ،أو َأ ْرش

(تعويض).

فإن مات حتت التعذيب ،فال خيلو من حالني:

 -1أن يكون الرضب مرشو ًعا يف مثل حاله ،وحصل بالقدر املرشوع

هدرا ال ضامن فيه ،وال يشء
دون ظلم واعتداء ،ففي هذه احلال يكون ً

عىل من رضبه.

قال ابن قدامة« :وال نعلم بني أهل العلم خال ًفا يف سائر احلدود ،أنه

إذا أيت هبا عىل الوجه املرشوع ،من غري زيادة ،أنه ال يضمن من تلف هبا؛

وذلك ألنه فعلها بأمر اهلل وأمر رسوله ،فال يؤاخذ به»(((.
وهذا الرضب وإن مل يكن يف ٍ
رضب
رشعي؛ لكنه يف حكمه؛ ألنه
حد
ٌ
ِّ
((( ينظر :النوادر والزيادات ( ،)467/14وتبرصة احلكام (.)151/2
((( البيان والتحصيل (.)383/16
((( املغني (.)504/12
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مرشوع ومأذون فيه ،وما ترتب عىل املأذون فهو غري مضمون.

 -2أن يكون التعذيب غري مرشوع ،أو كان مرشو ًعا لكن حصل فيه

كم أو كي ًفا ،ففي هذه احلال يتحمل املعتدي الضامن:
اعتداء ً

أ -فإن كان فعله يقتل املتَّهم يقينًا أو غال ًبا ،لطبيعة الوسيلة ،كاملنع من

الطعام ،أو العالج ،أو الرضب باآلالت احلادة ،أو كان املتهم ال حيتمل هذا
ٍ
ٍ
مرض ،فإن اجلناية تكون من باب «القتل العمد» عند
لضعف ،أو
األذى

مجهور الفقهاء ،ويكون احلق فيها ألهل امليت يف االختيار بني القصاص،
أو الدية ،أو العفو دون مقابل.

ٍ
ٍ
ُ
مكان
شـخص أو
الفعل ال يقتـل عـادةً ،أو وقع عىل
ب -وإن كان

ال يموت منه اإلنسان غال ًبا ،فهذا من باب «القتل شبه العمد» ،جتب فيه
الدية ا ُملغ َّلظة إال أن يعفو أهل القتيل.

عن عبد اهلل بن عمرو َأ َّن رسول اهلل قال( :أال إن َ
قتيل اخلطأ ِشب ُه
ِ
ال َعمدَ :ق ُ
َ
أربعون يف بطوهنا
السوط أو العصا ،فيه مائ ٌة من اإلبل :منها
تيل
أوالدها)(((.

قال احلجاوي« :وإن أرسف يف التأديب بأن زاد فوق املعتاد ،أو زاد

عىل ما حيصل به املقصود :...ضمن؛ ألنه غري مأذون يف ذلك رش ًعا»(((.
((( أخرجه أبو داود ( ،195/4برقم  ،)4588والنسائي ( ،41/8برقم .)4795
((( كشاف القناع (.)349/13
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وقال الرسخيس« :وأما شـبه العمد :فهو ما تعمدت رضبه بالعصـا

أو السوط أو احلجر أو اليد ،فإن يف هذا الفعل معنيني :العمد باعتبار

قصد الفاعل إىل الرضب.

ومعنى اخلطأ باعتبار انعدام القصد منه إىل القتل؛ ألن اآللة التي

استعملها آلة الرضب للتأديب دون القتل»(((.

سادسا :االعرتاف الصادر من املتهم بسبب التعذيب إذا مل يعتضد
ً

بأدلة أو قرائن :ال قيمة له رش ًعا ،وال يعتدُّ به.

قال تعاىل يف املكره﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النحل.]106 :

فإذا كان الرشع مل يؤاخذ الناطق بالكفر عند اإلكراه ،فمن باب أوىل

أال يؤاخذ غريه بإقراره إذا كان عىل سبيل اإلكراه.

ويف احلديثَّ :
جتاوز عن ُأمتي اخلطأ ،والنسيان ،وما
(إن اهلل قد
َ

استُكرهوا عليه)(((.

وقـال عمر بن اخلطـاب« :ليـس الرجل أمينًا عىل نفسه :إذا َأجعتَه،

((( املبسوط للرسخيس (.)64/26

((( سنن ابن ماجه ( ،659/1برقم  )2043عن أيب هريرة .
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أو أو َثقته ،أو رضبته»(((.

أي :ال يؤمن أن يقر اإلنسان عىل نفسه بجرم مل يفعله بسبب اجلوع

والرضب.

وال بد من التفريق بني مقام الرضب والتهديد ألجل الوصول إىل

ليقر بجرم
احلقيقة والصدق فيام يقول ،فهذا مرشوع ،وبني فعل ذلك َّ

معني ال دليل عليه إال اعرتافه حتت اإلكراه ،فهذا ال جيوز ،و ُيعد إقراره
ال غ ًيا ال عربة به.

عىل أنه لو أدى االعتداء يف التعذيب إىل كشف أدلة وقرائن يف القضية،

فال تُر ُّد هذه األدلة حلرمة الوسيلة املوصلة إليها.

ساب ًعا :جيوز حبس املتهم ملصلحة التحقيق ،وينبغي أن يكون مكان

احلبس مناس ًبا والئ ًقا ،وأن ُين َفق عليه ،و ُيطعم كفايته ،حسب القدرة
وامليسور.

روى البيهقي عن جعفر بن حممد ،عن أبيهّ :
أن عل ًّيا  قال يف ابن
ِ
شت
لجم((( بعدما رضبه به:
«أطعموه ،واسقوه ،وأحسنوا َأ َساره ،فإن ِع ُ
ُم َ
دت ،وإن ِم ُّت َفقتلتُموه،
ئت اس َت َق ُ
شئت ،وإن ِش ُ
فأنا َو ُيل دميَ ،أعفو إن ُ
((( مصنف عبد الرزاق الصنعاين ( ،411/6برقم )11424

((( هو عبد الرمحن بن ملجم اخلارجي قاتل عيل بن أيب طالب.
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فال ُت ّثلوا»(((.

غري أنَّه ال جيوز توقيف أو سجن أقارب املتَّهم أو املجرم ،لالعرتاف،

أو لتسليم نفسه؛ فمن قواعد الرشيعةَّ :
أن املسؤولية اجلنائية شخصية،
فال يسأل عن اجلرم إال فاعله وال يؤخذ امرؤ بجريرة غريه مهام كانت

درجة القرابة بينهام.

قال تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﴾ [األنعام.]164 :

وجاءت أحاديث الرسول ﷺ تؤكد هذا املبدأ حيث يقول( :ال ُي َ
ؤخ ُذ
ِ
ِ
جريرة أبيه ،وال بِ
الرجل بِ
ُ
جريرة أخيه)(((.
وأخريا:
ً

فإنَّه ال بد يف مجيع مراحل التحقيق أو التوقيف أو السجن للمتهم ،من

مراعاة احلفاظ عىل حقوقه وحقوق ذويه ،وأن يكون ذلك بعلم القضاء
ٍ
جتسس أو انتهاك حلرمات
وإرشافه ،ووفق بال ٍغ رسمي معتمد ،دون

البيوت.

ولعل مما يعني عىل ذلك األخذ باللوائح واألنظمة املتعلقة باإلجراءات

اجلزائية ،واللوائح التنظيمية ألصول االهتام ،واالعتقال ،والسجن،
((( السنن الكربى للبيهقي ( ،317/8برقم .)16759

ً
مرسال.
((( سنن النسائي ( ،127/7برقم  )4127عن مرسوق
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ونحو ذلك((( ،واحلمد هلل رب العاملني(((.
((( ومن ذلك الكتب اإلجرائية للقانون العريب املوحد ،ينظر (القانون العريب املوحد-
دراسة وتقييم).
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
خريا عىل هذه الفتوى املهمة واملحكمة ،لدي تعقيب:
جزاكم اهلل ً
جاء يف الفتوى( :وجاء يف «صحيح مسلم «عن عروة بن الزبري ،أن هشام بن حكيم قال إين
سمعت رسول اهلل  ،يقول( :إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا).
وسئل اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل عن عذاب اللصوص بالدهن [كالقطران ونحوه] وهبذه
اخلنافس التي حتمل عىل بطوهنم .فقال“ :ال حيل هذا ،إنام هو السوط أو السجن”.
قيل له :أرأيت إن مل نجد يف ظهره مرضبا أترى أن يسطح فيرضب يف أليتيه؟
فقال“ :ال واهلل ما أرى ذلك ،إنام هو الرضب يف الظهر بالسوط والسجن” .ينظر“ :تبرصة
احلكام” ،و”النوادر والزيادات”).
 -1حديث هشام عند مسلم من حقه التقديم يف الذكر ،والرشح؛ ألنَّه عام جممل.
 -2األثر عن مالك :ما معنى (وهبذه اخلنافس التي حتمل عىل بطوهنم) ؟ وملاذا مل يرض
رمحه اهلل الرضب عىل اإلليتني؟
جواب املكتب العلمي:
احلمد هلل ،وبعد:
فاخلنافس هي احلرشة املعروفة ،والتعذيب هبا يكون بوضعها عىل البطن أو اجلسم ،فتقوم
بلدغ اجلسم ،وامتصاص الدم ،فتسبب للسجني آال ًما كبرية ،وقد خترتق اجللد.
وأما هني اإلمام مالك عن الرضب عىل األليتني :فهو هني عن االقتصار عليهام ،ألن
اإلحساس والتأمل هبام كبري.
وقد نص أهل العلم عىل تفريق الرضب عىل مجيع أجزاء اجلسم عدا األماكن املخوفة.
قال ابن قدامة يف املغني“ :فإن الرضب يفرق عىل مجيع جسده ; ليأخذ كل عضو منه حصته،
ويكثر منه يف مواضع اللحم ،كاألليتني والفخذين ،ويتقي املقاتل ،وهي الرأس والوجه=
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=والفرج ،من الرجل واملرأة مجي ًعا”.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
أسأل اهلل لكم السداد و حسن التبرص واسمحوا يل بأسئلة:
 -1البند السابع يف حكم توقيف املتهم ينص عىل أنَّه ال جيوز توقيف أو سجن أقارب
املتَّهم أو املجرم ،لالعرتاف ،أو لتسليم نفسه أليس يف إخفاء جمرم أو التواطؤ مع املتهم عىل
تضليل القايض جرم ؟
 -2أرجو بيان الفروق بني التوقيف -الذي أنكرتم فعله متا ًما يف البند األول ملجرد التهمة
ملن عرف بالصالح -وبني احلبس ملصلحة التحقيق الذي أجزمتوه يف البند السابع ومل تبينوا
حدوده وضوابطه .شاكرا لكم واهلل من وراء القصد.
جواب املكتب العلمي:
 -1املقصود بعدم توقيف أقارب املتهم :هم األقارب األبرياء الذين ليس هلم مشاركة يف
اجلرائم.

فإن كانوا مشاركني يف اجلرائم ،أو عندهم معلومات عن اجلريمة أو املجرمني ويتسرتون
عليها :فهم رشكاء يف اجلريمة ،جيوز سؤاهلم ،أو توقيفهم ،بمقدار رشاكتهم يف اجلريمة.
قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (“ :)280/28وكذلك كل من كتم ما جيب إظهاره من
داللة واجبة ونحو ذلك يعاقب عىل ترك الواجب”.
 -2والفرق بني التوقيف واحلبس للمصلحة يف الفقرات املشار إليها:
فالتوقيف املنهي عنه :إذا كان الشخص معروفا بالصالح والسرية احلسنة ،ومل يكن عىل
ٍ
ليشء من اجلرائم ،فهنا ال يوقف ،وإن كان يمكن سؤاله،
املتهم أي بين ٌة رشعي ٌة عىل ارتكابه
واستدعاؤه للنظر يف حاله ،لكن ال يوقف.
وأما احلبس للمصلحة :فيكون ملجهول احلال وللمعروف باإلجرام الستكامل التحقيق،
والتث ُّبت من أدلة ،أو رشكاء ،أو فحص قرائن ،ونحو ذلك .واهلل أعلم.
السؤال الثالث:
=
لو كان عىل شخص حق مايل ،من دين ،أو ثمن بضاعة فهل جيوز سجنه وحبسه؟
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= جواب املكتب العلمي:
أجاز العلامء عقوبة املمتنع من أداء حق واجب عليه مع قدرته عىل ذلك ،كدين ،أو ثمن
بضاعة ،أو مهر ،ونحو لك.
قال ابن القيم يف الطرق احلكمية ص (“ :)92وأما عقوبة من عرف أن احلق عنده ،وقد
جحده ،فمتفق عليها بني العلامء ،ال نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عني أو دين
وهو قادر عىل أدائه -وامتنع منه ،أنه يعاقب حتى يؤديه ،ونصوا عىل عقوبته بالرضب،اج ِد ُ ِ
ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف األربعة ...ويف السنن عنه  أنه قال( :م ْط ُل ا ْل َو ِ
ي ُّل
َ
ِع ْر َض ُه َو ُع ُقو َب َت ُه) ،والعقوبة ال ختتص باحلبس ،بل هي يف الرضب أظهر منها يف احلبس”.
واهلل أعلم.
السؤال الرابع:
هل ختتلف شدة الرضب باختالف نوع وخطورة التهمة ،كالعاملة ً
مثل؟ وهل جيوز
َّ
كالش ْبح وغريه؟
استخدام وسائل خمتلفة بالتعذيب،
جواب املكتب العلمي:
الضغط عىل املتهم ورضبه جائز بالضوابط التي بينتها الفتوى.
وبام َّ
أن اجلرائم ختتلف يف خطورهتا وشدهتا ،لذا من املعقول أن خيتلف مقدار الضغط عىل
املتهم من جريمة ألخرى ،وال يستوي الضغط عىل جمرم مدان بالتعامل مع النظام ،أو قتل
اآلمنني ،أو انتهاك احلرمات بمتهم آخر ارتكب خمالفة أقل من ذلك.
كام أن التعذيب جيب أن يكون بوسائل مباحة ،وال يوصل فيه لوسائل أو نتائج قد تؤدي
لقتله ،أو إتالف عضو منه ،كام ذكر يف (راب ًعا).
واهلل املوفق.
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حكم من أُكره عىل االلتحاق بحملة التجنيد
اإلجباري لجيش النظام السوري

(((

السؤال:

وس ْوق إجبارية يف مناطق
يقوم النظام السوري بحملة جتنيد َ

سيطرته؛ لتعويض النقص احلاصل يف صفوفه ،وهيدد بمعاقبة
املتخلفني أو سجنهم ،فهل جيوز االلتحاق هبذه احلملة إذا خيش

الشخص عىل نفسه السجن أو التعذيب؟

حمرم 1436هـ ،املوافق 2014/11/13م.
((( صدرت بتاريخ :اخلميس ّ 20
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ّ
فإن إجرام النظام السوري وإيغاله يف الدماء واألعراض أصبح

واضحا ومعلو ًما لدى القايص والداين ،وغدا السعي إلسقاطه واجب
ً

الوقت الذي جيب عىل اجلميع اإلسهام فيهَّ ،
وإن إعا َن َت ُه عىل قتل املسلمني
وجرم كبري ،ال ُيعذر فيه باإلكراه،
بأي نو ٍع من أنواع اإلعانة منكر عظيمُ ،
وتفصيل ذلك فيام ييل:

ً
أول :ال َّ
شك يف إجرام النظام السوري يف حق الشعب ،وإرسافه يف

ممارسة شتى أنواع التنكيل والتعذيب اجلسدي والنفيس ،كام أنَّه ال َّ
شك
يف اجتامع أسباب عديدة لكفر هذا النظام وردته عن الدين ،ومعاداته هلل
ٍ
ولرسوله؛ لذا َّ
مرشوعة هي من اجلهاد
فإن مقاومته وجماهدته بكل وسيلة
يف سبيل اهلل.

قال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [البقرة.]190 :
وقال ﷺ( :من ُقتِل دون ماله فهو شهيد ،ومن ُقتِل دون دمه فهو
شهيد ،ومن ُقتِل دون دينه فهو شهيد ،ومن ُقتِل دون أهله فهو شهيد)
رواه أصحاب السنن(((.

((( أخرجه أبو داود ( ،246/4برقم  ،)4772والرتمذي ( ،30/4برقم ،)1421
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وصدرت بذلك الفتاوى والدراسات العديدة خالل السنوات

املاضية(((.

ثان ًيا :ال جيوز االنضامم جليش النظام املجرم؛ ملا فيه من اإلعانة عىل

حرم اهلل تعاىل قتل النفس بغري حق،
قتل األبرياء ومعصومي الدماء ،وقد َّ
وجعله من أعظم الذنوب التي ُيعىص هبا.

قال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[النساء.]93:
يزال املؤمن يف ُف ٍ
رسول اهلل ﷺ( :لن َ
ُ
سحة من دينه ما مل ُيصب
وقال
ُ
د ًما حرا ًما)(((.

ِ
ٍ
وقال( :والذي نفيس بيدهَ ،ل ُ
زوال
أعظم عندَ اهلل من
مؤمن
قتل
ُ

الدنيا)(((.

وقال ابن عمر « :إِ َّن من ور َط ِ
ات األمور التي ال خمرج ملن أوقع
ََ
ُ
سفك الدَّ م احلرام بغري ِح ِّله»(((.
نفسه فيها
والنسائي ( ،116/7برقم ِ :)4094من حديث عبد اهلل بن زيد  ،وقال الرتمذي :حسن

صحيح.

((( ينظر كتاب (رشح ميثاق املقاومة) يف بيان أحكام اجلهاد يف سورية.

((( أخرجه البخاري ( ،2/9برقم  )6862عن ابن عمر ريض اهلل عنهام.

((( أخرجه النسائي ( ،82/7برقم  )3988عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
((( أخرجه البخاري ( 2/9برقم.)6863
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والدماء هي أول ما يقىض فيه يوم القيامة ،كام يف احلديث( :أول ما

ُيقىض بني الناس يف الدماء)(((.

فكيف إذا كان سفك الدماء يف سبيل نظام كافر جمرم؟

آخذا ِ
ُ
الرجل ً
بيد
عن عبد اهلل بن مسعود ،عن النَّبي ﷺ قال( :جيي ُء
ِ
إن هذا قتلني ،فيقول اهلل له :مل قتلته؟ فيقول :لِ َ
الرجل فيقولَّ :
تكون العزة

لفالن ،فيقولَّ :إنا ليست لفالنَ ،ف َيبو ُء بإثمه)(((.

كام َّ
أن القتال يف صف الكفار ُيشى عىل صاحبه فيه من الكفر ،قال

تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾،

وقال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [هود.(((]113 :

ومن التحق به فحكمه حكمهم يف إباحة القتل والقتال ،ال فرق يف

ذلك بني مسلم وغريه(((.

ثال ًثا :من ُأ ِ
كره عىل اخلروج مع جيش النظام :فليس له طاعته يف قتل

((( أخرجه البخاري ( ،2/9برقم  )6864عن ابن مسعود .
((( أخرجه النسائي ( ،84 /7برقم .)3997

((( ينظر فتوى (هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟) ،برقم ( ،)58وقد سبقت ص ( .)49

((( ينظر فتوى (حكم استهداف املنتسبني لألجهزة األمنية بمختلف قطاعاهتا) برقم

( ،)25وقد سبقت ص (  )168يف اجلزء األول ،وفتوى (حكم العمليات التفجريية و َمن
ُيقتَل فيها) برقم ( ،)16وقد سبقت ص ( ) 102يف اجلزء األول.
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ٍ
أحد من املسلمني ولو خيش عىل نفسه القتل أو االعتقال والتعذيب،
عذرا يبيح له قتل األنفس املعصومة.
فاإلكراه ليس ً

كبريا.
عظيم ،واكتسب ً
فإن فعل ذلك فقد ارتكب جر ًما ً
إثم ً

قال الكاساين« :ولو أكره عىل القتل والزنا :ال يرخص له أن يفعل

أحدمها»(((.

وقال ابن العريب« :فال خالف بني األمة أنه إذا ُأكره عليه بالقـتل أنه

ال حيل له أن يفدي نفسه بقتل غريه؛ ويلزمه أن يصرب عىل البالء الذي
ينزل به»(((.

وقال العز بن عبد السالم« :فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصرب عىل

القتل ،ألن صربه عىل القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه»(((.

وقال ابن تيمية« :واملقصود أنه إذا كان املكره عىل القتال يف الفتنة

ليس له أن ُيقاتل؛ بل عليه إفساد سالحه ،وأن يصرب حتى ُيقتل مظلو ًما،
فكيف باملكره عىل قتال املسلمني مع الطائفة اخلارجة عن رشائع اإلسالم

كامنعي الزكاة واملرتدين ونحوهم ،فال ريب أن هذا جيب عليه إذا أكره
عىل احلضور أن ال يقاتل وإن قتله املسلمون ،كام لو أكرهه الكفار عىل

((( بدائع الصنائع (.)181/7
((( أحكام القرآن (.)160/3

((( قواعد األحكام (.)93/1
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حضور صفهم ليقاتل املسلمني ،وكام لو أكره رجل ً
رجل عىل قتل مسلم

معصوم ،فإنه ال جيوز له قتله باتفاق املسلمني؛ وإن أكرهه بالقتل؛ فإنه
ليس حفظ نفسه بقتل ذلك املعصوم أوىل من العكس»(((.

كام َّ
أمر
أن وجود املكرهني يف جيش النظام ال يمنع من قتاله؛ فاإلكراه ٌ

خفي ال يمكن معه متييز املكره من غريه؛ واألصل معاملة الناس بام ظهر
ٌ

منهم.

مكرها :فإنه يبعث عىل نيته،
قال ابن تيمية« :ومن أخرجوه معهم
ً

ونحن علينا أن نقاتل العسكر مجيعه ،إذ ال يتميز املكره من غريه»(((.

ُ
االحتياط
التعرض لإلكراه:
راب ًعا :جيب عىل من يغلب عىل ظنه
ُّ

الس ْوق ،أو املرور عىل احلواجز ،ولو
لنفسه ،بتجنب الوجود يف مناطق َّ
مناصا إال باخلروج من املنطقة التي يعيش فيها :وجب عليه ذلك.
مل جيد ً

قال تعاىل﴿ :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 ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [النساء.]98-97 :
قال ابن بطال« :فالواجب عىل كل من أدركته ِذ َّل ٌة أو جرت عليه حمن ٌة:
((( جمموع الفتاوى (.)539/28
((( جمموع الفتاوى (.)535/28
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وسع اهلل عليه من األرض ،فإن له يف ذلك ِخ َ َية ،وربام
أن خيرج إىل ما َّ
كان الذي جرى عليه من املحنة سب ًبا أراد اهلل به إخراجه من تلك البلدة
ٍ
خلري قدَّ ره له يف غريها»(((.
نسأل اهلل بلطفه ومنَّه وكرمه أن حيمي شباب املسلمني ،وأن ُينِّبهم

الفتن ،وهيدهيم لطريق الفوز والفالح.
واحلمد هلل رب العالني(((.

((( رشح صحيح البخاري (.)91/2
((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:

خريا عىل التفصيل ،ولكن أرجو اإلجابة عىل سؤايل حتى ال جيد الشباب حرج
جزاكم اهلل ً
أو يلتبس عليهم يشء .السؤال هو ماذا إن قبض عىل شاب وسيق إىل جيش النظام وأجرب
مسايرا هلم يف إهراق الدم احلرام ،هل
عىل قتال املسلمني املؤمنني ووجد نفسه هالكًا أو
ً
جيوز إن استطاع أم هل جيب عليه أن يلتفت بسالحه إىل من يأمره بقتل املسلمني فيقتله؟
أرجو اإلفادة؟
جواب املكتب العلمي:
له أن يتخذ أي وسيلة تنجيه من هذا اإلكراه ،حسب األيرس واملتاح له بام يغلب عىل ظنه
عدم اعتقاله ،من هروب ،أو انشقاق ،أو اإلثخان يف العدو بقتلهم أو تفجريهم ونحو
ذلك.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
خطيب اجلمعة قال عىل املنرب :املجاهد الزاين والذي يرسق أفضل من العابد يف املساجد=،
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=فام صحة هذا الكالم؟
جواب املكتب العلمي:
إن صحت هذه العبارة عن اخلطيب ،فلعله أراد هباَّ :
أن عمل املجاهد فيه خري ونفع لعامة
الناس بدفاعه عن املسلمني وحربه للكفار ،أما العابد فخريه لنفسه فحسب ،فنفع املجاهد
لعامة النـاس خري وإن ارتكب بعض الذنـوب ،ممن قعد عن اجلهاد ومل ينفع األمة بعلـم
أو عمل.
لكن العبارة هكذا ال تصح ،ألهنا توهم أن املجاهد أفضل من القاعد مطل ًقا وإن زنى وإن
رسق ،وهذا غري صحيح ،بل إن املجاهد قد حيرم أجر الشهادة بالذنب يذنبه ،كالعجب
بالنفس ،أو عدم الصرب ،أو االعتداء عىل اآلخرين ،أو الغلول من الغنيمة ،أو التهاون
بالذنوب ،ونحو ذلك.
واهلل أعلم.
السؤال الثالث:
خريا عىل هذه الفتوى التي جاء فيها « ولكن من كان مؤيدً ا للنظام يف خاصة
جزاكم اهلل ً
نفسه ،وربام صدر عنه من الكالم ما يدل عىل اقتناعه بام يردده أبواق النظام وآلته اإلعالمية،
لكنه مل يصل يف كالمه إىل حد التحريض عىل القتل ،ومل يعاون النظام يف حربه عىل شعبه
ٍ
التعرض له ،لكن جيب نصحه ورشح األمور له ،وتبيني
بامل أو سالح أو رأي ،فال ينبغي ّ
خطورة موقفه هذا عىل دينه ،وحسابه عىل اهلل تعاىل».
خصوصا إذا كان ذا قربى مثل
فإذا مل يستجب لنصحنا وأرص عىل رأيه هل جيوز لنا قطيعته
ً
العمة واجلد واألب؟
جواب املكتب العلمي:
نوع ِمن التعامل والعالج الذي يسلكه املسلم عند احلاجة إليه ،فمتى كان فيه
هجر العايص ٌ
ُ
مصلحة راجحة ،وحصل بسببه تأثري عىل املهجور بأن يعود عن انحرافه ،أو كان فيه محاية
للهاجر من التأثر بصاحب االنحراف ّ
فإن اهلجر يكون مرشو ًعا بالقدر املناسب لتحقيق
الغرض منه ،ومتى ال تتح ّقق فيه املصلحة الراجحة فال ُيرشع استخدامه.
قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (« :)206/28وهذا اهلجر خيتلف باختالف اهلاجرين=
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=يف قوهتم وضعفهم وقلتهم وكثرهتم؛ فإن املقصود به زجر املهجور وتأديبه ،ورجوع
هجره إىل ضعف
العامة عن مثل حاله .فإن كانت املصلحة يف ذلك راجح ًة بحيث يفيض ُ
الرش وخفيته كان مرشو ًعا .وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك ،بل يزيد الرش،
ضعيف بحيث يكون مفسد ُة ذلك راجح ًة عىل مصلحته مل يرشع اهلجر ،بل يكون
واهلاجر
ٌ
ُ
أنفع من التأليف ،وهلذا كان
أنفع من اهلجر،
واهلجر لبعض الناس َ
التأليف لبعض الناس َ
ُ
النبي  يتأ ّلف قو ًما ،وهيجر آخرين».
وهؤالء األقارب هلم حق القرابة ،وحق اإلسالم ،وحق النصيحة ،فينبغي وصلهم
لقرابتهم وحقهم ،واالستمرار بالنصح هلم ،وجتنب ما يقعون فيه ِمن خمالفات يف بعض
املجالس أو األماكن ،وال يستلزم هذا قطع العالقة معهم ،فقد حيصل من بقاء العالقة
والتناصح تأثر وتغيري حلاهلم مع الوقت ،أو تقليل لتأثرهم بام حوهلم ِمن الرش ،وإضعاف
القتناعهم بالباطل.
واهلل أعلم.
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هدن واملصالحات
حكم عقد ال ُ
مع النظام السوري

(((

السؤال:

ما حكم املصاحلات التي تتم يف بعض املناطق واملدن مع

النظام؟ وهل تُعدُّ هذه اهلدن واملصاحلات من قبيل الر ِّدة ملا فيها

من رىض بالنظام؟ أو إعانته؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  29صفر 1436هـ ،املوافق 2014/12/21م.
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اجلواب:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نب ِّينا حممد ،وعىل آله

وصحبه أمجعني ،وبعد:

َّ
فإن األصل يف اهلُدن مع العدو أهنا مرشوع ٌة إذا وجدت احلاجة إليها،

وحتققت املصلحة منها ،وبام أن اهلُدن واملصاحلات مع «النظام السوري»

تغـلب عليها املفاسـد ،وخت ُّلـف املصالـح ،مع تكرار الغـدر واخلـيانة،
السعة والقدرة ،وإنام َّ
يرخص هبا يف
فال
ُ
جيوز اإلقدا ُم عليها يف حال َّ
ٍ
حاالت خمصوصة إذا توفرت فيها الرشوط الرشعية ،وتفصيل ذلك كام

ييل:

ً
السكون ،وتُطلق عىل املصاحلة مع العدو ،ومن
أول :اهلُدنة لغةُّ :

مرادفاهتا :املعاهدة ،واملوادعة.

أهل احلـرب عىل ترك القتـالِ ،
بع ٍ
ويريد هبا الفقهاء :مصـاحل َة ِ
وض
أو بغري ِعوض.
واهلدنة مرشوعة بالكتاب والسنة واإلمجاع ،عند احلاجة هلا ،وحت ُّقق

رشوطها.

قــال تعــاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ﴾ [التوبة.]4 :
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وقال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ [التوبة.]7 :

كفار قريش يف «صلح احلديبية» عىل ترك القتال
وقد
َ
صالح النَّبـي ﷺ َ

عرش سنوات ،يأم ُن الناس فيها عىل دمائهم وأمواهلم.

وقال ابن حجر عن قوله تعاىل﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃﰄ ﴾« :هذه اآلية دالة عىل مرشوعية املصاحلة مع املرشكني ...ومعنى
الرشط يف اآلية أن األمر بالصلح مقيد بام إذا كان األحظ لإلسالم:
املصاحلة»(((.

ِ
ورجحان
أمجع العلامء عىل
وقد
َ
جواز اهلدنة عند احلاجة إليهاُ ،
ِ
ِ
األحاديث ٌ
جلواز
دليل
املصلحة املرتتبة عليها ،قال النووي« :ويف هذه
ِ
مصاحلة الكفار ،إذا كان فيها مصلحة ،وهو ُممع عليه عند احلاجة»(((.

َ
تكون اهلدنة مع أهل الكتاب ،أو املرشكني ،فقد
ويستوي يف ذلك أن

وصالح مرشكي قريش والعرب.
صالح النَّبـي ﷺ اليهو َد والنصارى،
َ
ِ
ِ
والعجز عن قتاهلم.
احلاجة إىل ذلك،
جتوز مهادن ُة املرتدِّ ين عند
كام ُ

ٍ
مدينةُ ،
وأهل ِّ
الذمة
قال ابن مودود املوصيل« :واملرتدون إذا َغلبوا عىل

((( فتح الباري (.)276/6

((( رشح النووي عىل مسلم (.)143/12
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إذا نقضوا العهدَ  :كاملرشكني يف املوادعة»(((.

«وجتوز موادعة املرتدين إذا َغلبوا عىل ٍ
دار من دور
وقال الكاساين:
ُ
ِ
وخيف منهم ،ومل تُؤمن ِ
اإلسالمِ ،
مصلحة دفع الرش
غائ َلتُهم؛ ملا فيه من
للحال»(((.

ويستوي يف هذا احلك ِم جها ُد ال َّط ِ
لب وجها ُد الدفع.
ِ
ِ
األحزاب عىل موادعة غطفان عىل ُثلث ثامر املدينة،
غزوة
لِعزمه ﷺ يف

ٍ
ِ
رأس
فقد( :أرسل النَّبـي ﷺ إىل ُعيينة بن حصن ال َفزاري ،وهو يومئذ ُ

جعلت لك َ
ثلث
أرأيت إن
املرشكني من َغ َطفان ،وهو مع أيب سفيان:
ُ
َ
َثمر األنصار َأ ِ
ترج ُع بمن معك من غطفان؟ َ
وت ِذل بني األحزاب؟)(((.
َ
كان ُ
وعىل هذا َ
عمل املسلمني يف عقد اهلُدن والصلح يف جهاد الدَّ فع
الرملة بني صالح الدين
كلام كان ذلك يف مصلحتهم ،ومن ذلك هدنة َّ

وضع احلرب ثالث
األيويب وملك اإلنجليز ريتشارد قلب األسد ،وفيها:
ُ
سنني وستة أشهر ،عىل أن ُي ِق َّرهم عىل ما بأيدهيم من البالد الساحلية،
وللمسلمني ما يقابلها من البالد اجلبلية ،وما بينهام من املعامالت تُقسم
عىل املناصفة .ذكرها ابن كثري يف البداية والنهاية.

((( االختيار(.)122/4

((( بدائع الصنائع (.)109/7

((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،367/5برقم .)9737
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واهلُدنة بني الفرنجة والسلطان يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن

ملك الغرب بعد موقعة الزالّقة شامل قرطبة ،وفيها :وضع احلرب مخس

سنني ،وغري ذلك كثري.

ُ
األصل يف معاملة عصابات النظام السوري املجرمة ،التي
ثان ًيا:
ُ
ِ
القتال
بالبغي والفساد ،وحتارب اهلل ورسوله:
تسعى يف األرض
ُ
واألمـوال
واألعـراض
النفوس
رشها ،وتُصـان
فـع ،حتى
َّ
ُ
ُ
والدَّ ُ
ينكـف ُّ

من اعتـدائه وطغـيانه ،قــال اهلل تعـاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [األنفال ،]39:وقـال﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [النساء.]75:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
إخالل النظام السوري
السابقة
السنوات
جتربة
تكرار
وقد ثبت من
املجرم بمعظم رشوط اهلدن واملصاحلات املعقودة معه ،مع َغدره بمعظم
ِ
ً
من هادنه وصاحلهً ،
اإلفساد والتجسس،
واعتقال ،مع حماولة
قتل،
ِ
ِ
وإضـعاف الروح املعـنوية،
وإحداث َشخ بني النـاس واملجـاهدين،
ِ
ِ
املصاحلات يف تركيز عدوانه عىل مناطق أخرى.
استغالل
أو
ِ
فاألصل يف هذه اهلدن واملصاحلات :املنع؛ لتخ ِّل ِ
ُ
املقصود منها يف
ف
ُ
ُ

الغالب.
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وعىل املجاهدين أن يستعينوا باهلل تعاىل عىل قتال العدو ،وأن يتس َّلحوا
ِ
حاصه املرشكون يف
بالصرب واملصابرة ،وأن يتأسوا بالنَّبي ﷺ ،فقد
َ َ
ِ
ِشعب أيب طالب ،ومنعوا عنه الطعام َّ
أسباب احلياة ،فصرب و َثبت،
وكل

يرسا.
حتى جعل اهلل له من أمره ً

ِ
َ
املسلمني وتكالب األعداء عليهم ،يوم
املرشكون
كذلك حارص

اخلندق ،حتى ﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ ،وكان

موق ًفا عصي ًبا وصفه اهلل بقوله ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ﴾ ولكنهم ثبتوا وصربوا حتى جاء اهلل بالنرص والفرج ،وكانت

النتيجة كام قال تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾.

ُ
األصل يف التعامل مع «النظام السوري» ،لكن
ثال ًثا :ما سبق هو
حاالت خمصوصة لبعض املناطق املنكوبة يف ِ
ٍ
ُي َّ
عقد هدنة معه
رخص يف
إذا حت َّققت املصلح ُة املعتربة من ورائها ،وتوفرت فيها الرشوط الرشعية،

وهي:

الرشط األول :وجود الرضر احلقيقي الذي ال يمكن دفعه أو الصرب
عليه ،بأن ُيشى عىل املجاهدين أو املدنيني من الفناء ،أو من َعن ٍ
َت ال طاقة

هلم به ،فلهم دفع ذلك عنهم.

قال اإلمام الشـافعي« :وإذا ضعف املسـلمون عن قتـال املشـركني
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أو طائفة منهم ،لبعد دارهم ،أو كثرة عددهم أو خلة باملسلمني ،أو بمن

يليهم منهم :جاز هلم الكف عنهم ومهادنتهم»(((.

ٍ
ِ
العجز عن
ملصلحة نحو
وقال القرايف« :وإن كان -أي الصلح-
ِ
فيجوز بِ ِع َوض أو بغري ِع َوض ،عىل
القتال مطل ًقا أو يف الوقت احلارض،
ُ
وفق الرأي السديد للمسلمني»(((.

ِ
بعض األرضار باملسلمني ما دامت
واهلدنة جائزة ولو اشتملت عىل

املصلحة املرتتبة عىل ذلك أكرب ،فقد َقبِل الرسول ﷺ يف صلح احلديبية

أن يكتب حممد بن عبد اهلل ً
بدل من حممد رسول اهللَّ ،
وأن من آمن وأتى

إليه دون إذن وليه من املرشكني ر َّده إليهم ،ومن أتى ً
قريشا ممن كانوا مع

ونرصا للمسلمني بعد ذلك.
فتحا
رسول اهلل ﷺ مل يردوه عليه ،لكنه كان ً
ً
وقد ذكر املاوردي من حاالت جواز املهادنة مع دفع املال للعدو« :أن

حياط بطائفة من املسلمني يف قتال أو وطء خيافون معه االصـطالم(((،
فال بأس أن يبذلوا يف الدفع عن اصطالمهم ماال ،حيقنون به دماءهم ،قد

هم رسول اهلل ﷺ عام اخلندق أن يصالح املرشكني عىل الثلث من ثامر
املدينة»(((.

((( األم للشافعي (.)199/4
((( الذخرية (.)449/3
((( أي الفناء.

((( احلاوي الكبري (.)354/14
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ِ
لك َّن دفع اخلطر عن بعض املدن أو املجاهدين جيب أال ُي َ
بإرضار
زال
ِ
بقية املدن أو الفصائل املجاهدةً ،
اخلاص
الض ُر
تحمل َّ
ُ
عمل بقاعديتُ ( :ي َّ

و(الضر ال ُيزال بمثله).
الضر العام)،
َّ
لدف ِع َّ

تكون اهلدنة صادر ًة عن ِ
َ
أهل الرأي واملشورة من
الرشط الثاين :أن

العلامء وقادة املجاهدين؛ ألهنم ينوبون عن اإلمام حال عدم وجوده.
قال الشريازي« :ال جيوز عقدُ اهلدنة إلقلي ٍم أو ِص ْق ٍع عظيم ،إال لإلمام،
أو ملن َف َّو َض إليه اإلما ُم»(((.

فال بدَّ من توافق أهل الرأي والشوكة يف تلك املنطقة.
ٍ
كشق
حق اهلدنة لكل
جمموعة ،لكانت املفاسد عظيمةِّ ،
إذ لو ُأعطي ُّ

ِ
العدو قوة ملواجهة الذين مل هيادنوه ،بل ربام كانت
ومنح
صف املجاهدين،
ّ
املهادنات األُحادية صور ًة من صور إعانة العدو عىل املسلمني.
هذه
ُ
ِ
احلذر من هذه العصابة املجرمة،
الثوار-
وعىل املجاهدي َن -وعمو ِم
ُ
وعدم االنفراد بمثل هذه املصاحلات؛ حتى ال تكون ً
وبال عليهم وعىل

عموم املسلمني.

ِ
ٍ
أصل رشعي،
كمخالفة
الرشط الثالث :أال يكون فيها رشط فاسد،

أو العودة عىل املجاهدين أو املسلمني برضر أعظم من املصلحة املتحققة
من وراء الصلح.

((( املهذب (.)322/3
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ٍ
ٍ
ِ
فاسد،
رشط
اهلدنة عن كل
قال زكريا األنصاري« :وأن َي ُلو عقدُ
كسائر الع ِ
قود»(((.
ِ ُ
وقال الدردير« :إن خال عقد املهادنة...عن رشط فاسد ،فإن مل ختل

عنه :مل جتز»(((.

وتُعرف صالحية هذه الرشوط أو فسادها بالرجو ِع إىل أهل العلم،
جيوز يف ٍ
واخلربة واملشورة؛ فام جيوز يف ٍ
وقت آخرَ ،حسب
وقت قد ال ُ
الرضورة واألحوال؛ َّ
أمر املصاحلات من باب السياسة الرشعية التي
ألن َ

ِ
ِ
املصالح ودرء املفاسد.
جلب
تُبنى عىل

قال احلافظ ابن حجر« :فاملوادعة ال حد هلا معلوم ال جيوز غريه،

بل ذلك راجع إىل رأي اإلمام بحسب ما يراه األحظ واألحوط
للمسلمني»(((.

راب ًعا :جيب عىل املجاهدين الوفا ُء بالعهد ما َّ
وف به العدو ،قال تعاىل:

﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾
.]7

[التوبة:

وقال ﷺ( :إين ال َأ ِخيس بالع ِ
هد)(((.
َ
ُ

((( أسنى املطالب (.)224/4

((( الرشح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي (.)206/2
((( فتح الباري (.)282/6

((( رواه أبو داود ( ،387/4برقم  )2758عن أيب رافع  ،وصححه ابن حبان يف
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أنقض العهـد،
قال اخلطايب« :قوله( :ال أخيس بالعهد) معـناه :ال ُ

وال ُأفسده ،وفيه من الفقه :أن العقد ُير َعى مع الكافر ،كام ُيرعى مع

املسلم ،وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه

وأن ال تغتاله يف دم وال مال وال منفعة»(((.
نقض العدو اهلدن َة فهم يف ِح ٍّل منها ،وال يلزمهم عقدها مر ًة
فإذا َ
أخرى إال إن شاؤوا ذلك.

وإن ظهرت بوادر اخليانة وأماراهتا من العدو :ف ُي ُ
نبذ العهد إليهم

ويعلمهم بإبطاله كام قال تعاىل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [األنفال.]58 :

وعن عمرو بن ع َبسة  قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقولَ ( :من

يلـها حتى َينقيض َأ َمـدُ ها
كـان َبينَه وبني قو ٍم عهدٌ فال َي ُشـدّ عقد ًة وال َ ُ
أو َينبِ َذ إليهم عىل َسواء)(((.
قال القرايفَ « :فإِن استشعر خيانة فله نبذ العهد قبل املدة»(((.

الـر َّدة
خامسا :اهلـدن واملصـاحلات مع األعـداء ال تدخـل يف باب ِّ
ً

أو مواالة الكفار؛ ولذا ال جيوز وصف املهادنني مع النظام السوري بأهنم
صحيحه ( ،233/11برقم .)4877
((( معامل السنن (.)317/2

((( أخرجه أبو داود ( ،83/3برقم  ،)2759وأمحد ( ،181/32برقم .)19436
((( الذخرية (.)449/3
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ُمرتدون.

َ
هادن النَّبـي ﷺ مرشكي مكة ،وهادن اليهود يف املدينة وخيرب ،كام
فقد

َ
هادن النصارى ،وكان أثناء ذلك يعاملهم يف شتى األمور الدنيوية حسب
ما تقتضيه مصالح املسلمني ،ومل يؤ ِّد ذلك إىل مواالهتم أو موافقتهم عىل
دينهم ،بل بقيت العداوة بينهم ،حتى قاتلهم ،وفتح بلداهنم.

قال ابن العريب»:صالح رسول اهلل ﷺ أهل خيرب ،وأكيدر دومة ،وأهل

نجران ،وقد هادن قريشا لعرشة أعوام ...وما زالت اخللفاء والصحابة

عىل هذه السبيل التي رشعناها سالكة ،وبالوجوه التي رشحناها عاملة»،
ونقله القرطبي يف تفسريه(((.

وحتى لو اشتملت اهلدنة عىل ٍ
أمر حمرم ،أو كانت خمالفة للرشوط

الرشعية ،أو تسببت بتقوية النظام عىل بقية املجاهدين ،فقد يأثم أصحاهبا
وكفرا كام ال ُيعدُّ من
إن مل يكونوا مضطرين لذلك ،لكن ال تكون ردة
ً
ُ
القبول برعاية دوهلم أو منظامهتم هلا.
املواالة للكفار
وأخريا:
ً

ِ
ِ
املفاوضات ُ
وخدعها ،وآثارها املستقبلية،
مزالق
البد من التَّن ُّبه إىل

سواء من طرف النظام أو الوسطاء ،أو استغالل النظام للهدن لتقوية
ِ
تفريق صف املسلمني ،مع
موقفه ،أو إنقاذ نفسه بكسب الوقت ،أو
((( أحكام القرآن البن العريب ( ،)427 /2وتفسري القرطبي (.)40/8
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ِ
اختيار الشخصيات املناسبة من أهل اخلربة والدراية هبذه األمور.
واهلل تعاىل أعلم.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ،وسلم(((=.

((( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:
ذكرتم يف الفتوى أن اهلدنة قد يكون فيها إعانة للنظام عىل املجاهدين ،لكن هذا يتناقض
مع ما ذكرمتوه يف آخر الفتوى أن اهلدنة مع النظام ال تدخل يف باب الردة ،مع أن إعانة
الكافر هي مواالة له وكفر؟
جواب املكتب العلمي:
ليـس كل هدنة يسـتفيد منها النظام تكـون إعانة له ،فقد حتصـل هذه اإلعانة دون قصـد
ٍ
وحينئذ ال تدخل يف باب املواالة.
أو تعمد،
كفرا بإطالق،
ثم إنه لو ُقصد هبذه اهلدنة مساعدة النظام عىل بقية املجاهدين :فإهنا ال تكون ً

مع القول بحرمتها ،وعظم جرمها ،بل هناك تفصيل يف املسألة ،وتراجع فتوانا (هل مواالة
الكفار كفر بإطالق؟) برقم ( ،)58وص (.)49
باإلضافة إىل أن احلكم بالكفر عىل ا ُملعني ال بد فيه من توفر رشوط ،وانتفاء موانع ،كام هو
مفصل يف مواضعه من كتب أهل العلم.
لذلك ال يصح إطالق احلكم بالردة أو الكفر عىل املهادنني واملصاحلني ولو استفاد النظام
من هذه اهلدنة.
واهلل أعلم
السؤال الثاين:
خريا ،هل تتكرمون بذكر أمثلة للرشوط الفاسدة؟ فصلح احلديبية فيه رشوط
جزاكم اهلل ً
مسلم ،وما حدث مع الصحايب أيب بصري!.
ظاهرها الرضر كتسليم املسلمني للكفار من جاءهم ً
جواب املكتب العلمي:
ِ
ِ
ِ
الش ِ
ٍ
رشعي ،أو العودة=
أصل
وط الفاسدة يف اهلدنة بقولنا يف الفتوى« :كمخالفة
أرشنا إىل ُّ
ٍّ
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=عىل املجاهدين أو املسلمني برضر أعظم ِمن املصلحة املتحققة ِمن وراء الصلح» ..وهذا
ّ
يدل عىل ضابطني يف اعتبار هذه الرشوط:
َ
واألصول الرشعية ،كإظهار بعض املحرمات يف بالدنا
ختالف األدل َة
األول :أن ال
َ
وإشاعتها.
ِ
ِ
ِ
الثاينْ :
الص ِ
أعظم من املفسدة املرتتبة عليه ،وأعظم من
لح واهلدنة مصلح ٌة
أن
يرتتب عىل ُّ
َ
ُ
ِ
املفسدة املرتتبة عىل عدم إبرامه.
الص ِ
لح واملهادنة ،وهي ترجع إىل
وقد ذكر الفقها ُء أمثل ًة عديد ًة ّ
للشوط الفاسدة يف عقود ّ
ِ
أحد الضاب َطني السابقني ،ويمكن أن نذكر من األمثلة املتعلقة بواقعنا:
اشرتاط تسليم املطلوبات للنظام ِمن املسلامت ،وتسليم املنشقني عن النّظام ،وتسليم الثوار
جلميع أسلحتهم...
أن نشري هنا إىل ّ
ويمكن ْ
أن الفقهاء قد خيتلفون يف جواز اعتبار بعض الرشوط ،أو عدم
ِ
اعتبارها بحسب ما يظهر هلم من األدلة ،أو األحوال ،وأ ًيا ما كان الراجح يف هذه املسألة
فهي راجع ٌة إىل اعتبار الضوابط املذكورة ،وتقدير املصالح واملفاسد.
تضمن رشو ًطا يظهر منها يش ٌء
فهم ما جرى يف صلح احلديبية الذي ّ
وهبذا اإلطار يمكن ُ
ِ
ُ
رسول اهلل ّ 
أن ما يرتتب عليها
لـم علم
ِمن
الرضر باملسلمني كام ورد يف السؤال ،ولكن ّ
ٍ
ُ
وسمه اهللُ
بكثري ِمن هذه األرضار قبلها ،وقد ظهر
أعظم
مصالح
ِمن
َ
مصداق ذلك فيام بعدُ ّ ،
ُ
فتحا مبينًا ،وأشار إىل بعض ما يرتتب عليه من املصالح ِمن النرص العزيز ،ونزول السكينة
ً
يف قلوب املؤمنني ،وزيادة إيامهنم...
قال ابن القيم يف زاد املعاد ( )272/3يف فوائد صلح احلديبية« :ومنهاَّ :
أن مصاحلة
ِ
رش
املرشكني ببعض ما فيه َض ٌ
يم عىل املسلمني جائزةٌ؛ للمصلحة الراجحة ،ودف ِع ما هو ٌّ
دفع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها .ومنها :جواز صلح الكفار عىل رد من جاء
منه ،ففيه ُ
منهم إىل املسلمني ،وأال يرد من ذهب من املسلمني إليهم ،هذا يف غري النساء ،وأما النساء
فال جيوز اشرتاط ردهن إىل الكفار.»..
واهلل أعلم.
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أحكام القتل الخطأ يف العمليات
الجهادية

(((

السؤال:

يف بعض املعارك واالقتحامات تقع بعض األخطاء التي

تؤ ّدي ِ
تعمد ،فامذا يرتتّب عىل
لقتل جماهدين أو مدنيني دون ُّ
هذا القتل؟

((( صدرت بتاريخ :الثالثاء  21ربيع اآلخر 1436هـ ،املوافق 2015/2/10م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،وبعدُ :
والسال ُم عىل
احلمدُ هللِّ ،
والصال ُة ّ
ُ
النقص ،ويقع
اجلهادي كغريه ِمن األعامل البرشية :يعرتيه
العمل
ُ
ُّ
ُ
اخلطأ ،وقد ينجم عن ذلك ٌ
قتل لبعض املجاهدين ،أو املدنيني دون
فيه
ِ
ِ
ٍ
إثم فيه،
قصـد ،فام وقع من ذلك فهـو من قبيل «القتل اخلطأ» الذي ال َ
ُ
وتفصيل ذلك كام ييل:
صاص ،لكن جتب فيه الك ّفار ُة والدِّ ية،
وال ِق
َ
ً
أولُ :
تقصدٌ لقتل املجني
تعمدٌ وال ُّ
القتل اخلطأ هو الذي ليس فيه ُّ

عليه.

ُ
ُ
واخلطأ
اخلطأ يف الفعل،
وصور القتل اخلطأ عديدةٌ ،جيم ُعها أمران:
ُ

يف ال َقصد.
ِ
ِ
ِ
تنظيفه،
السالح أثنا َء
فمن اخلطأ يف الفعل:
ُ
الرصاص من ّ
انفالت َّ
وتفجري العبوات يف الوقت غري
أو صيانتِه وإصابتُه أحدَ املجاهدين،
ُ
ُ
وانحراف
بحيث تؤ ّدي ملقتل َمن يكون قري ًبا منها ِمن املجاهدين،
املناسب
ُ

القذائف وسقو ُطها عىل بعض املدنيني.
ِ
ومن اخلطأ يف ال َقصدْ :
فريمي عليه
شخصا ِمن األعداء،
أن يظ َّن
ً
َ
ِ
سالحه نحو
صوب
الر
صاص ،ثم َّ َ
َ
يتبي أنّه من املجاهدين ،وكذا َمن ّ
َ
ّ
اهلدف ،وأصاب أحدَ املجاهدين ،أو املدنيني.
العدو فأخطأ
َ
ِّ
ٍ
«كل ما وقع ِمن فاعله ِمن غري ٍ
البُّ :
إرادة :فهو
قصد وال
قال اب ُن عبد َ ِّ
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ٌ
فيصيب
كالر ُج ِل يرمي َغ َر ًضا [هد ًفا]
ُ
خطأ ،ووجو ُه اخلطأ كثري ٌة جدً اَّ ...
ِ
مسلم»(((.
وغريه
بمن َْجنيق
ُ
فيصيب ً
إنسانًا ،أو يرمي املرشكني َ
ُ
ُّ
ويدل عىل ذلك
صاص عىل القاتل،
إثم فيه ،وال ِق
والقتل
َ
اخلطأ ال َ

قو ُله تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ﴾ [البقرة.]286 :

جتاوز عن ُأمتي اخلَ َ
َ
وقال ﷺّ :
والنسيان ،وما استُكرهوا
طأ،
(إن اهلل
َ

عليه)(((.

قال اب ُن تيمية« :أما القاتِل ً
خطأ :فال ُي َ
ؤخذ منه َقصاص؛ ال يف الدنيا،

وال يف اآلخرة»(((.

ِ
القتل اخلطأ أمران :الك ّفارةُ ،والدِّ ي ُة.
ّب عىل
ثان ًيا :يرتت ُ

قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
((( الكايف (.)1106/2

((( أخرجه ابن ماجه ( ،659/1برقم  )2043عن أيب هريرة .
((( جمموع الفتاوى (.)140/34
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ﮑ﴾ [النساء.]92:

ٍ
فالك ّفارةُ :واجب ٌة عىل القاتل ،وهي ِع ُتق ٍ
مؤمنةْ ،
فإن مل جيد صام
رقبة

شهرين متتابعني ،كام يف اآلية.

ِ
فإن قطعه لغري ٍ
ٍ
طرْ ،
عذر
وال يقطع صو َم الشهرين إال
لعذر ُييز الف َ
ٍ
جديد.
استأنف ِمن

الصيا ُم
الصيا ِم فإنّه ال ينتقل إىل اإلطعا ِم ،بل يبقى ّ
وعند العجز عن ّ
ِ
القاتل ،متى استطاعه وجب عليه عند مجهور الفقهاء ،وإن كان
يف ذ ّم ِة

الصو ُم ،ومل يلزمه يش ٌء.
ُ
دائم سقط عنه ّ
عجزه ً

قتل اخلطأ عىل ِ
وأما الدِّ ي ُة :فهي واجب ُة يف ِ
عاقلة القاتل ،وهم عصبته،
أي :أقار ُبه ُّ
الذكور ِمن جهة األب :اإلخوة وبنوهم ،واألعامم وبنوهم،

وأعامم األب وبنوهم ،وأعامم اجلد وبنوهم ،سواء كانوا وارثني ،أم غري
وارثني.

قال ابن املنذر« :ثبتت األخبار عن رسول اهلل ﷺ أنّه قىض بدية اخلطأ

عىل العاقلة ،وأمجع ُ
أهل العلم عىل القول به»(((.

ِ
فيتحمل
القرابة والغنى،
قسم القايض الدِّ ي َة عىل العاقلة حسب
ّ
و ُي ِّ
أكثر ِمن غريمها.
ُ
األقرب واألغنى َ
قال اب ُن قدامة« :واملعنى يف ذلكّ :
أن جنايات اخلطأ تكثر ،ودي ُة

((( اإلرشاف (.)5/8
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اآلدمي كثريةٌ ،فإجياهبا عىل اجلاين يف مالِه ُيحف به ،فاقتضت احلكم ُة
ِّ
ِ
ِ
ِ
واإلعانة له ،ختفي ًفا عنه؛
املواساة للقاتل،
العاقلة ،عىل سبيل
إجيابا عىل
َ
إذ كان معذورا يف ِ
فعله ،وينفرد هو بالك ّفارة»(((.
ً
ومقدار دية اخلطأ :مئ ٌة ِمن اإلبل ،تؤ َّدى إىل ورثة املقتول ،تُدفع مؤجل ًة
ُ
ِ
مذي« :وقد أمجع ُ
أهل العلم عىل َّ
أن الدّ ي َة تؤخذ
ثالث
يف
سنني ،قال ّ
َ
الت ُّ
كل ٍ
ِ
سنني ،يف ِّ
سنة ُ
ثلث الدّ ِية»(((.
ثالث
يف
َ

ِ
ثالث سنني؛ ّ
فإن
مؤجل ٌة يف
وقال اب ُن قدامة« :وال
َ
خالف بينهم يف ّأنا ّ
ِ
العاقلة يف ثالث سنني،
عمر وعل ًّيا ريض اهلل عنهام جعال دي َة اخلطأ عىل
َ
ِ
الصحابة خمال ًفا ،فاتّبعهم عىل ذلك ُ
أهل العلم»(((.
وال نعرف هلم من ّ
احلكم فيام لو قتَل املجاهدُ أخاه ً
خطأ ؟
و ُينظر فتوى :ما
ُ

(((

ِ
القتل اخلطأ مجاع ٌة :فيشرتكون يف دف ِع الدّ ية ،بحيث
وإذا اشرتك يف
ٍ
تُقسم عليهم مجي ًعا ،وأ ّما الك ّفار ُة فتجب كامل ًة عىل ِّ
واحد منهم،
كل
فيصوم شهرين متتابعني.

قال اب ُن قدامة« :و َمن شارك يف ٍ
قتل يوجب الك ّفار َة لزمتْه كفارةٌ،

((( املغني (.)21/12

((( سنن الرتمذي (.)11/4
((( املغني (.)21/12

((( اجلزء األول الفتوى ( )42صفحة (.)276
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ٍ
واحد ِمن رشكائه كفارةٌ ،هذا ُ
ويلزم َّ
قول أكثر أهل العلم»(((.
كل

ُ
حتمل الدّ ية؛
ثال ًثا :تقوم الكتيب ُة
والفصائل اجلهادية َمقام العاقلة يف ُّ
وذلك ّ
ألن املعنى الذي ِمن أجله ُجعلت الدّ ي ُة عىل العاقلة هو «التّنارص»
املوجود بني أفراد القبيلة ،أو العائلة الواحدة ،وهذا املعنى متح ّق ٌق يف هذه

الفصائل والكتائب.
ٍ
ُّ
ُ
بعضهم
مجاعة يربط بينهم
فكل
تنظيم واحدٌ
ينرص ُ
ٌ
بحيث يكونون ممّن ُ
ِ
َ
حكم العاقلة ،وهذا يشمل َ
وأهل
احلرفة الواحدة،
أهل
بعضا ،فلهم
ً
ُ

التنظي ِم واحلزب الواحد.

ِ
بعـض الفقـهاء عىل ّ
ُ
اجليـش،
أهـل الدِّ يـوان -وهـم
أن
نـص ُ
وقـد َّ

ٍ
بعض.
بعضهم دي َة
أو العسكر الذين كُتبت أسامؤهم يف الدِّ يوان-
يتحمل ُ
ّ
ِ
مبني عىل الت ِ
أن الت َ
املسألة َّ
ّنارص ،ولذلك
قال القرايف« :ونكت ُة
ّعاقل ٌّ
والصبيان واملجانني بعدم
اختص العاقلة العصب َة((( ،وسقطت عن النّساء ّ
ّ
قل [أي الدّ ية] مع الن ِ
ِ
الن ِ
القرابة فيهم ،فقد دار ال َع ُ
ُّرصة
ُّرصة مع وجود
وجو ًدا وعد ًما»(((.

خيس« :وهلذا الت ِ
أسباب ،منها ما يكون بني ِ
أهل
ّنارص
ٌ
وقال ّ
الس ُّ

((( املغني (.)226/12

((( أي األقارب الذكور من جهة األب.
((( الذخرية (.)393/12
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الدّ ِ
ِ
العشائر ،وأهل
يوان باجتامعهم يف الدّ يوان ،ومنها ما يكون بني
احلر ِ
ِ ِ
الـم ّ
ف»(((.
حال،
وأهل َ
َ
ٍ
أن ُجندَ ِّ
يوان كان معلو ًما َّ
عمر الدّ َ
مدينة
كل
«فلم وضع ُ
قال اب ُن تيميةّ :
بعضاْ ،
أقارب ،فكانوا هم
وإن مل يكونوا
بعضه ً
بعضا ،و ُيعني ُ
بعضه ً
ينرص ُ
َ

أصح القولني»(((.
العاقل َة ،وهذا ُّ

وجاء يف قرار «جممع الفقه اإلسالمي الدويل» يف دورته السادسة

عرشة املنعقدة بديب سنة 1426هـ ،املوافق 2005م« :العاقل ُة هي اجله ُة
القتل الع ِ
مد دون ْ
أن يكون هلا
دفع الدّ ِية عن اجلاين يف غري
التي
ِ َ
تتحم ُل َ
ّ
ِ
ترشيعهاُ ،
وأهل
الرجو ِع عىل اجلاين بام أ ّدته ،وهي العصب ُة يف أصل
ُّ
حق ّ
ديوانه الذين بينهم النُّرصة والتّضامن».

راب ًعا :إذا َقتل املجاهدون ً
صف قتال األعداء املحاربني ،ثم
رجل يف
ِّ
خالف
تبي أنه ِمن املجاهدين أو املدنيني ،ففي وجوب الدّ ية والك ّفارة
ٌ
َّ
بني العلامء.

واألقرب يف هذه املسألة الت ُ
ّفصيل:
ُ
ِ
أسريا ً
ْ -1
مثل،
وجوده يف
معذورا يف
إن كان
ِّ
ً
صف األعداء ككونه ً
ب
أو دخل إىل ص ِّفهم لبعض ّ
يتوج ُ
التتيبات العسكرية ،ففي هذه احلال ّ

((( املبسوط (.)66/26

((( جمموع الفتاوى (.)256/19
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دفع الدّ ِية إىل ِ
وجتب الك ّفار ُة عىل القاتل.
أهله،
ُ
ُ
ِ
ٍ
ُ
َ
 -2وأ ّما ْ
وتسقط
ضامن له،
وجوده بينهم :فال
معذور يف
غري
إن كان َ
الدّ ي ُة والك ّفارةُ؛ ألنه هو الذي أهدر ن ْفسه ،وعرضها للت ِ
ّلف ُ
حيث صار
ّ
َ
صف األعداء.
يف ّ

ف ِق ِ
ِ
باختياره :فال ُي ْض َم ُن
تالم
ف ِف َص ِّ
قال اب ُن تيميةَ « :ف َأ ّما ا ّلذي َي ِق ُ
بِ ٍ
حال»(((.

َست واحتمى] األعدا ُء باملسلمني ،أو اض ُط َّر املجاهدون
رتس [ت ّ
وإذا ت ّ
ِ
بعض املسلمني قتىل بفعل املجاهدين ،ففي
الستهداف األعداء ،فوقع ُ
ِ
ِ
ُ
الكتيبة الدّ ي َة
واألحوط :أدا ُء
خالف بني العلامء،
والكفارة
وجوب الدّ ِية
ٌ
إىل ِ
أهلهْ ،
تعويض هلم ،مع
إن كانت قادر ًة عىل ذلك ،أو إعانتُهم بام فيه
ٌ

ِ
إن كان معـرو ًفاْ ،
القاتل شـهرين متتابعني ْ
فإن مل يكـن معـرو ًفا:
صو ِم
فال كفار َة عىل ٍ
أحد.
وهذا التفصيل يف حق القاتل الذي يراعي الضوابط الرشعية يف

جهاده ،أما من كان مفر ًطا هبا فتجب عليه الكفارة والدية لتفريطه ،وربام

أثم كذلك.

ِ
َ
خامسا :إذا حصل ٌ
خالل املعركة ،ومل ُيع َلم
ألحد املجاهدين
قتل خطأ
ً
قات ُله عىل وجه الت ِ
َّعيني ،فتكون ديتُه ِمن بيت مال املسلمني ،وتقوم الكتيب ُة
((( نقله عنه املرداوي يف اإلنصاف (.)447/9
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يف هذه احلال َمقا َم بيت املال ،وال جتب فيه الك ّفارةُ؛ جلهالة القاتل.

ِ
اليامن
سيوف املسلمني عىل
فعن حممود بن لبيد  قال( :اختلفت
ُ
أيب حذيف َة يوم ٍ
أحد ،وال يعرفونه :فقتلوه ،فأراد رسول اهلل ﷺ ْ
أن َي ِد َيه
َ
َ
َّ
األصل يف دم
وألن
[يدفع ديته] ،فتصدّ ق حذيف ُة بديتِه عىل املسلمني)(((،
هدرا.
املسلم أال يذهب ً

نزاع بني كتيبتني أو قبيلتني أو طائفتني ،ونتج عنه
وكذلك لو حصل ٌ
رجل ال ُيعرف َمن قتله :فيجب عىل الطائفة الثانية ِ
ٍ
ُ
املنازعة لطائفته
قتل

ُ
القتيل ِمن غري الفريقني املتنازعني :فيتحمل
دفع الدّ ِية ألهله ،وإن كان
ُ
كال الطرفني ديتَه.

ٍ
مجاعة ِمن النّاس ،اقتتلوا فانكَشفوا ،وبينهم ٌ
قتيل
قال اإلمام مالك يف

«إن أحس َن ما ُسمع يف ذلكَّ ،
ريح ،ال ُيدرى َمن فعل ذلك بهَّ :
أن
أو َج ٌ
ُ
عليه ال َع َ
وأن عق َله عىل القوم الذين نازعوهْ ،
قلَّ ،
القتيل
اجلريح أو
وإن كان
ُ
ِمن غري الفريقني :ف َعق ُله عىل الفريقني مجي ًعا»(((.
ِ
القتل اخلطأ نتيج َة ٍ
سادسا :إذا كان ُ
التحرز منه،
للقاتل
فعل ال يمكن
ُّ
ً
ُ
املقتول متس ّب ًبا فيام حصل له ،وال وجو َد للتّفريط أو التّقصري ِمن
وكان

َ
ضامن وال ك ّفارة.
القاتل :فال

((( أخرجه أمحد ( ،46/39برقم .)23639
((( املوطأ (.)868/2
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ِ
ٍ
ٍ
ُ
املقتول َّ
ومن ذلكْ :
مفاجئ ال ُيمك ُن معه
بشكل
خط الن ِّار
أن يعرتض
أن يجم عليه فجأةً ،وال طريق َة لدَ ِ
فعه َ
للرامي ْ
دون
أن
َ
حيرتز عنه ،أو ْ َ ُ َ
ّ
القتل ،فيقت َله دفا ًعا عن ِ
ِ
ضامن عىل القاتل؛ ّ
َ
ألن
نفسه ،ففي هذه احلال ال
ِ
َ
وعرضها للخطر.
املقتول هو َمن َّفرط يف نفسهّ ،
َ
والقاعد ُة الفقهي ُةّ :
ضامن فيه)(((.
ّحر ُز منه :ال
أن (ما ال يمكن الت ّ
ومما ّقرره جممع الفقه اإلسالمي يف مؤمتره الثامن املنعقد يف (بروناي

ُ
«احلوادث التي تنتج
دار السالم) سنة 1414هـ املوافق 1993م ما ييل:

املقررة يف الرشيعة
عن تسيري املركبات تُط ّبق عليها أحكا ُم اجلنايات ّ
اإلسالمية ..... ،وال ُيعفى ِمن املسؤولية إال يف احلاالت التالية:
ٍ
َّ
ُ
وتعذر عليه
قاهرة ال يستطيع دف َعها،
لقو ٍة
 -1إذا كان
احلادث نتيج ًة ّ
كل ٍ
ٍ
االحرتاز منها ،وهي ُّ
خارج عن ّ
ٍ
تدخل اإلنسان.
عارض
أمر
ُ

ِ
 -2إذا كان بسبب ِ
تأثريا قو ًيا يف إحداث النّتيجة.
فعل
املترضر املؤ ّث ِر ً
ّ
ُ
ُ
الغري
فيتحمل
احلادث بسبب خطأِ الغري أو تعدِّ يه،
 -3إذا كان
ُ
املسؤولي َة».
القتل نا ًجتا عن ترص ٍ
ٍ
خاطئ ِمن املجاهد أ ّدى إىل ِ
ساب ًعا :إذا كان ُ
قتل
ف
ّ
ِ
إن شاء اهلل ،لكن ليس ِ
الشهداء ْ
أجر ُّ
ألهله دي ٌة ،ال ِمن
ْ
نفسه ،فهو شهيدٌ  ،وله ُ
بيت ِ
مال املسلمني ،وال ِمن غريه.

((( ينظر :غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر (.)325/3
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رب أراد َ
الصحيحنيّ :
قتل
ففي ّ
أن عامر بن األكوع  يف غزوة خي َ

السيف إليهَ ،
بعض النّاس :حبط عم ُله؛
ُ
هيودي ،فارتدَّ
نفسه ،فقال ُ
ٍّ
فقتل َ
جر ِ
وج َعنفسه ،فقال النَّبي ﷺ:
ين َ
َ
(كذب َمن قا َله ،إِ َّن ل ُه َل َ
ألنه قتل َ
ِ
بني إِ
صبعيه -إ ّن ُه َلاهدٌ جماهدٌ )(((.
َ

ِ
نفسه خ ًطا
وقد ّبوب علـيه
البخـاري يف صحـيحهٌ :
ُّ
«باب إذا قتـل َ

فال دي َة له»(((.

ٍ
عاقلة ،وال ِ
ٍ
غريها،
لعامر دي ًة عىل
الشارع
وقال اب ُن املل ّقن« :مل يوجب
ُ

ٌ
مكان ُيتاج فيه إىل البيان ،بل شهد
ولو وجب عليها يش ٌء لب ّينه؛ ألنه
أن جيب للمرء عىل ِ
ممتنع ْ
له ّ
نفسه يش ٌء؛ بدليل
والنظر
بأن له أجرين،
ٌ
ُ
ِ
األطراف ،وكذا النفس»(((.
يمنع ْ
ولكن هذا ال
أن تقوم الكتيب ُة التي ينتسب هلا هذا املجاهدُ
ُ

ً
وعمل بام ّقررته الرشيعة
ربا ملصاهبم،
بمساعدة عائلته؛ ختفي ًفا عنهم ،وج ً
ِمن التّك ُّفل بذوي املجاهدين ّ
والشهداء حتى ال ُيرتكوا يتك َّففون الناس،
ويكون ذلك صيان ًة هلم ،وإعان ًة عىل مواصلة طريق اجلهاد.

نسأل اهلل -تعاىل -أن يلهم املجاهدين احلكمة وحسن الرأي ،وأن

((( أخرجه البخاري ( ،131/5برقم  ،)4195ومسلم ( ،1427/3برقم  )1802من
حديث سلمة بن األكوع .
((( صحيح البخاري (.)7/9
((( التوضيح (.)375/31
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يرحم الشهداء.

واحلمد هلل رب العاملني(((.

=

((( أسئلة عن الفتوى:
= السؤال األول:
(وانحراف القذائف
أرجو توضيح احلالة اآلتية تعقيب ًا عىل ما تفضلتم بذكره أعاله
ُ
وسقو ُطها عىل بعض املدنيني):
أ -إذا كان رمي هذه القذائف أص ً
ال غري موجه عىل أهداف واضحة ،إنام الرامي هيدف
للرمي العشوائي عىل مناطق مستضعفة حيتلها العدو ويسيطر عليها.
ب -إذا كان الرامي يعلم أن نوعية السالح املستخدم غري دقيق أصالً ،ويعلم يقين ًا أن نسبة
من قذائف ستسقط عىل املدنيني.
ولكم جزيل الشكر.
جواب املكتب العلمي:
ِ
إذا كان العدو خمتل ًطا باملدنيني من املسلمني وغريهم ممن ال عالق َة هلم بالقتال وتأييد النظام
منع ذلك،
فال جيوز استهدا ُفه بالرمي العشوائي ،واألسلحة غري الدّ قيقة ،بل الواجب ُ
واإلمساك عن رمي تلك القذائف ،فإذا وقع ذلك ،وترتّب عليه ٌ
إرضار باألبرياء
قتل أو
ٌ
عزر َمن بارش فعل ذلك ،أو أصدر األوامر ،مع ما يرتتب عىل ذلك القتل اخلطأ من
فإنه ُي ّ
فاملنع من االستهداف يف مثل هذه األحوال؛ ألنه قد يفيض إىل إصابة
الكفارة والدية.
ُ
املدنيني ،وذلك ال جيوز حتى لو كان تب ًعا إال إذا كان يف حال التحام الص ّفني ،واشتعال
القتال ،واخلوف ِمن هجومهم عىل املجاهدين ،فيسوغ للمجاهدين رمي العـدو حينئذ،
ولو أفىض إىل إصابة بعض املدنيني من غري قصد.
ِ
ِ
مترتسا باملؤيدين له من الشـبيحة من النصريية ونحوهـم
وأ ّما إن كان العـدو خمتـل ًطا ،أو
ً
أو نسائهم ،أو صبياهنم فال بأس برميهم حينئذ بمثل تلك األسلحة ،وال يرض املجاهدين ما
يرتتب عليها من إصابة مع حرصهم عىل توجيه السالح إىل املقاتلني ما أمكن.
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
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عيل يف احلدّ  ،وأنا كنت أحرس املنطقة وهم مقبلني،
قتلت باخلطأ  7أشخاص وكانوا مقبلني ّ
أطلقت عليهم بالرشاش ألهنا منطقة حمظورة فامتوا عىل الفور ،وعند تفتيشهم علمت أهنم
غري مسلحني وأعاين ِمن أمل الضمري ،وخوف من اهلل أن أكون محلت إثمهم ،فامذا عيل؟ =
= جواب املكتب العلمي:
ِ
قتل هؤالء السبعة هبذه الكيفية هو من القتل اخلطأ ،وجتب فيه الكفارة وهي صيام شهرين
متتابعني ،وجتب الدية عىل الكتيبة ،ويبقى احلكم للمحكمة للتأكد من مالبسات احلادثة.
تبي حاهلم ّ
كام َّ
يدل عىل
أن إطالق النار هبذه الكثافة واإلصابة يف مقتل هلذا العدد الكبري قبل ّ
ِ
التفريط واالستهتار بالدّ ماء ممّا يوجب االستغفار والتوبة ،والعقوبة التأديبية من الكتيبة،
وكان يكفي إطالق النار يف اهلواء أو يف غري مقتل الستكشاف الوضع قبل قتلهم.
واهلل أعلم.
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أحكـام حـد الحـرابـة
وضوابط تطبيقه

(((

السؤال:

الش ُ
وط التي جيب تو ّف ُرها يف الفرد
ما هو حدُّ احلرابة؟ وما ّ
أو املجموعة حتى ُيقال عنها :إهنا ِ
حمارب ٌة ،وإهنا مفسد ٌة يف
ِ
خريا.
األرض؟ و َمن يقوم بتطبيق عقوبة احلرابة؟ وجزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :السبت  8مجادى اآلخر 1436هـ ،املوافق 2015/3/28م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،وبعدُ :
والسال ُم عىل
احلمدُ هللِّ ،
والصال ُة ّ
ِ
ِ
الذ ِ
كبائر ّ
وأخطر املعايص ،وأعظ ِم اجلرائ ِم التي
نوب،
فاحلراب ُة ِمن
ِ
العقوبات،
الشيع ُة فيها أشدَّ
هتدّ ُد حيا َة النّاس وأمنَهم ،ولذلك قررت ّ
ٍ
ُ
َ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
ورشوط ّقررها العلام ُء،
ضوابط
فق
َو َ
ً ِ
ِ
التعر ُض للن ِ
بالس ِ
الح
قطع
ُسمى َ
ّاس ّ
الطريق -هيّ :
أول :احلراب ُة -وت ّ
ِ
االعتداء عليهم يف ِ
ِ
ِ
أعراضهم،
أنفسهم ،أو
طريقهم ،أو
إلخافتِهم ،وقط ِع
ِ
أموالم ،سواء كان ذلك يف الصحارى ،أو يف الب ِ
نيان.
أو
ُ
ّ
ٌ

«واملحاربون :القو ُم َي ِ
عر ُض َ
َ
قال اإلما ُم ّ
بالس ِ
الح لل َق ْو ِم
افعي:
ون ِّ
الش ُّ
ِ
بوهم ُماهرةً»(((.
حتّى َي ْغص ْ
وقال اب ُن الن ّّجـار« :الذيـن َي ِ
ٍ
بسـالح -ولـو
عرضـون للنّـاس

ٍ
بنيان ،أو بح ٍر ،في ِ
غصبون ً
رت ًما
حجرا -يف صحرا َء ،أو
عـصا أو
َ
َ ْ
ً
مال حم َ
ً
جماهرةً»(((.

بقتل َن ْف ٍ
بيل ِ
الس َ
وقال اب ُن حز ٍمُّ :
ـس،
املارةَ ،وأخاف َّ
«كل َمن حارب ّ
ِ
مال ،أو ِجل ٍ
أخ ِذ ٍ
أو ْ
حمارب»(((.
النتهاك ْفر ٍج :فهو
راحة ،أو
ٌ

((( األم (.)164/6

((( منتهى اإلرادات (.)159/5
((( املحىل (.)283/12
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ِ
ِ
ِ
الس ِ
للغلبة عىل
الح قصدً ا
الطريق
وقال القرطبي« :إخافة
بإظهار ّ
املحاربة ،وأقبح ِمن ِ
ِ
ِ
األموال ،وقد َ
ُ
ِ
دخل يف
أخذ
أفحش
الفروج ،فهذا
ُ

معنى قولِه تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [املائدة.(((»]33 :
ِ
احلرابة»هو:
«حكم
فالوصف الذي يتح َّق ُق به
ُ
ُ
ّاس ،وختويفهم ِ
قطع الطريق ،أو االعتدا ُء عىل الن ِ
الس ِ
الح ،سواء
ّ
ُ
بقوة ِّ
ٍ
وقع ذلك ِمن ٍ
مجاعة.
فرد ،أو
ِ
ٍ
االعتداء بغري ِ
الس ِ
بحرابة.
الح :فليس
أ ّما جمر ُد
ّ
قوة ّ
قال ابن قدامة املقديسِ :
ِ
سالح،
املحارب :أن يكون معه
«ومن رشط
ٌ
ُ
ُّ

َ
سالح له ال منَع َة لهْ ،
بسالح؛ َّ
ٍ
وإن قاتل بالعصا
ألن َمن ال
يقاتل
أو
َ
ِ
ِ
سالح يأيت عىل الن ِ
واألطراف ،أشبه
ّفس
حمارب؛ ألنه
واحلجارة فهو
ٌ
ٌ
احلديدَ »(((.

اهري املسلمنيَ :أ َّن َم ْن َ
قاتل
وقال اب ُن تيمي َة:
«فالص ُ
َّ
واب الذي عليه َج ُ
ِ
عىل َأ ْخ ِذ ِ
املال َبأ ِّي ن َْو ٍع َ
ارب»(((.
كان ِمن أنوا ِع
القتالَ :ف ُه َو ُم ٌ
ٍ
لحق باحلرابةُّ :
وترويع
جريمة ُيقصد هبا اإلفسا ُد يف األرض،
كل
و ُي ُ
ُ
اع ال ُّط ِ
وعصابات
رق ،والقراصن ُة،
ُ
اآلمنني ،فيدخل يف وصف احلرابة :ق َّط ُ
((( تفسري القرطبي (.)156/6
((( الكايف (.)68/4

((( جمموع الفتاوى (.)316/28
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ِ
والس ِ
طو ،و(التشبيح) ،و(التشليح) ،و(التشويل).
اخلطف ّ
ِ
ثانياِ :
األفراد واملجتمعات :وهي
رضرا عىل
احلراب ُة ِمن أشدِّ اجلرائ ِم
ً
ً
إيقاع
أشدُّ ِمن اجلرائم التي تستهدف
أشخاصا بأعياهنم ،فاملحارب يقصدُ
َ
ً
ِ
ِ
الر ِ
عب يف قلوب الن ِ
ّاس
اجلريمة عىل ٍّ
نرش ُّ
أي كان ،مما يرتتب عىل فعلها ُ
اخلوف ،وتنقطع ال ّط ُ
املصالح،
رق ،وتتعطل
عا ّم ًة ،ف ُيفقد األم ُن ،و َيشيع
ُ
ُ

املعايش ،لذلك ق ّبح اهللُ َ
ُّ
ُ
حال املحاربني ،وغ ّلظ عليهم العقوب َة،
وختتل
ِ
ربأ النَّبي ﷺ منهم ،وأمجع
وجعلها أشدَّ وأنكى من اجلرائم األخرى ،وت ّ
ِ
ِ
وسوء ِ
املسلمون عىل ُق ِ
فعلهم.
صنيعهم،
بح
ِ
ِ
علامء
واتفاق عا ّمة
واجب بداللة الكتاب
وإقام ُة احلدِّ عىل املحاربني
ٌ
األ ّم ِة:

قال تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [املائدة.]33 :
الصحيحني ّ
نفرا ِمن ُعرين َة َق ِدموا املدين َة ،وأظهروا
وقد ثبت يف ّ
أن ً
ِ
اإلبل ،فقتلوهم ،ورسقوا َ
اإلبل ،فبلغ ذلك
اإلسال َم ،ثم غدروا برعاة
رسول اهلل ﷺ ،فأرسل يف ِ
َ
آثارهمُ ،فأدركوا ،فجيء هبمَ ،فأمر هبم،
الش ِ
ف ُقطعت أيدهيم وأرج ُلهم ،ثم نبذهم يف ّ
مس حتى ماتوا .قال أبو
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ِ
ٍ
هؤالء؟! ارتدّ وا عن اإلسال ِم ،و َقتلوا
يشء أشدُّ مما صنع
«وأي
ِقالبة:
ُّ
ورسقوا»(((.

أنس « :فأنزل اهللُ عز وجل﴿ :ﭻ
وزاد أبو داود والنسائي :قال ٌ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾..اآلية»(((.
أيضا ِمن حديث ِ
عمر وأيب موسى ريض اهلل
الصحيحني ً
ويف ّ
ابن َ
الح :فليس ِمنّا)(((.
الس َ
عنهم ،عن النَّبـي ﷺ قالَ ( :من محل علينا ّ
وريات التي ال قوام ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حلياة الن ِ
ّاس
الض
احلرابة مما يتع ّل ُق
ولكون
بحفظ ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العباد
بحقوق
واألموال ،والرتباطِها
واألعراض
ّفوس
إال هبا ِمن الن
ِ
أمور الن ِ
ّاس،
احلدود التي ينبغي تعجي ُلها وإقامتُها؛ لتستقيم
فهي ِمن
ُ
ِ
مصالهم ،إال إذا ترتّب عىل إقامة احلدّ مفسد ٌة
حياتم ،وتتح ّق َق
وتنتظم ُ
ُ
َ
أعظم ِمن ِ
تركه.
ُ
وقد سبق ُ
بيان ذلك يف فتوى (هل تقام احلدود والعقوبات يف املناطق

املحررة من سورية يف الوقت احلايل؟)(((.

ِ
فروض
املحاربني وحماكمتُهم عىل َوفق رش ِع اهلل ِمن
طلب
ثال ًثا:
َ
ُ

((( صحيح البخاري ( ،9/9برقم  ،)6899صحيح مسلم ( ،1297/3برقم :)1671
من حديث أيب قالبة عن أنس .
((( أخرجه أبو داود ( ،421/6برقم  ،)4366وسنن النسائي ( ،94/7برقم .)4025
((( أخرجه البخاري ( ،4/9برقم  ،)6874ومسلم ( ،22/1برقم .)98
((( سبقت برقم ( ،)55ص ( ) 372من اجلزء األول.
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والس ُ
عجز اإلما ُم عنهم لزم
الكفايات التي يقوم هبا
لطان ،وإذا َ
احلاكم ّ
ُ
ِ
وجود الس ِ
ّاس مساعدتُه ومؤازرتُه يف ذلك ،ويف ِ
لطان يتع ّلق
حال عد ِم
الن َ
ُّ
الش ِ
مصالح الن ِ
ِ
عية والقضائ ّية
بمن يقوم عىل
ّاس ِمن اهليئات ّ
ُ
الواجب َ

الشعِ ،وامتنعوا
والعسكرية ،وإذا رفض املحاربون
حلك ِم ّ
َ
اخلضوع ُ
ِ
قتالم ،و ُيعترب ُ
بقوهتم وشوكتِهم وجب ُ
اجلهاد يف سبيل اهلل.
قتالم ِمن
املحاربني ،أجهادهم عند ٍ
مالك جها ٌد؟
أرأيت
«قلت:
جاء يف املدونة:
َ
ُ
َ
ُ

قال :قال مالك :نعم ،جها ُدهم جها ٌد»(((.
وقال اب ُن األزرقِ :
ٍ
وحمارب،
«ج َها ُد َمن عدا ا ْلك َّفار ِمن َباغٍ ،ومرتدٍّ ،
ٍّ ِ
رب»(((.
ولص :جها ٌد ُم ْع َت ٌ
ُ
الس
ـلطان أو ّنوا ُبـه إلقامـة احلـدِّ
وقـال اب ُن تيمي َة« :فأ ّما إذا طلبهـم ُّ
ِ
بال عدوان فامتنعوا عليه فإنه جيب عىل املسلمني ُ
العلامء
قتالم باتفاق
وقتال هؤالء أوكدُ ِمن ِ
ُ
قتل ال ّطوائف املمتنعة عن
حتى ُيقدَ َر عليهم...
ِ
ِ
ِ
رشائع اإلسالم؛ ّ
واألموال ،وهالك
ّفوس
لفساد الن
حتزبوا
فإن هؤالء قد ّ
ٍ
ِ
ّسل؛ ليس مقصو ُدهم إقام َة ٍ
احلرث والن ِ
ب
دين ،وال ُملك....بل َط َل ُ
ِ
ال ِ
هؤالء ِمن نَو ِع ِْ
هاد يف َس ِ
بيل اللِّ»(((.
((( املدونة (.)557/4

((( بدائع السلك (.)53/2

((( جمموع الفتاوى (.)317/28
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راب ًعاّ :بي اهللُ تعاىل عقوب َة املحاربني يف كتابِه فقال سبحانه﴿ :ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [املائدة.]33 :
ٍ
ٍ
عز ّ
معطوفة بحرف «أو» الدّ ِّال عىل التّنوي ِع
عقوبات
أربع
فذكر ّ
وجل َ
ِ
ِ
العلامء ،وهي:
التخيري عند أكثر
والتّقسي ِم ،ال
 -1القتل.

ٍ
مكان ٍ
ِ
عال؛ لرياهم َمن
القتل عىل
الصلب :وهو رف ُعهم بعد
ّ -2
ِ
روعوه فيكون
أمرهم يف املجتمع الذي ّ
حرضهم من الن ُ
ّاس ،ويشتهر ُ
راد ًعا لغريهم.

ِ ِ ٍ
ُقطع اليدُ اليمنى ِمن مفصل
 -3قطع األيدي واألرجل من خالف :فت ُ
والر ُ
جل اليرسى ِمن مفصل القدم.
الكفِّ ،
 -4النّفي ِمن األرض :بإبعادهم وطردهم ِمن بلداهنم حتى تُع َلم

السج ُن َمقام الن ِ
ّفي إن مل يكن يف النفي عقوب ٌة هلم ،أو كان
توبتُهم ،ويقو ُم ّ
مظِن ًة للهروب ِمن العقوبة.
حكم املحاربني بحسب اختالف جرائمهم ،فإذا َقتلوا
وخيتلف
ُ
وصلبوا ،وإذا قتلوا ومل يأخذوا َ
و َأخذوا َ
املال ُقتلوا ومل ُيصلبوا،
املال ُقتلوا ُ
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ٍ
خالف ،وإذا
وإذا أخذوا املال ومل َيقتلواُ ،قطعت أيدهيم وأرج ُلهم ِمن
أخافوا السبيل ومل يأخذوا املال نُفوا ِمن األرض.

ِ
ظاهر التّخيري يف ُم ِ
ِ
طلق
اآلية عىل
قال الكاساين« :ال ُيمكن إجرا ُء
ِ
ِ
ِ
ِ
املحارب؛ َّ
وينتقص
اجلناية،
بزيادة
اجلناية يزدا ُد
ألن اجلزا َء عىل قدْ ِر
ُ

ِ
أيضا ،قال اهلل تبارك وتعاىل:
بنقصاهنا ،هذا هو مقتىض
والسم ِع ً
العقل ّ

﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾ [الشورى.(((»]40 :

مروي عن بعض الصحابة ريض اهلل عنهم ،وبه أخذ
وهذا القول
ٌ

مجهور العلامء.
ُ

قول ِ
كثري ِمن ِ
قال اب ُن تيمية« :وهذا ُ
فمن كان ِمن
أهل العلمَ ...
ٍ
بحال بإمجا ِع
العفو عنه
املحاربني قد َقتل ،فإنه َيقتله اإلما ُم حدًّ ا ،ال جيوز
ُ
ِ
العلامء ،ذكره ابن املنذر ،وال يكون أمره إىل ِ
ورثة املقتول»(((.
ُ
ُ
ِ
ِ
الرجال
خامساُ :يط ّب ُق حدُّ احلرابة عىل مجيع املحاربني البالغني من ِّ
ً
والنِّساء ،باعتدائهم عىل املعصومني ِمن املسلمني ،أو ّ
الذ ّميني ،أو املستأمنني،
القتل والسق َة ،والرتويع ِ
فرق يف ذلك بني َمن بارش َ
ال َ
بنفسه ،أو كان
َ
ّ
ُمعينًا له حيميه وينارصه.

ِ
حصول املن ِ
ِ
َّ
واملعاضدة
َعة
«ألن املحارب َة مبني ٌة عىل
قال اب ُن قدام َة:

((( بدائع الصنائع (.)93/7

((( جمموع الفتاوى (.)310/28
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واملنارصة ،فال يتمكن ِ ِ
ِ
الر ْد ِء [املعاونة واملساندة]،
ُ
املباش من فعله إال بقوة ِّ
ُ
ِ
بخالف ِ
ِ
القتل يف
حكم
احلدود .فعىل هذا ،إذا قتل واحدٌ منهم ،ثبت
سائر
ُ
قتل ِ
حق ِ
بعضهم َ
مجيعهم ،فيجب ُ
املال،
ِّ
بعضهم ،وأخذ ُ
مجيعهم .وإن قتل ُ
ٍ
جاز قت ُلهم وصل ُبهم ،كام لو فعل األمرين ُّ
واحد منهم»(((.
كل

وقال اب ُن تيمية« :وإذا كان املحاربون احلرام ّي ُة مجاع ًة فالواحدُ منهم
القتل ِ
بارش َ
ٌ
املبارش
أعوان ورد ٌء له ،فقد قيل :إنه ُيقتل
بنفسه ،والباقون له
ُ
َ
اجلميع ُيقتلون ،ولو كانوا مائ ًةَّ ،
واجلمهور عىل َّ
الر ْد َء
أن
فقط،
َ
وأن ِّ
ُ

َّ
املبارش
وألن
املأثور عن اخللفاء الراشدين..
واملبارش سوا ٌء ،وهذا هو
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ببعض
بعضها
الردء و َمعونته .والطائف ُة إذا انترص ُ
إنام متكن من قتله بقوة ِّ
حتى صاروا ممتنعني فهم مشرتكون يف الثواب والعقاب كاملجاهدين»(((.
ِ
القبض عليه :سقط عنه احلدُّ ؛
سادساَ :من تاب ِمن ا ُملحاربني قبل
ً

لقوله تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [املائدة ،] 34 :فيسقط عنهم هبذه الت ِ
ّوبة:
ِ
القتل ،وقط ِع اليد والرجل ،والن ِ
والصلب
حتت ُُّم
َّفي َّ

ٍ
حقوق اآلدميني :فال تَسقط بل ُيعاقب ُّ
ُ
واحد بحسب ُجرمه.
كل
وأ ّما
ِ
املاوردي« :فإن تابوا َ
سقطت عنهم مع املآث ِم
القدرة عليهم
قبل
قال
ْ
ُّ

((( املغني (.)486/12

((( جمموع الفتاوى (.)311/28
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ُ
فمن كان منهم
حقوق
حدو ُد اهلل سبحانه ،ومل تسقط عنهم
َ
اآلدمينيَ ،
قتل فاخليار إىل الويل يف ِ
ِ
ِ
قد َ
العفو عنه ،ويسقط بالتوبة
صاص منه ،أو
الق
ِّ
ُ
إحتام ِ
قتله ،و َمن كان منهم قد أخذ َ
القطع ،ومل يسقط عنه
املال سقط عنه
ُ
ُ
ِ
بالعفو»(((.
ال ُغر ُم إال

وقال اب ُن قدامة« :فإن تابوا ِمن قبل ْ
أن ُيقدر عليهم ،سقطت عنهم
ِ
ِ
واجلراح،
األنفس،
حدو ُد اهلل تعاىل ،و ُأخذوا بحقوق اآلدمينيِ ،من
ِ
أن ُيعفى هلم عنها ،ال نعلم يف هذا خال ًفا بني ِ
واألموال ،إال ْ
أهل العلم»(((.

أ ّما بعدَ القدرة عىل املحارب وثبوت اجلرم عليه :فال تنفعه التوبـ ُة،
ِ
أولياء الدّ م.
عفو
وال ُ
كل ِ
عفو ،أمجع عىل هذا ُّ
أهل العل ِم»(((.
قال اب ُن قدام َة« :ال يدخله ٌ
درة ِ
وقال البغويَ « :أما من تاب بعدَ ال ُق ِ
عليه :فال َيس ُق ُط عن ُه يش ٌء
َ
ّ َ
ِمنها»(((.
ّوبة بعد ال ُق ِ
َسقط بالت ِ
وقال اب ُن الق ّيم« :واحلدو ُد ال ت ُ
درة اتّفا ًقا»(((.
جهة ،والب ِ
املسائل املهمة معرف ُة ال َفر ِق بني املحاربني ِمن ٍ
غاة
ساب ًعاِ :من
ُ
ْ
ِ ّ

((( األحكام السلطانية ص (.)109
((( املغني (.)483/12
((( املغني (.)477/12

((( تفسري البغوي (.)50/3

((( إعالم املوقعني (.)105/3
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ِ
ٍ
ِ
اخللط بني هذه األوصاف
جهة أخرى؛ ملا يرتتّب عىل
واخلوارج ِمن
بعض ِمن ال َف ِ
الرشعية ،وتعمي ِم أحكا ِم ِ
ِ
ٍ
األمور يف
ساد ،ووض ِع
بعضها عىل
ِ
ِ
وتعظم احلاج ُة إىل هذا الت ِ
ِ
ّفريق يف
الشيعة،
وجتاوز
موضعها،
غري
حدود ّ
ُ

أزمنة الفتن ،وانتشار اجلهل ،واشتباه األمور ،واختالط املصلح باملفسد.
ِ
ٍ
الفارق بينهاَّ :
تأويل يظنّون
واخلوارج خرجوا عن
أن البغا َة
وحقيق ُة
َ

ٌ
تأويل ،وال يظنّون أهنم عىل
حق ،وأما املحاربون فليس هلم
به أهنم عىل ٍّ

حق ،وال يدّ عون أهنم يعملون ذلك موافق ًة للرشعِ ،بل ّإنم يسفكون
ٍّ
األعراض ،وهم مقرون بح ِ
َ
رمة
األموال ،وينتهكون
الدّ ما َء ،ويسلبون
َ
ُ
ّ
ذلك عليهم.

«قلت :فام ُ
ِ
واخلوارج يف الدّ ماء؟
فرق ما بني املحاربني
جاء يف املدونة:
ُ

ِ
قالّ :
التأويل ،واملحاربني خرجوا فس ًقا
اخلوارج خرجوا عىل
ألن
َ
اخلوارج قاتلوا عىل ٍ
ٍ
ُ
دين يرون
تأويل ..،وإنّام هؤالء
وخلو ًعا عىل غري
ُ

صواب»(((.
أنّه
ٌ

اخلوارج البغا َة يف كون اخلوارج يك ّفرون خمالفيهم،
وخيالف
ُ
ُ

ويستح ّلون دما َءهم.

واخلوارج هلم أحكا ٌم خاص ٌة ب ّينها ُ
أهل العلم ،وال تنطبق
فالبغا ُة
ُ

عليهم أحكام املحاربني.
((( املدونة (.)530/1
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َ
ُ
أن يف ّقهنا يف دينِناْ ،
نسأل اهللَ سبحانه ْ
واجلهل،
وأن يرفع عنا البال َء
ِ
ِ
ِ
والعملْ ،
اهليئات
وأن يوفق القائمني عىل
القول
اإلخالص يف
وأن يرزقنا
َ
ِ
ِ
ِ
العدل بني الن ِ
ضبط الت َُّهم،
والت ّوي يف
إقامة
الشعية يف
ّاسّ ،
واملحاك ِم ّ
ّحري يف األحكام.
والتث ّبت يف التّفاصيل ،والت ّ
واحلمد هلل رب العاملني.

214

الفتـــوى ()70

حكم املجالـس والتشكيالت التي تحـوي

مبادئ تخالف الرشيعة ،والتعاون معها

(((

السؤال:

احة الس ِ
تشكلت يف الس ِ
وكيانات سياسي ٌة معارض ٌة
جمالس
ورية
ٌ
ُ
ّ
ّ
ِ
للنّظام ،تنص مواثي ُقها عىل الدّ ِ
يمقراطية والدّ ولة املدنية،
عوة إىل الدّ
ُّ
جمالس كفري ًة؟
الشيعة ،فهل تُعدُّ بذلك
وال تُشري إىل تطبيق ّ
َ
تشكيلها أو ِ
ِ
ِ
ِ
قراراتا
التأثري عىل بعض
دعمها أو
وهل إذا شارك يف

دول كافر ٌة تكون بذلك موالي ًة للك ّف ِ
ٌ
ار ،وخارج ًة عن م ّلة اإلسالم؟

ُ
العمل فيها ،والتّعاون معها؟ أو جيب حماربتُها
وهل جيوز

ّحذير منها؟
والت ُ

أفتونا مأجورين.

((( صدرت بتاريخ :السبت  8مجادى اآلخر 1436هـ ،املوافق 2015/3/28م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،وبعدُ :
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل

السياسية
ُ
فالواجب عىل مجيع املجالس والتّشكيالت والكيانات ّ
ِ
والعسكرية وغريهاْ :
الشيعة
أن تنطلق يف قراراهتا
وأحكامها ِمن ّ

اإلسالميةْ ،
ودعوتا
فإن ُوجد فيها ما خيالف ذلك فيجب مناصحتُها
ُ
ٍ
ِ
ثم ُيقدَّ ُر ُّ
كفرا ،وقد
إىل تصحيح
كل انحراف ب َقدْ ِره ،فقد يكون ً
مسارهاَّ ،

ِ
ِ
ُ
فتحكمه
والعباد
البالد
خري
يكون دون ذلك ،وأ ّما
ُ
التعاون معها فيام فيه ُ
ُ
وبيان ذلك كام ييل:
قواعدُ املصالح واملفاسد،

ً
أول :أنزل اهلل هذه «الرشيعة اإلسالمية» لتكون حاكم ًة ومهيمن ًة

عىل الفرد واملجتمع والدّ ولة يف كافة شؤوهنا :االقتصادية ،والسياسية،
واحلكم بام أنزل اهلل ِمن مقتضيات اإليامن
الش ِع
واالجتامعية ،وإقام ُة ِّ
ُ

باهلل ،قال تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ﴾ [النساء.]65 :

الشيعة يف
واحلكم بام أنزل اهلل تعاىل يعني إقام َة الدّ ين،
َ
وتطبيق ّ
ُ
مجيع مناحي احلياةِ ،من الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وتعلي ِم الن ِ
أمور دينهم،
ّاس َ
ِ
ِ
ِ
وحماربة ال ّظلم
واألمر باملعروف ،والنّهي عن املنكر،
اجلهل عنهم،
ورف ِع
ِ
ِ
ِ
األمن للنّاس يف دمائهم،
وحتقيق
احلقوق ألصحاهبا،
والفساد ،ور ِّد
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ِ
الشع يف شؤوهنم األرسية ،واملالية،
وأعراضهم ،وأمواهلم ،وحتكي ِم ّ
ِ
ِ
املقررة
وعالقة الدّ ولة بغريها ِمن الدّ ول،
والقضائية،
وتطبيق العقوبات ّ
ِ
وغري ذلك ِمن األمور التي هي ِمن
بحق املعتدين واملجرمني،
رش ًعا ِّ

مهمت الوالية العظمى.
ّ

قال تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ﴾ [الشورى.]14 :

َّ
«وكأن املعنى:
قال القايض أبو بكر اب ُن العريب:
حممدُ
ّ
ووصيناك يا ّ
ِ
الشيع ُة ،وهي:
ونوحا دينًا واحدً ا ،يعني يف
األصول التي ال ختتلف فيها ّ
ً

ّقر ُب إىل اهلل تعاىل
والصالة ،والزكاة ،والصيام،
التّوحيد،
ّ
ّ
واحلج ،والت ّ
والص ُ
دق،
القلب واجلارح َة إليه،
ف إليه بام ير ُّد
بصالح األعامل ،والتز ّل ُ
ّ
َ
ِ
ِ
والقتل،
وحتريم الكفر،
الر ِحم،
ُ
والوفا ُء بالعهد ،وأدا ُء األمانة ،وصل ُة ّ
ِ
ِ
واالعتداء عىل احليوان كيفام كان،
ترصفت،
ّ
والزنا ،واإلذاية للخلق كيفام ّ
بخر ِم املروءات»(((.
واقتحا ِم الدّ ناءات ،وما يعود ْ
ِ
حرصه يف إقامة
الشيعة واحلكم بام أنزل اهلل
ومن اخلطأ يف فهم تطبيق ّ
ُ
ِ
الرشع ُ
ترك إقامة
احلدود والعقوبات ّ
الشعية ،بل قد يكون من تطبيق ّ
احلدود يف بعض احلاالت ،كام ب ّيناه يف فتوى (هل تُقام احلدود والعقوبات

((( أحكام القرآن (.)89 /4
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يف املناطق املحررة من سورية يف الوقت احلايل؟)(((.

السياسية
ُ
فالواجب عىل مجيع املجالس والتّشكيالت والكيانات ّ
ِ
والعسكرية وغريهاْ :
الشيعة
أن تنطلق يف قراراهتا
وأحكامها ِمن ّ

ِ
ِ
الشيعة
خلو
النص عىل تطبيق ّ
مواثيق هذه املجالس من ِّ
اإلسالمية ،وأ ّما ُّ
ِ
ِ
باملخـالفةً ،
الواجب
تكفريها؛ وإنّام
فضل عن
للحكـ ِم عليها
ُ
فال يكفي ُ
الش َع.
تتضم َن ما
أال
ُ
خيالف ّ
ّ
ِ
الش ِ
القدرة واالستطاعة،
يعة وتطبي ُقها يكون بحسب
ثان ًيا :إقام ُة ّ
الض ِ
ِ
عف ،وعد ِم التّمكني،
واملوازنة بني املصالح واملفاسد ،ال سيام يف زمن ّ
ً
عمل بقاعدة( :حتصيل أعىل املصلحتني بتفويت أدنامها) ،و(دفع أعظم
املفسدتني باحتامل أخ ِّفهام).

يوسف عليه السالم عىل خزائن مرص:
قال اب ُن تيمية عن تويل
َ
ِ
مرص ،وهو وقو ُمه مرشكون ،وف َع َل
«وكذلك
ُ
يوسف كان نائ ًبا لفرعون َ
ِمن العدل واخلري ما َقدَ ر عليه ،ودعاهم إىل اإليامن بحسب اإلمكان»(((.

«وكثري ِمن رشائع اإلسالم أو أكثرها مل يكن َدخل
وقال عن النّجايش:
ٌ
فيها؛ ل َع ِ
جزه عن ذلك ...ونحن نَعلم قط ًعا أنه مل يكن ُي ْم ِكنه ْ
أن حيك َُم

ّجايش ما كان ُيمكنه أن حيكم بحكم القرآن،
بحك ِم القرآن ...والن
بينهم ُ
ُّ
((( سبقت برقم ( ،)55ص ( ) 372من اجلزء األول.
((( جمموع الفتاوى (.)68/28
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ُ
َّ
وكثريا ما ّ
الرجل بني املسلمني والتّتار
يتول
يقرونه عىل ذلك،
فإن قو َمه ال ُّ
ً
َ
أمور ِمن العدل يريدُ ْ
يعـمل هبـا،
أن
قـاضـ ًيا -بل وإمـا ًما -ويف نفسـه ٌ
نفسـا
فال يمكـنه ذلك ،بل هـناك َمـن يمنـعه ذلـك ،وال يكـ ّل ُ
ـف اهللُ ً
إال ُوسـعها»(((.

«فمن ويل والي ًة يقصد هبا طاع َة اهلل ،وإقام َة ما يمكنه ِمن دينه،
وقالَ :
ِ
ومصـالح املسـلمني ،وأقام فيـها ما يمكـنه ِمن الواجبـات ،واجتنـاب

ما يمكنه ِمن املحرمات؛ مل يؤاخذ بام ِ
يعج ُز عنه؛ ّ
خري
ّ
فإن تولي َة األبرار ٌ
ِ
ِ
الفجار»(((.
لأل ّمة من تولية ّ
ٍ
ِ
شك فيه َّ
ومما ال ّ
أن ّ
استضعاف ،وعد ِم
بمرحلة
يمر
الس َّ
الش َ
وري ُّ
عب ّ
ألهل احلق ،وتس ّل ٍ
ٍ
ِ
ُ
بالشع حسب
فالواجب
ط ألهل الباطل،
متكني
العمل ّ
ُ
ِ
ال ّط ِ
ِ
واحلريات لعا ّمة الناس ،ومتكينُهم
احلقوق
اقة والوسعِ ،وصيان ُة
ِ
املحاذير
بعض
ِمن إقامة مصاحلهم الدّ ينية والدنيوية ،وإن وجدت ُ

ِ
ِ
واملخالفات التي ّ
املناصحة،
تعرس إزالتُها ،مع بذل الوس ِع يف
تتعذ ُر أو
ُ
ِ
وتكميل إقامة الدّ ين.

ِ
مصطلحات «الدّ يمقراطية» و«الدّ ولة املدنية» ُّ
أصل
تدل يف
ثال ًثا:
ُ
ٍ
ٍ
نشأهتا عىل ٍ
معان.
خمالفة للرش ِع إال ّأنا صارت تُطلق ويراد هبا عدة
أمور

((( منهاج السنة النبوية (.)113/5
((( جمموع الفتاوى (.)396 /28
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فتطلق «الديمقراطية» ويراد هبا أحد أمرين:

ِ
للعباد ِمن دون
ّرشيع ح ًّقا
فلسفي عقدي ،جيعل الت
معنى
األول:
َ
ٌ
ً
َ
َ
واستبدال األحكام
وحتريم احلالل،
حتليل احلرام،
جييز هلم
اهلل تعاىلُ ،
َ

الرشعية بأخرى وضعية.

ٍ
ومنع
حتقيق العدالة،
بأدوات ُيراد منها
معنى إجرائي يتع َّلق
الثاين:
ُ
ُ
ً
تعيني احلكّام والوالة ،والر ِ
ِ
ِ
قابة عليهم ،وحماسبتهم،
كآليات
االستبداد،
ّ

وعزهلم عند االقتضاء ،ونحو ذلك.

مناقض لع ِ
قد اإلسالم ،وأ ّما الثاين
فاملعنى األول مصاد ٌم ألصل الدين،
ٌ َ
ٍ
ُّ
اجتهاد ونظر.
فمحل
ٍ
معان خمتلفة:
كام تُطلق «الدّ ول ُة املدنية» ويرا ُد هبا

كثري ِمن
األول :الدّ ولة التي ليس هلا مرجعي ٌة دينية ،وهذا ما يقصده ٌ
ِ
واملستغربني ونحوهم ،وقد ظهر هذا املفهوم رد َة فِ ٍ
عل عىل
العلامن ِّيني
ِ
الدّ ِ
(احلق اإلهلي) يف
نظرية
ولة الدّ ينية «ال ّثيوقراطية» التي تقوم عىل
ّ

حاكم باسم اإلله.
احلكم ،وجتعل اإلما َم
ً

مظاهر احلضارة العمران َّية
املتحضة التي تنترش فيها
والثاين :الدولة
ِّ
ُ

والثقاف َّية.

والثالث :الدولة املقابلة للدّ ولة العسكر َّية القمع َّية.

معنى ٌ
ُ
إن اإلسال َم ْ
ومناقض للدّ ين؛ إذ ّ
يقر
باطل،
فاألول
ٌ
وإن كان ال ُّ
ً
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احلاكم يف مقام اإلله ،لكنه جيعل
املفهو َم ال ّثيوقراطي للدّ ولة الذي جيعل
َ
مرجعي َة الدّ ِ
ولة يف ِّ
الشيعة.
كل شؤوهنا إىل ّ
َ
إشكال فيهام.
وأما املعنى الثاين والثالث :فال
ٍ
ِ
معان
اشتامل لف َظي «الديمقراطية» و«الدولة املدنية» عىل
وبسبب
باطلة ،وأخرى حمتملة ،فإنَّه ال بدَّ ِمن االستفسار ِمن قائلها عن ِ
ٍ
مراده
ِ
احلق يف الت ِ
(األلفاظ املجملة).
ّعامل مع
منها ،وهو
املنهج ُّ
ُ

ُ
األلفاظ التي ليست يف الكتاب والسـنّة،
قال اب ُن تيمية يف« :وأ ّما
نفيها ،أو إثباهتا ،فهذه ليس عىل ٍ
لف عىل ِ
أحد ْ
يوافق
أن
َ
الس ُ
وال اتّفق ّ

من نفاها ،أو أثبتَها حتى يستفرس عن ِ
مرادهْ :
فإن أراد هبا معنى يوافق
َ
َ
أقر بهْ ،
رب
وإن أراد هبا
معنى خيالف خ َ
ً
رب الرسول صىل اهلل غليه وس ّلم ّ
خ َ

الرسول ﷺ أنكره»(((.
ّ

ِ
ِ
ِ
استخدامها حتى لو ُقصد هبا
األلفاظ ،وعدم
هجر هذه
ونؤكّد عىل
ٍ
ٍ
ٍ
واحتامل للمعنى املحظورْ ،
وأن
تلبيس،
معان صحيح ٌة؛ ملا تتضمنه ِمن
ِ
لبس فيها.
تُستبدل باأللفاظ ّ
الشعية ،أو التي ال َ
ضالل بني آدم ِمن األلفاظ الـمجم ِ
ِ
لة ،واملعاين
«فأص ُل
قال اب ُن الق ّيمْ :
ُ ْ َ
املشتبهة»(((.

((( جمموع الفتاوى (.)114/12

((( الصواعق املرسلة (.)927/3
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ِ
والر ّد ِة عىل ِّ
كل َمن نادى بـ «الدّ يمقراطية»
احلكم
جيوز
راب ًعا :ال ُ
بالكفر ّ
ُ

أو «الدولة املدنية» ،وذلك لسببني:

َ
األولَّ :
األلفاظ دخلها يش ٌء ِمن اإلمجال واإلهيام ،مما جعلها
أن هذه

كفر ،ومنها ما ليس كذلك ،ولذلك ال جيوز
حتتمل
معاين خمتلف ًة ،منها ما هو ٌ
َ
جع ُلها منا ًطا للحك ِم بالكفر.

بل ُ
ّصوص هو« :الدّ عو ُة جلعل التّرشي ِع
مناط الكفر الذي وردت به الن
ُ

ِ
أن يكون ُّ
ّحليل والتحري ِم ح ًقا لغري اهلل» ،وال يلزم ْ
كل َمن ينادي
والت

«بالدّ يمقراطية» أو «الدّ ولة املدينة» ممّن يقول هبذا.
الش ِ
ِ
والثاينّ :
كثري ِمن ّ
إلباس هذه
بهات ،مع
أن هذا
َ
الباب قد دخله ٌ
ِ
التفريق بني هذه املعاين دقي ًقا خف ًيا،
بوسا رشع ًيا؛ فأصبح
ُ
املصطلحات َل ً
العلم.
مل يستفض به
ُ

ِ
ِ
الفضالء،
بعض
ومل يشتهر مع خطورة شأنِه ،وال يزال خيفى حتى عىل

ٍ
بتأويل،
معنى آخر ،وقد يقع يف املعنى الباطل
بعضهم ويريد به
فيطلقه ُ
ً

ٍ
جهل.
أو

ِ
ِ
والعبارات
األلفاظ املجملة،
التكفري بمثل هذه
ولذلك ال يمكن
ُ
ِ
الش ِ
ِ
املحتملة مع قيام ّ
وخفاء املقصود ،ود ّقة التفريق بني
بهات القوية،
عب عنها بتلك األلفاظ.
املعاين التي ُي ّ ُ

قال اب ُن تيمية« :وليس ألحد ْ
أن يك ِّفر أحدً ا ِمن املسلمني وإن أخطأ
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املحجة ،و َمن ثبت إسال ُمه ٍ
بيقني مل
احلج ُة ،وتبني له
َّ
وغلط حتى تُقام عليه َّ
الش ِ
ِ
بالش ِّك؛ بل ال ُ
احلج ِة ،وإزالة ّ
َي ُزل ذلك عنه ّ
بهة»(((.
يزول إال بعد إقامة ّ
ِ
ُ
يفسق
وقال:
يكفر ،بل وال ُ
«املتأول الذي قصدُ ه متابع ُة الرسول ﷺ ال ُ
مشهور عند النّاس يف املسائل العملية [يعني
إذا اجتهد فأخطأ ،وهذا
ٌ
ِ
ُ
فكثري ِمن النّاس ك ّف َر املخطئني فيها ،وهذا
العقائد
مسائل
الفقهية] ،وأما
ٌ
ٍ ِ
ُ
الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،وال عن
القول ال ُي ُ
عرف عن أحد من ّ
أحد ِمن ِ
ٍ
ِ
ِ
أقوال أهل البدع ،الذين
األصل ِمن
أئمة املسلمني ،وإنام هو يف

يبتدعون بدع ًة ،ويك ّفرون َمن خالفهم ،كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية»(((.
السعديّ :
املتأولني ِمن أهل القبلة الذين
«إن ِّ
وقال الشيخ عبدُ الرمحن ّ
ِ
بالرسول
ضلوا وأخطأوا يف فهم ما جاء يف الكتاب والسنة ،مع إيامهنم
ِ
واعتقادهم صد َقه يف ِّ
كل ما قالَّ ،
وأن ما قاله كان ح ًقا ،والتزموا
ﷺ،

ذلك ،لكنّهم أخطأوا يف بعض املسائل اخلربية أو العملية ،فهؤالء قد ّ
دل
ِ
خروجهم ِمن الدين ،وعد ِم احلك ِم هلم بأحكام
والسنّ ُة عىل عدم
ُ
الكتاب ّ
الكافرين ،وأمجع الصحاب ُة ريض اهلل عنهم والتابعون و َمن بعدهم ِمن
أئمة السلف عىل ذلك»(((.

((( جمموع الفتاوى (.)466/12

((( منهاج السنة النبوية (.)239/5

((( اإلرشاد يف معرفة األحكام ،ضمن املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ السعدي،
(.)558/2
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ٍ
ٍ
ٍ
ُ
احلكم
كفرية ال يلزم منه
أصول
وكيانات عىل
جمالس
اشتامل
خامسا:
َ
ُ
ً
طوائف ٍ
كفر ور ّد ٍة؛ فقد رأينا أهل العلم مع تقريرهم لقيام
بأنا
ُ
عليها ّ
بعض الفرق عىل أصول كفرية ،كاملعتزلة وغريهم إال أهنم مل جيزموا
بتكفريها.

ٍ
بل مل حيكموا عىل ٍ
ِ
بالكفر والر ّد ِة،
دول
وحكومات تبنّت هذه العقائدَ

كحال اإلمام أمحدَ مع اخللفاء العباسيني الذين دعوا إىل القول بخلق
القرآن وامتحنوا الناس يف ذلك وسجنوا العلامء وقتلوا بعضهم.

ترحم عليهم،
قال ابن تيمية« :ومع هذا فاإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل ّ

للرسـول ﷺ،
يتبي هلم أهنم مكـذبون ّ
واسـتغفر هلم؛ لعلـمه بأهنم مل ّ

تأولوا فأخطأوا ،وق ّلدوا َمن قال هلم
وال جاحدون ملا جاء به ،ولكن ّ
ذلك»(((.

ولو ُس ّلم ً
جدل بكفر بعض هذه املجالس أو الكيانات :فال يلزم ِمن

عي ال حيكم بكفره
ذلك
والردة ،فإن املسلم ا ُمل ّ
احلكم عىل أفرادها بالكفر ِّ
ُ
إال بتوفر رشوط وانتفاء موانع.

ُ
ُ
القول بتكفري صاحبه،
كفرا ف ُيطلق
قال اب ُن تيمية:
«القول قد يكون ً

كافر ،لك ّن ّ
عي الذي قاله ال ُيكم
خص ا ُمل ّ َ
الش َ
ويقالَ :من قال كذا فهو ٌ
((( جمموع الفتاوى (.)349/23
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ِ
بكفره حتى تقوم عليه احلج ُة التي يكفر تاركُها»(((.
وقال ابن أيب ِ
َ
الع ِّز احلنفيَّ :
يكون جمتهدً ا
عي يمك ُن أن
«الش ُ
ُ
خص ا ُمل َّ
َ
مغفورا له ،أو يمكن ْ
يكون ممّن مل يبل ْغه ما وراء ذلك ِمن
أن
خمطِ ًئا
ً
َ
أوجبت له رمحة
يكون له إيامن عظيم ،وحسنات
النصوص ،ويمكن أن
ْ
ِ
ثم إذا َ
كفرا ،قيل :إنَّه كفر ،والقائل له َي ْك ُفر
كان القول يف نفسه ً
اهللَّ ...
ِ
ٍ
وانتفاء موانع»(((.
برشوط،
سادسا :تل ِّقي هذه املجالس للدعم من الدول الغربية ،أو تأثر قراراهتا
ً

هبا ،ال حيتّم اهتامها بالعاملة والوالء للكفارً ،
فضل عن تكفريها ،فعالق ُة
ِ
الوقت ِمن االستضعاف،
ظروف
حتكمه
هذه املجالس بتلك الدّ ول
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
وتقليل املفاسد ،وهو ِمن
حتصيل املصالح،
ويدخل يف
وعد ِم التّمكني،
موارد االجتهاد والنّظر.

ٍ
ٍ
والتعامل مع الك ّف ِ
ُ
مفسدة ،له
دفع
ار فيام فيه
ُ
حتقيق مصلحة ،أو ُ
ُ
عمه
شواهدُ كثري ٌة ِمن سرية النَّبـي ﷺ ،فقد دخل
الرسول ﷺ يف جوار ّ
ِ
الصديق 
الـمطعم بن َعدي ،ودخل أبو بكر ّ
ثم يف جوار ُ
أيب طالبّ ،
يف جوار ِ
ابن الدَّ ِغنة ،ودخلت ُخزاع ُة [وهم مرشكون] يف حلف النَّبـي
ﷺ بعد احلديبية.

((( جمموع الفتاوى (.)345/23
((( رشح الطحاوية ص (.)319
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كفرا إال أن
بل لو خلت العالق ُة من هذه املقاصد ،فإهنا ال تكون ً
ِ
ظهور الكفر
حب
الرضا عن دينِهم ،أو
تصحيح مذهبهم ،أو َّ
َ
تتضمن ّ
عىل اإلسالم ،ونحو ذلك ،وينظر فتوى (هل مواالة الكفار كفر

بإطالق؟)(((.

ُ
الدخول يف الكيانات واملجالس التي تشتمل عىل خمالفات
ساب ًعا:

ُ
حمر ًما عىل
رشعية -ولو وصلت إىل حدّ الكفر -أو
التعاون معها :ليس ّ
ِ
كل ٍ
ِّ
وقصده ،ومدى
حال ،بل يكون احلكم فيه مبن ًيا عىل حال الشخص
مصالح ،ويدفع ِمن مفاسد.
ما حي ّق ُق ِمن
َ
جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف

دورته التاسعة عرشة لعام 1428هـ املوافق 2007م حول موضوع
مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني:

« -1مشارك ُة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني يف البالد غري
ِ
احلكم فيها يف ضوء
الشعية التي يتقرر
السياسة ّ
ُ
اإلسالمية من مسائل ّ

ختتلف باختالف األزمنة
املوازنة بني املصالح واملفاسد ،والفتوى فيها
ُ
واألمكنة واألحوال».
ثم ذكروا ِمن ضوابط املشاركة:

ِ
ُ
ْ
حتصيل
املشارك ِمن املسلمني بمشاركته اإلسها َم يف
«-1أن يقصد

((( سبقت يف اجلزء األول برقم ( ،)58ص ( .)49
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ِ
ودرء املفاسد واألرضار عنهم.
مصالح املسلمني،
يغلب عىل ظ ِّن املشاركني ِمن املسلمني ّ
أن مشاركتَهم تُفيض
 -2أن
َ
إىل ٍ
آثار إجياب ّية ،تعو ُد بالفائدة عىل املسلمني يف هذه البالد؛ ِمن تعزيز
ِ
وإيصال مطالبهم إىل أصحاب القرار ،ومديري َد َّف ِة احلكم،
مركزهم،
ِ
واحلفاظ عىل مصاحلهم الدّ ينية والدّ نيوية.

 -3أال يرتتب عىل مشاركة املسلم يف هذه االنتخابات ما يؤ ّدي إىل
تفريطِه يف دينِه».
وسبق ُ
نقل كال ِم أهل العلم يف والية يوسف عليه السالم ،والوالية

حتت التّتار.

وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي« :فعىل هذا؛ لو ساعد املسلمون
ِ
وعملوا عىل ج ْعل الوالية مجهور َّي ًة يتمكَّن
الذين حتت والية الك َّفار،
فيها األفرا ُد والشعوب ِمن حقوقهم الدِّ ين َّية والدُّ نيو َّية ،لكان َأ ْو َل ِمن
ٍ
ِ
ص
لدولة تَقيض عىل حقوقهم الدِّ ين ّية والدُّ نيو ّية،
استسالمهم
وحتر ُ
ِ
إن أمكن ْ
نعم ْ
أن تكون الدول ُة
عىل إبادهتا ،وج ْعلهم عمل ًة وخد ًما هلمْ ،
ِ
املرتبة
للمسلمني وهم احلُكَّام ،فهو املتعيِّ ُ  ،ولكن لعدم إمكان هذه
فاملرتب ُة التي فيها د ْف ٌع ،ووقاية للدِّ ين والدُّ نيا ُمقدَّ م ٌة ،واهلل أعلم»(((.
ِ
املجالس ،أو التعاون معها الرضا بام فيها
وال يلزم ِمن الدّ خول يف هذه
((( تفسري السعدي ص (.)389
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من خمالفات؛ ّ
أمر زائدٌ عن جمرد الفعل.
فإن الرضا ٌ

ومن األدلة عىل ذلك :قو ُله تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ [النساء.]140 :

كافر
السمعاين« :أ ّما إذا قعد معهم ،وريض بام خيوضون فيه ،فهو ٌ
قال ّ
مث ُلهم ،وهو معنى قوله﴿ :ﯽ ﯾ ﯿﰀ﴾ْ .
يرض بام
وإن قعد ،ومل َ

خيوضون فيه ،فاألوىل ْ
كارها ،فال َيكفر»(((.
أن ال يقعد ،ولكن لو قعد ً

وقال البغوي يف «تفسريه»﴿« :ﯽ ﯾ ﯿﰀ﴾ أيْ :
إن قعدتم

عندهم وهم خيوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم ك ّف ٌار مث ُلهم»(((.

فدلت اآلية عىل أن الرضـا أمر زائد عن القعود ،قد يكون معه وقد

ال يكون.

ِ
ِ
ُ
ثامنًا :الدّ ُ
التعامل معها قد يكون
واملجالس ،أو
الكيانات
خول يف هذه
لتحصيل ٍ
ِ
مجلة ِمن املصالح منها:
سب ًبا
-1نرص ُة ّ
الشعب املظلوم ،وإغاث ُة امللهوفني واملحتاجني ،واإلسها ُم

يف التخفيف عنهم.

ِ
ُ
اجلاهلية بمك َة ،فتحالفوا يف دار
بطون كفار قريش يف
وقد اجتمعت

((( تفسري السمعاين (.)492/1
((( تفسري البغوي (.)301/2
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دعان عىل ر ّد املظاملْ ،
عبد اهلل بن ُج َ
وأن ال َيظلم أحدٌ إال منعوه ،وأخذوا
للمظلو ِم ح َّقه.

دار ِ
دت يف ِ
عبد اهللِ ِ
بن ُج َ
دعان
وقد ذكر النَّبي ﷺ ذلك بقولِه( :لقدْ َش ِه ُ
ِ
حب ّ
ألجبت)(((.
ح َر النَّع ِم ،ولو ُأدعى به ِف اإلسال ِم
ُ
أن يل به ُ ْ
حل ًفا ما ُأ ُّ

ّحالف وافقه النَّبـي ﷺ يف اإلسالم وأح ّبه ،وأخرب أنه لو ُدعي
فهذا الت
ُ
ِ
نرصة املظلومني.
إليه جمدّ دا ألجابه؛ ملوافقته ملا يدعو له اإلسال ُم ِمن
وإن كان ً
املاوردي رمحه اهلل« :وهذا ْ
فعل جاهل ًيا دعتهم إليه
قال
ُّ
ِ
ِ
تأكيد ِ
حكم
بحضور رسول اهلل ﷺ له ،وما قاله يف
السياس ُة فقد صار
أمره ً
ً
وفعل نبو ًيا»(((.
رشع ًيا،

وقال اب ُن القيمّ :
املرشكني وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة
«إن
َ
أمرا يع ّظمون فيه ُحرم ًة ِمن حرمات اهلل تعاىل ُأجيبوا إليه،
إذا طلبوا ً
تعظيم
عاونون عىل ما فيه
غريه ،ف ُي َ
ُ
و ُأعطوه ،و ُأعينوا عليه ،وإن منعوا َ
كفرهم ِ
حرمات اهلل تعاىل ،ال عىل ِ
وبغيهم ،و ُيمنعون ممّا سوى ذلك ُّ
فكل

حمبوب هلل تعاىلُ ،م ْر ٍ
ٍ
ض له ُأجيب إىل ذلك كائنًا
َمن التمس املعاون َة عىل

ِ
أعظم
مبغوض هلل
املحبوب
َمن كان ،ما مل يرتتّب عىل إعانته عىل ذلك
ٌ
ُ
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،596/6برقم  )13080عن طلحة بن عبد اهلل
بن عوف .
((( األحكام السلطانية ص (.)133
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منه ،وهذا ِمن ّ
أدق املواضع ،وأصعبِها ،وأش ّقها عىل النّفوس»(((.
العاملني يف املجال ال ّثوري.
 -2محاي ُة
َ

قال تعاىل حاك ًيا قص َة قوم مدين مع شعيب عليه السالم﴿ :ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ﴾[ .هود.]92-91

اآليات القرآنية ُّ
تدل عىل ّ
أن املسلمني قد
قال الشنقيطي« :وهذه
ُ
ِ
إخوانم الكافرين»((( ،ويقصد بإخواهنم :إخوانَم يف
تنف ُعهم عصبي ُة
النّسب؛ ألهنم كانوا ِمن بني قومهم.
َ
ّ
الروابط التي
«وأن هذه
وقال السعدي مب ّينًا بعض فوائد السورة:

بالسعي فيها ،بل ر ّبام
فع عن اإلسالم واملسلمني ال َ
حيصل هبا الدّ ُ
بأس ّ

مطلوب عىل حسب القدرة واإلمكان»(((.
اإلصالح
تعي ذلك؛ ألن
ٌ
َ
ّ
ّخفيف ِمن الفساد بقدر االستطاعة.
 -3املشارك ُة يف صنع القرار ،والت
ُ
ٍ
ٍ
التزامات بأخذ
واليات ،وعليه
متول
وقد ُسئل ابن تيمية عن رجل
ٌ

((( زاد املعاد (.)269/3

((( أضواء البيان (.)199/2

((( تفسري السعدي ص (.)389
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ِ
منع ِّ
كل املظامل ،مع اجتهاده يف ذلك قدر
املكوس املحرمة ،وال يستطيع َ
االستطاعة.

فقال« :إذا كان جمتهدً ا يف العدل ،ورفع الظلم بحسب إمكانه ،وواليتُه
ِ
ِ
خري ِمن
خري وأص ُلح للمسلمني من والية غريه ،واستيالؤه عىل اإلقطاع ٌ
ٌ
استيالء غريه كام قد ُذكر :فإنه جيوز له البقـا ُء عىل الوالية واإلقطـاع،
ُ
أفضل ِمن تركه إذا مل يشتغل
إثم عليه يف ذلك ،بل بقاؤه عىل ذلك
وال َ
ُ
غريه
إذا تركه بام هو
أفضل منه ،وقد يكون ذلك عليه واج ًبا إذا مل يقم به ُ

ورفع الظلم بحسب اإلمكان
فنرش العدل بحسب اإلمكان،
ُ
ً
قادرا عليهُ ،
ِ
ِ
ٍ
الكفاية ،يقوم ُّ
غريه
فرض عىل
ٌ
كل إنسان بام يقدر عليه من ذلك إذا مل يقم ُ
يف ذلك مقامه ،وال ُيطالب واحلال ُة هذه بام ِ
يعجز عنه ِمن رفع ال ّظلـم،
َ
ُ
امللوك ِمن الوظائف [وهي الرضائب] التي ال يمكنُه رف ُعهـا
يقرره
وما ّ
طالب هبا».
ال ُي ُ
وأخريا:
ً

فإنّنا نذكّر هذه املجالس والقائمني عليهاْ :
أن يكون هد َفهم وغايتَهم

ُ
والعمل عىل حتقيق املصالح الفعلية للبالد والعباد،
تطبيق رشع اهلل،
ُ

ُ
احلفاظ عىل كياناهتم
ّب املحاذير املفسدة للدّ ين والدنيا ،وأال يدفعهم
وجتن ُ
برامج
الرشع ،أو االفتئات عىل النّاس بفرض
إىل ارتكاب ما خيالف
َ
َ

وأحكا ٍم ال يرضوهنا.
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ِ
يايس ليس ً
ول ُيعلم ّ
واجب
بديل عن
أن طريق املشارك َة
َ
واإلصالح ّ
الس َ

بناء األ ّمة عىل اإليامن والعمل الصالح ،واألخالق الفاضلة ،والدّ عوة إىل

اهلل.

كام نُذكّر إخوانَنا الثائرين واملجاهدينْ ،
أن يفرقوا بني املأمول واملمكن،

وأال يستعجلوا قطف الثامر ،وأن يتفكروا يف عواقب األمور ومآالهتا.

نسأله تعاىل ْ
أمرا رشدً ا ،وأن ّ
يول عليهم خيارهم،
أن هييئ لبالدنا ً

ويكفيهم رش رشارهم ،وأن هيدي ّ
ضال املسلمني.
واحلمد هلل رب العاملني.
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حكم هجرة السوريني إىل بالد غري
املسلمني ،والتجنس بجنسيتها

(((

السؤال:

ِ
ظروف احلرب إىل
السورين الذين دفعتهم
ُ
يلجأ عد ٌد من ّ
ٍ
ِ
تسهيالت
للسفر إىل بالد غربية ،ملا جيدونه ِمن
اخلروج من سورية ّ
يف املعيشة ،وفرص احلصول عىل ٍ
بعضهم إىل
عمل ،وربام هيدف ُ
ٍ
ٍ
ِ
دائمة ،أو جنسية بعد صعوبات استخراج
إقامة
احلصول عىل
جوازاهتم ِمن سفارات النظام ،وقد يكون ذلك رغب ًة يف تأمني
ٍ
مستقرة ،فام حكم ذلك؟ أفيدونا بارك اهلل فيكم.
حياة

((( صدرت بتاريخ :الثالثاء  8شعبان 1436هـ ،املوافق 2015/5/26م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،أ ّما بعدُ :
والسال ُم عىل
احلمدُ هللَّ ،
والصال ُة َّ
ِ
الس ِ
ُ
واالنتقال ِمن بالد ّ
الشام إىل البالد غري اإلسالمية
فر
فاألصل يف ّ
املضطر الذي ال جيد بلدً ا
يف ال ّظروف احلالية هو :املنع ،و ُيستثنى ِمن ذلك
ُّ
ِ
ُ
ِمن بالد املسلمني ُ
الكفار
االنتقال للعيش يف بالد
يعيش فيها ،فيجوز له
ِ
َ
عىل ْ
بجنسية
ينتقل منها متى ارتفعت رضورتُه ،وكذلك التجن ُّس
أن
الدُّ ِ
ُ
وبيان ذلك يف
ول غري اإلسالمية ال جيوز إال ملن اضطر إىل ذلك،
النّقاط التّالية:

البحث عن ٍ
ً
ُ
بالد
الواجب عىل املسلم املضطر للخروج ِمن بلده:
أول:
ُ
ٍ
أسلمها
إسالمية يأمن فيها عىل دينه ونفسه وماله ،وخيتار ِمن هذه البالد
َ
لدينه ،وأحف َظها لعرضه.

قال تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ﴾[النساء.]100 :

أرض الرشك وأه َلها هر ًبا بدينه منها
قال الطربي« :ومن ُيفارق َ

ومنهم ،إىل أرض اإلسالم وأهلها املؤمنني ...جيد هذا املهاجر يف سبيل

اهلل مهر ًبا ونجاةً ،ورحا ًبا فسيحة»(((( ،بترصف يسري).

ِ
وقد جاء يف حديث توبة قاتل املئة ٍ
أرض كذا وكذا؛
(انطلق إىل
نفس:
ْ

((( تفسري الطربي (.)112/9
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فإن هبا أناسا يعبدون اهللَ فاعبد اهلل معهم ،وال ترجع إىل ِ
ّ
أرضك؛ فإهنا
ْ
ً

أرض سوء)(((.
ُ

شك َّ
َ
وال ّ
ظاهر عىل اإلنسان يف
أثر
أن
ٌ
العيش يف بالد املسلمني له ٌ

طاعته وعبادته ،وتربية أبنائه.

الكفر،
فر ،واهلجرة إىل البالد التي ينترش فيها
وجيتنب
ُ
الس َ
املسلم ّ
ُ
ٍ
كثرية،
خماطر
ويكثر فيها الفسا ُد والفت ُن -بالد الغرب -ملا يف ذلك ِمن
َ

منها:

 -1الفتن ُة يف الدّ ين بسبب حال تلك املجتمعات ِمن الفساد الدّ يني،
ِ
ِ
ِ
واألماكن اخلاصة والعامة،
احلياة،
جماالت
واالنحالل اخلُ ُلقي يف خمتلف
ِ
ووسائل اإلعال ِم وغريها.
 -2اخلشي ُة عىل مستقبل األبناء؛ لنشأهتم يف جمتم ٍع ال يراعي الدّ ي َن
ِ
املدارس ،وأنظمة التّعليم ،ومجيع مرافق املجتمع ،مما ُينذر
واألخالق يف

ِ
بخطر انحرافهم ،ور ّبام انسالخهم من الدين بالكلية.
ِ
ٍ
ِ
للرشيعة ُتل بقيام
خمالفة
البلدان ِمن أحكام
قوانني تلك
 -3ما حتويه
ُ

انتزاع الوالية عىل الزوجة واألبناء،
الرجل عىل أرسته ،وتتيح للدولة
َ
ِ
أمر رعايتهم وتربيتهم ألُ ٍ
رس أو مؤسسات.
وتوك ُل َ
((( أخرجه البخاري ( ،174/4برقم  ،)3470ومسلم ( ،2118/4برقم  :)2766من
حديث أيب سعيد اخلدري .
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ِ
ِ
شعائر اإلسال ِم يف بعض تلك
ببعض
-5عد ُم القدرة عىل القيام

البالد.

الرىض بدينهـم،
خطر االفتتان بالكفار ،أو الوقوع يف حمبتهم ،أو ِّ
ُ -6
أو منكراهتم ،أو مواالهتم ،وإعانتِهم عىل املسلمني؛ بسبب طول املعارشة،

وكثرة املخالطة.

حكم اإلقامة يف بالد الكفر بحسب أحوال اإلنسان،
ثان ًيا :خيتلف
ُ

والظروف املحيطة به:

ِ
املسلم
البالد ،واللجو ُء إليها إذا خيش
 -1ال جتوز اإلقام ُة يف تلك
ُ
الشبهات ،أو َّ
الفتن َة يف دينه ،سواء كان ذلك ِمن قبيل ُّ
الشهوات ،أو كان
اإلسالمية ،أو ال يأمن عىل ِ
ِ
ِ
الش ِ
إقامة ّ
نفسه،
عائر
مستض َع ًفا ال يتمكّن ِمن
ُ
أو مالِه ،أو ِع ِ
رضه؛ َّ
ألن اهللَ تبارك وتعاىل تو ّعد الذين يرتكون اهلجر َة
ِ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.]98 :
قال اب ُن ٍ
كثري« :هذه اآلي ُة الكريم ُة عا ّم ٌة يف ِّ
كل َمن أقام بني ظهراين

ِ
ِ
ِ
املرشكني ،وهو ٌ
قادر عىل اهلجرة ،وليس متم ّكنًا من إقامة الدّ ين ،فهو ظامل ٌ
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ِ
وبنص هذه اآلية»(((.
مرتكب حرا ًما باإلمجاع،
لنفسه،
ِّ
ٌ

إن كان ضعي ًفا يف دار الكفر ال ِ
«املسلم ْ
يقد ُر عىل إظهار
وقال النّووي:
ُ

حر َم عليه اإلقام ُة هناك ،وجتب عليه اهلجر ُة إىل دار اإلسالم»(((.
الدّ ينُ ،
وقد بايع النَّبـي ﷺ عد ًدا ِمن الصحابة عىل اإلسالم ،واشرتط عليهم
عد َم اإلقامة بني املرشكني ،ففي حديث َ ْب َز ِ
بن َحكي ٍم ،عن أبيه ،عن
وجل ِمن م ٍ
عز َّ
َجدّ ه :أن الرسول ﷺ قال له( :ال َي ُ
رشك بعدما
قبل اللَُّ ّ
ُ

عمل ،أو ُي َ
أسلم ً
فارق املرشكني إىل املسلمني)(((.

قال اب ُن حجر عن هذا احلديث ،وما جاء يف معناه ِمن األحاديث:

ٌ
حممول عىل َمن مل يأمن عىل دينه»(((.
«وهذا
ِ
 -2جيوز السفر إىل ِ
ِ
ِ
مسلم آمنًا
اآلمنة
الكفر
بالد
للمضطر إذا مل جيد بلدً ا ً
ّ ُ

يقيم فيه ،أو يلجأ إليه ،ويتقي اهلل يف دينه ما استطاع ،كام هاجر املسلمون
ألن فيها ِ
ملكًا ً
املستضعفون إىل بالد احلبشة؛ ّ
عادل ،ال ُيظلم عنده أحدٌ ،
وتقييدُ ه باملضطر؛ ملا سبقت اإلشار ُة إليه ِمن املفاسد الكثرية يف اإلقامة

بينهم ،التي إن سلم ِمن بعضها فال يسلم ِمن بعضها اآلخر.

ِ
احلرب؛ لظل ٍم خافه ،ومل حيارب
قال اب ُن حز ٍم« :وأ ّما َمن ّفر إىل أرض

((( تفسري ابن كثري (.)389/2

((( روضة الطالبني (.)282/10

((( أخرجه النسائي ( ،82/5برقم  ،)2568وابن ماجه ( ،848/2برقم .)2536
((( فتح الباري (.)39/6
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املسلمني ،وال أعاهنم عليهم ،ومل جيدْ يف املسلمني َمن ُيريه ،فهذا ال يش َء
َ

كر ٌه»(((.
عليه؛ ألنه
مضطر ُم َ
ٌ

تنز ُل منزلتَها يف ال ّظروف احلالية
بالضورة ،أو احلاجة التي ّ
ومما يلحق ّ
عدم القدرة عىل الوصول إىل ٍ
بالد إسالمية ،أو عد ُم سامحها له باإلقامة
ُ
فيها ،أو احلاج ُة إىل عالج ال يتوفر إال فيها ،ونحو ذلك ،ويسعى ُجهدَ ه
ِ
أمرهم.
يف حفظ نفسه ،و َمن واله اهلل َ
َ
مضطرا فعليه ْ
واالنتقال
جوع
أن
و َمن سافر إىل تلك البالد
الر َ
َ
ينوي ّ
ً
إلحدى البالد اإلسالمية متى زالت الرضورةُ ،وقدَ ر عىل ذلك.

َ
وال ينبغي للمسلم ْ
يتساهل يف اإلقامة بني الك ّفار لغري رضورة،
أن

نفسه مع املسلمني،
كفضول
التكسب ،أو الرت ُّفه يف املعيشة ،بل يصرب َ
ُّ
نفسه
يعرض َ
وحيتسب ذلك عند اهلل تعاىل؛ صونًا لدينه وذريته ،وال ّ

للبالء والفتن.

السوريني إذا نُظر إىل ما يكتنف
ثال ًثا :ويتأكّد ُ
املنع يف حال الالجئني ّ
ٍ
ٍ
كثرية ،ومنها:
خماطر
هذا اللجو َء واإلقام َة ِمن
عظيمة ،ومفاسدَ
َ
السفر بالزوارق
 عد ُم أمن الطرق ،وغلب ُة احتامل اهلالك ،كام يف ِّ
طريق التّهريب.
البحرية عن

ٍ
ٍ
وتزوير
احتيال،
يصاحب ذلك ِمن
التكاليف املا ّدية الباهظة ،وما
ُ
ُ

((( املحىل (.)125/12
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املسافر تبعتَه عند اكتشافِه.
يتحمل
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
أكبادها ،وخري َة أبنائها ،وهجر ُة ن َ
البالد ّ
ُخبِها،
فلذات
الشام ّي ِة
 َف ْقدُأحوج ما تكون إليهم؛ لريابطوا عىل ِ
ِ
ثغورها
وأصحاب العقول فيها وهي
ُ
يف خمتلف املجاالت العسكرية ،واإلغاثية ،واإلعالمية ،والرتبوية،
وغريها.

ِ
ِ
ِ
أطامعه يف هتجري ِ
وتفريغهم ِمن
السنة،
حتقيق
 مساعد ُة النّظا ِم يفأهل ّ
ِ
ِ
وصول إىل تغيري تركيبة السك ِ
ً
البالد.
ّان يف
مناطقهم واستبداهلم،
ُّ

قدر زائد عىل جمرد اإلقامة باخلضوع والتبعية للدّ ولة
راب ًعا :يف التجنس ٌ
ِ
السياسية ،واالجتامعية،
صاحبة اجلنسية ،والتّعهد باحلفاظ عىل نُظمها ّ
واالقتصادية ،واالستعدا َد للدِّ فا ِع عنها ،وقد يؤدي للوالء هلا ،ومسأل ُة
أنظار املفتني بحسب األحوال
التّجنُّس ِمن النوازل التي اختلفت فيها
ُ

والصور.
ّ

والذي يرتجح :حتريم التجن ُّس بجنسية الدُّ ِ
ول ِ
غري اإلسالم ّي ِة ،إال يف
ُ

كمن فقد جنسيتَه بسبب االضطهاد يف بلده ،أو ُض ِّيق
حال ّ
الضورةَ ،

عجز عن استخراج األوراق الثبوتية الالزمة ،ومل يستطع
عليه بسببِها ،أو َ
أن حيصل عىل جنسية ٍ
ْ
بلد ِمن بالد املسلمني.
قال الشيخ عيل الطنطاوي يف «فتاواه»ِ :
«ومن املمنو ِع عىل املسلم ْ
أن
ِ
ٍ
ٍ
يأخذ جنسي َة ٍ
ِ
َ
أوامرها،
بإطاعة
حينئذ ملتز ًما
مسلمة؛ ألنه يكون
دولة غري
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ُ
اخلروج عليها ،إال إذا
جيوز له خمالفتُها ،أو
واتّباع قوانينِها،
بحيث ال ُ
ُ

رشع اهلل»(((.
اض ُط ّر إىل ذلك
اضطرارا ،ومل يعمل ما ينايف َ
ً

وجاء يف جملة جممع الفقه اإلسالمي يف اإلجابة عىل األسئلة املوجهة

ِمن املؤسسة اإلسالمية العاملية بأمريكا:
ِ
ِ
باجلنسيات ِ
املسلمة سوا ًء كانت أمريكي ًة ،أو أوربي ًة،
غري
«التجن ُُّس
ِ
ِ
ُ
بأهل
للتشبه
تكون جائز ًة إذا دعت الرضورة إليه ،ال ح ًبا
أو غريها ،قد
ِ
ِ
ِ
ِ
يؤدي هذا
برشط أن ال
االتصاف بصفاهتم،
بأسامئهم ،أو
الكفر والتَّسمي
َ
ِ
نقص ٍ
ِ
يشء من ِ
ِ
ِ
أعداء
مواالة
ي ُّره إىل
تعطيل أو
التَّجنُّس إىل
أمور دينه ،أو َ ُ

اهلل ،وإال فال ،قال تعاىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾
إلخ اآلية»(((.

أ ّما ْ
الرىض عن
إن كان التّجنُّس يتضمن مواال ًة تا ّم ًة للكافرين ،أو ّ
ِ
ِ
َ
الشيعة ،أو الرىض هبا:
القوانني
تفضيل
دينِهم ،أو
اجلاهلية عىل أحكام ّ

ِ
الر ّدة ،والعياذ باهلل.
فهذا من ّ
وأخريا:
ً

وخاص ًة الالجئني إىلينبغي عىل َمن اض ُط َّر للخروج ِمن سورية
ّ

((( فتاوى عيل الطنطاوي ص (.)163

((( جملة جممع الفقه اإلسالمي -العدد الثالث ،واملذكور هو جواب معايل احلاج عبد
الرمحن باه ،وبنحوه أجوبة العلامء :حممد تقي العثامين ،وحممد بن عبد اللطيف آل سعد،
وحممد خمتار السالمي وغريهم.
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ٍ
ٍ
االستمرار يف منارصة إخواهنم يف سورية ،ودول
أجنبية ،أو بعيدة-
بالد
ُ

بالتواصل والتثبيت
اللجوء ،باإلعانة املا ّدية املختلفة ،والدَّ ْعم املعنوي:
ُ
والتّصبري ،وا ُملشاركة يف الفعاليات الدّ عوية ،واالجتامعية والسياسية

وغريها لنرصة الشعب املجاهد ،وبذل املستطاع للتواصل مع املفكِّرين
وال ُكتَّاب والصحف ِّينيِ ،من أجل إبراز القض َّية للنَّاس يف البلد الذي
يعيشون فيهِ ،
واحلرص عىل فضح أكاذيب النِّظام ،ونرش جرائمه ،وبذل

ِ
اجلهد يف توعية النَّاس هبذه القض َّية العادلة.

ِ
نسأل اهللَ سبحانه ْ
وأهل الشام
يصلح أحوال املسلمني عمو ًما،
أن
َ

عدوهم،
فرجهم ،وين ّف َس كربتَهم،
وينرصهم عىل ِّ
يعج َل َ
خصوصا ،وأن ّ
ً
َ
املهجرين منهم إىل ديارهم ساملني.
وير ّد ّ
واحلمد هلل رب العاملني(((.

((( أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:
يف معظم بالد الغرب ال يمنعوك من إظهار دينك وممارسة شعائرك اإلسالمية ،فتقام
الصالة يف مراكز معلنة ،ويسمح للمرأة باحلجاب ،أما ما يالقيه املسلم السوري من منع

للدخول البالد العربية الغنية وان دخلها ضيقوا عليه وعاملوه باإلساءة والتمييز كامن أن
للمسلم احلق يف تأمني سالمة أهله اذا أمن عىل دينهم ،وهنا نتساءل أين بالد االسالم !!
هل هي البالد التي متنعنا من دخوهلا؟ أم هي البالد التي حتمي ارسائيل وتقيم قواعد
عسكرية عىل أرضها؟
=
أم البالد التي تنترش فيها املخالفات الرشعية ،فتباع فيها اخلمور ،وتنترش الرذيلة؟
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= جواب املكتب العلمي:
اهتمت ببيان الضوابط الرشعية املتعلقة بحاالت املسألة ،ومل هتتم باستقراء أحوال
الفتوى ّ
البالد اإلسالمية ،وغري اإلسالمية ،ومدى إمكان االنتقال إليها ،مع التسليم بالتفاوت
الكبري بني تلك البالد ،فإذا عرف املسلم تلك الضوابط فإنه ينظر يف اخليارات املتاحة،
وخيتار أقرهبا للرشع ،وأبعدها عن املفاسد ،ويتقي اهلل ما استطاع.
واألمر ال يتع ّلق
والبال ُد اإلسالمية كثرية بفضل اهلل ،وهي خمتلفة يف إمكان االنتقال إليها،
ُ
معني ،وإذا ُوجد يف بعضها يش ٌء ممّا ذكرت ِمن املفاسد ،فال يلزم ذلك وجو َده يف
ببلد
ً
ِ
غريها ،وال يلزم ّ
والغالب
أن تكون تلك املفاسد أشدَّ من املفاسد املوجودة يف بالد الغرب،
ُ
ِ
األعم ّ
أن املصالح يف تلك البالد أعظم من املفاسد املوجودة فيها.
ُّ
ووجو ُد بعض مظاهر احلرية يف كثري من البالد الغربية ال ينفي أن تكون مفاسدُ االنتقال إىل
بالتحول إليها  ،كام ّ
أن
أعظم وأخطر ِمن املصالح التي قد حيققها املرء
تلك البالد يف الغالب
ّ
َ
ومجيع أفراد العائلة.
خمتلف جوانب احلياة،
تلك املفاسد تشمل
َ
َ
وقد ذكرت الفتوى من حاالت جواز االنتقال إىل بالد الغرب ( :إذا مل جيد بلدً ا إسالم ًيا ً

آمنًا يقيم فيه ،أو يلجأ إليه).
واهلل أعلم.
السؤال الثاين:
جزاكم اهلل خري فتوى مهمة ،أرجو أن تفتونا بحكم ترك سورية واالنتقال إىل تركيا إلكامل
الدراسة اجلامعية للمنقطعني بسبب الظروف الراهنة ووجوب اجلهاد ،ولو تفصلوا
الفتوى لنا بحسب جماالت طلب العلم كالعلم الرشعي أو الطبي أو حتى الفروع األدبية
أو اهلندسية والعلمية فضال .وبارك اهلل يف جهودكم.
جواب املكتب العلمي:
ِ
ِ
اجلها ُد يف سوري َة ضدَّ النظام املجرم وأعوانه من فروض الكفايات التي ال بدّ من االهتامم
بتوفري كفاياهتا يف اجلانب البرشي ،ويف جانب العلم واخلربةُّ ،
حتقيق الكفاية
وكل َمن تو ّقف ُ

كمن حيتـاج املجاهدون خلـربته العسـكرية
يف ذلك عىل شـخصه كان اجلها ُد واج ًبا عليهَ ،
ٍ
أو الفنية يف بعض اجلوانب ،أو كان يف منطقة ّ
يقل فيها املجاهدون ،أو يف بلدة هيامجها=
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=األعدا ُء ونحو ذلك.
ٍ
فرض عني فينبغي له االشتغال بام ينفع األمة يف
و َمن مل جيب عليه اجلها ُد ،ومل يكن يف ح ّقه َ
احلارض واملستقبل ،مع حرصه عىل املشاركة يف اجلهاد يف املجاالت التي جييدها ،ويستطيع
نفع إخوانه ِمن خالهلا ،كاملجال اإلعالمي والدعوي واإلغاثي وغريه .
َ
ِ
ُ
الطالب الذين انقطعوا عن الدراسة من أجل احلرب ،فيجوز هلم -إذا مل
ويدخل يف ذلك
ُ
ٍ
فرص إلكامل الدراسة ،وينبغي النظر فيام يكون نفعه
يتعي اجلهاد عليهم -أن يبحثوا عن
ّ
لألمة أعظم ،وأثره يف نرص املسلمني ومتكينهم أكثر ،كالعلوم الطبية التي تسهم يف عالج
اجلرحى ،وتأهيلهم للعودة إىل مدافعة األعداء ،ويف رفع املعاناة عن املصابني ،وكالعلوم
السياسية واإلدارية واالقتصادية التي هلا دور مهم يف قيادة أهل اخلري والصالح لألمة
يف املستقبل ،والعلوم الرشعية التي ُيرفع هبا اجلهل عن الناس ،ويعرفون أحكام دينهم
ثم سائر العلوم النافعة ،مع مراعاة ميول الدارس وقدراته.
وعقائدهمّ ،
واحلمد هلل رب العاملني.
السؤال الثالث:
ً
تفصيل ،فالسوريون ال جيدون يف أكثر
بارك اهلل فيكم ،الفتوى طيبة لكن ربام نحتاج
األحيان من يستقبلهم أو يسـمح هلم بالدخول ألراضيها ،أو اسـتقدام جزء من العـائلة،
أو ال جيدون طريقة للحصول عىل جوازات ،والنظام الذي فتح باب جتديد اجلوازات اآلن
ً
مستقبل ،فهي نبقى نعيش يف املجهول وأوضاع البلد غري واضحة؟ وما حكم
قد يغلقه
طلب التجنس يف هذه احلالة؟
جواب املكتب العلمي:
بينت الفتوى جواز اإلقامة يف بالد الكفر  ،وكذلك جواز التجنس بجنسيتها إذا اضطر
املسلم إىل ذلك ،وذكرت عد ًدا من احلاالت يف ذلك  ،وهي عىل سبيل اإلجياز :
ِ
ِ
مسلم آمنًا يقيم فيه،
للمضطر إذا مل جيد بلدً ا
اآلمنة
 جتـوز اإلقامة يف بالد غري املسلمنيً
أو يلجأ إليه ،مع األخذ بالضوابط الرشعية املذكورة مراع ًيا تقوى اهلل تعاىل ،وجتنيب نفسه
وأهله حماذير اإلقامة يف تلك البالد.
 جيوز السعي للحصول عىل جنسية بالد غري املسلمني للذي فقد جنسيتَه ،أو ُسحبت=243
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عجز عن
=منه ،أو ُض ِّيق عليه بسببِها فأصبحت إقامته وتنقالته صعبة أو متعذرة ،أو َ
أن حيصل عىل جنسية ٍ
استخراج األوراق الثبوتية الالزمة كجوازات السفر ،ومل يستطع ْ
بلد
ِمن بالد املسلمني ،ونحو ذلك ،فيجوز له التجنّس بالضوابط املبينة يف الفتوى.
واهلل أعلم .
السؤال الرابع:
لكن ماذا عن التايل:
 التكاليف الباهظة التي يدفعها املسلم يف بالد اخلليج التي تدعي اإلسالم ..ليقيم هناك. قانون الكفيل الذي يعامل املسلم كأنه عبد عند املواطن؟! ما حكم عدم إعطاء مسلم فيزا لدخول بالد املسلمني؟ ما حكم عدم إعطاء مسلم جنسية إسالمية؟ فتواكم هذه توصل رسالة إىل بالد غري املسلمني ..أنه جيوز أن نستفيد منكم ومنإنسانيتكم إذا كانت ستساعدنا يف أمورنا ..أما غري ذلك فأنتم أعداء.
جواب املكتب العلمي:

ركزت الفتوى عىل بيان الضوابط الرشعية ملختلف اجلوانب املتعلقة باملسألة ،ومل هتتم
باستقراء أحوال البالد اإلسالمية ،وأوضاع املعيشة فيها..
ومع تسليمنا بالتفاوت الكبري بني كثري من البالد اإلسالمية وغريها ،ووجود العديد من
املفاسد واملشاق يف عدد من البلدان اإلسالمية ،إال أهنا ال تقارن باملفاسد املوجودة يف بالد
األعم ّ
أن املصالح يف البالد اإلسالمية أعظم ِمن املفاسد املوجودة فيها.
الغالب
الغرب ،بل
ُ
ُّ
كام َّ
أن وجو ُد بعض مظاهر احلرية يف كثري من البالد الغربية ال ينفي أن تكون مفاسدُ
بالتحول
أعظم وأخطر ِمن املصالح التي قد حيققها املرء
االنتقال إىل تلك البالد يف الغالب
ّ
َ
ومجيع أفراد العائلة ،وقد أشارت الفتوى
خمتلف جوانب احلياة،
إليها  ،وهي مفاسد تشمل
َ
َ
لبعضها ،وسارت أحاديث الناس وقصصهم بالكثري منها.
التكسب ،أو الرت ُّفه يف
وما ذكرته يف السؤال من مصاعب ومشاق هو من باب الزيادة يف
ُّ
املعيشة ،وليس من باب الرضورة أو احلاجة الشديدة ،ومثل هذه األمور ال جتعل الشخص
=
مضطرا جيوز له ارتكاب املحرم أو املحظور ألجله.
ً
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يمر هبا الالجؤون ،فإذا عرف
=وقد ب َّينت الفتوى الضوابط الرشعية ملختلف احلاالت التي ُّ
املسلم تلك الضوابط فإنه ينظر يف اخليارات املتاحة ،وخيتار أقرهبا للرشع ،وأبعدها عن
املفاسد ،ويتقي اهلل ما استطاع.
واهلل أعلم.
السؤال اخلامس:
نحن يف األردن ال شك نعيش حياة جيدة ببعض املقاييس إال أن املشكلة تكمن يف عدم
إمكانية العمل ،فالعمل ممنوع عىل السوري حسب قوانني البلد وبالتايل قيامه بالعمل قد
يؤدي إىل املحاسبة القانونية التي قد تصل إىل الرتحيل إما للمخيامت أو لسورية ،أو حتى
إىل بلد آخر!
فهل تعترب اهلجرة من األردن إىل بلد غريب بقصد العمل لفرتة ،ثم االستقرار يف إحدى بالد
نظرا ملا ذكرت من عدم السامح للسوريني بالعمل؟
املسلمني بعدها مسوغة رش ًعا ً
جواب املكتب العلمي:
أوضحت الفتوى أنه إذا ضاقت عىل اإلنسان سبل العيش يف بلد ما ،ومل يتمكن من العيش

الكريم فيها أن ينظر إىل غريها من بالد املسلمني فينتقل هلا ،ويعمل فيها.
حمتاجا للعمل وطلب الرزق :فيجوز
مسلم آمنًا يقيم فيه ،أو يلجأ إليه ،وكان
ً
فإن مل جيد بلدً ا ً
له أن ينتـقل إىل إحدى البالد غري اإلسـالمية لإلقامـة والعـمل فيهـا ،ويتقي اهلل يف دينـه
ما استطاع ،مع نية االنتقال إلحدى البالد اإلسالمية متى زالت الرضورةُ ،وقدَ ر عىل ذلك.
كام جيب عليه أن خيتار الطريق اآلمن للسفر واالنتقال؛ فال جيوز السفر بوسائل النقل غري
اآلمنة ،أو التي يغلب عليها اهلالك.
واهلل أعلم.
السؤال السادس:
هل هذه الفتوى حكم اهلل بالضبط ،أو هي اجتهاد برشي؟
جواب املكتب العلمي:

بني حكم الرشع والفتوى عالقة قوية ،وارتباط كبري:
فحكم اهلل تعاىل هو ما ورد يف نصوص الرشع من قرآن وسنة.

=
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=أما الفتوى :فهي اجتهاد أهل العلم يف فهم النصوص وتنزيل احلكم الرشعي عىل
احلوادث والوقائع ،وتكون مبنية عىل العلم بالنصوص الرشعية وأحكامها.
والفتوى أمرها خطري وعظيم ،فال جيوز ألي أحد أن يقتحهام دون علم وأهلية لذلك؛ ملا
تتطلبه من معرفة باألدلة الرشعية ،ومعانيها ،واألحكام املتعلقة هبا ،مع علم بالواقع ،قال
تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾.
وأهل العلم هم ورثة األنبياء الذين أمر الناس بالرجوع إليهم يف املدهلامت واخلطوب،
قال تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ ،وقال﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ﴾ ،وقال ( :وإن العـلامء ورثة األنبياء ،وإن األنبيـاء مل يورثوا
مها وإنام ورثوا العلم) أخرجه أبو داود ( ،485/5برقم  ،)3641والرتمذي
دينارا وال در ً
ً
( ،345/4برقم ،) 2682وابن ماجه ( ،150/1برقم  :)223من حديث أيب الدرداء .
فالواجب عىل املسلم إذا نزلت به نازلة أن يتوجه ألهل العلم ويسأهلم ليكون عىل بينة من
أمره ودينه.
واهلل أعلم.
السؤال السابع:
أنا حاليا بالسويد وشدين املوضوع وقراءته وال نستطيع أن نكذب اآليات وبعض
األحاديث الصحيحة يف هذا املوضوع؛ ولكن حني أنزل اهلل األسباب لعدم وجوب
اهلجرة إىل دول الغري مسلمة اختذ املقاييس اإلجيابية لذلك السبب ،أقصد أمرنا اهلجرة إىل
دول مسلمه حقيقية تطبق هبا الرشيعة االسالمية حسب القوانني االجتامعية االقتصادية
واالنسانية والسياسية ،أي حسب القانون املنبثق من القرآن والرشع ،وحني تفقد الشعوب
حقها باإلقامة بالدول االسالمية التي ضيقت عىل املهاجرين ً
بدل من ان تفتح أبواهبا
الستقباهلم الدول التي دعمت بكل ما أوتيت من قوة النظام الغاشم وبعض احلركات التي
تدعي اإلسالم ،وحني يعاين الشعب من اجلوع والقهر والظلم من كل األطراف واحلرمان
=
وتريدون أن نبقى لنموت سواء عىل يد النظام الغبي أو عىل يد الطرف االخر!
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= هناك مثل معروف كن عمر حتى أكون...
مات عمر فامتت العدالة ،سيدنا عمر  حني صار القحط رفع احلد ،واهلل عادل وهو
الذي وهب صفة العدال لعمر ،املوازين ختتلف حني ختتلف الظروف ،واهلل أدرى بعباده!
جواب املكتب العلمي:
نسأل اهلل أن يزيل الكرب  ،ويرفع البالء عن أهلنا يف بالد الشام خاصة  ،وبالد املسلمني
عامة.
بعضا مما ذكرته حق ،وعلينا أن نعلم :أن اهلل ملا حرم أطعمة معينة كامليتة وحلم
 ال شك أن ًاخلنزير ،أباحها ملن خيش عىل نفسه اهلالك واملوت﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ﴾.
فاالضطرار طارئ كاملرض ،له مراحل يف العالج ،يبحث املسلم ً
أول عن العالج احلالل،
ثم يتدرج يف البديل ،فريتكب املحظور واحلرام بالقدر الذي يسد رمقه وحاجته فحسب،
ال يتوسع فيه.

ويف السفر وترك بالد الشام كذلك ،يبحث املضطر للخروج منها عن بالد إسالمية يأمن
أسلمها لدينه ،وأحف َظها لعرضه.
فيها عىل دينه ونفسه وماله ،وخيتار ِمن هذه البالد
َ
فبالد اإلسالم كثرية وواسعة وهلل احلمد ،وكثري منها يمكن للسوري السفر هلا ،والعيش
فيهـا ،وإن كانت أقل ح ًظا من بالد الكـفر يف التوسـع باملالهي والرتف ،فاالسـتضعاف
ال يربر السفر إىل بالد الكفر طاملا هناك بديل ممكن.
فاهلل سبحانه مل يعذر املستضعفني يف مكثهم بني الكفار طاملا كانوا يستطيعوا الفرار واهلجرة
لبالد اإلسالم ،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﴾ ،قال اب ُن ٍ
كثري يف «تفسريه»« :هذه اآلي ُة الكريم ُة عا ّم ٌة يف
ِ
ِ
ِّ
إقامة الدّ ين،
اهلجرة ،وليس متم ّكنًا ِمن
قادر عىل
كل َمن أقام بني ظهراين املرشكني ،وهو ٌ
فهو ظامل ِ
وبنص هذه اآلية».
مرتكب حرا ًما باإلمجاع،
لنفسه،
ِّ
ٌ
ٌ
ً
فمن أراد الفرار بدينه وحفظ ذريته من بعده  ،فهو مسئول عن نفسه أول وعن زوجه=
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=وأوالده ،فال يلقي بنفسه وهبم يف هتلكة أنظمة وفساد الغرب  ،فيندم حينام ال ينفع الندم.
وخالصة الكالم:
ّ
مضطرا للهجرة فيجب عليه البحث عن بلد مسلم يأمن فيه عىل نفسه وأهله،
أن من كان
ً
وإن كانت أقل يف أسباب املعيشة ،فإن اهلل قد تكفل بالرزق ،وإن مل يستطع فالرضورة تقدر
بقدرها ،فريجع عندما تزول أسباهبا ،فعند زوال الرضورة ال جيوز االستمرار باملحظور.
واهلل أعلم.
السؤال الثامن:
يتعي
قلتم يف إحدى التعليقات إنه جيوز للشباب السوري السفر من سورية إىل تركيا -إذا مل ّ
اجلهاد عليهم -إلكامل دراسته اجلامعية.
يتعي عليه اجلهاد يف بلده؟
 -1من هو الشاب السوري الذي ال ّ
 -2أليس جهاد الشباب السوري فرض عني يف وقتنا احلايل لرد عدوان عدوهم الذي
يغتصب االعراض واالرايض مع العلم أن أرض الشبيبة ينقصها الشباب للجهاد؟
 -3هناك كثري من الشباب يسافرون ويربرون قعودهم عن اجلهاد بأعذار كالتعليم وغريه

فام هي االستثناءات التي تبيح للشباب السوري ان يقعدوا عن اجلهاد؟
أرجو أن يكون جوا ًبا شاف ًيا كاف ًيا.
جواب املكتب العلمي:
ً
أول :يصري اجلهاد فرض عني عىل كل مسلم إذا هجم العدو عىل بقعة من بالد املسلمني،
فيجب عىل أهل تلك البقعة دفعه وإزالته ،فإن مل يستطيعوا وجب عىل من بقرهبم وهكذا،
حتى يعم الواجب مجيع املسلمني.
فإذا جاهد بعض املسلمني ،وكان عددهم كاف ًيا ملالقاة العدو ،سقط اإلثم عن الباقني ،قال
عز وجل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ﴾ [التوبة.]122 :
قال القرطبي رمحه اهلل يف تفسريه (« :)151/8إذا تعني اجلهاد بغلبة العدو عىل قطر من
األقطار ،أو بحلوله بالعقر ،فإذا كان ذلك وجب عىل مجيع أهل تلك الدار أن ينفروا
وخيرجوا إليه خفافا وثقاال ،شبابا وشيوخا ،كل عىل قدر طاقته ...فإن عجز أهل تلك
البلدة عن القيام بعدوهم كان عىل من قارهبم وجاورهم أن خيرجوا عىل حسب ما لزم=
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=أهل تلك البلدة ...وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه
غياثهم لزمه أيضا اخلروج إليهم.»...
ٍ
حاالت ،من أمهها:
ويتعني اجلهاد عىل كل فرد يف
 -1أن يقتحم العدو بلدة أو مكانًا ما ،فيدافع أهلها عنها.
 -2عجز بلدة أو منطقة عن مدافعة العدو ،فيجب عىل من كان حيسن القتال أن حيمل
السالح لنرصة املجاهدين.
 -3احلاجة إىل شخص بعينه ،خلربة ،أو مكانة ،أو قدرة قتالية ،ونحو ذلك ،فيجب عليه
القتال بعينه.
لكن ال جيب عىل كل الناس محل السالح والقتال.
ٍ
فإن مل جيب عىل الشخص محل السالح :وجب عليه اجلهاد يف جماالت أخرى ،حسب قدرة
كل شخص ،وجماله ،فمجال الطالب :حتصيل العلم النافع لألمة وإكامل الدراسة ،وجمال
طلبة العلم :تعليم الناس واملجاهدين واإلجابة عن أسئلتهم واستفساراهتم ،ونحو ذلك.
كام أنه البد من توفر بعض الرشوط ملن أراد اجلهاد ومحل السالح ،ومنها :

القدرة عىل مؤنة اجلهاد ،من حتصيل السالح ،ونفقة املجاهد وعياله وغريها ،قال ابن
قدامة يف املغني« :وأما وجود النفقة ،فيشرتط؛ لقول اهلل تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾
[التوبة ،]91 :وألن اجلهاد ال يمكن إال بآلة ،فيعترب القدرة عليها.
فإن كان اجلهاد عىل مسافة ال تقرص فيها الصالة ،اشرتط أن يكون واجدا للزاد ونفقة عائلته
يف مدة غيبته ،وسالح يقاتل به».
هذا إضافة لوجوب موافقة الوالدان إن كانا بحاجته ،والسالمة من العجز ،وغريها.
ثان ًيا :املجاهدون هناك بحاجة إىل املال واخلربات ،إضافة للرجل املدرب القادر عىل
استخدام السالح ،واحلاجة األكرب يف سورية هي لتوفري ما حيتاجه املقاتلون من سالح
ومتويل ،ال للمقاتلني ،فهم متوفرون بأعداد كافية.
كام ّ
أن العلم من رضوريات قيام األمم ،والواجب االستمرار يف حتصيل العلوم سواء
الرشعية أو التطبيقية ،مما حتتاجه األمة ،فاحلرب قد تطول ،والعلم إن مل حيصله شبابنا اآلن=
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ً
جاهل ال يستطيع حتمل أعباء بناء األمة وتشييد رصوح جمدها.
=فسنجد شع ًبا
قال تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾.
واهلل أعلم.
السؤال التاسع:
خريا ونفعنا بعلمكم عىل اإلجابة ،لكن هناك وقفات أريد أن أحتدث فيها
جزاكم اهلل ً
حرصا .
للتوضيح :وأنا اتك ّلم هنا عن واقعنا يف سورية
ً
ً
أول :أال يوجد فرق بني من يتعلم لكي جياهد بعلمه إن كان رشعيا او تطبيقيا وينفع
ِ
به املجاهدين و الذي يريد ان يتعلم يف تركيا وغريها لكي هيرب من اجلهاد او من أجل
مصلحة دنيوية والقسم الثاين هو الغالب عىل الشباب كام نعرف  .أي هل النية هلا دور هنا
حكم األول جماهد أم الثاين ما حكمه؟ مع العلم ليس لديه عذر وما حتدّ ثتم به عن نفقة
اجلهاد من سالح للمجاهد و نفقته متوفر باألغلب عندنا يف سورية
ثان ًيا :مع االعرتاف بحاجتنا للامل واخلربات لكن نحن يف سورية نحتاج الرجال اكثر من
ذلك وباستطاعتكم التأكد من قادة الفصائل وغريهم ً
فمثل عندنا يف محص املحارصة

حمرر ربعهم مصابني وكانوا بحاجة للرجال جدً ا
كان  1500جماهد حمارصين يف  13حي ّ
وأيضا
وليسوا متوفرون بأعداد كافية أبدً ا وهذه احلالة مل تكن يف محص املحارصة فقط ً .
مثال آخر وهو حالة الغوطة الرشقية ونداء جيش اإلسالم للشباب بالغوطة بأن يلتحقوا
بركب املجاهدين ضد ارتال النظام املدججة باآلالف وهذا ال يدل إال عىل نقص األعداد
عند املجاهدين .
ثال ًثا :اآلية الكريمة التي ذكرمتوها هل تط ّبق يف جهاد الدفع ام الطلب ام االثنني ؟
وهل تط ّبق يف حال ان أغلب شباب البلد عىل جبهات تركيا والسويد وأملانيا !!!
جواب املكتب العلمي:
ً
أن يتع ّلم َّ
الشخص فله ْ
أول :ما دام ّ
أن اجلها َد مل جيب عىل ّ
كل عل ٍم ناف ٍع للمسلمني يف
أمورهم الدّ ينيةِ ،من تصحيح عقائدهم واستقامة عباداهتم ،وهتذيب أخالقهم ،ويف حياهتم
الدّ نيوية لعامرة األرض ،وسدّ حاجات املجتمع يف خمتلف اجلوانب ،وإصالح شؤون=
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=البالد والعباد ،وك ّلام كان ذلك العلم أنفع لألمة يف العاجل واآلجل كان أوىل ،والسعي
(أحب الن ِ
ّاس إىل اهلل أنف ُعهم
لتع ّلمه أفضل ،وقد جاء يف حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام:
ُّ
للنّاس) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،453/12برقم .)13646
وليس ُّ
الشوط املذكورة ساب ًقا.
قادرا عىل اجلهاد والقتال ،أو تتوفر فيه ّ
كل النّاس ً
أن يقصدَ ّ
فأمرها عظيم ،واالهتامم هبا مهم ،وينبغي للمسلم ْ
بكل أعامله مقصدً ا
أ ّما النّ ّي ُةُ :
األجر والثواب؛ ّ
األمور بمقاصدها ،ويف احلديث املتّفق عليه:
ألن
حسنًا حتى يتح ّقق له
َ
ُ
(إنّام األعامل بالنّيات) ،كام يتأكد للطالب ْ
نفع األ ّمة ،ونرص َة املسلمني
أن ينووا بدراستهم َ
ُ
فأحوال
واملجاهدين ،ولكن ال يسوغ اهتا ُم غالبية النّاس بسوء ن ّيتِهم ،وفساد مقصدهم؛
تعليم النّاس أمور دينهم،
النّاس خمتلفة ،وأوضاعهم متعددة ،وليست واحدة ،فينبغي
ُ
وبيان فضل اجلهاد ،وأحكامه ،واحلث عليه  ،وترك تقدير أحوال النّاس إليهم .
بصحته يف بعض األحيان إال ّ
أن املناطق واألحوال
ثان ًيا :مع تقديرنا هلذا الكالم ،ومعرفتنا
ّ
ختتلف ،والذي نعلمه ِمن كالم عا ّمة قادة الكتائب أنفسهم ّ
أن احلاجة الكربى التي
تشرتك فيها مجيع املناطق هي املال الذي يمكن به رشاء السالح والعتاد ،وتوفري النفقات
واالحتياجات للمجاهدين الذين يضطر العديد منهم لرتك القتال ِمن أجل توفري أساسيات
احلياة ألهله وذويه.
ثال ًثا :هذه اآلية﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ مطلقة ،فتشمل اجلها َد بأنواعه ،إال ْ
يتعي اجلها ُد عىل
أن ّ
ٍ
حينئذ ،كام ّ
ّ
أن جها َد الدّ فع ال خيتلف عن جهاد ال ّطلب
الشخص بنفسه ،فال بدّ له ِمن النّفري
ِ
يف حاجة املجاهدين ملن يفيتهم من العلامء وطلبة العلم يف شؤون ومسائل القتال ،ونوازل
اجلهاد ،ويف حاجتهم كذلك لإلغاثيني واألطباء وغريهم ممّن ال يقوم اجلهاد إال هبم .
واهلل أعلم.
السؤال العارش :
هل وضع العراق يامثل الوضع السوري أم خيتلف؟ فالسنة يف العراق يقتلون منذ  13سنة
وال يوجد من يستقبلهم ،خاض العراقيون الدول رش ًقا وغر ًبا ولكنهم يعاملون بأسوأ
معاملة وينبذون ،وال حيق هلم البقاء واالقامة والعمل إال برشوط تكاد تكون تعجيزية=،
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=واآلن فتحت اهلجرة ،هل عىل السنة يف العراق ذنب إذا خرجوا؟ مع العلم أنه ليس مرح ًبا
هبم يف بلدهم ألهنم سنة!
جواب املكتب العلمي:
األحكام الواردة يف هذه الفتوى من أحكام اللجوء للدول غري اإلسالمية وأخذ جنسيتها
ال خيتص بالسوريني فقط ،بل هي أحكام رشعية تنطبق عىل أي بلد أو جمتمع يمر هبذه
الظروف.
واهلل أعلم.
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عدد ركعات صالة الرتوايح،
السؤال:

وختم القرآن فيها

(((

ِ
ٍ
ٍ
ِ
املساجد يف
بعض
اختالف املص ّلني يف
سابقة
سنوات
تكرر يف
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الت ِ
وخمالفة
بالبدعة،
اويح ،وحصل فيها اهتا ٌم
تتعلق
أمور
بصالة ّ
ُ
انفصال ِ
ِ
بعضهم ليص ّلوا وحدَ هم،
السن ِّة ،ور ّبام أ ّدى ذلك إىل
ّ
األمور هي:
وهذه
ُ

ِ
التاويح عىل إحدى عرش َة ركع ًة.
الزياد ُة يف
صالة ّ
 ِّ
الة يف الن ِ
 الرجوع للص ِاالنتهاء ِمن
ّصف ال ّثاين ِمن ال ّليل بعد
ّ ُ ّ

الت ِ
اويح.
ّ

ِ
ِ
الت ِ
القرآن فيها.
اويح ،والدّ عا ُء بختم
ختم
القرآن يف ّ
ُ -

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  30شعبان 1436هـ ،املوافق 2015/6/17م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،أ ّما بعدُ :
والسال ُم عىل
احلمدُ هللَّ ،
والصال ُة َّ
فصال ُة قيا ِم ال ّل ِ
يل ِمن ُسنن اهلدى التي ينبغي املحافظ ُة عليها ،وليس
ِ
ِ
ٍ
علامء الس ِ
ِ
خالف
وفقهاء األ ّم ِة ،عىل
لف،
لعددها قدْ ٌر حمدَّ ٌد الز ٌم عندَ
ّ
ِ
العدد سب ًبا للت ِ
جيوز ُ
ّفريق بني املسـلمني،
جعل
بينهم يف األفضل؛ فال ُ
الة يف الن ِ
أو االهتا ِم باالبتداع ،وال بأس بالرجو ِع إىل الص ِ
ّصف ال ّثاين ِمن
ّ
َ
ّ
ِ
ِ
ُ
القرآن ً
الت ِ
وبيان ذلك فيام
اويح،
كامل يف
ختم
الليل ،كام
صالة ّ
ُّ
يستحب ُ
ييل:

نن ال ّث ِ
أول :قيام ال ّل ِ ِ
الس ِ
ً
ابتة عن النَّبـي ﷺ ،والتي واظب عليها،
يل من ُّ
ُ

َ
بالت ِ
اويح.
ور َّغب فيها ،ومنه قيا ُم
رمضان الذي ُس ّمي بعدَ ذلك ّ
ِ
الغالب ِمن أحوالِه ،بل كان إذا
وكان يصليها إحدى عرش َة ركع ًة يف

شغله عن قيا ِم ال ّل ِ
مرض ّ
صل ِمن النّهار اثنتي عرشة
يل نو ٌم ،أو
وجع ،أو ٌ
ٌ
ِ
صالة ال ّل ِ
َ
ثالث
يل فيص ّليها
ركع ًة ،كام يف سنن النّسائي ،وقد يزيدُ يف
بأقل ِمن ذلكُّ ،
صل َّ
عرش َة ركع ًة ،ور ّبام ّ
وكل هذا سنّ ٌة.

ُ
َ
رمضان،
رسول اهللِ ﷺ يزيدُ يف
قالت عائش ُة ريض اهلل عنها( :ما كان
وال يف ِ
غريه عىل إحدى عرش َة ركع ًة)(((.
ٍ
ُ
رسول اهللِ
عباس ريض اهلل عنهام قال( :كان
الصحيحني عن ابن
ويف ّ

((( أخرجه البخاري ( ،53/2برقم  ،)1147ومسلم ( ،509/1برقم .)738
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يصل ِمن ال ّل ِ
َ
ﷺ ّ
ثالث عرش َة ركع ًة)(((.
يل
ٍ
وعن ِ
ِ
زيد ِ
رسول اهلل
خالد اجلهني  قال( :ألرمق َّن صال َة
بن

فصل ركعتني خفيفتني ،ثم ّ
ﷺ ال ّليل َةّ ،
صل ركعتني طويلتني طويلتني
ثم ّ
طويلتني ،ثم ّ
صل ركعتني،
صل ركعتني ،ومها دون ال ّلتني قب َلهامّ ،
ثم ّ
ثم ّ
صل
صل ركعتني ،ومها دون ال ّلتني قب َلهامّ ،
ومها دون ال ّلتني قب َلهامّ ،

َ
ثالث عرش َة ركع ًة)(((.
ثم أوتر ،فذلك
ركعتني ومها دون ال ّلتني قب َلهامّ ،
ٍ
ِ
إخبار ِّ
واحد ِمن ابن
كل
األحاديث
قال النّووي« :قال العلام ُء :يف هذه
ُ
ٍ
عباسِ ،
ٍ
خالد ،وعائش َة ريض اهلل عنهم بام شاهده ،...وذلك ملا
وزيد بن
الوقت له ،أو ِ
ِ
ضيقه ،إما بتطويل قراءتِه يف ِ
بعضها كام
ّفق ِمن اتّسا ِع
كان يت ُ
ّ
طول ِ
جاء ،أو ِ
مرض ،أو َ ِ
نومه ،أو ٍ
ٍ
كب ِس ٍّن»(((.
لعذر ِمن
َ
متفرقني،
ّاس يف عهد النَّبي ﷺ يص ّلون قيا َم
وكان الن ُ
رمضان أوزا ًعا ّ
املسجد ،فاجتمع النّاس عىل الص ِ
ِ
الة معه عدّ َة ٍ
ثم ّ
ليال،
صل النَّبي ﷺ يف
ّ
ُ
ّ
ِ
ثم تركها خشي َة ْ
خالفة أيب
األمر عىل ذلك يف
ُفرض عليهم ،وبقي
أن ت َ
ُ
ّ
ِ
ّاس
بكر،
عمر  الن َ
وصدرا من خالفة عمر ريض اهلل عنهام ،ثم مجع ُ
ً
ٍ
ٍ
َ
واحدة.
مجاعة
رمضان يف
عىل القيا ِم يف
((( أخرجه البخاري ( ،51/2برقم  ،)1140ومسلم ( ،508/1برقم )737
((( أخرجه مسلم ( ،531/1برقم )765
((( رشح النووي عىل مسلم (.)18/6
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قال عبدُ الرمحن بن ٍ
عمر ِ
بن اخل ّطاب ،
القاري:
عبد
ُ
ُّ
«خرجت مع َ
ّ
ِ
َ
متفرقونّ ،
الرج ُل
ّاس
ليل ًة يف
يصل ّ
ٌ
رمضان إىل املسجد ،فإذا الن ُ
أوزاع ّ
ِ
ِ
الر ُ
الر ُ
ّ
ّ
عمر ّ :إن أرى
جل
لنفسه،
هط ،فقال ُ
فيصل بصالته ّ
ويصل ّ
ٍ
ٍ
واحد ،لكان َ
يب
قارئ
مجعت هؤالء عىل
لو
ُ
ثم عزم ،فجمعهم عىل أ ِّ
أمثلَّ ،
ِ
بن ٍ
كعب .(((»

ِ
عمر بن اخلطاب
ثان ًيا :تعدَّ دت
ُ
الركعات التي مجع ُ
الروايات يف عدد ّ

ّاس عليها.
 الن َ

الصحايب السائب بن يزيد  ،وقد
والعمد ُة يف هذا الباب :ما رواه ّ

وايات عنه يف عدد الركعات:
الر
ُ
اختلفت ّ

ِ
يب
عمر ب ُن
اخلطاب أ َّ
* فروى عنه حممد بن يوسف أنّه قال« :أمر ُ
ٍ
اري ْ
أن يقوما للنّاس بإحدى عرش َة ركع ًة ،وقد كان
ب َن
ومتيم الدّ َّ
كعبً ،
طول ِ
باملئني ،حتى كنّا نعتمدُ عىل ِ
العيص ِمن ِ
القيام ،وما كنّا
القارئ يقرأ
َ
ُ
ّ
ِ
الفجر»(((.
ننرصف إال يف فرو ِع
ُ

* وروى عنه يزيدُ بن ُخصيفة -كام يف «مسند عيل بن اجلعد»،
ِ
ِ
عمر ِ
بن
طريقه
وأخرجه ِمن
البيهقي -أنّه قال « :كانوا يقومون عىل عهد َ
ُّ

((( صحيح البخاري ( ،45 /3برقم .)2010
((( موطأ مالك (.)115/1
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اخلطاب  يف ِ
ِ
َ
رمضان بعرشين ركع ًة»(((.
شهر
ٍ
كثري ِمن ِ
الروايتني ،ومحلوا َّ
رواية عىل
كل
وقد ّ
أهل العل ِم كلتا ّ
صحح ٌ
ٍ
ّووي ،والزيلعي ،واب ُن تيمية ،والعراقي،
حال خمتلفة ،منهم:
البيهقي ،والن ّ
ُّ

والسيوطي.
واب ُن حجر ،والعينيّ ،

ِ
األمر إحدى عرش َة ركع ًة ،وكانوا يطيلون
صالتم ّأو َل
وقالوا :كانت
ُ
فشق ذلك عىل ٍ
كثري ِمن املأمومني ،فخ ّففوا القيا َم ،وزادوا يف
القيا َم جدً اَّ ،
الركعات ،فأصبحت عرشين ركع ًة دون ِ
ُ
ولفظ األثرين يساعدُ عىل
الوتر،
هذا اجلمعِ؛ ففي األثر األول َّ
أن عمر  مجعهم عىل إحدى عرشة ركعة،

ويف الثاين أهنم كانوا يصلون يف عهد عمر  ،وليس فيه أنه مجعهم.

الروايتني ،فإهنم كانوا يقومون
قال البيهقي« :ويمكن
ُ
اجلمع بني ّ
ٍ
بثالث»(((.
بإحدى عرشةَ ،ثم كانوا يقومون بعرشين ،ويوترون
ِ
ِ
ٍ
باختالف
الروايات ممك ٌن
«واجلمع بني هذه
حجر:
وقال احلافظ اب ُن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
وحيتمل ّ
وختفيفها،
القراءة
تطويل
االختالف بحسب
أن ذلك
األحوال،
َ

فحيث ُي ُ
ُ
كعات ،وبالعكس»(((.
الر
ُ
طيل القراء َة تقل ّ

ُ
الت ِ
جيح بينها أو ختطئة
الروايات ُمقدَّ م عىل ّ
ومسلك اجلم ِع بني ّ

((( السنن الكربى للبيهقي ( ،699/2برقم )4289
((( السنن الكربى للبيهقي (.)699/2
((( فتح الباري (.)253/4
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بعضها.

ِ
ِ
ثال ًثا :اتفق عا ّم ُة ِ
واخللف عىل َّ
الت ِ
اويح
السلف
أن صال َة ّ
أهل العل ِم من ّ

الزياد ُة عليه أو النقص منهُّ ،
ويدل عىل
ليس هلا عد ٌد حمدّ ٌد بحيث ال جيوز ّ
الش ِ
ِ
عية:
ذلك مجل ٌة ِمن
األدلة ّ
أن ً
حديث ابن عمر ريض اهلل عنهامَّ :
ُ
رجل سأل النَّبـي ﷺ :كيف
-1
ٍ
صال ُة ال ّل ِ
بواحدة توتر
بح فأوتر
يل؟ فقالَ ( :مثنى َمثنى ،فإذا
َ
الص َ
خشيت ُّ
صليت)(((.
لك ما قد
َ

الس َ
فالنَّبـي ﷺ مل حيدّ د له عد ًدا مع ّ
وتأخري
ائل ال يعلم عد َدها،
أن ّ
ُ
الز ِ
ِ
ِ
ِ
احلاجة ال جيوزَّ ،
يادة.
فدل ذلك عىل
البيان عن وقت
جواز ّ

ِ
ّ -2
ذر:
شطر
الليل ،فقال أبو ٍّ
أن النَّبـي ﷺ قام بأصحابِه حتى ذهب ُ
الر َ
«لو ن َّف ْلتنا بقي َة ليلتِنا هذه»((( ،فقال له النَّبـي ﷺّ :
جل إذا قام مع
(إن ّ
ينرصف حسب له قيام ٍ
ليلة)(((.
اإلما ِم حتى
َ ُ
ُ
الزيادة يف الركعات ،ومل يضع
أقر النَّبـي ﷺ أبا ذر  عىل طلب ّ
فقد َّ
ٍ
جائزة لنهاه عنها،
غري
هلا حدّ َا ،ولو كانت الزياد ُة عىل ما فعله النَّبـي ﷺ َ
ِ
جواز ذلك.
وبي له عد َم
ّ

((( أخرجه البخاري ( ،24/2برقم  ،)990ومسلم ( ،516/1برقم .)749
يت بنا ِ
بقية ال ّل ِ
يل.
((( أي :لو زدتنا وص ّل َ

((( أخرجه أبو داود ( ،526/2برقم  ،)1375والنسائي ( ،83/3برقم .)1364
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ِ
ِ
ُ
الصحابة ريض اهلل
جريان
-3
الصالح منذ عهد ّ
السلف ّ
العمل لدى ّ
الز ِ
واشتهار ذلك بينَهم ،دون
يادة عن إحدى عرشة ركع ًة،
عنهم عىل ّ
ُ
ِ
ِ
ٍ
وفعله.
لقول النَّبـي ﷺ
فهمهم
نكري ،مما ِّ
يوضح َ
ٍ
ّاس وهم يص ّلون ثال ًثا وعرشين ركع ًة
عطاء قال:
فعن
ُ
«أدركت الن َ

بالوتر»(((.

بن ِ
ِ
عمر ِ
باملدينة يف ِ
وعن داو َد ِ
بن ٍ
عبد
ّاس
قيس قال:
ُ
«أدركت الن َ
زمن َ
ٍ
وأبان ِ
َ
َ
بثالث»(((.
عثامن يص ّلون ستًا وثالثني ركع ًة ،ويوترون
بن
العزيز،

َ
األمري ،وأراد ْ
وقال اإلما ُم ٌ
رمضان
نقص ِمن قيا ِم
مالك« :بعث إ َّيل
أن ُي َ
ُ
ِ
باملدينة -وهي تسع وثالثون ركع ًة بالوتر -فنهيتُه ْ
أن
ّاس
الذي يقومه الن ُ
األمر
ّاس عليه ،وهو
قلت له :هذا ما
ُ
ينقص ِمن ذلك شي ًئاُ ،
أدركت الن َ
َ
ُ
ّاس عليه»(((.
القديم الذي مل يزل الن ُ
ُ

الشافعي« :وليس يف ٍ
وقال اإلما ُم ّ
يشء ِمن هذا ِض ٌيق وال حدٌّ ُينتهى
ُّ

إليه؛ ألنّه نافل ٌةْ ،
أحب
السجو َد :فحس ٌن ،وهو
ُّ
(فإن أطالوا القيا َم وأق ّلوا ّ
إ َّيلْ ،
ّوع والسجو َد :فحس ٌن)»(((.
وإن أكثروا الرك َ
ِ
العلامء عىل ّ
أن صال َة القيا ِم ليس هلا
اإلمجاع الذي نقله عد ٌد ِمن
-4
ُ

((( مصنف ابن أيب شيبة (.)163/2
((( املرجع السابق.

((( املدونة (.)287/1

((( نقله البيهقي عنه يف معرفة السنن واآلثار (.)305/2
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عد ٌد حمدو ٌد:

املسلمني َّ
أن
خالف بني
األمر ،فال
قال اب ُن عبد الرب« :وكيف كان
َ
َ
ُ
وفعل ٍ
صال َة ال ّل ِ
ُ
ُ
وعمل ٍّبر،
خري،
يل ليس فيها حدٌّ حمدو ٌد ،وأهنا نافل ٌة،

َّ
استقل ،و َمن شاء استكثر»(((.
فمن شاء
َ

خالف أنّه ليس يف ذلك حدٌّ ال ُيزا ُد عليه
وقال القايض عياض« :وال
َ
وأن صال َة ال ّل ِ ِ
نقص منهَّ ،
والرغائب التي ك ّلام ِزيد
وال ُي ُ
يل من الفضائل ّ

فيها ِزيد يف األجر والفضل»(((.

وقال العراقي« :وقد اتّفق العلام ُء عىل أنّه ليس له حدٌّ حمصور»(((.

َ
وقال اب ُن تيمية« :كام ّ
رمضان مل يو ّقت النَّبي ﷺ فيه عد ًدا
نفس قيا ِم
أن َ

َ
مع ّينًا ،...و َمن ظ َّن َّ
رمضان فيه عد ٌد مو ّق ٌت عن النَّبي ﷺ ال ُيزاد
أن قيا َم
فيه ،وال ُينقص منه فقد أخطأ»(((.

ُ
ُ
واحلسان
الصحيح ُة
السيوطي« :الذي وردت به
األحاديث ّ
وقال ّ
ٍ
ٍ
َ
بعدد»(((.
ختصيص
والرتغيب فيه ِمن غري
رمضان،
األمر بقيام
ُ
ُ
ِ
ِ
الت ِ
اويح ِمن
عدد
الزيادة يف
ركعات ّ
وعليه :فال وج َه العتبار ّ
((( التمهيد (.)70/21

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم (.)82/3
((( طرح التثريب (.)50/3

((( جمموع الفتاوى (.)272/22

((( املصابيح يف صالة الرتاويح ص (.)14
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بالبدعة مل يسبق يف كال ِم ٍ
ِ
ِ
ِ
أحد
املخالف يف ذلك
فرمي
اإلحداث يف الدّ ين،
ُ
ِمن أهل العلم مع تطاول القرون.
ِ
ِ
وال جيوز ُ
الت ِ
اويح ِمن املسائل التي تؤ ّدي
مسألة
جعل
العدد يف صالة ّ
ِ
ِ
ِ
االخـتالف عـىل اإلمـام،
القلـوب ،أو
واالفـرتاق ،وتنافر
إىل التّنـاز ِع

ٍ
بجامعة ،أو مسجد دون بقية املسلمني ،بل هو ِمن االبتدا ِع
أو االنفصال
ِ
يف الدّ ِ
وتفريق مجاعة املسلمني.
ين،

اإلنكـار عىل َمن اقتصـر عىل إحـدى عشـر َة ركعـ ًة،
كام أنه ال جيوز
ُ
َ
سبيل املؤمنني ،فكام َّ
أن
اعتباره ِمن املحدثات التي ختالف
وال يسو ُغ
ُ
االقتصار عليها ،ويف ٍّ
كل
الزياد َة عىل إحدى عرش َة ركع ًة جائزةٌ ،فكذلك
ُ
خري.
ٌ

ِ
ِ
ّاس سع َة ذلك بأقواهلم
وأئمة املساجد أن يع ّلموا الن َ
وعىل طلبة العل ِمّ ،
ِ
ِ
وطول القراءة؛
الركعات،
وأفعالمّ ،
وينوعوا يف صالهتم أحيانًا بني عدد ّ
ّاس َّ
جر فيه.
ليعلم الن ُ
األمر ال َح َ
أن َ

ِ
ِ
ِ ِ
اجتهادات ِ
كعات يف
الر
أهل العل ِم يف
راب ًعا :تنوعت
ُ
األفضل من عدد ّ

قيا ِم ال ّل ِ
َ
األفضل يف ذلك عرشون ركع ًة َ
مجهورهم إىل ّ
دون
أن
يل ،فذهب
ُ

الصحابة ،وجرى عليه ُ
استقر عليه ُ
عمل
األمر الذي
الوتر؛ ألنّه
حال ّ
ّ
ُ
السنني.
مر ّ
املسلمني عىل ّ

َ
آخرون إىل ّ
َ
األفضل إحدى عرش َة ركع ًة مع الوتر؛ ألنّه
أن
وذهب
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ِ
أغلب األوقات.
الذي اختاره النَّبـي ﷺ لنفسه يف

َ
غريهم إىل ّ
ست وثالثون ركع ًة دون الوتر؛ ألنّه
أن
األفضل ٌّ
وذهب ُ

عمل ِ
استقر عليه ُ
ّابعني وبعدَ ه.
الذي
أهل املدينة يف زمن الت َ
ّ
القراءة ِ
ِ
بحسب ِ
ِ
ّ
األقرب ّ
وق َصها ،فصال ُة
طول
أن ذلك خيتلف
ولعل
َ

النَّبـي ﷺ كانت إحدى عرش َة ركع ًة مع التّطويل يف القراءة ،كام قالت
(يصل أرب ًعا ،فال ْ
ّ
تسل عن حسنِه ّن وطوهل ّن،
عائش ُة ريض اهلل عنها:
ِ
وطول ّن ،ثم ّ
ثم ّ
يصل ثال ًثا)((( ،ويف
يصل أرب ًعا ،فال تسل عن حسنه ّن
ّ
يرفع
رواية للبخاري( :ويسجدُ بقدْ ِر ما يقر ُأ أحدُ كم مخسني آي ًة قبل أن َ
رأسه)((( ،وكذلك كانت صال ُة الص ِ
حابة حينام كانوا يص ّلون إحدى
ّ
َ
ِ
الفجر.
قرب
عرشة ركع ًة ،كانوا يقرأون باملئني ،وال ينرصفون إال َ
ِ
استطاع أن ّ
ّطويل واخلشو ِع فهو
يصل إحدى عرش َة ركع ًة مع الت
فمن
َ
َ

ُ
األفضل يف ح ّقه.

وأما مع التّخفيف يف القراءة والص ِ
َ
ُ
أطول
فاألفضل ما كان
الة،
ّ
ّ
الصحاب َة انتقلوا إىل العرشين حني مل ُي ِ
ّاس َ
زمنًا؛ ّ
طول القيا ِم
طق الن ُ
ألن ّ

ِ
تعويضا عن
الركعات؛
باإلحدى عرشةَ ،فخ ّففوا القراءةَ ،وأكثروا ِمن
ً
ِ
طول القيا ِم.
((( أخرجه البخاري ( ،53/2برقم  ،)1147ومسلم ( ،509/1برقم .)738
((( أخرجه البخاري ( ،25/2برقم .)994
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ِ
ِ
ُ
أحوال املص ّلني ،فإن
باختالف
«واألفضل خيتلف
قال اب ُن تيمية:
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٌ
وثالث بعدَ ها
ركعات
بعرش
لطول القيا ِم فالقيا ُم
احتامل
كان فيهم
ُ
َ
األفضل .وإن
رمضان وغريه -هو
كام كان النَّبي ﷺ يصيل لنفسه يفُ
أكثر
كانوا ال حيتملونه فالقيا ُم بعرشين هو
األفضل ،وهو الذي يعمل به ُ
ِ
ِ
ٌ
وغريها
بأربعني
األربعني ،وإن قام
العرش ،وبني
وسط بني
املسلمني؛ فإنه
َ
َ

ٍ
ِ
واحد ِمن
غري
جاز ذلك ،وال ُيكره يش ٌء من ذلك ،وقد َّ
نص عىل ذلك ُ
ِ
وغريه»(((.
األئم ِة ،كأمحدَ
ّ

ِ
الت ِ
اويح إىل حدٍّ ُي ُّل بسالمة القراءة ،وطمأنينة
اإلرساع يف
وأ ّما
صالة ّ
ُ
األركان ،واألذكار املرشوعة :فهو حمرم مذمومِ ،
ومن العبث الذي قد
ٌ
ّ ٌ
ِ
عدد ٍ ِ
يؤدي لبطالن الصالة ،واحلرص عىل ٍ
عذرا
ُ
ّ
الركعات ليس ً
معي من ّ
ّ
ٍ
خري
هلذا اإلخالل ،فصالة ركعتني ،أو أرب ًعا بتؤدة ّ
ومته ٍل وتفك ٍّر فيام يقرأ ٌ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
الصالة.
كثرية ُي ُّل فيها
ركعات
ِمن
ويفو ُت فيها املقصو َد من ّ
بالواجبّ ،
ِ
عمل الن ِ
خامسا :ما جرى عليه ُ
املساجد ،ال سيام يف العرش
ّاس اليو َم يف
ً
يل مجاع ًة ،بعدَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آخر ال ّل ِ
الت ِ
اويح يف
أداء
صالة ّ
األواخر من العودة ّ
للصالة َ
ِ
بعضهم بـ(التَّعقيب) ،و ُيطلق عليه
ّأو ِل
يسميه ُ
الليل :ال َ
بأس به ،وكانوا ّ
ّهجد).
اآلن (الت ّ

ِ
ْ
للصالة ،أو ّ
خري
وإن مل َي ُعد ّ
صل يف بيته وحدَ ه ،أو بأهل بيته فهو ٌ

((( جمموع الفتاوى (.)272/22
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أيضا ،فقد كان النَّبي ﷺ جيتهد يف العرش األواخر ما ال جيتهدُ يف غريها.
ً
ِ
ِ
ِ
َ
معروف
رمضان
األواخر ِمن
العرش
ركعات قيا ِم ال ّليل يف
والزياد ُة يف
ٌ

عصور متقدّ ٍ
ٍ
ٍ
إنكار ِمن أهل العلم ،فقد روى اب ُن أيب شيب َة
مة دون
ِمن
ِ
عن سعيد بن جبري :أنه كان ّ
ست
يصل ِمن ّأول
الشهر إىل عرشين ليل ًة َّ
ٍ
ٍ
ركعات.
أربع
تروحيات ،فإذا دخل
العرش زاد تروحي ًة .والرتوحي ُة عندهم ُ
ُ
ٍ
َ
أنس
رمضان :عن
وقد أخرج اب ُن أيب شيب َة يف باب التّعقيب يف
ِ
ٍ
رش
 قال( :ال َ
بأس به ،إنّام َيرجعون إىل خري يرجونه ،ويربءون من ٍّ
خيافونه)(((.
قال اب ُن قدام َة« :فأ ّما التعقيب -وهو ْ
أن ّ
الت ِ
اويح نافل ًة
يصل بعدَ ّ
ٍ
بأس
أخرى مجاع ًة ،أو يصيل
الرتاويح يف مجاعة أخرى -فعن أمحدَ  :أنه ال َ
َ

ُ
به ،..ونقل حممد بن احلكم عنه الكراه َة ،إال أنّه ٌ
والعمل عىل
قديم،
قول ٌ
ما رواه اجلامع ُة»(((.

لك ْن إن عزم عىل القيا ِم ِمن آخر ال ّل ِ
يل فال ّ
األو ِل؛
الوتر يف القيا ِم ّ
يصل َ
حلديث ِ
آخر صالتِكم بال ّل ِ
وترا)(((،
يل ً
ابن عمر ريض اهلل عنهام( :اجعلوا َ
ْ
وإن َّ
األو ِل فال ُيعيدُ ه يف القيا ِم ال ّثاين؛ حلديث طلق بن
الوتر يف القيا ِم ّ
صل َ
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،167/2برقم .)7733
((( املغني (.)607/2

((( أخرجه البخاري ( ،25/2برقم  ،)998ومسلم ( ،517/1برقم .)751
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تران يف ٍ
عيل ( :ال ِو ِ
ليلة)(((.
ِ
ِ
القراءة ما ُيزئ يف ِ
صالة ال َّل ِ
الصلوات
يل ِمن
سادساُ :يزئ يف
سائر ّ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
التاويح يف ِ
قول عا ّمة
القرآن يف
ختم
صالة ّ
باتّفاق الفقهاء ،و ُيستحب ُ
َ
جلربيل بالقرآن
الصحيحني ِمن معارضة النَّبـي ﷺ
أهل العلم؛ ملا ثبت يف ّ
َ
رمضان.
يف

َ
َ
رمضان ،فأمر
القرا َء يف
وعن أيب
عمر ّ 
عثامن النّهدي قال« :دعا ُ

َ
أرسعهم قراء ًة ْ
مخسا وعرشين آية ،والبطي َء
أن يقرأ ثالثني آي ًة،
والوسط ً
َ
عرشين آي ًة»(((.
َ
«السن ُة ْ
ِ
الرتاويح ،وذلك فيام قاله
مر ًة يف
خيتم
قال
القرآن ّ
أن َ
الكاساينّ :
ُّ
َ
عمر  فهو ِمن باب الفضيلة ،وهو ْ
القرآن
خيتم
أن َ
أبو حنيف َة ،وما أمر به ُ
ُ
فاألفضل ْ
أن يقرأ اإلما ُم
مرتني أو ثال ًثا ،وهذا يف زماهنم .وأ ّما يف زماننا
ّ
ِ
ِ
ِ
تنفري
والكسل ،فيقرأ قدْ َر ما ال
الرغبة
ُ
عىل حسب حال القو ِم من ّ
يوجب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اجلامعة؛ ّ
القراءة»(((.
تطويل
أفضل ِمن
اجلامعة
تكثري
ألن
القو ِم عن
َ
ٍ
ستحب ْ
ِ
سمع
ختمة يف
نقص عن
وقال البهويت« :و ُي
الرتاويح؛ ل ُي َ
أن ال َي َ
ُّ
ٍ
ِ
ستحب ْ
ختمة كراهي َة املش ّق ِة
أن يزيدَ اإلما ُم عىل
القرآن ،وال ُي
مجيع
ُّ
ّاس َ
الن َ
((( أخرجه أبو داود ( ،67/2برقم  ،)1439والرتمذي ( ،333/2برقم ،)470
والنسائي ( ،229/3برقم .)1679
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (.)162 /2
((( بدائع الصنائع (.)289/1
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عىل َمن خل َفه»(((.

يراعي َ
حال املأمومني ،وال جيوز ْ
فعىل اإلما ِم ْ
أن يكون اإلما ُم من ِّف ًرا
أن
َ

للن ِ
ّاس ،ف ُي َ
يشق عليهم ،ويظ َّن أنه ْ
إن مل يفعل ذلك
الصال َة حتى َّ
طيل هبم ّ
ِ
ِ
أن ير ّغب النّاس يف الص ِ
فقد أساء! بل األوىل له ْ
برشط
بتخفيفها
الة ،ولو
ّ
َ
َ
فل ْن يصيل النّاس صال ًة خفيف ًة تام ًة خري ِمن ِ
ترك ٍ
تكون تا ّم ًةَ ،
َ
ْ
كثري
أن
ُ
َّ
ٌ
َ
منهم للص ِ
الة مع اإلما ِم .
ّ
ِ
َ
مرتني يف
الرجل يقرأ
«سئل أمحدُ بن حنبل عن
القرآن ّ
قال أبو داو َدُ :
ّاس؟ قال :هذا عندي عىل قدْ ِر نشاط القو ِمَّ ،
َ
وإن فيهم
رمضان يؤ ُّم الن َ

العم َل»(((.
َّ

سابعا :مل يثبت يف ِ
ِ
القرآن يش ٌء مرفوع إىل النَّبـي ﷺ ،لكنّه
دعاء ختم
ً
صح ِمن فعل ِ
َ
القرآن مجع أه َله وولدَ ه،
أنس بن مالك  ،فكان إذا ختم
َّ

ودعا هلم(((.

وتبعه عىل ذلك مجاع ٌة ِمن التابعني ،وعد ٌد ِمن أهل العلم املعتربين:
ٍ
ٍ
لرجل« :إنام دعوناك أنّا أردنا
جماهد :أنّه قال
ارمي عن
فقد أخرج الدّ ُّ
ِ
القرآن ،وإنه بلغنا ّ
َ
ْ
القرآن» ،فدَ عوا
ستجاب عند خت ِم
أن الدعا َء ُي
نختم
أن
ُ
َ
((( كشاف القناع (.)59/3

((( مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود ص (.)63

((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( ،140/1برقم ).
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ٍ
بدعوات(((.

نص ِ
اإلما ُم َأمحدَ رمحه عىل الدُّ َعاء عقيب
وقال اب ُن القيم« :وقد َّ
ِ
ِ
ٍ
الر ُ
جل ال ُق َ
جيمع
رآن َأن
حرب:
رواية
اخلتمة...قال يف
َ
ُّ
أستحب إِذا ختم ّ

َأه َله ويدعو»(((.

ِ
القرآن خارج الصالةِ ،من غري
بأس بالدّ عاء عند خت ِم
وعىل ذلك فال َ
ٍ
ٍ
بدعاء ّ ٍ
طريقة حمدّ دة.
معي ،أو
أن ُيلتزم يف ذلك
الة :فلم يرد فيه يشء عن النَّبي ﷺ ،وال عن ٍ
داخل الص ِ
أحد
وأ ّما
َ ّ
ٌ
منقول عن ٍ
ٌ
عدد ِمن أهل
ِمن صحابتِه ،وال عن أحد ِمن التّابعني ،غري أنّه

وسفيان ِ
عمل ِ
بن عيين َة ،وجرى عليه ُ
َ
أهل مك َة،
العلم ،كاإلمام أمحد،
ِ
ِ
البرصة.
وأهل

ِ
ِ
أن ال َي َ
نختاره يف ذلك ْ
خاصا،
والذي
الصالة دعا ًء ً
عل خلتم القرآن يف ّ
ُ
ِ
بل ّ
الصالة ،وإن شا َء جعله يف دعاء القنوت ،وزاد فيه
يؤخره إىل ما بعدَ
خلتم القرآن ،دون أن يلتزم يف ذلك دعا ًء معينًا ،كالدّ عاء املنسوب إىل
بعض األئمة.

وحيرص عىل اختيار األدعية املأثورة ِمن القرآن أو السنة ،أو غريها
ُ
ِ
وطلب الت ِ
ِ
ِ
ّوفيق
املغفرة ،واالستعاذة ِمن الفتن،
كطلب
ِمن األدعية النّافعة

((( أخرجه الدارمي يف سننه ( ،2184/4برقم . )3525
((( جالء األفهام ص (.)402
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لفهم القرآن الكريمِ ،
ف
وحفظه والعمل به ،ونحو ذلك ،ويتجنّب التك ّل َ
َ
املبالغ فيها.
يف الدّ عاء ،واإلطالة

ِ
اإلنكار عىل اإلما ِم
القرآن مرشو ًعا فليس له
و َمن رأى دعا َء خت ِم
ُ

الذي ال يدعو به ،وال أن ُيلزمه باإلتيان به ،و َمن مل َيره مرشو ًعا فال يرتك
خلف اإلمام الذي يدعو به؛ َّ
ألن هذا الدعا َء ِمن املسائل التي
الصال َة
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
اختلف فيها ُ
اخلالف
بسبب
االجتهاد ،وعدم الصالة خلف األئمة
أهل
ِ
أن َ
الصالح ،كام َّ
ترك
السلف ّ
الفقهي يف بعض أفعال ّ
الصالة خمالف هلدي ّ
ِ
الص ِ
ِ
اجلامعات ،فال ينبغي
ويفرق
الة مما يورث يف الن
ّفوس ّ
ّ
الضغائ َنّ ،
املصري إليه.

يتقبل ِمن الصائمني صيامهمِ ،
أن َ
نسأله سبحانه وتعاىل ْ
ومن القائمني
ّ
َ
ِ
قيا َمهمْ ،
والقادر عليه،
سبيله ،إنّه و ُّيل ذلك
وأن ينرص املجاهدين يف
ُ
رب العاملني(((.
واحلمد هلل ِّ

((( سؤال عن الفتوى:
كان األوىل بكم وأنتم أصحاب التأصيل األخذ بحديث عائشة أن الرسول  ما كان يزيد
عن إحدى عرش يف قيام الليل ،وهو األصل والواجب اتباعه مهام أتى من بعده من أقوال،
وقد أولت زيادة الركعات إىل إطالة القراءة ،وهو تأويل باطل ،وإن تم ،وال يمكن أن يكون
عىل عهد الصحابة ،هم أشد الناس اتبا ًعا للنبي  ،هدانا اهلل مجي ًعا إىل املنهج القويم منهج
ما كان عليه صىل اهلل و أصحابه.
جواب املكتب العلمي:
احلمدُ هلل  ،وبعد:
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ِ
شك َّ
=فال ّ
أصول
ّبي  وأصحا ُبه يف
املنهج
أن
َ
القويم -كام ذكرت -هو ما كان عليه الن ُّ
َ
ِ
النبي  وأصحا ُبه يف هذه املسألة؟
الدّ ين وفروعه ،ولكن ما هو الذي كان عليه ّ
ملعرفة ذلك يمك ُن مالحظ ُة التايل:
أن النّبي  ر ّغب يف قيا ِم ال ّل ِ
ً
أولّ :
السالم ،وأطعموا
يل عمو ًما ،فقال( :يا أهيا النّاس ،أفشوا ّ

ال ّطعام ،وص ُّلوا بالليل والنّاس نيام ،تدخلوا اجلن َة بسالم) أخرجه ابن ماجه (،360/2
َ
خصوصا فقالَ ( :من قام رمضان إيامنًا واحتسا ًبا،
رمضان
برقم  ،)1334ور ّغب يف قيام
ً
ُغفر له ما تقدّ م ِمن ذنبه) رواه البخاري ( ،16/1برقم  ،)37ومسلم ( ،523/1برقم
ُ
ّ
ثم ّ
مقدار
وصل أصحا ُبه ،ومل يثبت عنه أنّه ّبي هلم
رسول اهلل  بال ّليل،
صل
َ
ّ .)759
الرفيق األعىل.
الركعات التي يقومون هبا ،حتى انتقل إىل ّ
ثم بعد وفاته بمدّ ة طويلة يأيت أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الذي ُولد يف أواخر خالفة
ّ
ّ
ربه عن
عثامن  ليسأل أ ّم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها عن صالة النبي  بالليل ،فتخ ُ
َ
رمضان ،وال غريه عىل إحدى عرشة ركعة ،فكيف
حاله اخلاصة يف بيتِه ،وأنّه ما كان يزيد يف
اعتبار هذه اجلملة التي صدرت ِمن أم املؤمنني بعد وفاة النبي  بنحو ثالثني سنة،
يمكن
ُ
أو أكـثر دال ًة عىل حتريـم الزيـادة عن هـذا العدد؟ مع ّ
الصـحابة،
أن هذا
األمر غـاب عن ّ
َ

بعض التابعني؟
أو معظمهم مد َة حياة النبي  ،وبعد وفاته حتى سأل عنه ُ
ِ
ِ
النبي  ألصـحابه وأل ّمته بيانًا عا ًّما
لصـالة
فلو كان
الليل حدٌّ ال ُ
جتوز الزياد ُة عليه لب ّينه ّ
ِ
ّ
بعض َمن يسأل
لبس فيه،
وحلذرهم من الزيادة عىل ذلك احلدّ  ،و َلـام تركهم حتى يأيت ُ
ال َ
ِ
عن حاله اخلاصة يف بيته.
ِ
الرجل الذي جاء َيسأل عن صالة ال ّليل ،وهو جيهل كيفيتَها
ثان ًيا :ذكرنا يف الفتوى حديث ّ
فبي له كيفيتَها،
يبي له ما حيتاجه يف عبادتهّ ،
وعد َدها ،ومعلو ٌم أنه جيب عىل النّبي  أن ّ
وأمره أن يصيل مثنى مثنى حتى إذا خشـي الصبح أوتر ،فجـعل عد َدها مطل ًقا مهـام زاد،
وال خيفى أن َمن يقوم الليل حتى يطلع الصبح يزيد عن إحدى عرشة ركعة يف الغالب ،ومع
حيذره النبي ِ من الزيادة عىل ٍ
عدد معلو ٍم ،واتفق العلام ُء عىل ّ
ذلك مل ّ
تأخري البيان عن
أن
ّ
َ
الز ِ
ِ
يادة
وقت
احلاجة ال جيوز ،فلامذا ُندر داللة هذه احلديث وما جاء يف معناه عىل جواز ّ
ِ
=
مع وضوحها ؟!.
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= ثال ًثاّ :
نفسه ،كام ثبت ِمن حديث
أن ّأو َل َمن زاد عىل إحدى عرش َة ركع ًة هو النّبي ُ 
ابن عباس ريض اهلل عنهام يف الصحيحني ،وحديث زيد بن خالد اجلهني  يف صحيح
أيضا ِمن حديث عائشة ريض اهلل عنها فيام رواه البخاري (،57/2
مسلم ،بل ثبت ذلك ً
ُ
َ
ثم ّ
رسول اهلل ّ 
يصل إذا
يصل بالليل
برقم  )1170عنها قالت( :كان
ثالث عرش َة ركع ًةّ ،
أن َ
بح ركعتني خفيفتني)ّ ،
فدل ذلك ّ
بالص ِ
غري دقيق،
سمع النّدا َء ُّ
محل هذا النّفي عىل ظاهره ُ
ِ
ِ
يتعي ُ
محل النّفي الوارد يف احلديث عىل غالب األحيان ،ال مجيعها.
بل ّ
الصحيحة التي تُثبت زياد َة النّبي  يف صالة
راب ًعا :أنّه لو ُفرض عد ُم ورود هذه األحاديث ّ
ِ
ُ
حتريمها ،واملن ِع
للزيادة عىل
ال ّليل عىل إحدى عرش َة ركع ًة ،ملا جاز
االستدالل برتك النبي ّ 
منها مع ثبوت األد ّل ِة التي ّ
تدل عىل أنّه ليس لصالة الليل حدٌّ تنتهي إليه.
ِ
الواجب ْ
خامساّ :
املسألة ،وليس ِمن
احلكم ِمن جمموع أحاديث النّبي  يف
أن يؤخذ
أن
َ
ُ
ً
ِ
ٍ
حديث واحد نفهمه بعيدً ا عن تطبيق النبي  ،وفهم صحابته ،وتابعيهم من أهل العلم ،
ِ
ِ
ُ
كمن يبيح ربا الفضل
فحال الذي يمنع من الزيادة عىل إحدى عرشة ركعة هبذا احلديث َ
بحديث أسامة ( :ال ربا إال يف النسيئة) رواه البخاري ( ،74/3برقم  ،)2178ومسلم

الصحيحني ،وإمجاع
( ،1217 /3برقم  ،)1596مع ثبوت أحاديث حتريم ربا الفضل يف ّ
األمة عىل حتريمه.
ّبي  ال يرفع
وكمن يمنع َ
رفع اليدين يف الدّ عاء بحديث أنس بن مالك  قال( :كان الن ُّ
َ
ٍ
ِ
يديه يف يشء من دعائه إال يف االستسقاء) رواه البخاري ( ،32/2برقم  ،)1031ومسلم
ِ
بعض
( ،612 /2برقم  ،)895مع تواتر
أحاديث رفع اليدين يف غري االستسقاء ،وإذا كان ُ
أهل العل ِم قد مجع بني هذه األحاديث املتواترة وحديث أنس  بحمل النّفي يف حديث
أنس  عىل نفي الرفع املبالغ فيه لليدين؛ ً
أخذا بقول أنس يف احلديث نفسه( :فإنه كان
تأويل ٌ
ٌ
بعضهم وا ّدعى ّ
باطل! ،وأنّه
أن ذلك
بياض إبطيه) فر ّبام جاء ُ
يرفع يديه حتى ُيرى ُ
جيب الرجوع إىل األصل ،وهو حديث ٍ
والسبب يف هذا الفهم اخلاطئ ُ
أخذ
أنس ،!
ُ
ٍ
ٍ
ورضب بقية األحاديث واألدلة وأقوال أهل العلم به!
واحد،
حديث
احلك ِم ِمن
ُ
سادساّ :
مر أربعة عرش قرنًا مل َيفهموا ِمن حديث عائشة ريض
أن علام َء األمة املعتربين عىل ّ
ً
ِ
ً
=
الزيادة عىل إحدى عرش َة ركعة.
اهلل عنهام
حتريم ّ
َ
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ِ
ُ
صالة ال ّليل فإنه جاء
حديث عائش َة ريض اهلل عنها بيانًا الز ًما لكيفية
= ساب ًعا :أنّه إذا كان
ِ
ُ
رسول اهلل  يزيد يف
ببيان العدد ،وتوضيح صفة ذلك العدد ،حيث قالت ( :ما كان
َ
رمضان ،وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركع ًة ،يصيل أرب ًعا ،فال تسل عن حسنه ّن وطوهل ّن،
ِ
ُ
ثم ّ
بالعدد
األخذ
ثم يصيل ثال ًثا) ،فلامذا يكون
يصل أرب ًعا ،فال تسل عن حسنه ّن وطوهل ّنّ ،
ِ
ُ
غري الز ٍم؟!.
الز ًما،
واألخذ بصفة ذلك العدد من التطويل َ
فإن قيلّ :
ألن األدل َة األخرى د ّلت عىل عدم وجوب التطويل ،ف ُيقال :وكذلك األدلة
ألن َ
األخرى د ّلت عىل عدم وجوب التق ّيد بالعدد ،وإن قيلّ :
أهل العلم اتفقوا عىل عدم
وجوب التطويل ،ف ُيقال :وكذلك اتفقوا عىل عدم املنع ِمن الزيادة ،فام كان جوا ًبا عن
جواب عن وجوب التق ّيد بالعدد.
بالصفة فهو
ٌ
وجوب التق ّيد ّ
ثامنًاّ :
منترش،
ظاهر
أمر
أن ّ
ٌ
الصحابة كانوا يص ّلون يف زمن عمر  بعرشين ركعة ،وهذا ٌ
ٌ
ِ
ٍ
ِ
بمن
ومل ُين َقل من أحد منهم
إنكار لذلك ،فكان إمجا ًعا منهم عىل جواز الزيادة ،وال عرب َة َ
ٌ
ثابت عند عا ّمة ِ
َ
أهل
الصحابة.
خيالف
عمر  بعرشين ركعة ٌ
ُ
اتفاق ّ
وصالتم يف عهد َ
العلم ،وال ُيعلم أحدٌ ض ّعفه قبل العرص احلارض .
تاس ًعا :ذكرنا يف الفتوى اإلمجاع الذي تتابع ُ
أهل العلم عىل حكايته يف جواز الزيادة يف

ركعات صالة الليلّ ،
وأن النّبي  مل حيدّ فيه حدً ا ال جتوز الزياد ُة عليه ،فام هو املنهج القويم
بعد فعل النبي  ،وإمجاع صحابته ،وإطباق علامء أ ّمته؟!.
تعليق عىل بعض ما ورد يف كالمك:
وهذا
ٌ
 أ ّما قولك عن تكثري الركعات وختفيف القراءة “ :هو تأويل باطل”.ٍ
الشعي َة ِمن ِ
ُ
فنقول :الت ُ
حجة ،وأ ّما املعنى
الباطل هو الذي ُيصاد ُم الن
ّأويل
ّصوص ّ
غري ّ
َ
الذي ذكرناه ِ -من ّ
ثم
أن الصحاب َة كانوا يقومون ّأو ًل بإحدى عرشة ركع ًة مع التّطويلّ ،
ِ
طريق سلكه ُ
ً
أهل العلم يف
تأويل ،بل هو
القراءة -فليس
قاموا بعرشين ركع ًة مع تقليل
ٌ
ِ
اجلم ِع والت ِ
املقرر ّ
ِ
الرتجيح،
اجلمع مقدّ ٌم عىل
أن
َ
ّوفيق بني اآلثار ال ّثابتة عن ّ
الصحابة ،ومن ّ
ِ
ِ
ُ
وإمهال اآلخر ،وهذه الطريق ُة يف اجلمع تتابع
بأحدمها،
والعمل بالدّ ليلني أوىل ِمن العمل
أهل العل ِم ِمن غري ٍ
نكري منهم ،فوص ُفها بـ”التأويل الباطل” ليس يف حم ّله ،بل ُ
عليها ُ
قول
ِ
ِ
ذلك بعد معرفة ّأنا طريق ُة ِ
الصحابة ُيعترب من=
أهل العل ِم يف اجلمع بني اآلثار الواردة عن ّ
271

فتــاوى الثــورة الســورية

ِ
اجلرأة املذمومة ،والتن ّقص ملكانة العلامء.
=
 وقولك عن الزيادة “وال يمكن أن يكون عىل عهد الصحابة وهم أشد الناس اتبا ًعاللنبي .”
ٍ
ِ
الصحابة ،لكن ما قيم ُة
فنقول :قد ينفي املر ُء ما يريدُ  ،ويزعم عد َم إمكان وقو ِع يشء يف عهد ّ
ٍ
صحيحة ،وكان عا ّم ُة ِ
أهل العل ِم
هذا النّفي ،وذلك اإلنكار إذا كان ما نفاه مرو ًيا بأسانيدَ
ِ
وقوعه ً
فعل ،فهل يتّفق هذا النفي مع منهج ما أنا عليه وأصحايب؟!
متّفقني عىل
 قولك“ :و تركتم الناس حيارى ال يعلمون الصح واخلطأ .و كألوان توسيع الفرجارلقبول كافة االختالفات و لو عىل حساب األصل”.
نقول :يف كالمك أمران:
ِ
أوهلام :هل نفهم ِمن كالمك أنّه ال بدّ من األخذ وااللتزام بأحد العددين يف صالة الرتاويح
إ ّما إحدى عرشة ركعة ،وإ ّما عرشين ركعةّ ،
واآلخر
موافق للسنة،
صواب
وأن أحدمها
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
خمالف للسنّة ؟!
خطأ
ٌ
فإن كان هذا مقصو َدك بالكالم فنو ّد أن نبني لك َ
خطأ تصورك ،فصال ُة إحدى عرشة ركع ًة،
أو عرشين ،أو أكثر أو ّ
موافق للرشيعة ،وليس يف يشء ِمن ذلك يش ٌء
صواب حس ٌن
أقل ك ّله
ٌ
ٌ
ِ
خمالف للسنّة ،كام ب ّينه ُ
أهل العلم ،بل ُحكي االتفاق عىل ذلك ،ونقلنا شي ًئا من ذلك
مكروه
ٌ

يف الفتوى .
أيضا ما ّ
يدل عىل قبول ّ
ثانيهام :ليس يف كالمنا ما ّ
يدل عىل
كل اختالف ،كام أنه ليس فيه ً
ٍ
رفض ّ
اختالف ،وذلك ّ
أن االختالف الواقع بني املسلمني ليس عىل درجة واحدة:
كل
ِ
التشهدات يف
مجيع الوارد فيه صوا ًبا ،كاخلالف يف أنواع
تنو ٍع يكون
 فمنهُ
ّ
ُ
اختالف ّ
خمريا فيه
الصالة ،واخلالف يف أدعية االستفتاح ،واخلالف يف القراءات ،فيكون املك ّل ُ
ف ً
خيتلف ُ
أهل العلم يف التفضيل بني أنواعه ،فال خيرجه ذلك ع ْن
بأخذ ما شاء ِمن الوارد ،وقد
ُ
تنوع ،فليس يف هذا النوع ٌ
وصواب ،بل فيه فاضل وأفضل ،وصواب
خطأ
ٌ
كونه اختالف ّ
وأصوب.
ٌ
سائغ يقع بني األئمة وأهل العلم؛ الختالف املدراك ،وطرق االجتهاد،
اختالف
 ومنهٌ
الصواب ،وموافقة السنّة ،وهذا=
وعدم وضوح الدليل،
حتري ّ
ُ
فالواجب عىل أهل العلم فيه ّ
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ٍ
ٍ
واحد ِمن أقوال املجتهدين .
بقول
=النوع ِمن اخلالف ال جيوز اإلنكار فيه ،وال إلزام األ ّمة
ُ
إمجاع  ،ولالجتهاد فيها مسا ٌغ  ،فال ُينكَر
قال ابن تيمية“ :وأ ّما إذا مل يكن يف املسألة سن ٌة ،وال
ٌ
عىل َمن عمل هبا جمتهدً ا ،أو مقلدً ا” ،وقال“ :وال للعامل واملفتي ْ
الناس باتباعه يف
أن ُيلزم
َ
ِ
مثل هذه املسائل”.
حمر ٌم غري سائغ يقع ممّن ليست له أهلي ُة النظر واالجتهاد يف األحكام
 ومنهٌ
اختالف ّ

اخلالف يف املسائل التي ال يسوغ فيها االجتهاد ؛ لثبوت اإلمجاع فيـها،
الرشعية ،أو يكون
ُ
ِ
احلق فيها  ،فالواجب عىل مجيع
والسنة عىل تعيني ّ
أو قيام األدلة القطعية من الكتاب ّ
املختلفني فيه التّسليم لألدلة القطعية ،واإلمجاع الثابت ،قال اإلما ُم الشافعي ُّ :
«كل ما أقام
منصوصا ب ّينًا :مل َّ
االختالف فيه ملن علمه”،
حيل
اهلل به احلج َة يف كتابه ،أو عىل لسان نبيه
ُ
ً
ُ
إنكاره اتّفا ًقا”.
القول خيالف سنّ ًة ،أو إمجا ًعا شائ ًعا وجب
وقال ابن القيم“ :فإذا كان
ُ
ِ
التنوع ،فيجوز
ُ
واخلالف يف عدد ركعات صالة ال ّليل هو من النّوع األول الذي هو خالف ّ
ِ
ِ
ّ
لكل مك ّلف أن يأخذ بام شاء من عدد الركعات ،وأ ّما جع ُله من النوع الثالث الذي هو
ُ
األخذ بأحد األقوال فهو خطأ
املحرم غري السائغ بحيث جيب عىل مجيع املسلمني
اخلالف ّ
خمالف التفاق العلامء سل ًفا وخل ًفا ،فال جيوز جع ُله ما ّد ًة للخصام والتنازع ،وتفريق
عظيم
ٌ
ٌ
املسلمني ،وفساد ذات بينهم ،وإطالق التبديع والتفسيق ،وهذا املعنى الذي قصدت
الفتوى إىل إبرازه وتوضيحه.
واحلمد هلل رب العاملني.
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كيف نتعامل مع تنظيم (ال ّدولة) يف
املناطق التي يسيطر عليها

(((

السؤال:

مشاخينا األفاضل :نح ُن ُ
نعيش يف املناطق التي يسيطر عليها

االستفسار عن حكم التّعامل معهم يف
تنظيم (الدّ ولة) ،ونريد
َ
ُ
الصالة وراءهم ،والدّ عاء هلم ،والتّأمني
خمتلف األمور ،مثلّ :

الشعية،
والصالة عىل موتاهم ،وحضور دوراهتم ّ
عىل دعائهمّ ،
الزواج منهم،
والقتال معهم ،ودفع الزكاة إليهم ،وتزوجيهم أو ّ
والتّخاصم إىل حماكمهم ،وغري ذلك ِمن املعامالت.
خريا..
أفتونا مأجورين ،وجزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :األحد  22ذو القعدة 1436هـ ،املوافق 2015/9/6م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،وبعدُ :
والسالم عىل
احلمدُ هللّ ،
والصالة ّ

ُ
واحلذر؛
فاألصل يف التّعامل مع تنظيم (الدّ ولة) املدافع ُة واملجانب ُة
ُ
ِ
الغلو واإلجرام ،و َمن ابتُيل بالعيش حتت حكمهم فعليه ْ
أن
جلمعه بني
ّ
يكون عىل بي ٍنة ِمن أمره يف أحكام التّعامل معهم ،وذلك بحسب و ِ
سعه
ُ
ِّ
ِ
ُ
وبيان ذلك فيام
نفسه ملا ال يطيق ِمن بطشهم،
يعر َض َ
واستطاعته دون أن ّ
ييل:

ً
أول :ثبت باألد ّلة ال ّظاهرة الواضحة ّ
تنظيم (الدّ ولة) مجاع ٌة
أن
َ
وحكمت
نت َمن مل يوافقها،
منحرف ٌة ،مجعت بني
ْ
فخو ْ
الغلو واإلجرامّ ،
ِّ

بكُفرهم ِ
وطعنت يف أعراضهم ،واستباحت
ور َّدهتم ،وسفكت دما َءهم،
ْ
أموالم ،حتى بات خطرها عىل املسلمني عموما واملجاهدين والدّ ِ
َ
عاة
ً
ُ
خصوصا ال ُّ
يقل عن خطر النّظام املجرم ،وحلفائه املعتدين.
ً
ضاللم وخطرهمِ ،
َ
ومن ذلك:
توضح
وقد صدرت عدّ ُة فتاوى ّ
َ
تنظيم «الدّ ولة اإلسالمية» ِمن اخلوارج؟)((( ،وفتوى (هل
فتوى (هل
ُ
القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم الدّ ولة ُ
قتال فتنة؟)(((.
ِ
ِ
عي يف اخلروج ِمن
الس ُ
فمن خيش عىل نفسه أو دينه منهم ،فعليه ّ
َ
((( صدرت برقم (  ،)19وقد سبقت يف اجلزء األول ص (.) 127
((( صدرت برقم (  ،)57وقد سبقت ص (.) 20
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اخلروج ،أو رجا ْ
أن يكون يف بقائه منفع ٌة للنّاس،
مناطقهم ،و َمن مل يمكنه
ُ
حرج يف بقائه ،مع احليطة واحلذر.
فال َ

الواجب جتاه أفراد التّنظيم ُ
ترك جمالستهم ،وال ُبعد عن خمالطتِهم
ثان ًيا:
ُ
ِ
ِ
ومقاصده الكلية ،مع
وهدمهم ألصول الدّ ين،
ما أمكن؛ لشدّ ة ضالهلم،
ِ
حرصهم البالغ عىل نرش ِ
وترويج شبهاهتم ،وإلزام الن ِ
ِ
ّاس هبا،
باطلهم،

يتورعون يف سبيل ذلك عن التّلبيس والتّدليس والكذب ،ف ُيخشى
وال ّ

عىل َمن جالسهم أن ُيفسدوا عليه دينَه ودنياه.

ِ
الس َ
األهواء؛ ّ
فإن جمالستَهم
أهل
قال اب ُن عباس ريض اهلل عنهام« :ال ُت ْ

ِ
للقلوب»(((.
َم ْ َرض ٌة
ِ
وقال أبو ِقالبة« :ال ُتالسوا َ
فإن ال آم ُن
أهل األهواء ،وال جتادلوهم؛ ّ
الض ِ
اللة ،أو َي ْلبِسوا عليكم يف الدّ ِ
ْ
بعض ما ُل ِّبس
ين َ
أن يغمسوكم يف ّ

عليهم»(((.

وقد أجاز ُ
لـمن
أهل العل ِم
َ
اجللوس مع أهل البدع للدّ عوة واملناظرة َ
أن يكون ِ
حكيمْ ،
دعوتم ْ
كان ً
وأن
حذ ًرا
لـمن أراد
َ
ً
أهل لذلك ،لكن ينبغي َ
ِ
فإنم ال يرقبون يف خمالفهم ًّإل وال ذ ّم ًة،
ُيدرك
خـطر ما هو ُمقـد ٌم عليه؛ ّ
َ

((( أخرجه اآلجري يف الرشيعة ( ،452/1برقم  ،)133وابن بطة يف اإلبانة (،438/2
برقم .)371
((( أخرجه اآلجري يف الرشيعة ( ،435/1برقم  ،)114وابن بطة يف اإلبانة (،435/2
برقم .)363
276

الجـزء الثانـي

وال حيفظون عهدً ا وال وعدً ا.

ِ
تنظيم (الدّ ولة)،
«الشعية» التي يقيمها
ثال ًثا :ال جيوز
حضور الدّ
ورات ّ
ُ
ُ

ِ
الشعية
روس التي يعقدوهنا ،وال
وال الدّ
االنتساب للمعاهد واملدارس ّ
ُ
ٍ
وحتريف للدّ ين،
التي ُيرشفون عليها؛ ملا يف ذلك ِمن تعلي ٍم للبدعة،
ٍ
ٍ
وإسقاط حلرمة دماء املسلمني وأمواهلم.
وتزيني للباطل،
كام َّ
وصحت
منهجه،
الرشعي دي ٌن ،فال يؤخذ إال ممّن استقام
العلم
أن
ّ
ُ
َّ
َ

طريقته.

ُ
رسول اهلل ﷺّ :
(إن ِمن أرشاط
جل َمحي  قال :قال
عن أيب أمي َة ا ُ
الس ِ
اعة ْ
العلم عند األصاغر)(((.
أن ُيلتمس
ُ
ّ
«األصاغر ِمن أهل البدع»(((.
وقال اب ُن املبارك:
ُ
ٍ
أربعة ،ويؤخذ ممّن
العلم ِمن
وقال اإلما ُم مالك رمحه اهلل »:ال يؤخذ
ُ
ِ
سوى ذلك؛ ال يؤخذ ِمن ٍ
ّاس إىل هواه.(((»..
رجل
هوى يدعو الن َ
صاحب ً
فمن ُأكره عىل حضور دروسهم ،أو خيش عىل ِ
نفسه منهم إن هو
َ
يحذر مما ُيقال فيها ،ويستفرس عام
حضورها ،و ْل
تغ َّيب عنها :فيجوز له
ْ
ُ
ُيشكل عليه ،وليسأل اهلل تعاىل ْ
يعصم قل َبه ِمن األهواء والفتن.
أن
َ

((( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،361/22برقم  ،)908وابن املبارك يف الزهد
ص (.)21
السنة (.)95/1
((( رشح أصول اعتقاد أهل ّ

اخلطيب البغدادي يف الكفاية ص (.)160
((( أخرجه
ُ
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أهل العل ِم إىل صحة الص ِ
مجهور ِ
خلف الفاسق
الة
راب ًعا :ذهب
َ
ّ
َّ
ُ

فمن
واملبتدع -مع اتفاقهم عىل أنّه ال ينبغي
تقديم هؤالء إلمامة النّاسَ -
ُ
ِ
ّ
صحت صالتُه ،وال إعاد َة عليه.
صل خلف أفراد تنظيم (الدّ ولة) ّ
البخاري يف صحيحه عن ُعبيد اهلل بن َعدي بن ِخيار :أنّه دخل
روى
ُّ
بن عفان  وهو حمصور -أي حمبوس يف داره يف فتنة ِ
عثامن ِ
َ
مقتله-
عىل
ٌ
ٌ
ويصل لنا إمام ٍ
ّ
ونتحر ُج؟
فتنة،
فقال« :إنّك إما ُم عا ّم ٍة ،ونزل بك ما نرى،
ّ
ُ
ّاس فأحسن معهم،
ّاس ،فإذا أحسن الن ُ
الصال ُة أحس ُن ما يعمل الن ُ
فقالّ :
فاجتنب إسا َءهتم»(((.
وإذا أساءوا
ْ

ِ
إمامة املفتون واملبتدع،
(باب
وقد ّبوب
البخاري عىل هذا األثر بقولهُ :
ُّ

وقال احلسنِّ :
«صل ،وعليه بدعتُه).

ِ
وقد كان اب ُن عمر ريض اهلل عنهام ّ
بعض أهل البدع ِمن
خلف
يصل
َ

الصالة
حي عىل ّ
فلم عوتب يف ذلك قالَ « :من قالّ :
اخلوارج وغريهمّ ،
حي عىل ِ
ِ
قتل أخيك
حي عىل
الفالح أجبته ،و ّمن قالّ :
أجبتُه ،و َمن قالّ :
ِ
قلت :ال»(((.
املسلم
وأخذ مالِه ُ
وال جيوز الدّ عا ُء هلم بالنّرص عىل املجاهدين ،أو التّمكني يف األرض؛

((( أخرجه البخاري ( ،141/1برقم .)695

((( أخرجه أبو نُعيم يف حلية األولياء ( ،)309/1والبيهقي يف السنن الكبري (،174/3
برقم .)5305
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ِ
ملخالفته مقصو َد ّ
مانع ِمن التّأمني
رشهم ،وال َ
الشارع يف قتاهلم واستئصال ّ
إثم فيه وال اعتداء ،و ُيسكت
عىل دعائهم إذا كان عا ًّما للمسلمني ،وال َ
عن غريه ِمن الدّ عاء بالباطل والعدوان.
الصال ُة عىل جنائزهم :فهي جائزةٌ؛ ّ
الصال َة عىل امليت
ألن ّ
أما ّ

ُحب
مرشوع ٌة طاملا حكمنا بإسالمه ،ولوال
ُ
خوف األذى والبطش الست ّ

ً
ألهل العلم ووجهاء البلد ْ
ونكال هلم،
الصال َة عليهم عقوب ًة
أن يرتكوا ّ
ُ
تفصيل ذلك يف فتوى (حكم تكفري تنظيم
وزجرا عن أفعاهلم ،وقد سبق
ً

وحكم أرساهم وأمواهلم) (((.
(الدّ ولة) ولعنهم ُ
ِ
ُ
خامسا :أما ّ
املنع؛ ملا فيه ِمن
األعامل أو املناصب هلم:
تول
فاألصل فيه ُ
ً
ِ
إعانتهم عىل ِ
وتقوية شوكتِهم ،وتكثري سوادهم ،إال ملن علم ِمن
باطلهم،

لم حسب
نفسه أنّه يعني الن َ
ّاس ،ويؤ ّدي هلم حقو َقهم ،وخي ّفف عنهم ال ُّظ َ
تول ِ
فيجوز له ذلك؛ َّ
ألن ّ
جائز،
استطاعتِه
مثل ذلك عند احلاكم الكافر ٌ
ُ
فيجوز هنا ِمن باب أوىل.
ُ

«فمن ويل والي ًة يقصد هبا طاع َة اهلل ،وإقام َة ما يمكنه ِمن
قال اب ُن تيميةَ :
ِ
ومصالح املسلمني ،وأقام فيها ما يمكنه ِمن الواجبات ،واجتناب
دينه،

يؤاخذ بام ِ
يعج ُز عنه؛ ّ
املحرمات؛ مل َ
خري
ما يمكنه ِمن
ّ
فإن تولي َة األبرار ٌ
((( صدرت برقم ( ،)64وقد سبقت ص ( .)136
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ِ
ِ
الفجار»(((.
لأل ّمة من تولية ّ

ُ
القتال إىل جانب تنظيم (الدّ ولة)؛ َّ
غالب قتاهلم
ألن
سادسا :ال جيوز
َ
ً

ُ
رسول اهلل ﷺ:
إنّام هو ّضدّ املسلمني واملجاهدين ،فهم كام وصفهم
أهل اإلسالم ،ويدَ عون َ
( َيقتلون َ
أهل األوثان)((( ،وهم إنّام يقاتلون

إلقامة خالفتهم املزعومة عىل األرض التي يتمكنون منها.
ِ
ُ
الصائلني املعتدين عىل
القتال معهم لدفع
و ُيستثنى ِمن ذلك
رضر ّ
النّفس أو ِ
الش َع ِمن أعامل
العرض ،و َيتجنّب مشاركتَهم فيام خيال ُفون فيه ّ
القتال ،وال بدَّ مع ذلك ِمن أخذ احليطة واحلذر ِمن غدرهم وكذهبم
ونقض للعهود مع املجاهدين ويف ساحات القتال ،كام هو مشاهدٌ

الساحات التي خرج فيها التّنظيم ،ال سيام يف العراق والشام.
ٌ
معروف يف ّ
دفع الزكّاة لتنظيم (الدّ ولة)؛ ملا فيه ِمن تقوية شوكتهم،
ساب ًعا :ال جيوز ُ
ِ
ِ
وقتال املسلمني ،بل جيب
واملعصية والعدوان
وإعانتهم عىل البدعة
ِ
الت ُ
قدر اإلمكان ،واالجتها ُد يف إخراج
ّهر ُب من دفعها هلم َ
ّحايل والت ّ
الزكّاة إىل مستح ّقيها ِمن غري طريقهم.
فمن ُأجرب عىل ِ
الض َر باالمتناع أجزأت عنهم
دفعها هلم ،أو خاف ّ
َ

((( جمموع الفتاوى (.)396/28

((( أخرجه البخاري ( ،137/4برقم  ،)3344ومسلم ( ،741/2برقم  :)1064من
حديث عيل .
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الراجح األقوى ِمن أقوال أهل العلم.
عىل ّ

أجزأت عن
الزكاةَ:
قال اب ُن قدامة« :إذا أخذ
ْ
اخلوارج والبغا ُة ّ
ُ
صاحبِها»(((.
ِ
ِ
وال جيوز َق ُ
يتورعون
ألنم ال ّ
بول الزكّاة أو األعطيات من التّنظيم؛ ّ

حق ،إال ْ
إن
عن استباحة األموال العامة
واخلاصة ،ومصادرهتا دون وجه ٍّ
ّ
أخذها بنية احلفاظ عليها ورعايتِها ألصحاهبا ْ
إن كان يعرفهم ،أو رص َفها
للفقراء واملحتاجني وإعانة املجاهدين ْ
إن كانت جمهول َة املصدر ،وجيوز
أخذ ما ُعلم ِح ّله وسالمتُه ِمن النّهب والغصب ،أو كان أجر ًة عىل ٍ
ُ
عمل
ٍ
وظيفة.
أو

ِ
الزواج منهم؛ لعدم
تزويج
ثامنًا :ال جيوز
أفراد تنظيم (الدّ ولة) أو ّ
ُ

السنّة.
الكفاءة يف الدّ ين ،فهم ليسوا أكفا ًء ألهل ّ

ِ
فزوجوه،
وقـد قـال النَّبـي ﷺ( :إذا أتاكـم َمن ترضون ُخل َقه ودينَه ّ

عريض)((( ،وأفراد تنظيم الدّ ولة
إال تفعلوا تك ْن فتن ٌة يف األرض وفسا ٌد
ٌ
ِ
إرضار
تزوجيهم
غري مرض ّيي الدّ ين ،وال املعتقد ،ففي
ٌ
غال ٌة جفاةٌُ ،
ً
مستقبل -ور ّبام أفسد عليهم دينَهم.
بالزوجة  -واألوالد
ّ
((( املغني (.)95/4

((( أخرجه الرتمذي ( ،386/3برقم  ،)1084وابن ماجه ( ،632/1برقم  :)1967من
حديث أيب هريرة.
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للزوجة
نكاح َمن كانت عىل مذهبهم ِمن النساء؛ ملا ّ
كذلك ال ينبغي ُ
ٍ
تأثري عىل زوجها ال س ّيام إذا تع ّلق هبا ،ومل يكن ِمن ِ
أهل العلم
ِمن
خالف بينهام،
بالسلطة القائمة إذا حصل
والبصرية ،وربام
ٌ
ْ
استقوت عليه ُّ
وال خيفى عظيم تأثري ِ
املرأة عىل أبنائها.
ُ

الزواج منهم عىل الرغم من ذلك :فالعقدُ صحيح.
فإن وقع
ُ
ِ
األلقـاب،
الزواج ِمن أفراد التّنظـيم أنّه تكـثر فيهم
ومـن مفاسـد ّ
ُ
وال تُعرف أسامؤهم وال أنساهبم ،وقد يؤ ّدي هذا إىل ضياع احلقوق ِمن
ٍ
ِ
املنع آكد.
إرث ونحوه ،أو
جهل املحارم ،فيكون ُ
ِ
حكمهم ُّ
حل نزاعاهتم َ
دون ال ّلجوء إىل
جيب عىل َمن كان حتت
تاس ًعاُ :
ِ
ِ
جهل وظل ِم قضاهتم ،وإجراء أحكامهم القضائية
حماكمهم؛ ملا ثبت ِمن
ِ
ُ
ُ
وفصل النّزاعـات
احلقوق،
حتصيل
عىل مذهبِهم الفاسد .فإن مل يمكن
ِ
فيجوزّ ،
حقوقهم ،وإذا
ّاس حمتاجون إىل حتصيل
بالتافع إليهم
إال ّ
ُ
ألن الن َ

ُ
احلق
جائزا إذا مل يمكن
كان الت
حتصـيل ّ
ّحاكم إىل حماكـم غري املسـلمني ً
ُ
فجواز التّحاكم إىل هؤالء ِمن باب أوىل.
إال به،
ُ
حماكمهم ِمن ِ
ِ
قضاتم ممّا ليس
أخذ ما حيكم به
وليحذر املتقايض إىل
ُ

َ
حق ،فعن أ ّم سلمة ريض اهلل عنهاّ ،
رسول اهلل ﷺ قال( :إنّام
أن
له فيه ٌّ
ٍ
اخلصمَّ ،
بعضكم ْ
أن يكون َ
بعض،
أبلغ ِمن
برش ،وإنّه يأتيني
فلعل َ
ُ
أنا ٌ
ِ
َ
بحق ُمسل ٍم ،فإنّام
فمن
ب أنّه
قضيت له ِّ
ُ
فأحس ُ
صدق ،فأقيض له بذلكَ ،
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ْ
فليأخذها أو ف ْليرتكْها)(((.
هي قطع ٌة ِمن النّار،

ٍ
قال النّووي« :معنا ُهْ :
بظاهر خيالف الباط َن فهو حرا ٌم
قضيت له
إن
ُ
يذرها) ليس معناه التخيري ،بل
يؤول به إىل النّار .قوله ﷺ (فليحم ْلها أو ْ
هو التّهديدُ والوعيد»(((.

ِ
(الر ّدة) ،أو التحاق
وأ ّما ما حتكم به
حماكمهم من فسخ النّكاح بسبب ّ
ُ
ِ
(الص َحوات) :فهي أحكـا ٌم جائـر ٌة باطـل ٌة،
أحد ّ
الزوجني بـام يسموهنا ّ
ال يرتتّب عليها يش ٌء ِمن اآلثار ،وال ّ
حكمت عليه
الزواج ممّن
حيل
ْ
ُ
حماكمهم بذلك.
ُ
وأخريا:
ً

ٌ
منوط بالقدرة ،فقد ُعرف عن هؤالء
فام بينّاه ِمن أحكا ٍم فيام سبق

ُ
فمن خاف أذاهـم فليدارهم
القو ِم اإلجرا ُم
بمن خالفهـمَ ،
والبطـش َ
ٍ
ِ
الباطلة فله ْ
أن
يشء ِمن أقواهلم وأفعاهلم
ما استطاع ،وإن أكرهوه عىل

خمرجاّ ،
رشهم ،إىل ْ
فإن اهللَ يتجاوز
أن ييرس اهللُ له
ً
يأيت منها ما يدرأ عنه َّ
عن املكره واملضطر طاملا كان ِ
منك ًرا بقلبه ،مطمئنًّا بإيامنه ،لكن ال جيوز
ِّ
َ
ٍ
بحال أن يعينَهم عىل املجاهدين ،أو َّ
يدل عىل عوراهتم ،أو يدعو
له
ّاس إىل ضالالهتم.
الن َ

((( أخرجه البخاري ( ،131/3رقم  ،)2458ومسلم ( ،1337/3برقم.)1713
((( رشح النووي (.)6/12
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ِ
طوارق ال ّل ِ
ُ
نسأل اهللَ ْ
يل
ورش
رش األرشار ،وكيدَ
ّ
الفجارَّ ،
أن يق َينا َّ

يصلح لنا دينَنا ودنيانا.
والنّهار ،وأن
َ
واحلمد هلل رب العاملني.
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هل يجوز االعتداء عىل النصارى
من أهل البالد اإلسالمية

(((

السؤال:

وخاص ًة بالد ّ
الشام؟
حكم النّصارى يف بالد املسلمني
ما
ّ
ُ
ِ
خارج
هتجريهم
هل دماؤهم وأمواهلم معصوم ٌة؟ وما حكم
َ

البالد؟ وكيف تكون معاملتُهم؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  27صفر 1437هـ ،املوافق 2015/12/9م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهللِ ،أما بعدُ :
والسال ُم عىل
احلمدُ هللِّ ،
والصال ُة ّ
ِ
َ
ّ
البالد اإلسالم ّي ِة عصم ُة
األصل يف أهل الكتاب ِمن سكّان
فإن
ٍ
يشء
دمائهم وأمواهلـم وأعراضـهم ،فال جيوز االعتـدا ُء عليـهم يف
هتجريهم أو إيذاؤهم ،وجيب ْ
أن تؤ ّدى هلم حقو ُقهم التي
ِمن ذلك ،وال
ُ
كفلها اإلسال ُم ،ما مل يعتدوا عىل املسلمني ،أو ُيعينوا عليهم أعدا َءهم،

ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:

ٍ
أول :غري املحاربني ِمن الك ّف ِ
ً
ُ
هدنة،
(أهل
ار عمو ًما ثالث ُة أقسا ٍم:
ُ
وأهل ٍ
أمانُ ،
ُ
وأهل ِذ ّمة).

 ُفأهل اهلدنة :هم الك ّف ُار الذين يعيشون يف بالدهم ،واتّفق املسلمون
معهم عىل ِ
ترك القتال مطل ًقا أو لفرتة حمدّ دة.
ُ
-وأهل األمان (أو املستأ َمنون) :هم الك ّفار الذين يؤ َذن هلم بدخول

والس ّياح
كالسفراء والت ُّّجار
بالد املسلمني واإلقامة فيها ملدّ ة حمدّ دة،
ُّ
ُّ

والز ّوار ونحوهم.
ُّ

 ُوأهل ِّ
الذ َّمة :هم الك ّف ُار ِمن أهل الدّ يار اإلسالم ّية ،وقام بينهم وبني

ووجوب
املسلمني عقدٌ يستوجب عصم َة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم،
َ
ِ
َ
لسلطان الدّ ولة ،ودف ِع اجلزية.
محايتهم،
مقابل خضوعهم ُ
ُ
ومعنى ِّ
واألمان والـحـُرمة.
(الذ ّمة) :ال َعهدُ
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وإنَّام ُأطلق عليهم (أهل ّ
جتاههم ،وأهنم يف
الذمة) إشار ًة إىل الواجب َ
عهـد املسـلمني ومحايتـهم ،فليـس يف هذه الت ِ
ـصا
ّسمية ما
يتضـمن تن ُّق ً
ّ
أو اضطها ًدا هلم ،كام حياول أعدا ُء اإلسالم ب َّثه وإشاعتَه.
وقد كان املسلمون يف خمتلف العصور يدافعون عن ِ
أهل ّ
الذ ّمة

كام يدافعون عن املسلمني ،ويستنقذون أرساهم وأرسى املسلمني،

ويفادوهنم م ًعا.

حفظ ِ
أهل ّ
ُ
ومنع َمن يقصدهم
الذ ّمة،
قال ابن قدامة« :وعىل اإلمام
ُ
بأذى ِمن املسلمني والك ّفار ،واستنقا ُذ َمن ُأرس منهم بعد استنقاد أسارى
ً
املسلمني»(((.

ثان ًيا :النّصارى املوجودون اليوم يف بالد املسلمني هم ِمن «أهل

مستمر ،وهم آمنون به عىل دمائهم ،وأمواهلم،
قائم
ّ
الذمة» ،وعقدُ ذ ّمتهم ٌ
وأعراضهم؛ ملا ييل:

أن املسلمني األوائل قد أبرموا «عقدَ ّ
َّ -1
الذ ّمة» مع آبائهم وأجدادهم،

وعقدُ ّ
ولذريته
لـمن ُعقد له
ّ
الذ ّمة عند عامة العلامء :عقدٌ مؤ ّبد ،يكون َ
ٍ
ِمن بعده إىل األبد ،وهو ٌ
ٍ
يقيني
بناقض
ثابت ال ُينتقل عنه إال
أمان
يقيني ٌ
ٌ
ِ
حكمهم؛ ً
عمل بقاعدة (األصل بقاء
يوجد ،ف َيبقون عىل
ثابت ،وهو ما مل َ

ما كان عىل ما كان).

((( الكايف يف فقه اإلمام أمحد (.)181/4
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أن أوال َد ِ
أهل ِّ
قال اب ُن القطان« :واتّفقوا ّ
الذ ّمة و َمن تناسل منهم،
احلكم الذي عقده آباؤهم وإن بعدواٍ :
َّ
جار عىل هؤالء ،ال َيتاج إىل
فإن
َ

جتديده َمن حدث منهم»(((.

األو ُل يتناول البالغني ،و َمن سيبلغ ِمن
وقال اب ُن القيم« :العقدُ
ّ
ِ
رسول اهلل ﷺ ،وسنّ ُة خلفائه
أوالدهم أبدً ا ،وعىل هذا استمرت سنّ ُة
ك ِّلهم يف مجيع األعصار حتى يومنا هذا.(((»..

ِ
وكذا وصف املاوردي عقدَ ّ
جلميعهم وألعقاهبم
الذ ّمة بأنّه« :الزم
قرنًا بعد ٍ
قرن»(((.
وقال اب ُن قدامة« :عقد ّ
الذ ّمة مؤ ّبدٌ »(((.

أن عقدَ ِّ
َّ -2
ُ
فسخه وإلغاؤه ،وال يملك
الذ ّمة عقدٌ الز ٌم ال جيوز
نقضه ،وليس هلم ْ
َّقـض
أن ينبذوا إليهم ذ َّمتَهم ،بل ال يقع الن ُ
املسلمون َ
الذمة ِ
ِ
أنفسهم.
إال من أهل ِّ ّ
ِ
العقد فهو أنّه الز ٌم يف ح ِّقنا حتى ال يملك
قال الكاساين« :وأ ّما صف ُة
ٍ
بحال ِمن األحوال»(((.
نقضه
املسلمون َ
((( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع (.)351/1
((( أحكام أهل الذمة (.)157/1

((( األحكام السلطانية ص (.)224
((( املغني (.)249/13

((( بدائع الصنائع (.)112/7
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ْ
جيز
وقال اب ُن قدامة:
ّقض منهم ،مل ْ
«وإن مل َينقضوا ،لكن خاف الن َ
ألن عقدَ ّ ِ
ِ
بدليل َّ
أن ينبذ إليهم عهدَ هم؛ َّ
ْ
أن اإلما َم تلزمه
ـح ِّقهم،
الذ ّمة ل َ
إجابتُهم إليه ،بخالف ِ
ِ
َّ
وألن
األمان واهلدنة؛ فإنّه ملصلحة املسلمني،
عقد

عقدَ ِّ
الذ ّمة آكدُ ؛ ألنّه مؤ ّبدٌ »(((.

َّ -3
أن الك ّف َار املقيمني يف بالد اإلسـالم ال يكونون إال (ذ ّميـني
أو مستأمنني) ،وبام أنَّه ّ
يتعذر أن توجد فيهم حقيق ُة املستأمنني؛ ألهنم
ٍ
ٍ
بعيدة ،وإقامتُهم ليست
أزمنة
مقيمون يف دار اإلسالم عىل الدّ وام منذ
ٍ
ٍ
أن يكونوا َ
تعي ْ
أهل ذ ّمة.
ألمر
عارضّ :

اعتبار النّصارى يف البالد اإلسالمية حماربني ،والت ُ
ّعامل معهم
ثال ًثا:
ُ

قول ٌ
بنا ًء عىل ذلك باستحالل دمائهم وأمواهلمٌ :
ومنكر ال جيوز
باطل
ٌ

ُ
القول به؛ ملا ييل:
ِ
وأهل ِ
ّ -1أنم ِمن ِ
ُ
ديار
مر القرون،
أهل الدّ يار اإلسالمية عىل ّ

اإلسالم ال يكونون حرب ّيني البتة.

ٍ
ثبوت عهد ِّ
عهود طويلة ،وهو األصل فيهم،
الذمة هلم منذ
-2
ُ

ُ
والقول بنقض هذا العهد يفتقر إىل الدّ ليل واإلثبات.
ٍ
ِ
األمان هلم بإقامتهم بني أظهر املسلمني ُ
أزمنة بعيدة،
منذ
-3ثبوت
ُ
ٍ
ِ
ِ
وتعاملهم بشتّى أنواع املعامالت ،وقد ِأم َن ُّ
طرف
كل
وتعايشهم معهم،

((( املغني (.)250/13
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الذ ّمة عليهم فال ّ
اآلخر ،وعىل فرض عدم انطباق حك ِم ّ
أقل ِمن ثبوت

ُحكم األمان أو شبهته.

مجهور الفقهاء يرون ّ
بل ّ
أن املستأم َن إن طالت إقامتُه يف بالد
إن
َ
بمن هم مستوطنون يف هذا البلد ِمن أزمنة
املسلمني صار ذ ّم ًيا ،فكيف َ

بعيدة!.

«ومجهور الفقهاء عىل ّ
أن مدّ َة اإلقامة يف دار
ففي «املوسوعة الفقهية»:
ُ

اإلسالم للمستأمن ال تبلغ سن ًة ،فإذا أقام فيها سن ًة كامل ًة أو أكثر تُفرض
ِ
ُ
إقامة غري املسلمني قرين ٌة عىل
فطول
عليه اجلزي ُة ،ويصري بعدها ذ ّم ًيا،
رشوط ِ
أهل ِّ
َ
الذ ّمة»(((.
رضاهم باإلقامة الدّ ائمة ،و َقبوهلم
أن املستأم َن إذا أتى بام ُّ
وقد ذكر عد ٌد ِمن أهل العلم ّ
يدل عىل اإلقامة
ٍ
زواج من أهل البالد ،أو التزم بأداء احلقوق الواجبة ِمن
الدّ ائمة ِمن
حتول أمانُه إىل ذ ّمة.
َخراج ونحو ذلك ،فقد ّ

َ
ّ -3
بأنم حرب ّيون مل يقل به أحدٌ ِمن علامء األ ّمة املعتربين،
أن
القول ّ

يتغي منذ ٍ
ٍ
طويل ،وإنّام هو ٌ
مع ّ
قول أحدثه
زمن
أن حاهلم املعارص
مستمر مل ّ
ّ

يتخرجوا عىل ِ
أهل العلم ،ومل يأخذوا عنهم.
ُ
بعض أهل الغلو الذين مل ّ
بل كان العلام ُء والدّ عاة ّ
حيذرون ِمن إيذاء غري املسلمني أثناء احلروب
والفوىضِ ،
ومن األمثلة عىل ذلك ما وقع ِمن ّ
الشيخ الفقيه عبد القادر
((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)125/7
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القصاب ِ
(من دير عطية ،ت1360 :هـ1941-م) ،عندما قامت ال ّثورة
ّ
بعض اجلهلة يعتدون عىل النّصارى ،ويؤذوهنم ،ندب
السورية ،وأخذ ُ
ُ
نفس ُه للدّ فاع عنهم ،وكان يطوف عىل بيوهتم ،ويرسل ّ
الشباب
الشيخ َ

حلراستهم يف الليل ،كام يف تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش.
ِ
ِ
غري صحيح؛
 -4ما قيل من نقض ذ ّمتهم المتناعهم عن أداء اجلزيةُ :
ِ
َّ
وجود حكّا ٍم يقيمون
االمتناع ال يكون إال بعد ال ّطلب ،وعد ُم
فإن
َ
أحكا َم أهل ّ
الذ ّمة ويطالبون هبا -أو تقصريهم بذلك -ال يزيل عنهم

الصفة ،وال يرفع عنهم أحكا َمها.
تلك ّ

فأحكا ُم اجلزية واملطالبة هبا تفتقر إىل حكم اإلمام ونظره وما يراه ِمن
يصح عقد الذ َّمة واهلدنة إال ِمن اإلمام
املصلحة ،قال اب ُن قدامة« :وال
ُّ

الشافعي ،وال نعلم فيه خال ًفا؛ ّ
أو نائبه ،وهبذا قال ّ
ألن ذلك يتع َّلق بنظر
ّ
جيز أن
اإلمام وما يراه ِمن املصلحة،
وألن عقدَ الذ َّمة عقدٌ مؤ َّبد ،فلم ُ
ُيفتات به عىل اإلمام»(((.

ِ
وحتى لو صدر منهم ما ُّ
القبول بأحكـام اجلزيـة،
يدل عىل عـد ِم

أو اخلضوع لسلطان الدولة املسلمة :فال يكون امتنا ًعا إال ْ
إن ُوجد َمن
حياسب عليه ،ويطالب به ابتدا ًء.
أن عدم ِ
أخذ حكّا ِم البالد اإلسالمية للجزية ِمن أهل الذ ّمة ابتدا ًء
كام َّ َ
((( املغني (.)213/13
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الذم ِ
الذ ّمـة؛ ّ
ليـس ممّا َينقـض عهـدَ ّ
ـة عقدٌ الز ٌم للمسـلمني
ألن عقدَ ّ ّ
نقضه ،وال يقع النقض إال ِمن جهة ِ
أهل ّ
الذ ّمة.
فال يملكون َ
نقض ِّ
مع ّ
الذ ّمة بعدم دف ِع اجلزية.
أن بعض أهل العلم ال يرى َ
 -5ما ذهب إليه الغال ُة ِمن القول ببطالن عقد ِّ
الذ ّمة بسبب ر َّدة
وحتول بالد اإلسالم إىل دار ٍ
كفر
احلكومات يف الدّ ول اإلسالمية،
ّ
ٍ
حق ،وليس هذا موط َن بسطِه.
وحرب :فهو ِمن الغلو والتّكفري دون ٍّ

بمجرد ر ّدة احلاكم ،وإال لزم عىل ذلك
فهذه العهو ُد واملواثيق ال تَبطل
ّ

إبطال ِّ
ُ
كل ما بارشه احلاكم أو نائبه مما ُيشرتط فيه اإلسالم ،كاألنكحة،

والقضاء ،وغري ذلك؛ إذ ال فرق بني عهده للك ّفار وبني سائر عهوده
ِ
ِ
ثبوت بطالنه.
تصوره يف
وعقوده ،ويرتتب عىل ذلك من الفساد ما يكفي ّ
نقض للعهد ،فيبقى
صحة هذا التّكفري :فإنَّه مل يقع منهم ٌ
وعىل فرض ّ

هلم أماهنم الذي كانوا عليه يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم.

وهذا ما عليه علامء املسلمني وفهمهم للدّ ين منذ قرون ،فقد وقعت

ّ
وتول
بالد املسلمني حتت احتالل الك ّفار يف العراق ،والشام ،وغريها،
ٍ
ٍ
كثرية حكّا ٌم مرتدّ ون كالعبيديني يف مرص وغريها،
سنوات
كمها يف
ُح َ
ِ
ومل حيكم ُ
عهودهم أو مواثيقهم ألجل ذلك.
أهل العلم بنقض ذ ّمتِهم أو
أن عقدَ ِّ
 -6لو ُفرض َّ
الذ ّمة قد انتقض ِمن مجيعهم ،وخرجوا عن
اخلضوع هلا َّ
فإن هذا ال يستلزم استباح َة دمائهم
طاعة الدّ ولة ورفضوا
َ
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وأمواهلم.

قال املاوردي« :وإذا نقض ُ
أهل ِّ
الذ ّمة عهدَ هم مل ُيستبح بذلك قت ُلهم،
إخراجهم ِمن
سبي ذرارهيم ما مل ُيقاتلوا ،ووجب
ُ
نم أمواهلم ،وال ُ
وال َغ ُ
الشك.(((»..
بالد املسلمني آمنني حتى يلحقوا مأمنَهم ِمن أدنى بالد ِّ
إن كانوا ِ
وقال زكريا األنصاري« :و ُيبلغهم مأمنَهم َ
قبل قتاهلم ْ
بدارنا

وألن العقدَ الز ٌم ّ
َّ
قبل ذلك.(((»..
وفا ًء بالعهد،

راب ًعا :جيب عىل ِ
أهل ِّ
الذ ّمة بموجب هذا العقد:

 -1االلتزام واخلضوع لنظام الدّ ولة املسلمة يف األحكام العامة.
أ ّما ما كان ِمن شؤوهنم الدّ ينية ،وأحكامهم ّ
كالزواج
الشخص َّيةّ ،
تعر ُض هلم فيها،
وال ّطالق ،ومأكوالهتم ومرشوباهتم ،ونحو ذلك ،فال ُي ّ
مع التزامهم بعدم إظهار شعائر دينِهم ،أو الدّ عوة إليه ،أو إظهار ما يعتقدون
إباحتَه ِمن رشب اخلمور أو أكل اخلنزير ،ونحو ذلك.

(الصغار) الوارد يف قوله تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ
وهذا االلتزام هو معنى َّ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [التوبة.]29 :

غار -واهلل تعاىل أعلمْ -
أن َيرى عليهم
قال الشافعي« :فكان َّ
الص ُ

((( األحكام السلطانية ص (.)227
((( أسنى املطالب (.)226/4

293

فتــاوى الثــورة الســورية

حكم االسالم»(((.
ُ

واب يف اآلية ّ
غار هو التزا ُمهم جلريان
وقال ابن القيم:
أن ّ
«والص ُ
ّ
الص َ
ِ
ِ
اجلزية؛ ّ
غار»(((.
وإعطاء
أحكام امل ّل ِة عليهم،
فإن التزا َم ذلك هو َّ
الص ُ
الذ ّمة َّ
مقدار ِمن املال يدفعه ُ
أهل ّ
كل عا ٍم
 -2دفع اجلزية :وهي
ٌ

بموجب عقد ِّ
الذ ّمة ،ويكون يف مقابل محايتهم ،وتأدية حقوقهم.

قال اب ُن قدامة« :وال جيوز عقدُ ّ
الذ ّمة املؤ ّبدة إال برشطني؛ أحدمها :أن
ِ
ٍ
اجلزية يف ِّ
حول .والثاين :التزا ُم أحكا ِم اإلسالم ،وهو
كل
يلتزموا إعطا َء
ِ
َق ُ
حمرم»(((.
بول ما ُيكم به عليهم ِمن أداء ٍّ
حق ،أو ترك ّ
ٍ
وما ُيقال ِمن ّ
بصور
أن اجلزي َة تؤخذ عىل سبيل اإلهانة أو اإلذالل
بعض أهل العلم ،لكنه غري صحيح.
خمتلفة ،فقد ذكره ُ

قال النّووي« :هذه اهليئ ُة باطل ٌة مردود ٌة عىل َمن اخرتعها ،ومل ُينقل
ّ
أن النَّبـي ﷺ ،وال أحد ِمن اخللفاء الراشدين فعل شي ًئا منها مع أخذهم
اجلزية».

وقال« :تؤخذ اجلزي ُة ٍ
برفق كأخذ الدّ يون»(((.
ِ
الزكاة أو ِ
ُ
غريه ِمن األسامء املعارصة،
أخذ اجلزي َة باس ِم
وجيوز
ُ

((( األم (.)223/4

((( أحكام أهل الذمة (.)121/1
((( املغني (.)207/13

((( روضة الطالبني (.)316/10
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تغلب عىل ْ
أن
عمر  نصارى بني
ّ
َ
كالضيبة ونحوها ،وقد صالح ُ
ِ
الصدق َة [أي الزكاة] ،وال يأخذ منهم اجلزية.
يضاع َ
ف عليهم ّ
قال النّووي« :فلو طلب قو ٌم ِمن أهل الكتاب ْ
أن يؤ ّدوا اجلزي َة باسم
ِ
اجلزية ،فلإلما ِم إجابتُهم إذا رأى ذلك»(((.
الصدقة ،وال يؤ ّدوها باسم
ّ
وذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن ّ
رضر عىل
سلم وقالَ « :علم أنّه ال
َ
املسلمني ِمن إسقاط ذلك االسم عنهم ،مع استبقاء ما جيب عليهم ِمن

الصدقة حني ضاعفها
اجلزية ،فأسقطها عنهم ،واستوفاها منهم باسم ّ

عليهم ...وكان مسدَّ ًدا»(((.

وقال اب ُن قدامةْ :
«فإن ُوجد هذا يف غريهم ،فامتنعوا ِمن أداء اجلزية،
الض ُر برتك مصاحلتِهم ،فرأى اإلما ُم مصاحلتَهم عىل أداء اجلزية
وخيف ّ
باسم الص ِ
دقة ،جاز ذلك ،إذا كان املأخو ُذ منهم بقدر ما جيب عليهم ِمن
ّ
ِ
اجلزية أو زيادةً.(((»..

ِ
وقادة اجلامعات الدّ عوية أو اجلهادية أو اهليئات
وليس ألفراد املسلمني
الشعية أو القضائية مطالب ُة غري املسلمني بأداء اجلزية؛ ّ
ألن ذلك ِمن
ّ
أحكام الدّ ولة املمكّنة ،وواجبات اإلمام األعظم.

((( روضة الطالبني (.)317/10
((( األموال ص (.)651
((( املغني (.)227/13
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وألن َ
أهل ّ
ّ
الذ ّمة يستح ّقون بتأديتها مجل ًة ِمن احلقوق التي ال قدر َة لغري
ِ
غري قادرين عىل القيام
الدّ ولة عىل الوفاء هبا ،فأفرا ُد املسلمني أو مجاعاهتم ُ
بحقوق َمن حتتَهم ً
فضل عن القيام بحقوق غريهم.
خامسا :جيب عىل املسلمني أن ي ِ
عاملوا َ
أهل ِّ
الذ ّمة بالعدل ،وحفظ
ُ
ً
احلقوق ،واإلحسان إليهمِ ،
ومن حقوقهم:
حق االنتامء للدّ ولة التي يعيشون فيها ،ومحل جنسيتها.
ُّ -1

 -2الوفا ُء هلم بعهدهم ،وعد ُم نقضه إال إذا ُوجد منهم ما ينقضه.
ِ
األولني
عن عمر  أنه قالُ « :أويص اخلليف َة من بعدي باملهاجرين ّ

أن يوىف هلم بعهدهمْ ،
خريا ،..وأوصيه بذ ّمة اهلل وذ ّمة رسوله ﷺْ :
وأن
ً
ُي َ
وأن ال ُيك ّلفوا َ
قاتل ِمن ورائهمْ ،
فوق طاقتِهم»(((.
ُ
احلفاظ عىل أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم ،ومحايتهم ِمن
-3
االعتداء عليهم.

قال ﷺَ ( :من قتل معاهدً ا مل يرح رائح َة اجلنّةَّ ،
وإن رحيها توجد ِمن

مسرية أربعني عا ًما)(((.

وقال( :أال َمن ظلم معاهدً ا ،أو انتقصه ،أو ك ّلفه َ
فوق طاقتِه ،أو أخذ

((( أخرجه البخاري ( ،69/4برقم )3052

((( أخرجه البخاري ( ،99/4برقم  )3166عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
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ِ
منه شي ًئا بغري ِ
طيب ٍ
القيامة)(((.
حجيجه يو َم
نفس ،فأنا
ُ
التعرض لكنائسهم،
 -4متكينُهم ِمن إقامة شعائر دينهم ،وعدم
ّ
وصلباهنم ،ومخورهم ،إذا مل ُيظهروها ،وعدم إكراههم عىل الدّ خول يف

اإلسالم.

ِ
ّكسب
 -5ح ّقهم يف االنتفاع من مرافق الدّ ولة العا ّمة ،والعمل والت ّ

والتّعليم والتن ّقل ،وغريها.

 -6ح ّقهم يف رعاية الدّ ولة اإلسالمية هلم حني احلاجة إىل ذلك.
وقد أخرج أبو عبيدّ :
عمر بن اخلطاب  وجد ً
شيخا ِمن اليهود
«أن َ
يسأل النّاس ،فقال :ما أنصفناكْ ،
إن كنا أخذنا ِمنك اجلزي َة يف شبيبتك،
ثم أجرى عليه ِمن بيت املال ما ُيصلحه»(((.
ثم ض ّيعناك يف كربك!ّ ،
ّ
ّفق عليه بني الفقهاء فيام ينتقض به عقد ِّ
امتناع أهل
الذ ّمة:
ساب ًعا :املت ُ
ُ
واخلروج عليها ،وحمارب ُة
الكتاب عن اخلضوع لسلطان الدّ ولة املسلمة،
ُ
املسلمني ،أو إعان ُة َمن حيارهبم.

الذ ّمة ،لكنّها ُّ
أمورا أخرى ينتقض هبا عقدُ ِّ
حمل
وذكر ُ
بعض العلامء ً
ِ
ٍ
رشعي
نص
خالف بني العلامء ،وهي من مسائل االجتهاد التي ليس فيها ٌّ
ٌّ

فاألقرب ْ
النظر فيها الجتهاد احلاكم يف حينه.
أن ُيرتك
املصري إليه؛
جيب
ُ
ُ
ُ
((( أخرجه أبو داود ( ،170/3برقم  )3052عن بعض أصحاب النبي .
((( األموال ص (.)57
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الشعية
الشعي ُة املشهور ُة يف أبواب العقود ّ
قال القرايف« :والقاعد ُة ّ
أهنا ال تُبطـل عقدً ا ِمن العقود إال بام ينايف مقصـو َد ذلك العقد دون ما
ال ينايف مقصو َده ،وإن كان منه ًيا عن مقارنته معه فكذلك هنا ينبغي أن
اجلزية إال بام تقدّ م...ومما اتّفقوا عىل أنّه موجب ملنافاة ِ
ِ
عقد
ال يبطل عقدُ
ّ
ٌ
ِ
ُ
ُ
السلطانُ ،
ّ
والقتال بمفردهـم
والقتـل
العهـد،
ونبذ
الذ ّمة:
ُ
اخلروج عىل ّ
أو مع األعداء ونحو ذلك (((»..انتهى بترص ٍ
ف يسري.
ّ
ٍ
ٍ
وجرائم أخرى ،ف ُيحاسبون
وجنايات
خمالفات
وأ ّما ما يصدر منهم ِمن
َ

اسب املسلم.
عليها كام ُي َ

قال اإلمام ّ
الشافعي« :وإذا ُأخذت اجلزي ُة ِمن قوم فقطع قو ٌم منهم

ريق ،أو قاتلوا ً
مسلم ،أو معاهدً ا،
مسلم فرضبوه ،أو ظلموا
رجل
ال ّط َ
ً
ً
ٍ
أو زنى منهم ٍ
معاهد ُحدَّ فيام فيه احلدُّ ،
زان ،أو أظهر فسا ًدا يف مسل ٍم ،أو

جيب عليه ُ
وعوقب عقوب ًة منكِّل ًة فيام فيه العقوب ُة ،ومل ُيقتل إال ْ
القتل،
بأن َ
نقضا للعهد ُ ِ
النقض للعهد إال بمنع
ي ُّل د َمه ،وال يكون
ُ
ومل يكن هذا ً
ِ
ِ
اإلقرار واالمتناع بذلك»(((.
اجلزية ،أو احلك ِم بعد
وقال اب ُن قدامةْ :
قصاصه ،وإن
«إن فعل ما فيه حدٌّ ُأقيم عليه حدُّ ه أو
ُ

((( الفروق (.)12/3
((( األم (.)198/4
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ينكف به أمثا ُله عن ِ
فعله»(((.
مل يوجب حدًّ ا ُع ِّزر ،و ُيفعل به ما
ُّ
حكم الن ِ
الذ ّمة ّ
و َمن نقض العقدَ ِمن أهل ِّ
خيتص به ،وال يتعدّ اه
فإن
ّقض ُّ
َ

لغريه إال إن وافقوه عليه.

ٍ
بحال»(((.
نقضا ِمن الباقني
قال النّووي:
«فنقضه ِمن البعض ليس ً
ُ

حكم الن ِ
ٍ
ّقض
َص
بعضهم دون
وقال اب ُن قدامة« :وإن نقض ُ
بعض اخت َّ
ُ

بالنّاقض دون غريه»(((.
وختاما:
ً

ّ
فإن غري املسلمني ما داموا قد َسا َكنُوا املسلمني وجاوروهم ،ومل يظهر

حق
منهم اعتدا ٌء أو إيذاء ،ومل يساندوا أعدا َء املسلمني،
فالواجب يف ِّ
ُ

املسلمني ،ومجيع الفصائل ْ
جوارهم ،وحيفظوا عليهم أمواهلم
أن ُيسنوا
َ
ِ
العصمة هلم
فثبوت
وأعراضهم وأنفسهم ،وأن ُيربزوا حماس َن اإلسالم؛
ُ
ِ
حالم ِمن ذمة سابقة ،أو ٍ
مقطوع به؛ ألنّه ال خيلو ُ
شبهة
عهد قائ ٍم ،أو
أمر
ٌ
ّ
ٌ

أمان ،كام قال تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾
[املمتحنة.]8 :

((( املغني (.)239/13

((( روضة الطالبني (.)338/10
((( املغني (.)250/13
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ونسأل اهللَ تعاىل ْ
أن ينرص املجاهدين يف سبيله يف بالد ّ
الشام وغريها،

ْ
وأن يرز َقهم مت ُّث َل املنهج النّبوي يف التّعامل مع خمتلف طبقات النّاس،
ِ
ْ
وإظهار حماسن رشيعتِه.
وأن يو ّفقهم لتطبيق دينِه،
واهلل أعلم.
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حكم الجهاد مع الفصائل والكتائب
التي لديها مخالفات رشعية

(((

السؤال:

أو ُّد االلتحاق بإحدى الفصائل للجهاد ،ولكن يمنعني ِمن ذلك
ما ُعلم ِمن تساهل العديد ِمن الفصائل أو املجموعات املقاتلة يف

أموال النّاس وأرواحهم ،وذلك باستخدام ممتلكاهتم وبيوهتم بغري
إذهنم ،أو تعريضها للقصف ،أو التّس ُّبب يف استهداف املناطق
ِ
ِ
املنكرات واملعايص من بعض اجلنود
بعض
السكنية ،ووجو ُد
ّ
والقادة ،وأخاف ِمن التّس ّبب أو املشاركة يف هذه التّجاوزات ،فهل

جيوز يل أن أخرج مع تلك الفصائل مع وقوع ذلك منها؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  11شعبان  1437هـ ،املوافق  18مايو 2016م.
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اجلواب:

اجلواب:

والصال ُة والسالم عىل رسول اهلل ،أما بعد:
احلمد هللّ ،

وظلم القـادة،
جور الـوالة
ُ
فإقام ُة اجلهاد يف سبيل اهلل ال يمنع منه ُ
ِ
بعض اجلنود ،أو حصول التعدّ ي عىل بعض
وقوع الفسق ِمن
وال
ُ
ِ
املنكر ،والعمل عىل
املمتلكات ،ولكن عىل املجاهد أن جيتهدَ يف اجتناب

ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
قدر املستطاع
ختفيفه وإنكاره ،وأال يعينَهم عىل فعله َ
ً
شك ّ
أول :ال ّ
رشه ِمن اجلهاد يف سبيل
دفع النّظام املجرم،
َّ
أن َ
وكف ّ
الشعية التي جيب أن تُقام بحسب القدرة ،وقد
اهلل ،وهو ِمن الواجبات ّ
ٍ
سبق ُ
سابقة للمكتب ،منها:
بيان ذلك يف عدّ ة فتاوى

(هل يسمى املقتول عىل أيدي النظام السوري شهيدً ا؟)((( ،و(حكم

استهداف املنتسبني لألجهزة األمنية بمختلف قطاعاهتا)((( ،و(حكم

عقد اهلُدن واملصاحلات مع النظام السوري)(((.

كام ّ
دفع عادية الغالة واخلوارج يف تنظيم (الدّ ولة) ِمن القتال
أن َ

توضيح ذلك يف فتوى:
تم
ُ
املرشوع الذي د ّلت عليه األدل ُة الرشعية ،وقد ّ
((( صدرت برقم ( ،)4وقد سبقت ص (  )36يف اجلزء األول.

((( صدرت برقم ( ،)24وقد سبقت ص (  )159يف اجلزء األول.
((( صدرت برقم ( ،)67وقد سبقت ص (.) 177
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(هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟)(((.
ِ
ٍ
إرضار باملباين أو املمتلكات بسبب
اجلهاد ِمن
ثان ًيا :ما يقع أثنا َء
ٌ
ممنوع
مأذون فيه ،ومنه ما هو
مرشوع
العمليات العسكرية منه ما هو
ٌ
ٌ
حمرم.
ّ

فام يضطر إليه املجاهدون ،وال يمكنهم االمتناع عنه ،كتدمري ٍ
بيت
ُ
ُ
ٍ
ِ
حتصن فيه املجاهدون ،ونحو
رضب
حتصن به األعدا ُء ،أو
العدو ملكان ّ
ِّ
ّ
ِ
املحرمات عليهم،
ذلك :فهذا ال لو َم عىل املجاهدين فيه ،وليس هو من ّ
وال ِمن اإلفساد املنهي عنه.
اخلاصة إذا اض ُطر إليها
كام جيوز استخدا ُم البيوت واملمتلكات
ّ
املجاهدون ،يف اإليواء ،أو االحتامء ،أو غري ذلك ِمن رضورات املعارك،

أصحابا.
وجيوز هلم استخدا ُمها لغري الرضورة إذا أذن هلم
ُ

وأ ّما استخدا ُم تلك املمتلكات دون إذن مالكيها فيام ال رضور َة فيه،
ٍ
مناطق
بطريقة غري مرشوعة :كالوجود يف
أو التّس ّبب يف اإلرضار هبا
َ
ِ
ٍ
إتالف بعض املمتلكات عمـدً ا،
سكانية ال تتطلبها رضور ُة احلرب ،أو

ٍ
ممتلكات دون رضورة :فذلك
أو إساءة استخدامها ،أو أخذ ما فيها ِمن
حمر ٌم ال جيوز ،وعليهم ضامن ّ
كل ما أتلفوه أو ِتلف بسببهم.
ّ
وقد سبق بيان ذلك يف فتوى (حكم االستفادة من البيوت واملزارع

((( صدرت برقم ( ،)57وقد سبقت ص ( .)20
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اخلالية إليواء النازحني واملهجرين)(((.

الرجوع ألهل العلـم ملعرفة ما ُيشـكل ِمن حـاالت اجلـواز
ويمكن
ُ

الض ُ
امن ،وما ال يلزم.
أو التّحريم ،وما يلزم فيه ّ

ومطلب ديني،
واجب رشعي،
الصائل
ثال ًثا :القيا ُم بجهاد
ٌ
ٌ
العدو ّ
ّ

املسلم أن يقو َم باجلهاد مع إنكار
واجب آخر ،فإذا أمكن
وإنكار املنكر
ٌ
َ
ُ
ٍ
جهاد للكفار،
املنكر ،فقد اجتمع يف ح ِّقه واجبان ،وهو يف جها َدين،
ٍ
منكرا فليغريه بيده ،فإن مل
وجهاد للمنكر ،كام قال ﷺَ ( :من رأى منكم ً

أضعف اإليامن)((( فوجو ُد
يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك
ُ
ِ
يمنع ِمن اآلخر.
أحدمها ال ُ
ٍ
بعـض املخالفـات
والواجـب عىل َمن جياهـد مع
فصيل تقع منهـم ُ
ُ
أو التّجاوزات أمران:

إنكار املنكرات بقدر الوسع والطاقة ،ونصيحتُهم برتكها،
أوهلام:
ُ
ِ
وحتقيق أسباب النرص بإصالح احلال ،وترك املعايص ،وقد روى

َ
رسول
(بايعت
البخاري من حديث عن جرير بن عبد اهلل  أنه قال:
ُ

الصالة ،وإيتاء الزكاة ،والنّصح ِّ
لكل مسلم)(((.
اهلل ﷺ عىل إقام ّ
((( صدرت برقم ( ،)56وقد سبقت ص (.)9
((( أخرجه مسلم ( ،69/1برقم .)49

((( أخرجه البخاري ( ،21/1برقم .)57
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وقال ﷺ( :الدي ُن النصيحة) قلنا :ملن؟ قال( :هلل ولكتابه ولرسوله

وألئمة املسلمني وعامتهم)(((.

وثانيهام :أن ال يعينَهم عىل الباطل ،ويتجنّب خمالفاهتم قدر املستطاع؛

لقولـــه تعــــاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﴾ [املائدة.]2 :

الناس ،فأحسن معهم،
وقد قال أمري املؤمنني عثامن ( :إذا أحسن ُ

وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم)(((.

َ
ّفري للجهاد فعليه ْ
أفضل الكتائب
يتحرى
أن ّ
راب ًعا :إذا أراد املجاهدُ الن َ

يرضه بعد ذلك ما قد يقع فيه
وأكثرها التزا ًما ّ
َ
بالشع ،فيلتحق هبا ،ثم ال ّ
ُ
الشعية؛ فوجو ُد
ذلك
بعض جنوده ِمن بعض املخالفات ّ
الفصيل ،أو ُ
ٍ
يشء ِمن اجلور أو الظلم أو الفسق يف بعض القادة أو املجاهدين ال يمنع ِمن
القيام بشعرية اجلهاد يف سبيل اهلل ،وإال لتع ّطل اجلها ُد ،وفاتت املصالح
العظيمة املرتتبة عليه ،ووقعت املفاسد اجلسيمة التي تندفع به ،ولذلك

ٍ
ّقرر ُ
أهل السنة واجلامعة يف عقائدهم ّ
ماض إىل يوم
أن اجلها َد يف سبيل اهلل

القيامة مع ٍّ
كل َب ٍّر وفاجر.

السلف و َمن اتبعهم-
قال اإلمام األشعري رمحه اهلل« :وأمجعوا -أي ّ

((( أخرجه مسلم ( ،74/1برقم  )55عن متيم الداري .
((( أخرجه البخاري ( ،141/1برقم .)695
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أن َّ
السمع وال ّطاعة ألئمة املسلمني ،وعىل َّ
كل َمن َو ِل شي ًئا ِمن
عىل ّ
رضا أو ٍ
ٍ
اخلروج
وفاجر ال يلزم
غلبة ،وامتدت طاعتُه ِمن َب ٍّر
أمورهم عن ً
ُ
وي َّج معهم
بالسيف جار أو عدل ،وعىل أن يغزوا معهم العدوُ ،
عليهم َّ
مع
جل ُ
البيت ،وتُدفع إليهم ّ
الصدقات إذا طلبوها ،و ُيصىل خلفهم ا ُ
واألعياد»(((.

ِ
الكفار معهم ،وإن
وقال أبو بكر اإلسامعييل رمحه اهلل« :ويرون جها َد

كانوا َج َورة»(((.

وقال ابن تيمية عن قتال التتار« :فإن اتفق َمن يقاتلهم عىل الوجه

الكامل فهو الغاي ُة يف رضوان اهللِ ،وإعزاز كلمته ،وإقامة دينه ،وطاعة
رسوله ﷺ .وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد ٍ
نية بأن يكون يقاتل
ُ
ٌ
َ
الرياسة ،أو يتعدّ ى عليهم يف بعض األمور ،وكانت مفسد ُة ترك
عىل ِّ
أعظم عىل الدِّ ين ِمن مفسدة قتاهلم عىل هذا الوجه:
قتاهلم [أي التتار]
َ
قتالم؛ دف ًعا ألعظم املفسدتني بالتزام أدنامها؛ ّ
أيضا َ
فإن
كان
الواجب ً
ُ
هذا ِمن أصول اإلسالم التي ينبغي مراعاهتا ،وهلذا كان ِمن أصول أهل
الغزو مع ِّ
كل َب ٍّر وفاجر؛ ّ
فإن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل
السنة واجلامعة
ُ
الفاجر ،وبأقوام ال خالق هلم كام أخرب بذلك النَّبـي ﷺ؛ ألنه إذا مل يتفق

((( رسالة إىل أهل الثغر ص (.)168
((( اعتقاد أئمة احلديث ص (.)75
306

الجـزء الثانـي

ٍ
عسكر كثري الفجور ،فإنه ال بدّ ِمن
الغزو إال مع األمراء الفجار ،أو مع
أحد أمرين :إما ُ
ترك الغزو معهم ،فيلزم ِمن ذلك استيال ُء اآلخرين الذين
رضرا يف الدين والدنيا ،وإما الغزو مع األمري الفاجر فيحصل
هم أعظم ً

األفجرين ،وإقام ُة أكثر رشائع اإلسالم ،وإن مل يمكن إقامة
دفع
بذلك ُ
َ
مجيعها .فهذا هو الواجب يف هذه الصورة ِّ
كثري ِمن
وكل ما أشبهها ،بل ٌ
الغزو احلاصل بعد اخللفاء الراشدين مل يقع إال عىل هذا الوجه»(((.
ٍ
ببدعة يف دفع العدو الصائل أمر مرشوع،
بل إن التعاون مع من تل َّبس
ِ
قال ابن تيمية -رمحه اهلل« :-إذا َّ
الواجبات ِمن العلم واجلهاد
تعذر إقام ُة

وغري ذلك إلَّ بمن فيه بدع ٌة م َض َُّتا دون م َض ِة ِ
ِ
ِ
الواجب؛ كان
ترك ذلك
َ
َ
َ َّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
خريا ِمن العكس»(((.
مصلحة
حتصيل
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه ً
نسأل اهلل تعاىل أن يصلح أحوال األمة عمو ًما ،وأحوال املجاهدين

يبصهم بالطريق املستقيم يف جهادهم ،ويعينهم عىل
ً
خصوصا ،وأن ّ
إخالص النية هلل سبحانه ،وعىل جتريد االتباع للنَّبي ﷺ يف القول

والعمل ،وأن يعجل هلم النرص والتّمكني.
واهلل أعلم.

((( جمموع الفتاوى (.)506/28

((( جمموع الفتاوى (.)212 /28
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رشعية الهيئات القضائية يف سورية
ومدى إلزامية أحكامها

(((

السؤال:

هيئات
السورية قامت يف املناطق املحررة
ٌ
بعد قيام ال ّثورة ّ

رشعي ٌة وقضائي ٌة متعدّ دة ،ونود أن نسأل عن حدود صالحياهتا،
وإلزامها للنّاس بأمور القضاء والفصل يف املنازعات ،وخاصة

قضايا التفريق بني الزوجني ،ومدى مرشوعية تعدد هذه
املحاكم؟ وهل هلا ْ
ترجح لدهيا ِمن آراء يف
أن تُلزم
الناس بام ّ
َ
املسائل الفقهية اخلالفية؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  13رمضان  1437هـ ،املوافق 2016/6/18م.
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل..أما بعدُ :

أهل ّ
فاهليئ ُة القضائي ُة إذا قام بتشكيلها ُ
احلل والعقد ِمن أهل العلم

الشعية املع َّينة
ورؤوس النّاس يف املناطق املحررة فإهنا تقوم مقا َم املحاكم ّ
ِمن ِقبل و ِّيل األمر املسلم يف حال وجوده ،وتتمتّع بام هلا ِمن صالحيات،
ُ
ّ
وبيان ذلك فيام ييل:
وتتول ما يتواله القايض ِمن أحكام األرسة وغريها،

ً
أن َ
أولّ :قرر ُ
أهل العلم ّ
وفض النزاعات ،وتأدي َة
فصل اخلصوماتَّ ،
ِ
والسلطان صاحب الشوكة
احلقوق ،وإقام َة العقوبات من أعامل احلاكم ّ
والقوة ،الذي جيتمع عليه الناس وخيضعون له.

ُ
«تنفيذ األحكام بني
قال املاوردي رمحه اهلل معد ًدا واجبات احلاكم:
ِ
تعم الن َّصف ُة ،فال يتعدّ ى
املتشاجرين ،وقطع اخلصام بني املتنازعني حتى ّ
ضعف مظلو ٌم ،..وإقام ُة احلدود؛ لتُصان حمار ُم اهلل تعاىل عن
ظاملٌ ،وال َي
َ
ٍ
االنتهاكُ ،
ُ
وت َ
إتالف واستهالك.(((»..
حقوق عباده ِمن
فظ
ٍ
يقيم احلدود أو القصاص مع
كام ّبي أهل العلم أنّه ليس ألحد أن َ

وجود احلاكم.

الف َأ َّن ِ
صاص ِف ال َقت ِْل ال يقيمه إال أولوا
الق
قال القرطبي« :ال ِخ َ
َ

((( األحكام السلطانية ص (.)40
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األ ْم ِر»(((.

مكان أو ٌ ِ
ٌ
الناس إليه فإنه
ثان ًيا :إذا َخال
السلطان الذي يتحاكم ُ
زمان من ّ
جيب عىل ِ
أهل ِّ
احلل والعقد ِمن العلامء والوجهاء وأهل الرأي واحلكمة
ْ
أن يقيموا َمن يتوىل القيا َم بام جيب ِمن احلقوق والواجبات املتعلقة باحلكم

والقضاء.

وقد َّقرر أبو املعايل اجلويني ً
نقل عن بعض أهل العلم :أنه «لو خال
كل ٍ
ِ
الزمان عن الس ِ
وسكان ِّ
فحق عىل ُق ّطان ِّ
قريةْ ،
ُ
أن
كل بلدة،
لطان ٌّ
ّ
يقدّ موا ِمن ذوي األحالم والنُّهى ،وذوي العقول ِ
واحلجا َمن يلتزمون
َ
امتثال إشاراته وأوامره ،وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإهنم لو مل يفعلوا

ذلك ،تر ّددوا عند إملام املهامت ،وتب ّلدوا عند إظالل الواقعات»(((.

وقال ابن حجر اهليتمي« :إذا عدم السلطان لزم َ
أهل ّ
الشوكة الذين هم

أهل احلل والعقد َث َّم أن ينصبوا قاض ًيا ،فتَن ُف ُذ حينئذ أحكا ُمه؛ للرضورة
امللجئة لذلك»(((.

حاكم فصاحلو البلد يقومون َمقام
قال اخلريش« :فإن مل يكن
ٌ

احلاكم»(((.

((( تفسري القرطبي (.)245/2
((( غياث األمم ص (.)387
((( حتفة املحتاج (.)261/7

((( رشح خمترص خليل (.)98/4
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ثال ًثا :إذا قام ُ
أهل الشأن من أهل العلم والرأي ورؤوس النّاس من

ذوي الشوكة والقوة بتشكيل اهليئة القضائية ،فتنفذ أحكا ُمها يف ّ
كل ما
ُ
الشعي َّ
املول ِمن قبل إمام املسلمني يف حال
تنفذ فيه أحكا ُم القايض ّ
وجودهِ ،
ومن ذلك احلكم يف شؤون اجلهاد ،واألرسى ،والغنائم ،وإقامة
احلدود والقصاص ،وعقد النّكاح ،واحلكم يف املفقودين ،والتّفريق بني

الزوجني يف األحوال التي جيوز فيها للقايض أن يفرق بينهام كاخللع،

أو الفسخ عند وجود سببه الرشعي ،كام تتوىل توزيع مواريث املوتى،
واحلكم يف العقوبات واجلنايات والديات ،ونحوها ،وهو ما صدرت به

الفتاوى السابقة ،ينظر جمموعها فيام سبق.

راب ًعا :إذا مل يكن يف املنطقة قوى عسكرية أو مدنية لتشكيل هذه اهليئة
ٍ
ٍ
أهل ٍّ
القضائية ،ومل يوجد يف البلدة ُ
شوكة وسلطان يق ّلدون
وعقد أو
حل

ِ
إنفاذ
أمور القضاء وجيتمعون عليها ،بام يمكّنها ِمن
هلذه اهليئة ّ
الشعية َ
ِ
أحكامها فيهم ،أو مل تكن هلم القدر ُة عىل ذلك كام يف أماكن وخميامت

ٍ
حينئذ لطلبة العلم أن يشكّلوا
الالجئني السوريني يف دول اجلوار :فيجوز

هيئ ًة رشعي ًة للفتوى والتّحكيم ،ولكن ال تقوم مقا َم اهليئة القضائية
الـمع َّينة ِمن أهل األمر والشوكة يف نفوذ األحكام واإللزام هبا ،أو احلكم
ُ
يف قضايا املفقودين والتّفريق بني الزوجني ،ونحوها ،بل ال تعدو أن

تكون هيئ ًة للفتوى والتّحكيم بني النّاس فيام يرتافعون إليها بالرتايض
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بينهم.

قال اب ُن نجيم يف تعريف التحكيم« :تولي ُة اخلصمني حك ًَم حيكم

شخصا أو أكثر؛ ليحكم فيام تنازعا فيه
بينهام ،أي :اختيار ذوي الشأن
ً

دون أن يكون للمحكَّم والي ُة القضاءبينهام»(((.
ِ
ُّ
مرشوعية التّحكي ِم ما ثبت عن أيب رشيح هانئ بن يزيد
ويدل عىل

ِ
ِ
كم،
حل َ
لـم َو َفدَ إىل رسول اهلل ﷺ مع قومه َسم َعهم يكنونه بأيب ا َ
 :أنّه ّ
(إن اهللَ هو احلكَم ،وإليه احلكمِ ،
ُ
رسول اهلل ﷺ ،فقالّ :
فل َم تُكنّى
فدعاه
ُ ُ
َ ُ
«إن قومي إذا اختل ُفوا يف ٍ
حل َك ِم؟) فقالّ :
فحكمت بينهم،
يشء أتوين،
ُ
أبا ا َ
ِ
ُ
ض ِكال الفريقنيَ ،
أحس َن هذا.((()..
فقال
رسول اهلل ﷺ( :ما َ
َفر َ
للحكم ّ
فإذا تراىض اخلصامن عىل التحاكم إىل َمن كان ً
كمه
أهل ُ
فإن ُح َ
يكون الز ًما هلام رش ًعا ،حتى لو مل يمكن إلزا ُمهام به قضا ًء.

كمه ،أصبح هذا
جاء يف «املوسوعة الفقهية»« :متى أصدر احلك َُم ُح َ

وتعي إنفا ُذه»(((.
احلكم ملز ًما للخصمني املتنازعنيّ ،
ُ
ّحكيم عن القضاء يف ٍ
أمور ،منها:
خامسا :خيتلف الت
ُ
ً

ّ -1
ّحاكم إىل هيئة التّحكيم ال يكون إال برتايض اخلصمني ،فإذا
أن الت
َ

((( البحر الرائق (.)24/7

((( أخرجه أبو داود ( ،289/4برقم .)4955
((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)244/10
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يرض أحدُ مها بالتّحاكم مل ُيلزم بذلك ،بخالف القضاء الذي ال يشرتط
مل َ

فيه رضا اخلصمني.

ّحكيم هو عبارة عن اختاذ
جاء يف «جملة األحكام العدلية»« :الت
ُ
حاكم برضامها لفصل خصومتِهام ودعوامها»(((.
اخلصمني
ً
ِ
ّ -2
املتخاص َمني ،وال يتعدّ امها إىل
قارص عىل
كم هيئة التحكيم
أن ُح َ
ٌ

غريمها ممَّن مل يرض بالتّحكيم.

كم
جاء يف «املوسوعة الفقهية»« :ولك ّن هذا اإللزا َم الذي يتّصف به ُح ُ

احلكَم ينحرص يف اخلصمني فقط ،وال يتعدّ ى إىل غريمها ،ذلك ألنّه صدر
ِ
ٍ
ٍ
للحكم
بح ِّقهام عن والية رشعية نشأت من اتفاقهام عىل اختيار احلكَم ُ
ِ
ألي منهام عىل غريه ،فال يرسي
فيام بينهام من نزا ٍع وخصومة .وال والي َة ٍّ
أثر ُحكْم احلَكَم عىل غريمها»(((.
ُ

 -3ليس هليئة التحكيم أن حتبس أحدَ اخلصمني أو ّ
الشهود ،كام أنه
اهلدف ِمن التّحكيم حسـم النزاع
ليس هلا أن تعاقب باجللد وغريه؛ إذ
ُ

ال إيقاع العقوبة.

التحكيم فيام كان ِمن
مجهور أهل العلم إىل أنّه ال جيوز
 -4ذهب
ُ
ُ

حقوق اهلل تعاىل كاحلدود ،وال يف القصاص ،وال فيام ال سلط َة للمحكّم
((( جملة األحكام العدلية ص (.)365

((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)244/10
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نفي لنسب الولد
عليه كحقوق غري اخلصوم كال ّلعان؛ إذ فيه
ٌ
إثبات أو ٌ

خيتص به القضاء؛ ألنّه من األحكام
مع أنه ليس طر ًفا يف النّزاع ،وال فيام ّ
السلطان ّية املنوطة بويل األمر.

جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي« :ال جيوز التحكيم يف ِّ
كل ما هو

إثبات حكم ٍأو نفيه
احلكم فيه
حق هلل تعاىل كاحلدود ،وال فيام استلزم
ٌّ
َ
ُ

حق
للحكَم عليه كاللعان؛ لتع ّلق ّ
بالنّسبة لغري املتحاكمني ممّن ال والية َ
الولد به ،وال فيام ينفرد القضاء دون غريه بالنّظر فيه»(((.
ِ
ِ
املقامة يف دول ال ّلجوء سلط ٌة متنحها
اهليئات
وعليه :فإذا مل يكن هلذه

إياها الدّ ولة املضيفة :فال يكون هلا سلط ُة التّفريق بني الزوجني ،وال تكون
ِ
وتوكيلهام.
أحكا ُمها إال برضا ال ّطرفني
للحكم يف هذه املسائل أن يلجأ للمحاكم الرشعية
فينبغي ملن احتاج ُ

يف الدول التي يقيم فيها ،أو أن يوكل اهليئات القضائية داخل األرايض
السورية املحررة بالقضاء يف مسألته.
ّ
سادسا :ما ُذكر ِمن تعدّ د اهليئات القضائية يف البلد الواحد ،وقيا ِم ّ
كل
ً
ِ
ٍ
ٍ
املحررة،
تابعة له ِمن البالء الذي وقع يف املناطق
حماكم
بإنشاء
فصيل
ّ
َ
السائدة بني الفصائل العسكرية ،واهليئات
وهو
ٌ
التفرق ّ
انعكاس حلالة ّ

السعي إلهناء هذه
والواجب عىل اجلمي ِع
الشعية ،واملؤسسات املدنية،
ّ
ُ
ُ

((( جملة جممع الفقه اإلسالمي -العدد التاسع ،ص (.)1969
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ُ
والعمل عىل توحيد اجلهات القضائية والرشعية؛ من ًعا الضطراب
احلالة،
األحكام ،وسع ًيا إىل استقالل القضاء ،ورف ًعا لتبعية القضاء للفصائل.

ومع ذلك فإذا كان هلذه املحاكم شوك ٌة يف تطبيق أحكامها ّ
فإن أحكا َمها

ُ
حكمها مواف ًقا للرشيعة ،فقد َّقرر
حق َمن خيضع لسلطتها إذا وقع
تنفذ يف ّ
ُ
الفقهاء يف حال من تغ َّلب عىل ٍ
بلد -من أهل العدل أو البغي -فأقام فيها
َ
الشيعة.
قضا ًة أن أحكا َمهم نافذةٌ ،وال ُينقض منها إال ما خالف ّ

قال ابن تيمية« :السنة أن يكون للمسلمني إمام واحد ،والباقون

نوابه ،فإذا ُف ِر َض أن األمة خرجت عن ذلك ملعصية من بعضها ،وعجز
من الباقني ،أو غري ذلك فكان هلا عدة أئمة ،لكان جيب عىل كل إمام أن
يقيم احلدود ،ويستويف احلقوق ،وهلذا قال العلامء إن أهل البغي َينْ ُفذ من

أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ،وكذلك لو شاركوا اإلمارة

وصاروا أحزابا لوجب عىل كل حزب فعل ذلك يف أهل طاعتهم»(((.
وقال ابن عبد الرب« :ولو تغ ّلبوا عىل ٍ
بلد فأخذوا الصدقات ،وأقاموا
ُ

الصدقات وال احلدو ُد،
احلدو َد ،وحكموا فيهم باألحكا ِم ،مل تُنقض عليهم
ُ
وال ُينقض ِمن أحكامهم إال ما كان خال ًفا للكتاب أو السنة أو اإلمجاع
ِ
كام ُينقض ِمن أحكام ِ
والسنّة»(((.
أهل العدل ّ

((( جمموع الفتاوى (.)175/34

((( الكايف يف فقه أهل املدينة (.)486/1
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ٍ
مكان غلبوا عليه ،فقىض ما
وقال اب ُن اهلامم« :وإذا وىل البغا ُة قاض ًيا يف

أهل العدلُ ،فرفعت أقضيتُه إىل قايض ِ
شاء ،ثم ظهر ُ
أهل العدل نفذ منها
ِ
ما هو ٌ
بعض املجتهدينّ :
ألن قضا َء القايض يف
عدل ،وكذا ما قضاه برأي
املجتهدات ٌ
نافذ ،وإن كان خمال ًفا لرأي قايض العدل»(((.

ساب ًعا :ليس للهيئات الرشعية والقضائية وال إدارات األوقاف
يرتجح لدهيا ِمن آراء أو اجتهادات يف مسائل
أن تُلزم عمو َم الناس بام ّ
ُ
فاملسائل االجتهادي ُة
اخلالف املعترب يف عبادات الناس وشؤوهنم اخلاصة،
ليست ً
حمل لإلنكار ،وال لإللزام.

قال سفيان الثوري« :إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف

فيه وأنت ترى غريه فال تنهه»(((.

وقـال اإلمـام أمحـد« :ما ينبغي للفقيه ْ
الناس عىل مذهـبه،
أن حيمل
َ

وال يشدّ د عليهم»(((.

وقال ابن تيمية« :وليس لويل األمر أن َ
حيمل الناس عىل مذهبه يف منع
ٍ
معاملة ال يراها ،وال للعامل واملفتي ْ
الناس باتباعهام يف مسائل
أن يلزما
َ

حج ٌة قاطع ٌة ،واختال ُفهم
االجتهاد بني األئمة ،بل قال العلام ُء :إمجا ُعهم ّ
((( فتح القدير (.)109/6

((( حلية األولياء (.)368/6

((( نقله عنه ابن مفلح يف اآلداب الرشعية (.)166/1
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رمح ٌة واسع ٌةُ ،
ومثل هذه املسائل االجتهادية ال تُنكر باليد.(((»..

نسأله تعاىل أن يوفق القائمني عىل القضاء لالجتامع عىل ٍ
أمر يكون فيه

خري البالد والعباد ،واحلمد هلل رب العاملني(((.
((( خمترص الفتاوى املرصية ص (.)352

((( سؤال عن الفتوى:
عندي مالحظات يسرية أمهها:
 -1جاء يف الفتوى( :ومع ذلك فإذا كان هلذه املحاكم شوك ٌة يف تطبيق أحكامها ّ
فإن
أحكا َمها ُ
حكمها مواف ًقا للرشيعة)!
حق َمن خيضع لسلطتها إذا وقع
تنفذ يف ّ
ُ
هذا االستثناء فيه إشكال ال ينتهي ،والسيام يف حال معلومة من التفرق والترشذم واختالف
املذاهب والنفوس ...وقد جاء يف الفتوى ما يقيده باجتهاد معترب وجاء عدة مرات بدون
تقييد ...فالصياغة ربام حتتاج إىل تعديل.
 -2جاء يف الفتوى( :ليس للهيئات الرشعية والقضائية وال إدارات األوقاف أن تُلزم عمو َم
يرتجح لدهيا ِمن آراء أو اجتهادات يف مسائل اخلالف املعترب) هذه النقطة فيها
الناس بام ّ
عدة إشكاالت من وجهة نظري.
منها أن أهل العلم غري متفقني عىل عدم اإلنكار يف املسائل االجتهادية ،وهلم نامذج واضحة
يف سريهم.
ومنها ضعف قياس إنكار الفقهاء عىل إلزام املحاكم.
واألهم من ذلك أن الفتوى ذاهتا قررت لونا من السلطة يف حال غياب السلطان أو اإلمام،
ثم منعته من إلزام الناس باجتهاد .وهذا ال يستقيم يف املنطق وال الرشع .أما املنطق فهو
ما أرشنا إليه وأما الرشع فألن القايض أو احلاكم له أن يلزم الناس برأي اجتهادي معترب
يف حاالت عديدة ،سدا للذريعة أو حفظا للحقوق ،والسيام يف املعامالت واألحوال
الشخصية كالطالق بالثالث ومنع بيع العربون أو التقسيط مثال.
جواب املكتب العلمي:
نشكر لك اهتاممك ونصحك ،وجوابنا كام ييل:

=
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حكـمها مواف ًقا للرشيعة)
=  -1ما أرشت إليه ِمن االسـتثناء الوارد يف الفتوى (إذا وقع
ُ
ُيقصد منه ّ
تفر َق هذه اهليئات الرشعية وعد َم صدورها عن مرجعية واحدة أو عملها
أن ّ
موحدة كام هو الواجب ال يمنع نفو َذ أحكامها؛ ّ
فإن مصالح الناس الدينية
حتت مظـ ّلة ّ
والدنيوية ال تقـوم إال بذلك ،ثم ّ
إن أحكـامها تتعلق بالغـلبة والشوكة التي متلكـها،
أمر واقع ال يمكن جتاوزه ،...فال مناص من القول
ُ
فتطبيق أحكامها ،وإلزام الناس هبا ٌ
بنفوذ أحكامها.
ثم إن كانت هذه األحكا ُم مما تُعلم موافقتها للرشع لزم الناس اخلضوع هلا؛ ّ
ألن اخلضوع
واجب ممّن جاء به .وإن كانت خمالف ًة للرشع عىل ٍ
ٍ
واضح يظهر لعامة الناس
نحو
للحق
ٌ
فعليهم إنكارها بحسب درجات اإلنكار املتعلقة بقدرهتم واستطاعتهم.
أما إن كانت هذه املخالفة مما خيفى عىل عامة الناس ِمن دقائق األحكام الرشعية والقضائية
فيبقى النظر فيها لطلبة العلم و َمن له سلطة أو والية ِمن خالل االستئناف والنقض والتمييز
كام هو معروف يف درجات التقايض.
وإن مل يكن هناك قدرة وال استطاعة فيكون النظر فيها إذا تبدّ لت األحوال ،وزالت مرحلة
ٍ
قاض ُمعني ،فحينئذ ينظر يف هذه األقضية ،وينقـض منها
قضـاء الرضورة ،وتوىل القضا َء
ِ
قياسا جل ًيا ،و ُيقر منها ما كان من موارد االجتهاد.
ما خالف إمجا ًعا أو ً
نصا ثابتًا أو ً
 -2أما إلزام الناس بموارد االجتهاد :فاملسائل التي تتعلق بالقضاء والنزاع واخلصومات
فللمحاكم إلزام الناس بقضائها واجتهادها ،وال تسـتقيم أمورهم إال بذلك ،مع مراعـاة
ما ذكره أهل العلم من ضوابط يف ذلك.
ُ
فاألصل أنه ليس للحاكم أن يلزم الناس فيها باآلراء
أ ّما املسائل الرشعية عدا ذلك:
ٍ
ِ
ببعض
معي ..وإللزام احلاكم للناس
االجتهادية ،وأن حيملهم عىل مذهب أو قول ّ
صور وتفصيالت رأينا اإلعراض عنها؛ لعدم مناسبتها لواقعنا ،واالكتفاء باملبدأ
األحكام
ٌ
العام الذي يناسب واقع االنقسام والتفرق...
فالواقع الذي حتدثت عنه الفتوى هو تعدد السلطات القضائية مع عدم وجود مرجعية
واحدة هلا ،فيحدث أن تلزم هيئة رشعية الناس بأمر ،وتلزمهم أخرى بعكسه ،أو تظهر
فتوى لعامل بعدم رشعية ما أصدرته تلك اهليئة ..فيقع الناس يف حرج وارتباك ،وهذا=
318

الجـزء الثانـي

=حاصل ومشاهدِ .
ومن هنا جيب عىل اهليئات املتعددة أن تتجنب اإللزام يف مواطن
وحسم ملادة التفرق والتنازع.
االجتهاد؛ من ًعا لالضطراب،
ً
واهلل أعلم.
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عمل املحاكم ولجان التحكيم عند
وقوع الشِّ قاق بني ال ّزوجني

(((

السؤال:

ما الواجب عند وقوع الشقاق بني الزوجني؟ وهل متتلك

املحاكم وجلان الصلح يف سورية ودول اللجوء حق التفريق بني
الزوجني للشقاق ،وتعذر الصلح بينهام؟

شوال 1437هـ ،املوافق 2016/7/28م.
((( صدرت بتاريخ :اخلميس ّ 23
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،أ ّما بعدُ :
والسال ُم عىل
احلمدُ هللّ ،
والصال ُة ّ

فالواجب عند وقوع ّ
عي لإلصالح بينهام
الشقاق بني ّ
ُ
الس ُ
الزوجني ّ
ّ
حكمني ِمن أهلهام ،فيحكامن بام
ثم تقو ُم املحكم ُة بإرسال
َ
بكل سبيلّ ،
ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
يريانه ِمن املصلحة،

ً
اخلالف والعداو ُة وا ّدعا ُء ٍّ
الش ُ
أولّ :
كل منهام
الزوجني هو
ُ
قاق بني ّ
عىل اآلخر االساء َة والتّقصري ،قال املاوردي« :وشقا ُقهام يكون ِمن ِ
جهة
وترك ِ
ِ
الزوج بعدوله
الزوجة بنشوزها عنه،
لزومها حل ّقه ،ويكون ِمن جهة ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بإحسان.(((»..
ترسيح
بمعروف ،أو
إمساك
عن
الش ُ
فإذا وقع ّ
فالواجب البد ُء بنُصحهام ،وح ّثهام
الزوجني
قاق بني ّ
ُ

الصلح بينهام قدر املستطاع ،قال تعاىل:
عىل حسن العرشة ،وحماولة ّ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾

.]128

[النساء:

رشع ُ
حكمني عد َلني ممّن
بعث
ثان ًيا :إذا
استمر ّ
الزوجان عىل نفرهتام :ف ُي ُ
َ
ّ

َيعرف َ
الزوجني ،قال تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
حال ّ
((( احلاوي الكبري (.)601/9
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ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ [النساء.]35 :

قال ال ّطاهر بن عاشور« :اآلي ُة دال ٌة عىل وجوب ِ
بعث احلكمني عند

املعب عنه ِّ
بالشقاق»(((.
ّزاع
نزاع ّ
الزوجني الن َ
املستمر َّ
َّ
ِ
ومن رشوط احلكمني :البلو ُغ والعقل واإلسالم والعدالة ،وينبغي أن

أقرب إىل إدراك الواقع ،وفه ِم حقيقة ما
يكونا ِمن أهل الزوجني؛ ليكونا
َ
الزوجنيّ ،
والشفقة عليهام ،واحلرص عىل حتقيق مصلحتهام.
جيري بني ّ

قال اب ُن قدامةّ :
«إن احلكمني ال يكونان إال عاقلني بالغني عدلني
مسلمني؛ ّ
ألن هذه ِمن رشوط العدالة سواء قلنا :مها حاكامن أو وكيالن،

واألوىل أن يكونا ِمن أهلهام؛ ِ
وأعلم
أشفق
ألمر اهلل تعاىل بذلك ،وألهنام
ُ
ُ
باحلال ،فإن كانا ِمن غري أهلهام جاز؛ َّ
حلكم
ألن القراب َة ليست رش ًطا يف ا ُ
األمر بذلك إرشا ًدا واستحبا ًبا»(((.
وال الوكالة ،فكان ُ

َ
يبعث احلكمني ألجل اإلصالح بني
ويتوجب عىل القايض أن
ّ

أن َ
بعض أهل العلم ّ
واجب عىل القايض
بعث احلكمني
الزوجني ،وذكر ُ
ّ
ٌ

الزوجان إليه ،قال ال ّلخمي املالكي« :إذا اختلف
حتى لو مل يرتفع ّ
ِ
الزوجان ،وخرجا إىل ما ال ُّ
السلطان
حيل ِمن املشامتة
ّ
والوثوب كان عىل ّ
((( التحرير والتنوير (.)46/5
((( املغني (.)265/10
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َ
ْ
يبعث حكـمني ينظران يف أمرمها ،وإن مل يرتفعا يطلبـان ذلك مـنه،
أن
وال ُّ
حيل ْ
أن يرتكَهام عىل ما مها عليه ِمن املآثم ،وفساد الدِّ ين»(((.
ثال ًثا :جيب عىل احلكمني ْ
رأب
أن يستقصيا
أسباب اخلالف ،وحياوال َ
َ

َ
والصعوبات يف ذلك ،وهلام ْ
يظهر
أن حيكام بام
الصدع،
وتذليل العقبات ّ
ّ
ُ
ٍ
ٍ
وواجبات.
حقوق
هلام ِمن
الر ُ
جل واملرأ ُة إذا
جاء عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال« :فهذا ّ
أن يبعثوا ً
تفاسد الذي بينهام ،فأمر اهللُ سبحانه ْ
رجل صاحلًا ِمن أهل
ُ
الرجل هو
الرجل ،ومث َله ِمن أهل املرأة ،فينظران ّأيام امليسء ،فإن كان
ّ
امليس َء حجبوا عنه امرأتَه ،وقرصوه عىل النّفقة ،وإن كانت املرأ ُة هي
املسيئ َة قرصوها عىل ِ
زوجها ،ومنعوها النفق َة.(((»..

فاألمر
فإذا متكّن احلكامن ِمن إزالة ما طرأ بني الزوجني ِمن الفساد
ُ
ٍ
حقوق،
عىل ما توصـال إليه ،وجيـب عىل القـايض إنفا ُذ ما حكام به ِمن
أو ٍ
نفقة ،ونحو ذلك.

رابعا :هل للحكمني التفريق بني الزوجني إذا مل يتمكنا من الصلح

بينهام؟

للحكمني ْ
الزوجني
كثري ِمن أهل العلم إىل أنّه ليس
فرقا بني ّ
أن ُي ّ
َ
ذهب ٌ

((( التبرصة (.)2589/6

((( تفسري الطربي (.)325/8
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الزوج بال ّطالق ،أو رضا املرأة باخلُلع وبذل العوض؛ َّ
ألن
إال برضا ّ
الزوجني إنام وكّال احلكمني ،أو رفعا أمرمها للقايض لإلصالح بينهام يف

شقاقهام ،ال للتّفريق ،ويف ذلك فرص ٌة للزوجني ملراجعة أمرمها ،والنّظر يف
حاهلام ،وقد يوفقهام اهلل ،أو يوفق احلكمني للتوفيق ورفع ّ
الشقاق بينهام،

كام قال تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [النساء.]35 :

فعن احلسن ،وقتادة أهنام قاال« :إنّام ُيبعث احلكامن؛ ليصلحا ويشهدا

عىل ال ّظامل بظلمه؛ وأ ّما الفرق ُة فليست يف أيدهيام ،ومل يملكا ذلك».

ّفريق
وقال أبو إسـحاق الشريازي« :مهـا وكـيالن فال يملكـان الت َ

ألن ال ّط َ
إال بإذهنام؛ ّ
الزوجة ،فال جيـوز
الزوج ،وبذل املال إىل ّ
ـالق إىل ّ

إال بإذهنام»(((.

وعليه :إن رأى احلكامن التفريق بني الزوجني ف َيعرضان األمر عليهام:

ْ
وج بتطليقـها بإحسـان ،أو أن ختالعـه املرأ ُة عىل حقوقهـا
بـأن يقـوم ّ
الز ُ
مهر أو ٍ
أو بعضها ِمن ٍ
َ
فيصح
مقابل الفراق ،فإن تراضيا عىل ذلك
نفقة
ُّ
ٍ
حينئذ؛ ويقترص ُ
عمل القايض عىل توثيق االتفاق،
تفريق احلكمني
ُ
واإللزام به.

َّ
استمر ّ
وتعذرت حماوالت اإلصالح بني الزوجـني
الشقاق،
أما إن
ّ
مجع ِمن أهل العلم إىل ّ
أن للحكمني
أو إجياد حلول لشقاقهام :فقد ذهب ٌ

((( املهذب (.)488/2
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ٍ
بطالق ٍ
خال ِمن العوض
الزوجني ولو دون رضامها،
سلط َة التّفريق بني ّ
ٍ
بعوض تبذله املرأ ُة إذا كانت
إذا كانت اإلساء ُة ِمن جهة الزوج ،أو
اإلساء ُة ِمن جهتها ،وجيب عىل القايض ْ
أن يقوم بتوثيق ذلك ،وإخبار
الزوج بلزوم طالقها ،أو خمالعتها بحسب حكم احلكمني.
القول عن ٍ ِ
ُ
الصحابة والتابعني ريض اهلل عنهم،
صح هذا
كثري من ّ
وقد ّ

ِ
ِ
قديم وحدي ًثا ،وبه أخذ عد ٌد ِمن
واختاره ٌ
مجع من املحققني من أهل العلم ً
ومدونات أحوال األرسة.
هيئات الفتوى،
ّ

فعن عيل بن أيب طالب  أنّه قال للحكمني« :أتدريان ما عليكـام؟

تفرقا ّفرقتُامْ ،
ْ
وإن رأيتُام أن جتمعا مجعتُام»(((.
إن رأيتام أن ّ

وعن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس ريض اهلل عنه قالُ « :بع ْث ُت أنا ومعاوي ُة حك ََمني ،فقيل

لناْ :
تفرقا ّفرقتام»(((.
إن رأيتام أن جتمعا مجعتُام ،وإن رأيتام أن ّ

وقال ابن تيميةْ :
الزوجني مجعا ،وإن
«فإن رأيا املصلح َة أن جيمعا بني ّ

ٍ
رأيا املصلحة ْ
بعوض تبذله املرأ ُة فتكون الفرق ُة
يفرقا بينهام ّفرقا :إ ّما
أن ّ
الزوج هو الظامل ُف ّرق بينهام بغري
ُخل ًعا إن كانت هي الظاملة ،وإن كان
ُ
وأكثر العلامء عىل ّ
أن هذين حكامن كام ساممها اهلل حكمني
اختياره،
ُ

((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،512/6برقم )11883
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،512/6برقم )11885
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الزوجني»(((.
حيكامن بغري توكيل ّ

تعرف أسباب ِّ
الشقاق بني
وقال الشيخ سيد سابق« :وجيب عليهام ّ

الزوجني ،واإلصالح بينهام بقدر اإلمكان ،فإن عجزا عن اإلصالح
ّ
الزوجني ،أو ِمن الزوج ،أو مل تتبني احلقائقّ ،قررا
وكانت اإلساءة ِمن ّ
بطلقة ٍ
ٍ
فرق بينهام
التفريق بينهام
بائنة ،وإن كانت االساء ُة ِمن ّ
الزوجة فال ُي ّ
فرق بينهام باخللع»(((.
بالطالق .وإنّام ُي ّ

وقال د .مصطفى السباعي مبينًا سبب األخذ هبذا القولّ :
«فإن احلياة
ٍ
الزوجية ال تستقيم مع ّ
رضر بال ٍغ
الشقاق والنّزاع ،عدا ما يف ذلك ِمن

برتبية األوالد وسلوكهم .وال خري يف اجتام ٍع بني متباغضني ،ومهام يكن
تافها ّ
فإن ِمن اخلري أن تنتهي العالق ُة الزوجية
أسباب هذا النزاع
خطريا أو ً
ُ
ً
ٍ
الزوجني لعل اهلل هييئ ِّ
واحد منهام رشيكًا آخر حلياته جيد
لكل
بني هذين ّ
معه الطمأنين َة واالستقرار»(((.

َ
الوصول إىل رفع ّ
الشقاق،
خامسا :إذا اختلف احلكامن ،أو مل يستطيعا
ً

ُ
طريق ّ
احلل فيمكن ُ
احتامل
بعث حكمني آخرين ما دام
أو مل يتبني هلام
ُ
ورفع ّ
الشقاق ممكنًا ،وإال َحكم القايض بام يراه ِمن
قائم،
ُ
اإلصالح ً
((( جمموع الفتاوى (.)386/35
((( فقه السنة (.)290/2

((( املرأة بني الفقه والقانون ص (.)115
326

الجـزء الثانـي

ٍ
بعوض أو بغري عوض.
التّفريق

الزوجني أن يرفع إىل القايض دعوى بالتّفريق
كام يمكن ألحد ّ
ٍ
ٍ
رضر ،أو ٍ
فجـور،
عيب ،أو
مشفو ًعا ببيان األسباب املوجبة لذلك ِمن

ٍ
إعسار بالنّفقة أو غري ذلك ،وحينها حيكم القايض وفق أحكام التّفريق
أو

الزوجني بحكم القايض.
الزوجني ،وال ُيشرتط حينها رضا كال ّ
بني ّ

جاء يف قرار هيئة كبار العلامء بالسعودية« :فإن مل يتفق احلكامن ،أو مل

ّ
وتعذرت العرش ُة باملعروف بني الزوجني نظر القايض يف أمرمها،
يوجدا
وفسخ النكاح حسبام يراه رش ًعا بعوض أو بغري عوض»(((.

ٍ
قاض وال حمكمة :فيقترص ُ
عمل احلكمني عىل
سادسا :إن مل يكن هناك
ً

حق التّفريق بينهام إال إذا
الزوجني وإرشادمها ،وليس هلام ُّ
اإلصالح بني ّ

للزوجني يف هذه احلال -ويف مجيع
فوضهام الزوجان بذلك ،لذلك نرى ّ
َّ
تفويض احلكمني ابتدا ًء بام يريانه إلهناء ّ
الشقاق.
األحوال السابقة-
َ

ِ
لكونام
تفريق احلكمني؛
فيصح
فإن وافق الزوجان عىل ذلك:
ُ
ُّ

مفو َضني بذلك ،وجيب األخذ بام اتفق عليه احلكامن رش ًعا.
َّ
وختاما:
ً

نويص الزوجني بأن يلني كل منهام لآلخر ،ومن ترك شيئا هلل عوضه

ً
امتثال
خريا منه ،وأن يذكر كل منهام حماسن رشيكه عند الشقاق،
اهلل ً

((( أبحاث هيئة كبار العلامء (.)656/1
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بغض] مؤم ٌن مؤمن ًة ،إن كره منها ُخ ُل ًقا
ألمر النَّبي ﷺ (ال َي ْف َر ْك [أي :ال ُي ْ
ريض منها آخر)(((.

ونويص احلكمني بتقوى اهلل ،وأن خيلصا النية ،وينصحا للزوجني،

ويستفرغا الوسع يف اإلصالح ،وأن يستعينا عليه بالدعاء.
واحلمد هلل رب العاملني.

((( أخرجه مسلم ( ،1091/2برقم .)1469
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د اإلسالمي ُ
م
هل البال ُ
ة اليو َ
السؤال:

دا ُر كفر؟

(((

ِ
ديار
هناك َمن حيكم عىل
البالد اإلسالم ّي ِة يف هذا ّ
بأنا ُ
الزمن ّ
ِ
ٍ
كفر؛ ألهنم يقولونّ :
حكوماتا كافر ٌة مرتدّ ٌة حتكم بغري ما
إن
أنزل اهلل ،وبناء عىل ذلك :يوجبون عىل ِ
مناطق
أهلها اهلجر َة إىل
َ
ً
ِ
بدماء وأموال
أخرى ال ختضع هلذه احلكومات ،ويستهينون
ِ
صحيح؟
احلكم
املقيمني فيها .فهل هذا
املسلمني
ٌ
ُ

دار إسال ٍم أو ٍ
حكم
كفر؟ وما
ُ
ومتى ُيكم عىل الدّ ار بأهنا ُ

السوري؟
األرايض التي ما زالت ختضع حلكم النّظام ّ

((( صدرت بتاريخ :السبت  16ذو احلجة 1437هـ ،املوافق 2016/9/17م.
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اجلواب:

والسال ُم عىل املبعوث رمح ًة للعاملني،
رب العاملنيّ ،
احلمدُ هلل ِّ
والصال ُة ّ
ٍ
بإحسان إىل يوم الدّ ين ،أ ّما بعدُ :
وعىل آله وصحبِه أمجعني ،و َمن تبعهم
فاحلكم عىل الدّ يار ِمن املسائل الدّ ِ
كبري يف
قيقة التي كان هلا
ً
ُ
صدى ٌ
ِ
ِ
ِ
املغلوط هلا
واجلهادية املعارصة ،ونتج عن الفه ِم
احات الفكرية
الس
ّ
كاستباحة الدّ ِ
ِ
ِ
واألموال املعصومة ،واحلك ِم
ماء
مفاسدُ علمي ٌة وعملي ٌة:

ِ
دار ٍ
ٌ
كفرُّ ،
فديار
وباطل؛
منكر
ُ
وكل هذا ٌ
بأنا ُ
عىل مجيع البالد اإلسالمية ّ
ِ
تتحو ُل إىل دار ٍ
ِ
تغي
اختالف
بمجرد
كفر
اإلسال ِم ال
ّ
بعض أحواهلا ،أو ّ
ّ
ُ
تفصيل ذلك:
النّظام احلاكم هلا -ولو ُحكم بكفره ،-وفيام ييل
ً
أول :ا ُملراد بالدّ ِار :البلدُ والوط ُن الذي يسكنه جمموع ٌة ِمن النّاس،

ٍ
الدار يف االصطالح
سلطة واحدة ،وأقرب ما ُيقابل
حتت
ويعيشون َ
َ
السيايس املعارص ُ
لفظ« :الدّ ولة».
ّ
ِ
والسلطة
وال بدَّ يف الدّ ار من وجود :اإلقليم اجلغرايف ،والسكّانُّ ،
احلاكمة.

وقد اتّفق ُ
أهل العلم ِمن حيث اجلملة عىل ّ
يار تنقسم إىل دارين:
أن الدّ َ

دار إسال ٍم ،ودار ٍ
ُ
الصحابة:
كفر ،ووردت بذلك
وآثار ّ
األحاديث النّبوية ُ
 ففي حديث ُب َر ْيدة ّ :أن النّبي ﷺ كان إذا أرسل رس ّي ًة أو ً
جيشا

فإن أجابوكْ ،
ثم ادعهم إىل اإلسال ِمْ ،
أوىص قائدَ ها ً
فاقبل منهم،
قائلّ ...( :
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ّحول ِمن دارهم إىل دار املهاجرين.((()...
وك َّ
ثم ادعهم إىل الت ّ
ُف عنهمّ ،
ٍ
 وقـال ﷺ( :ال َي ُمرشك بعدما أسـلم ً
عمل،
قبل اهللُ عز وجـل ِمن
َ
يفارق املرشكني إىل املسلمني)(((.
أو

 ووصف ﷺ بال َد الشام بأهناُ ( :ع ْق ُر ِدار اإلسالم)((( أي :أص ُله

وموض ُعه.

وصح عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال« :كان ِمن األنصار
َّ

مهاجرون؛ ّ
دار رشك ،فجاءوا إىل رسول اهلل ﷺ ليل َة
ألن املدين َة كانت َ

العقبة»(((.

 وكتب خالدُ بن الوليد  ألهل ِاحلرية يف حقوق ِ
الذمة ّ
أهل ّ
أن
ُ
الضعف أو االفتقار« :طرح ُت جزيتَهِ ،
وعيل -أي:
َمن أصابه منهم ّ
ْ
ك ُِفل و ُأنفق عليهِ -من بيت مال املسلمني وعيا ُله ما أقام بدار اهلجرة
ودار اإلسالم؛ ْ
فإن خرجوا إىل غري دار اهلجرة ودار اإلسالم؛ فليس عىل

املسلمني النّفق ُة عىل عياهلم.(((»..

((( أخرجه مسلم ( ،1357/3برقم.)1731

((( أخرجه النسائي ( ،82/5برقم  ،)2568وأخرجه ابن ماجه ( ،848/2برقم
ِ :)2536من حديث هبز بن حكيم ،حيدث عن أبيه ،عن جده ،وإسناده حسن.
((( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،53/7برقم  )6359عن سلمة بن نفيل .
((( أخرجه النسائي ( ،144/7برقم .)4166
((( اخلراج أليب يوسف ص (.)158
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دار ترشع اهلجر ُة
ّصوص
فد ّلت هذه الن
ُ
دارينٌ :
وغريها عىل وجود َ
ُ

ديار الكفار.
ودار ترشع اهلجرة منها ،وهي ُ
إليها ،وهي ديار املسلمنيٌ ،

و ُيستأنس يف ذلك باآليات الدالة عىل اهلجرة إىل دار اإلسالم،

كقوله تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ﴾ [احلرش.]9 :

(دار اإلسالم) :هي البال ُد التي نزهلا املسلمون وخضعت هلم،
ثان ًياُ :

وجرت فيها أحكا ُم اإلسالم ،وكانت املنع ُة والقو ُة فيها للمسلمني ،وإن
غري املسلمني ِمن ذ ّميني أو مؤمتنني.
أقام هبا ُ
دار اإلسالم هي التي نزهلا املسلمون،
قال اب ُن القيم« :قال اجلمهورُ :
وجرت عليها أحكا ُم اإلسالم»(((.

دار إسالم -ابتدا ًء -هو خضو ُعها
فالعرب ُة يف احلكم للدّ ار بكوهنا َ
ِ
ُ
ُ
سكان
وجريان أحكامهم فيها ،وال ُيشرتط أن يكون
لسلطة املسلمني،
معظمهم ِمن املسلمني.
هذه الدّ ار ك ُّلهم أو
ُ
و(دار الكفر) :هي الدّ ار التي جتري فيها وتعلوها أحكـا ُم الكـفر،
ُ

لطان واملنع ُة بيد املسلمنيْ ،
الس ُ
بعضهم هبا.
وإن أقام ُ
وال يكون فيها ّ
دار الكفر إىل قسمني:
وتنقسم ُ

 -1دار احلرب :وهي دار الكفر التي ليس بينها وبني املسلمني عهدٌ
((( أحكام أهل الذمة (.)728/2
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احلرب قائم ًة بني الك ّفار واملسلمني ،بل
وال أمان ،وال يلزم أن تكون
ُ
يكفي عدم وجود ما يمنعها ِمن ٍ
عهد أو أمان.
ُ
دار الكفر التي بينها وبني املسلمني عهدٌ برتك
 -2ودار العهد :وهي ُ
ٍ
صلح أو هدنة.
القتال ِمن
ٍ
عباس ريض اهلل عنهام« :كان املرشكون عىل منزلتني ِمن النّبي
قال اب ُن

ٍ
ﷺ واملؤمنني :كانوا مرشكي ِ
حرب ،يقاتلهم ويقاتلونه ،ومرشكي
أهل
أهل ٍ
ِ
عهد ،ال يقاتلهم وال يقاتلونه»(((.
احلكم عىل الدّ ار بإسال ٍم أو ٍ
ّ
ينفك
كفر ليس وص ًفا الز ًما ال
ثال ًثا:
ُ
ِ
تتغي األحكا ُم وتتبدَّ ل بني ٍ
باختالف احلُك ِم
وآخر
زمن
َ
عنها أبدً ا ،بل قد َّ
ِ
دار ٍ
كفر يف ٍ
زمن،
والسلطة فيها ،وطبيعة َمن يسكنُها ،فقد تكون الدّ ول ُة َ
ُّ
وتتحو ُل إىل دار إسال ٍم يف ٍ
أيضا.
زمن آخر ،وبالعكس ً
ّ

ِ
ُ
ودار إيامن أو دار فاسقني
«وكون
قال اب ُن تيمية:
دار كفر َ
األرض َ

ليست صف ًة الزم ًة هلا؛ بل هي صف ٌة عارض ٌة بحسب سكاهنا ْ ،..
فإن
دارهم»(((.
غري ما ذكرنا وتبدّ لت بغريهم فهي ُ
سكنها ُ
أحوال ِ
ِ
أهلها ،فقد تكون البقع ُة
بتغي
وقال:
ُ
«والبقاع تتغري أحكا ُمها ُّ
دار ٍ
دار إسال ٍم إذا أسلم أه ُلها كام
كفارا ،ثم تصري َ
كفر إذا كان أه ُلها ً
َ
((( أخرجه البخاري ( ،48/7برقم .)5286
((( جمموع الفتاوى (.)282/18

333

فتــاوى الثــورة الســورية

دار ٍ
ٍ
لـم فتحها
كفر
ثم ّ
وحربّ ،..
كانت مك ُة -رشفها اهلل -يف أول األمر َ
دار إسالم»(((.
النبي ﷺ صارت َ
ُّ

ِ
وقد اتفق ُ
أهل العلم عىل َّ
(دار إسال ٍم)
الكفر)
(دار
تصري وتنقلب َ
أن َ
ُ
بظهور أحكام اإلسالم فيها ،وتس ُّل ِ
ط املسلمني عليها.
خالف بني أصحابنا يف ّ
دار
قال الكاساين« :ال
َ
دار الكفر تصري َ
أن َ

إسال ٍم بظهور أحكا ِم اإلسالم فيها»(((.

راب ًعا :تعدَّ دت ُ
حتول (دار اإلسالم) إىل (دار
أقوال الفقهاء وآراؤهم يف ّ
ِ
ٍ
أقوال مشهورة:
املسألة مخس ُة
بتحوهلا ،وهلم يف هذه
كفر) ومتى ُيكم ّ
دار ٍ
أوهلاّ :
كفر مطل ًقا،
دارا لإلسالم ال تصري َ
كونا ً
أن الدّ َار التي ثبت ُ
الكفار ،واندرست منها معامل ُ الدِّ ين.
وإن استوىل عليها
ُ
مجع ِمن علامء الشافعية.
نص عليه ٌ
وهو ما َّ
ٍ
َ
فذكر النّووي ّ
صورَ « :د ٌار يسكنها
ثالث
أن لدار اإلسال ِم
املسلمون ،...ودار فتحها املسلمون وأ َقروها يف يد الك ّفار ِبِ ٍ
جزية، ...
ُّ
ٌ
ب عليها الكف ّار»(((.
و َد ٌار كان املسلمون يسكنوهنا ثم َج َل ْوا عنها ،و َغ َل َ

دار إسال ٍم ال يصري بعد ذلك
وقال اب ُن حجر اهليتمي« :ما ُحكم بأنّه ُ

((( جمموع الفتاوى (.)143/27
((( بدائع الصنائع (.)130/7

((( روضة الطالبني (.)433/5
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دار ٍ
كفر مطل ًقا»(((.
َ

وقال الرميلِ :
«ومنها -أيِ :من دار اإلسالم -ما ُعلم كونُه مسكنًا
ّ

ٍ
نظرا
للمسلمني ،ولو يف
زمن قدي ٍم ،فغلب عليه الك ّف ُار كقرطب َة؛ ً
الستيالئنا القديم»(((.

ٍ
تتحول إىل (دار ٍ
وثانيهاّ :
رشوط
كفر) إال باجتام ِع
(دار اإلسالم) ال ّ
أن َ
ٍ
ثالثة ُّ
تدل عىل متام القهر والغلبة للمرشكني عليها.
وهو قول اإلمام أيب حنيفة.

ٍ
حرب إال :بإجراء
دار
قال التّمرتايش احلنفي« :ال
دار اإلسال ِم َ
تصري ُ
ُ
الش ِك ،وباتّصاهلا ِ
أحكام ِ
بدار احلـربْ ،
مسـلم
وبأن ال يبقى فيها
أهل ّ
ٌ

ِ
األو ِل»(((.
ذمي آمنًا باألمان ّ
أو ٌّ

تتحول إىل ِ
(دار ٍ
وثالثهاّ :
بمجرد استيالء
كفر)
(دار اإلسال ِم) ال
ّ
ّ
أن َ

شعائر
الك ّفار عليها ،وإظهار أحكامهم فيها ما دام املسلمون يقيمون
َ

اإلسالم فيها.

ِ
ٍ
حرب
دار
قال الدّ سوقي -من املالكية« :-بال ُد اإلسالم ال تصري َ
ِ
ِ
شعائر اإلسال ِم عنها ،وأ ّما
َنقطع إقام ُة
بمجرد استيالئهم عليها ،بل حتى ت َ
َّ
((( حتفة املحتاج (.)269/9

((( هناية املحتاج (.)454 /5

((( تنوير األبصار مع رشحه الدر املختار (.)175/4
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دار حرب»(((.
شعائر اإلسال ِم أو غال ُبها قائم ًة فيها :فال
ما دامت
تصري َ
ُ
ُ

ورابعهاّ :
أن (دار اإلسالم) تتحول إىل (دار كفر) إذا استوىل عليها

الك ّف ُار ،وأظهروا أحكا َم الكفر فيها.

بعض
وهو قول أيب يوسف وحممد صاحبي أيب حنيفة ،وقال به ُ

احلنابلة.

دار
قال الكاساين« :وقال أبو يوسف وحممد رمحهام اهللَّ :إنا
تصري َ
ُ
ظهر أحكا ُم الكفر يف ٍ
ِ
ِ
الكفر بِ
دار فقد
ظهور أحكا ِم
الكفر فيها ...فإذا َ

دار كفر»(((.
صارت َ

وخامسهاّ :
يار اإلسالمي َة التي استوىل عليها الك ّف ُار ،وأظهروا
أن الدّ َ
تتحول إىل دار ٍ
كـفر
فيها أحكا َمهم ،ولكن بقي أه ُلها ِمن املسلمني :ال
ّ
دارا مركّبة ِمن األمرين.
دار إسالم ،بل تكون ً
وال تكون َ
قول ِ
وهو ُ
ابن تيمية كام يف فتواه ّ
الشهرية يف أهل «ماردين» ،وهي بلد ٌة
أه ُلها ِمن املسلمني ،ودخل جندُ ها وحكا ُمها حتت سلطة التّتار .قال رمحه
اهلل « :هي مركبة :فيها املعنيان؛ ليست بمنزلة دار السلم التي جتري عليها

أحكام اإلسالم؛ لكون جندها مسلمني ،وال بمنزلة دار احلرب التي
أهلها كفار ،بل هي قسم ثالث يعا ُمل املسلم فيها بام يستحقه ،ويقاتل

((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري(.)188/2
((( بدائع الصنائع (.)130 /7
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اخلارج عن رشيعة اإلسالم بام يستحقه»(((.

هذا ُ
جممل أقوال الفقهاء يف املسألة ،وهي ِمن مسائل االجتهاد النازلة

رشعي حاسم.
نص
الصحابة والتّابعني ،وليس فيها ٌّ
بعد عهد ّ
ٌّ

الشيعة ومقاصدهاَّ :
(دار
أن
والذي يظهر أنّه
أقرب ألصول ّ
ُ
َ
تتحول إىل ِ
(دار ٍ
كفر) إال إذا غلب عليها الك ّف ُار أو املرتدّ ون،
اإلسالم) ال ُّ
وشعائر اإلسالم
وظهرت فيها أحكا ُم الكفر ،واندرست منها معامل ُ الدّ ين
ُ

ال ّظاهرة ،كاألندلس.

شعائر اإلسالم
أ ّما إذا مل تكن أحكا ُم الكفر هي ال ّظاهرة ،أو بقيت
ُ
ٍ
ِ
ظاهر ًة ِمن ٍ
مجاعة ومجعة وصيام وأعياد ونحوها ،واملسلمون
وصالة
أذان

دار ٍ
السلطان فيها
كفر ،ولو كان حكا ُمها وذوو ّ
هم أهل البلد :فال تكون َ

ال حيكمون برشيعة اإلسالم.

دار ٍ
كفر
وقد ُسئل األمري الصنعاين (ت  1182هـ) عن عَدَ ن هل هي ُ
أن أكثر ِ
أهلها ِمن املسلمني تُقام فيهم اجلمعة واجلامعة،
أم إسالم؟ مع ّ َ
ولكن ّ
الشوكة فيها لإلفرنج ،وكذلك نظائرها ِمن بالد اهلند.
فقال« :أ ّما األقطار التي استوىل عليها املسلمون ،وغلبوا عليها منذ

جرا ،فبعد
الفتوحات اإلسالمية أيام الدّ ولتني األموية والع ّباسية
وهلم ّ
ّ

دار اإلسالم  ...فمتى علمنا يقينًا
ظهور كلمة اإلسالم هبذا املعنى هي ُ
((( جمموع الفتاوى (.)241/28
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أن الك ّفار استولوا عىل ٍ
السامع املتواتر ّ
بلد ِمن بالد
َ
رضور ًيا باملشاهدة أو ّ
إبراز
يتم هلم ُ
اإلسالم التي تليهم ،وغلبوا عليها وقهروا أه َلها ،بحيث ال ُّ
ٍ ِ
دار حرب وإن أقيمت
كلمة اإلسالم إال
بجوار من الك ّفار :صارت َ

أن عدن وما واالها ْ
تبي لكّ :
إن
فيها ّ
حررناه ّ
ثم قال« :وبام ّ
الصالة»ّ ...

والصلوات -ولو ظهرت فيها اخلصال الكفرية -
ظهرت فيها الشهادتان ّ
دار إسال ٍم ،وإال فدار حرب ،وكذا سائر بالد اهلند وما
بغري جوار :فهي ُ
واالها ،احلكم عليها هبذا االعتبار»(((.

ومقصو ُد كالمهّ :
أن ّ
عائر اإلسالم ّي َة إذا كان يفعلها املسلمون
الش َ
ِ
البالد التي ال يستطيع
دار إسال ٍم ،بخالف
ّ
بقوهتم ونفوذهم :فهي ُ
ِ
شعائر دينهم إال بإذن احلاكم ومحايته.
إظهار
املسلمون
َ
السادسة
الرومي احلنفي ( 1041هـ)« :وكان عند املائة ّ
وقال أمحد ّ

خروج التّتار ،وعمو ُم فسادهم حتى ّ
إن العلام َء حكموا بكفرهم،
ُ
واختلفوا يف البالد التي استولوا عليها  :هل هي ِمن بالد اإلسالم أم ال؟.
وقالوا :البالد التي يف أيدهيم اليوم ال َّ
شك أهنا ِمن بالد اإلسالم؛

لعدم اتّصاهلا بدار احلرب ،ومل ُيظهروا فيها أحكا َم الكفر ..وأ ّما البالد
أيضا إقام ُة
كفار -يعني ِمن جهة التتار :-فيجوز فيها ً
التي عليها والة ٌ
((( نقله عنه صدّ يق حسن خان يف كتابه العربة بام جاء يف الغزو ّ
والشهادة واهلجرة ص
(.)136
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ٍ
قاض برتايض املسلمني؛ إذ قد تقرر ّ
أن
اجلمعة والعيدين ،والقايض
بقاء ٍ
ٍ
خالف ّ
يار
احلكم ،وقد حكمنا بال
يشء ِمن العلة ُيبقي
بأن هذه الدّ َ
َ
َ
ُ
إعالن األذان،
قبل استيالء التتار ِمن ديار اإلسالم ،وبعد استيالئهم :

ذائع  ،بال ٍ
نكري
واجلمع واجلامعات،
واحلكم بمقتىض ّ
الشع والفتوى ٌ :
ُ
فاحلكم بأهنا ِمن بالد احلرب ال جه َة له.
ِمن ملوكهم،
ُ
ُ
ُ
الضائب واملكوس برسم التّتار :كإعالن
وإعالن بي ِع اخلمر،
وأخذ ّ
ّهود ،وطلب احلكم ِمن ال ّطاغوت يف مقابلة
بني قريظة يف املدينة بالت ُّ
ِ
رسول اهلل ﷺ ،ومع ذلك كانت املدين ُة بلد َة االسالم بال ريب»(((.
خامسا :بنا ًء عىل ما سبقّ ،
فإن البال َد اإلسالم ّي َة اليوم بمجملها
ً

(دار إسالم)؛ ألهنا حتت سلطان املسلمني وهم املالكون هلا ،وتظهر
ُ
فيها أحكا ُم اإلسالم وشعائره ،وال ُيرجها عن ذلك ما فيها ِمن حك ٍم

السلطة
حكم ّ
بالضورة عىل ُّ
بالقوانني الوضعية؛ فاحلكم عىل الدّ ار ليس ً
احلاكمة هلا .

ُّ
ويدل عىل ذلك:

َ
ّ -1
الشع بقا ُء ما كان عىل ما كان ،وال ُينتقل عن ُحكم
أن
األصل يف ّ
األصل حتى يثبت ما ينقله ،فالبلدُ الذي ثبت كونُه ِمن دار اإلسالم ٍ
بيقني
((( جمالس األبرار ومسالك األخيار ،ألمحد بن عبد القادر األقحصاري املعروف بفاضل
الرومي (نسخة طوكيو املخطوطة-اللوحة  -215الوجه ب).
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حكمه حتى يثبت الدّ ُ
السامل ُ ِمن املعارض املقتيض لذلك.
يتغي
ليل ّ
ُ
ال ّ

ٍ
بكفر طرأ عليه ،فكذلك
ّحرز يف احلكم عىل املسلم
وكام ينبغي الت ُّ
ينبغي التّحرز يف احلكم عىل البالد حتى يتح ّقق ِ
الشعي لذلك،
املوجب ّ
ُّ

وينتفي املانع.

ٍ
ِ
الكفر ّ
بالش ِّك
دار
دار اإلسال ِم
قال الكاساين« :فال
بيقنيَ :
تصري ُ
ُ
ِ
ابت بِ َي ٍ
ِ
ُ
األصل املعهودّ :
يزول ّ
بالش ِّك
قني ال
واالحتامل ،عىل
أن ال ّث َ
ِ
واالحتامل»(((.

السابق باالتفاق ،ومل يثبت ما
(دار إسالم) يف ّ
وهذه البال َد كانت َ
حتوهلا إىل ديار ٍ
كفر.
يوجب ّ
الشعائر ال ّظاهرة ِمن العالمات الفارقة التي ُي ّ
ّ
الش َع عدَّ ّ
ستدل
-2أن ّ

هبا عىل دار اإلسالم.

والشك ّ
َّ
وصالة اجلمعة واجلامعة،
أن
ظهور شعائر الدّ ين كاألذان ّ
َ
واحلض عىل ِ
فعلها ُّ
يدل دالل ًة واضح ًة عىل متكّن اإلسالم يف تلك الدّ يار.
ّ
قال أبو بكر اإلسامعييل« :ويرون -يعني َ
دار
السنة -الدّ َار َ
أهل ّ
اإلسال ٍم ،ال دار الكُفر -كام رأته املعتزل ُة :-مادام النّداء بالص ِ
الة واإلقام ُة
ُ ّ
َ
ظاهر ِ
ين ،واه ُلها متمكّنني منها آمنني»(((.
َ

((( بدائع الصنائع (.)131/7

((( اعتقاد أئمة احلديث ص (.)76
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ِ
ِ
األذان مجل ًة عىل
وجوب
أعلم خال ًفا يف
وقال اب ُن عبد الرب« :وال
ُ
أهل األمصار؛ ألنّه ِمن العالمة الدّ الة الـمفر ِ
قة بني دار اإلسالم ودار
ُ ِّ
الكفر»(((.

ٍ
َ
األذان َف ْر َق ما بني دار الكفر ودار
رجب« :إنه ﷺ كان جيعل
وقال اب ُن

اإلسالمْ ،
كف عن دمائهم وأمواهلم»(((.
فإن سمع مؤذنًا للدّ ار َّ ...
وقال ابن تيميةِ :
«ومن الدّ الئلّ :
الشعائر؛ مثل شعائر اإلسالم ال ّظاهرة،
ُ

التي ّ
تدل عىل ّ
دار اإلسالم؛ كاألذان ،واجلُ َمع ،واألعياد»(((.
أن الدّ ار ُ

الصحيحني :عن أنس  قال :كان رسول اهلل ﷺ إذا غزا قوما
ويف ّ
يصبح ،فإن سمع أذانًا أمسكْ ،
وإن مل يسمع أذانًا أغار بعدما
مل ُي ِغ ْر حتى
َ
يصبح»(((.

ّ -3
السابق باالتفاق ،وال يزال
(دار إسالم) يف ّ
أن هذه البال َد كانت َ

بتحوهلا لديار
هنارا ،فكيف ُيكم
غالب سكاهنا يعلنون اإلسال َم
ّ
ُ
جهارا ً
ً
ٍ
كفر وهذا حاهلم؟

ِ
ٍ
ُّ
أولياء
دار
«فكل
قال اب ُن تيمية:
ّانا املؤمنون املتقون هي ُ
أرض سك ُ

دار ٍ
ٍ
اهلل يف ذلك الوقتُّ ،
كفر يف ذلك
وكل
أرض ُسكّاهنا الك ّفار فهي ُ

((( االستذكار (.)371/1

((( فتح الباري (.)232/5
((( النبوات (.)760/2

((( أخرجه البخاري ( ،47/4برقم  ،)2943ومسلم ( ،288/1برقم .)382
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الوقت»(((.

ّ -4
أن املسلمني آمنون يف هذه البالد عىل دمائهم وأمواهلم وأنفسهم

بنفوذهم ،وإذا أمن املسلمون يف الدّ ار فذلك عالم ٌة عىل ملكهم للدّ ار.

السخيسَّ :
اسم للموضع الذي
دار اإلسال ِم ٌ
«إن َ
ويف ذلك يقول ّ
حتت ِ
يد املسلمني ،وعالم ُة ذلك ْ
أن يأم َن فيه املسلمون»(((.
يكون َ

ّ -5
الشعية بالقوانني الوضعية ليس
ّغي احلاصل لألحكام ّ
أن الت ُّ َ
ً
الشعي ُة تُط ّبق و ُيقىض
كامل ،وال غال ًبا يف كثري ِمن تلك البالد ،فاألحكا ُم ّ
ٍ
ٍ
جماالت متعدّ دة؛ منها :أحكا ُم األرسة واألحوال ّ
بشكل
الشخصية
هبا يف

عام ،وما يتعلق ّ
الشعية
بالشؤون اإلسالمية واألوقاف واملؤسسات ّ
ونحوها ،كام َّ
بعض تلك البالد ُيكم فيه بمقتىض الفقه اإلسالمي يف
أن َ
كثري ِِمن املعامالت املالية حتت ما ُيعرف بالقانون املـدين ،وإن كان فيـها

وظهورها مع بقاء
فتطبيق هذه األحكام
ما هو وضعي كالربا ونحوه.
ُ
ُ

غالب ّ
الشعائر اإلسالمية ،ومظاهر الدّ ين يف املجتمع ،وسعي املسلمني
لتطبيق دينهم ،والدّ عوة إليه ،ومدافعة ما خيالفهٍ :
كاف يف بقاء وصف
اإلسالم للدّ ار.

ّ -6
اهر هو
أن أحكا َم الك ّفار ليست ظاهر ًة يف هذه البالد ،بل ال ّظ ُ

((( جمموع الفتاوى (.)282/18

((( رشح السري الكبري ص (.)1253
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ِ
قرص أحكام اإلسالم عىل احلدود والقوانني
أحكام اإلسالم ،ومن اخلطأ ُ
فهي جز ٌء ِمن أحكام اإلسالم ،وليست ك َّله.
الشيعة يشمل َّ
كل ما أمر به ّ
ارع ،وكان ِمن معامل
فظهور أحكام ّ
الش ُ
ُ
والرسالة،
الدّ ين ،وأعالم امل ّلة كتوحيد اهلل تعاىل ،واإلقرار بدين اإلسالمّ ،

ورفع األذان ،وبناء املساجد ،وإقامة اجلمع واجلامعات ،والدّ عوة إىل

والصوم ،واحلج ،واحلجاب ،وأحكام األرسة،
اهلل وتعليم الدِّ ين،
ّ
الشع
الضعف يف تطبيق أحكام ّ
واملعامالت وغريها ،ووجو ُد النّقص أو ّ
أو التّضييق يف بعض جوانبه ،والتّفاوت فيه ِمن ٍ
بلد آلخر :ال جيعل تلك

ديار ٍ
كفر.
البال َد َ

«كل ٍ
قال القايض أبو يعىلُّ :
دار كانت الغلب ُة فيها ألحكام اإلسالم

ِ
دار اإلسالم»(((.
دون
الكفر فهي ُ

ِ
تصري
احلرب
«ودار
موضحا معنى ظهور األحكام:
وقال احلصكفي
ً
ُ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
بإجراء أحكا ِم ِ
وعيد»(((.
:كجمعة
أهل اإلسالم فيها
دار اإلسال ِم
َ
إن «ظهور األحكام» الذي هو ُ
ثم ّ
متفاوت يف
مناط احلكم عىل الدّ ار:
ٌ

الشعية
الدّ رجة ،ومما ختتلف به األزمنة واألمكنة ،فالعرب ُة بغلبة األحكام ّ

الشائع بينهم ،مع مراعاة اختالف األزمنة
عىل أهل الدّ ار ،وظهور ّ
((( املعتمد يف أصول الدّ ين

((( الدر املختار ص (.)338
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والعصور ،وحال التَّمكُّن واالضطرارِ ،
ومن أعظم تلك األحكام:

ذات ٍ
الش ُع
الصالة ،وهي ُ
أثر عظي ٍم يف حتديد هوية الدّ ار ،ولذا جعل ّ
ّ
ِ
َ
آخر ما يفقده املسلمون
ترك إقامتها هو ِّ
املسو َغ للخروج عىل احلاكم ألهنا ُ
ِمن دينهم .
ٍ
ونقص ،كام أخرب النّبي
الراشدة يف تراج ٍع
ومل يزل
األمر منذ اخلالفة ّ
ُ

ُنقض َّن عرى اإلسال ِم ُعرو ًة ُعروةً،
ﷺ يف حديث أيب ُأمامة  بقوله( :لت َ
كم،
وأو ُل ّن ً
ّاس بالتي تليهاّ ،
فك ّلام انتقضت عرو ٌة تش ّبث الن ُ
نقضا احلُ ُ
الصالة)(((.
وآخره ّن ّ
ُ

ِ
ُ
«إبطال ما أبرمه
احلكم):
نقضا
(فأو ُل ّن ً
الصنعاين يف معنى قوله ّ
قال ّ
ُ
نقض القضية
اهلل وأوجبه ِمن األحكام ّ
الشعية كام قد وقع ذلك ،وقيل ُ :

الشعي ،فتنتقض مر ٍ
ِ
ات عىل ِ
قدر الدّ راهم،
بعد
إبرامها عىل الوجه ّ
ّ
وتبديل األحكا ُم ِ
اإلسالمية باألحكام ال ّطاغوتية»(((.
بأن َ
فمع إخبار النّبي ﷺ ّ
احلكـم
أول ما تفقد أ ّمتُه ِمن عرى اإلسالم
ُ
أن بال َد املسلمني ستتحول بذلك إىل دار ٍ
ربهم ّ
كفر.
مل خي ْ
أن َمن قال ِمن الفقهاء ّ
ّ -7
تتحول إىل (دار كفر)
(دار اإلسالم)
ّ
إن َ
((( أخرجه أمحد ( ،485/36برقم  .)22160وصححه ابن حبان ( ،111/15برقم
 ،)6715وصححه احلاكم يف املستدرك ( ،104/4برقم .)7022
((( التنوير رشح اجلامع الصغري (.)33/9
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بظهور أحكام الكفر فيها ،إنّام مرا ُده بذلك استيالء الكفار عىل الدّ يار،
وفرض سيطرهتم الكاملة عليها مع تعطيل ّ
الشعائر اإلسالمية ،وتطبيق

األحكام اجلاهلية بحيث يكون هلم احلكم واألمر والنّهي ،وليس جمر َد
تطبيق بعض أحكام الكفر كالقوانني الوضعية؛ ِ
فمن اخلطأ ْ
أن ُي ّنزل هذا
ٍ
والس ُ
لطان للمسلمني.
احلكم عىل بالد الغلب ُة فيها ّ
ٍ
ِ
ِ
أوجه :إ ّما أن
ثالثة
املسألة عىل
جاء يف «الفتاوى اهلندية»« :وصور ُة
أهل احلرب عىل ٍ
أهل ٍ
دار ِمن ُدورنا ،أو ارتدّ ُ
يغلب ُ
مرص و َغ َلبوا وأجروا
أحكا َم الكفر ،أو نقض ُ
أهل ّ
الذ ّم ِة العهدَ  ،وتغ ّلبوا عىل دارهم»(((.
أهل ٍ
الصورة ال ّثاني َة بقوله« :ومتى ارتدّ ُ
بلد،
ّ
ويوضح اب ُن قدامة ّ
ٍ
ارتداد
دار حرب»((( ،فهو يتحدّ ث عن
وجرت فيه أحكا ُمهم ،صاروا َ

جلميع أهل البلد كام فعل أتباع مسيلمة.

وواضح ّ
ور ال تنطبق عىل بالد املسلمني اليوم :فلم
أن هذه ّ
ٌ
الص َ
هياجم ُ
أهل احلرب البالد اإلسالمية ،ويستولوا عليها ،ويفرضوا عليها
أحكا َمهم ،ويمنعوا املسلمني ِمن تطبيق دينهم وأحكامهم ،ومل يرتدّ
ُ
أهل البالد اإلسالمية ،ويعلنوا خل َعهم لإلسالم ،و ُيظهروا أحكا َم الكفر
الذي ارتدّ وا إليه ،ومل يتغ ّلب ُ
أهل ّ
الذمة عىل بالد املسلمني ،فظهر بذلك

((( الفتاوى اهلندية (.)232/2
((( املغني (.)283/12
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الص َور عن البالد اإلسالمية التي ُتكم بالقوانني الوضعية
ُ
اختالف هذه ّ

يف بعض اجلوانب أو معظمها.

ٍ ِ
ثم ّ
قهرهم
إن
السابق يعني َ
ظهور الك ّفار عىل بلد من البلدان يف ّ
َ
ّ
وإخراجهم منها ،أو إجبارهم عىل ِ
ترك دينهم ،أو من َعهم ِمن شعائره
َ

وأحكامه ،كام كان احلال يف األندلس وغريها ،وهذا خيتلف عن الدّ ار
بعض أهلها ِمن غري املسلمني ،وما زال املسلمون فيها عىل
التي حكمها ُ

دينهم ظاهرين مستعلنني.

أن عموم ِ
يتحو ْل إىل دار ٍ
ُ
واحلاصلّ :
كفر ،مع
بالد املسلمني اليوم مل
ّ
َ
ِ
واختالط ُح ْك ِم ٍ
تغي ٍ
التّسليم بوقو ِع ّ ٍ
كثري منها بالقوانني
كثري يف أحواهلا،

الوضعية.

بتحول مجي ِع بالد املسلمني إىل ِ
دار ٍ
ُ
كفر ِمن األقوال
القول
سادسا:
ّ
ً
أي ِمن أقوال ِ
السابقة
املنكرة املخالفة ّ
للشيعة ،وال يتّفق مع ٍّ
أهل العلم ّ

حتول دار اإلسالم إىل دار الكفر.
يف ُّ

دار ٍ
وأن القائلني ّ
ال سيام ّ
يعممون ذلك،
كفر ّ
ديار املسلمني اليوم ُ
بأن َ
وال يستثنون شي ًئا ِمن البالد ،وال حتى مكة واملدينة ،وقد د ّلت األدل ُة

ُ
دار إسال ٍم إىل يوم القيامة.
الرشعية،
وأقوال أهل العلم عىل بقاء احلرمني َ
فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال هجر َة
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بعد الفتح ،ولكن جها ٌد ون ّي ٌة ،وإذا استُنفرتم فانفروا)(((.
احلديث بشار ًة ِمن النبي ﷺ ّ
ُ
تستمر
بأن مك َة
«وتضمن
قال ابن حجر:
ُّ
ّ
دار إسال ٍم» ،وقال« :ويف احلديث بشار ٌة َّ
دار إسال ٍم أبدً ا»(((.
بأن مك َة تبقى َ
َ
دار
وقال النّووي« :وهذا
يتضمن معجز ًة لرسول اهلل ﷺ بأهنا تبقى َ
ّ

تصور منها اهلجرةُ»(((.
اإلسال ِم ،ال ُي ّ

اح احلديث كال ّطيبي ،والكرماين ،والعيني،
وذكر ذلك ً
رش ُ
أيضا ّ

والسيوطي ،واملناوي وغريهم.

الش َ
وعن جابر  قال :سمعت النّبي ﷺ يقولّ :
(إن ّ
يطان قد أيس

أن يعبده املص ّلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف التّحريش بينهم)(((.

أن َ
الش َ
تقول :معنى احلديث ّ
قال املباركفوري« :ولك ْ
أن ّ
يطان أيس

األمر كام
ويصري
ويستمر،
ويظهر اإلرشاك
ِمن أن يتبدّ َل دي ُن اإلسال ِم،
ُ
ّ
َ
َ
كان ِمن قبل ،وال ينافيه ارتدا ُد َمن ارتدّ .(((»..
سمعت النبي ﷺ يوم فتح
وعن احلارث بن مالك ابن الربصاء قال:
ُ

((( أخرجه البخاري ( ،75/4برقم  ،)3077ومسلم ( ،986/2برقم .)1353
((( فتح الباري (.)47/4

((( رشح النووي عىل مسلم (.)123/9

((( أخرجه مسلم ( ،2166/4برقم .)2812
((( حتفة األحوذي (.)314/6
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مكة يقول( :ال تُغزى هذه بعدَ اليو ِم إىل يوم القيامة)(((.

ُ
غزون
سفيان بن عيينة:
قال
«تفسريه أهنم ال َيكفرون أبدً ا ،وال ُي َ
ُ
دار ٍ
عىل الك ِ
كفر تُغزى
ُفر» أسنده ال ّطحاوي إليه ،وقال« :ال تعو ُد مك ُة َ
عليه»(((.

ساب ًعا :اتفق ُ
أهل العلم عىل ّ
بالسكان ،ال بالدّ ور،
أن العصم َة تتع ّلق ّ

فاملسلم معصو ُم الدّ م واملال سواء كان يف دار اإلسالم أو دار الكفر.
ُ

املسلم فحرا ُم الدّ ِم ُ
قال اإلما ُم ّ
حيث كان ،و َمن أصابه
الشافعي« :فأ ّما
ُ
َأثِم بإصابته إن َعمده ،وعليه القود -أي ِ
القصاصْ -
إن عرفه ف َع َمد إىل
ُ
َ
َ
إصابته ،والكفار ُة إن مل يعر ْفه فأصابه»(((.
ٍ
حرب أو دار
وقال« :وإنّام حيرم الدّ ُم باإليامن كان املؤم ُن يف دار

إسال ٍم»(((.

ُ
حمرم ٌة حيث كانوا»(((.
وقال اب ُن تيمية« :دما ُء املسلمني
وأموالم ّ

وقال ّ
الشوكاين ..« :مال املسلم ودمه معصومان بعصمة اإلسالم يف
((( أخرجه الرتمذي ( ،159/4برقم  .)1611وقال حديث حسن صحيح.
((( رشح مشكل اآلثار (.)163/4
((( األم (.)370/7
((( األم (.)369/7

((( جمموع الفتاوى (.)240/28
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دار احلرب وغريها»(((.

السكّان
الراية وبني احلك ِم عىل ّ
وال تالز َم بني احلك ِم عىل الدّ ار أو ّ
ِمن حيث اإليامن والكفر ،فقد تكون الدار دار إسالم ومعظم ِ
أهلها ِمن
ُ
ُ َ
رب بعد فتحها ،وكذلك مرص التي كان يسكنها
غري املسلمني ،كحال خي َ

دار ٍ
كفر
األقباط بعد فتحها يف زمان أمري املؤمنني عمر  ،وقد تكون َ
مع ّ
كثريا ِمن سكاهنا ِمن املسلمني كبعض املدن واألحياء التي يكثر
أن ً
فيها املسلمون يف بالد الغرب.

مجهور الفقهاء إىل أنه ال فرق بني (دار اإلسالم) و(دار الكفر)
وذهب
ُ
ِ
ِ
عبـاده
حرمه اهللُ سـبحانه أو أوجـبه عىل
فيام رشعه اهللُ من أحكا ٍم ،فـام ّ
فاملسلم املقيم يف دار الكفر حيرم عليه
حكمه باختالف الدّ ار،
ال خيتلف
ُ
ُ
ما حيرم يف بالد اإلسالم ِمن معامالت وحمرمات ونحوها.

املسلمون وجيتمعون ِ
قال اإلمام الشافعي« :مما ي ِ
َ
عليهَّ :
َ
احلالل
أن
عق ُله
َ
الكفر ،واحلرام يف ِ
حالل يف ِ
يف ِ
ِ
ٌ
بالد اإلسال ِم حرا ٌم يف
بالد
دار اإلسال ِم
َ
ِ
بالد الكفر»(((.

اخلالف بني أهل العلم يف بعض الفروع الفقهية املتع ّلقة
وقد وقع
ُ
بطبيعة الدّ ار كاملنع من نكاح الكتابية يف دار الكفرِ ،
والقصاص ِمن ّ
الذمي
((( السيل اجلرار ص (.)976
((( األم (.)375/7
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الذي قتل ذ ّم ًيا يف دار الكفر إذا رجع إىل بالد اإلسالم .

َ
مسائل
الغلو واالنحراف عند بعض اجلامعات املعارصة يف
ثامنًا :وقع ُّ
ٍ
عديدة تتع ّلق بالدّ يار ،منها:

ديار
-1
اعتبار مجيع ديار األرض -إال األرايض التي تغ ّلبوا عليهاَ -
ُ
ٍ
ٍ
ُ
وإعالن القتال عىل مجيع بالد
وحرب حتى مكّة واملدينة كام سبق،
كفر
ديار ٍ
كفر ور ّدة ،مع تكفري حكوماهتا ،وجيوشها،
املسلمني باعتبارها َ

السالح ملواجهتها وحرهبا
ورجال أمنها ،و َمن يرىض هبا ،وإجياب محل ّ
كل ٍ
عىل ّ
ثم زادوا عىل ذلك فلم يعتربوا رشوط
قادر داخ َلها
َ
وخارجهاّ ،
االستطاعة والقدرة ،ومراعاة املآالت.

خارج مناطقهم إىل بالدهم ،مع
فرض اهلجرة عىل َمن كان
ُ -2
َ
ٍ
ّ
حاالت معينة
أن اهلجر َة ال جتب عىل َمن يعيش يف بالد الكفار إال يف
السوريني
بضوابطها ،وللوقوف عليها يمكن مراجعة فتوى :حكم هجرة ّ
إىل بالد غري املسلمني ،والتجنس بجنسيتها.

وفتوى :حكم َمن ُأكره عىل االلتحاق بحملة التجنيد اإلجباري

السوري .
جليش النّظام ّ
ٍ
 -3زعمهم ّ ِ
أي
أن من أوجب الواجبات إقام َة إمارة إسالمية عىل ِّ
ٍ ِ
(دار اإلسالم) املفقودة اليوم؛ لتط ّب َق فيها
جزء من األرض لتشكّل َ
الشيعة ،وينفر إليها املهاجرون ،ومنها خترج اجليوش وتفتح األرض
ّ
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ِ
الردة (بالد املسلمني) وانتها ًء ببالد
بعد ظالم اجلاهلية ابتدا ًء من بالد ّ
الكفار األصليني ،وقد سبق ُ
خلو األرض ِمن ديار اإلسالم .
بيان عدم ّ

ُ
استحالل الدّ ماء واألموال املعصومة والتّهاون بقتل املسلمني
-4
ِ
رشائح
قصد
وجتويز
رتس تارةً ،وملصلحة اجلهاد تار ًة أخرى،
ُ
َ
ّ
بحجة الت ّ
ٍ
واسعة ِمن املسلمني بالقتل؛ حلكمهم بكفرهم ور ّدهتم حتت دعاوى
مظاهرة احلكّام كعنارص اجليش والرشطة ،وح ّثهم عىل الغدر هبم،

واخليانة هلم.

 -5استباح ُة دماء املعاهدين ِمن ّ
بحجة عد ِم
الذ ّميني واملستأمنني
ّ
صحة عقد الذ ّمة أو األمان ِمن احلكومات؛ ألهنا كفرية طاغوتية
ّ
بزعمهم ،وللمزيد تراجع فتوى :هل جيوز االعتداء عىل النصارى من

أهل البالد اإلسالمية؟ .
وأخريا:
ً

واب عد ُم التّسليم بكون بالد املسلمني التي ُيكم فيها بالقوانني
فالص ُ
ّ

غري املسلمني كاملناطق اخلاضعة للنّظام
الوضعية ،أو التي
ُ
حيكمها ُ
دار ٍ
كفر ،وعد ُم صحة ما ُيبني عىل ذلك ِمن مسائل ،كالقول
السوري َ
ّ
بوجوب اهلجرة العامة ِمن تلك املناطق ،أو جواز استهداف اآلمنني فيها
يعم قت ُله.
بدعوى التّرتس ،أو مهامجتها بام ُّ
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واحلمد هلل رب العاملني(((.
((( تعليق عىل الفتوى من أحد طلبة العلم:
فتوى حمررة وهي توافق ما ذهب إليه كبار مشاخينا يف هذا العرص.
قال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل:
«هذه مسألة بال شك عاجلها الفقهاء املتقدمون ،واختلفوا كام هو شأهنم يف كثري من املسائل،
حاسم للخالف يمكن االطمئنان إليه واالعتامد عليه.
ومل يستطيعوا أن يضعوا جوا ًبا
ً
وأنا أقول :أي إقليم يغلب عليه املسلمون ولو كان حكامهم ال حيكـمون بام أنزل اهلل ً
كـل
مسلم ،وال جيوز مقاتلته
بعضا فذلك ال يرض وال خيرج ذلك الشعب عن كونه شع ًبا
أو ً
ً
فيام لو كان هناك دولة إسالمية ،ألهنا أو ألهنم إذا دعوا إىل اإلسالم فسوف يستجيبون له
وينقلبون متا ًما مع ذلك الداعي املسلم عىل احلكومة التي حتكم فيهم بغـري ما أنزل اهلل ،فإ ًذا:
نحن ال نجعل الشعب املسلم بسبب حكم حكامهم بغري ما أنزل اهلل أهنا غري إسالمية وأنه
جيوز مقاتلتهم وفرض األحكام التي ترتتب عىل دار احلرب وليس عىل دار السلم.
قديم يف هذه املسألة،
هذا الذي نعتقده وندين اهلل تعاىل به ،واهلل أعلم ألنني قلت حتدثوا ً
وما ذكروا ً
حاسم للموضوع ،لكننا نحن نعلم اآلن أن َحدِّ ثوا ما شئتم عن أي بلد،
دليل
ً
فالشعب اجلزائري شعب مسلم ،الشعب السوري شعب مسلم ،الشعب األردين كذلك
وقيسوا عىل ذلك إلخ ،لكن القوانني التي تطبق عليهم الكثري منها أو أكثرها هي ليست
إسالمية ،ذلك ال جيعل هذه الشعوب غري مسلمة متا ًما كام قلت آن ًفا» انتهى.
ويف فتاوى اللجنة الدائمة (:)52/12
«كل بالد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود اهلل ،وحيكمون رعيتها برشيعة
اإلسالم ،وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بام أوجبته الرشيعة اإلسالمية عليها؛ فهي دار
إسالم ،فعىل املسلمني فيها أن يطيعوا حكامها يف املعروف ،وأن ينصحوا هلم ،وأن يكونوا
عونا هلم عىل إقامة شؤون الدولة ،ودعمها بام أوتوا من قوة علمية وعملية ،وهلم أن يعيشوا
فيها ،وأال يتحولوا عنها إال إىل والية إسالمية ،تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل ،وذلك
كاملدينة بعد هجرة النبي  إليها ،وإقامة الدولة اإلسالمية فيها ،وكمكة بعد الفتح؛ فإهنا
صارت بالفتح وتويل املسلمني أمرها دار إسالم بعد أن كانت دار حرب جتب اهلجرة =
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=منها عىل من فيها من املسلمني القادرين عليها.
وكل بالد أو ديار ،ال يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود اهلل ،وال حيكمون يف الرعية
بحكم اإلسالم ،وال يقوى املسلم فيها عىل القيام بام وجب عليه من شعائر اإلسالم؛ فهي
دار كفر ،وذلك مثل مكة املكرمة قبل الفتح ،فإهنا كانت دار كفر ،وكذا البالد التي ينتسب
أهلها إىل اإلسالم ،وحيكم ذوو السلطان فيها بغري ما أنزل اهلل ،وال يقوى املسلمون فيها عىل
فرارا بدينهم من الفتن ،إىل ديار حيكم
إقامة شعائر دينهم ،فيجب عليهم أن هياجروا منهاً ،
فيها باإلسالم ،ويستطيعون أن يقوموا فيها بام وجب عليهم رش ًعا...
أما من قوي من أهلها عىل إقامة شعائر دينه فيها ،ومتكن من إقامة احلجة عىل احلكام وذوي
السلطان ،وأن يصلح من أمرهم ،ويعدل من سريهتم ،فيرشع له البقاء بني أظهرهم؛ ملا
يرجى من إقامته بينهم من البالغ واإلصالح ،مع سالمته من الفتن” .فتاوى اللجنة الدائمة
(.)54/12
وقال الشيخ ابن عثيمني:
“إذا كانت هذه البلدة شعائر اإلسالم فيها ظاهرة من آذان وصالة مجاعة ومجعة وصيام

وأعياد وكل شعائر اإلسالم فيها ظاهرة لكن حكامها حيكمون بالقانون عمدً ا وقصدً ا فهل
نقول هذه بالد إسالم أو بالد كفر؟
قص احلكـام أو اعتدوا فـإن ذلك
نقول هي بالد إسالم ألن املظهر فيها مظهر إسالم وإذا َّ
ال ينقلها إىل دار الكفر وأما ما هيمن عليه الكفرة فهي دار كفر وإن كان يوجد فيها من حيكم
باإلسالم ،فهذا هو تعريف دار اإلسالم فدار اإلسالم ما ظهرت فيها شعائر اإلسالم وكان
أهلها مسلمني بقطع النظر عن احلكام واحلكام هلم شأهنم وبه نعرف خطاء من يقولون يف
بالد املسلمني التي حيكم فيها حكامها بالقانون إهنا بالد كفر فهذه مسألة خطرية” .تعليقات
ابن عثيمني عىل الكايف البن قدامة .
وسئل فضيلة الشيخ رمحه اهلل :بامذا تصري بلد اإلسالم دار حرب ،وهل الدول التي حتكم
بالقانون الوضعي دار إسالم أم دار حرب ،وما هو إظهار الدين يف بلد الكفر؟
دار اإلسالم ال يمـكن أن تكون دار حرب،
فأجـاب بقولـه“ :بسـم اهلل الرمحن الرحـيمُ .
إال أن تكون حر ًبا عىل أعداء اهلل ،ودار اإلسالم هي التي ُت ْع َلن فيها شعائر اإلسالم=،
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=كاألذان وصالة اجلامعة وصالة اجلمعة وما أشبه ذلك ،ويكون أهلها ينتمون إىل اإلسالم
مط ِّبقون لرشائعه.

وأما احلكم بغري ما أنزل اهلل -عز وجل -فهذا قد يؤدى إىل الكفر ،وقد يؤدى إىل ما دون
الكفر ،كام ذكر اهلل يف سورة املائدة :الكافرون ،والظاملون ،والفاسقون ،حسب ما تقتضيه
حال هذا الذي َحك ََم بغري ما أنزل اهلل ،وإذا قدر أنه وصل إىل درجة الكفر فإنه ال يغري دار
اإلسالم ما دام أهلها مسلمون كارهني ملا عليه هذا احلاكم.
وأما إظهار الدين يف دار الكفر ،فدار الكفر إذا كان اإلنسان ال يستطيع إظهار دينه فيها
فإنَّه جيب عليه اهلجرة منها ،وإن كان يستطيع فإنَّه ينبغي أن خيرج منها؛ َّ
ألن بقاءه فيها عىل
خطر ،فإذا كان يف بلد الكفر ِّ
يصل ويتصدق ويقيم اجلامعة واجلمعة وال أحد يمنعه من
ُحب له أن يبقى يف دار الكفر” .جمموع
ذلك ،فهذا قادر عىل إظهار دينه ،لكن مع ذلك ال ن ُّ
فتاوى ورسائل العثيمني (.)391/25
وقال“ :القاعدة هي :ما كانت تقام فيها شعائر اإلسالم فهي بلد إسالم ،حتى لو فرض أن
نفس احلكومة كافرة ،وهذه البالد تقام فيها شعائر اإلسالم فهي بلد إسالم” .من دروس
الباب املفتوح لقاء ص (.)166
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السورية يف
م مشاركة الفصائل
حك ُ
ُّ
ٍ
تحالفات عسكرية وتلقّيها للدعم

السؤال:

ال ّدويل؟

(((

ُ
الفصائل املجاهد ُة يف العمليات املدعومة ِمن تركيا
تشرتك

بيانات
ضدّ قوات الـ (ب ك ك) ،وتنظيم الدّ ولة ،وقد صدرت
ٌ
اعرتاضات ّ
بأن ذلك ِمن
وفتاوى يف جواز ذلك ،فربزت
ٌ
بعضهم ِمن مواالة الك ّفار
االستعانة بالكافر ضدّ املسلم ،وجعله ُ

عىل املسلمني ،ورتّبوا عليه ختوي َن تلك الفصائل ،بل وتكفريها.

حكم الدّ خول يف األحالف العسكرية ،وتل ّقي الدّ عم
فام
ُ

اجلواب عن
ِمن الدّ ول اإلسالمية وغري اإلسالمية؟ وما
ُ
االعرتاضات عىل هذا احلكم؟

حمرم 1438هـ ،املوافق 2016/10/6م.
((( صدرت بتاريخ :اخلميس ّ 5
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اجلواب:

والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه و َمن
احلمدُ هللّ ،
والصالة ّ

اهتدى هبداه ،أ ّما بعد:

ٍ
ٍ
ِ
عسكرية
عمليات
املجاهدة مشارك ُة غريها يف
فإنه جيوز للفصائل

كـ (درع الفرات) -هلا فيها مصلح ٌة رشعي ٌة ،كام جيوز للفصائل يفال ّظروف احلالية تل ّقي الدّ عم بمختلف أنواعه ِمن الدّ ول اإلسالمية وغري
الشعية -لدفع ما أصاب ّ
وري ِمن
اإلسالمية -بضوابطه ّ
الس َّ
الش َ
عب ّ
ُ
املعاناة البالغة واحلرج ّ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
الشديد،

ً
أولُ :
القول بجواز االشرتاك يف العمليات التي تدعمها تركيا يف ّ
الشامل

الشعية كاملجلس
السوري -كام صدرت بذلك فتاوى وبيانات اجلهات ّ
ّ

الشيعة ومقاصدها ،وهو
السوري -هو القول
ُ
املوافق ألحكام ّ
اإلسالمي ّ
ِمن باب االستعانة باملسلم عىل الكافر املعتدي أو اخلارجي الباغي ،فحقيق ُة
الريف ّ
الشاميل ملدينة حلب أنّه عملي ٌة عسكري ٌة يقودها بلدٌ
ما جيري يف ّ
ٍ
ٍ
معادية للمسلمنيِ ،
حماربة ّ
السوري ،وهو ِمن
جهات
مسلم ضدّ
للشعب ّ
ٌ

التّعاون عىل ال ّرب والتّقوى ،كام قال تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ﯷ [املائدة.]2 :

منع التعاون مع تركيا واالستعانة هبا ،وجع ُله ِمن باب االستعانة
ثان ًياُ :
التصور
والغلو يف احلكم ،وفساد
بالشع،
بالكافر عىل املسلم ِمن اجلهل ّ
ّ
ّ
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ِ
حقيقة املستعان به واملستعان عليه؛ ملا ييل:
يف
ُ
القول بتكفري احلكومة الرتكية ِمن جمازفات الغالة يف تكفري مجيع
-1

نظر ،أو ٍ
ٍ
ألي ٍ
عذر،
حكومات الدّ ول اإلسالمية وديارها ،دون
اعتبار ِّ
أو ظرف ،فاحلكوم ُة الرتكي ُة ورثت ترك ًة ثقيلة ِمن األوضاع املخالفة

للشيعة حتاول إصالحها بالتّدريج بحسب الوسع وال ّطاقة كام هو
ّ
مشاهد ،و ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة.]286 :

قال ابن تيمية« :وكذلك النّجايش هو وإن كان َ
ملك النّصارى فلم

نفر منهم ...ونحن
يط ْعه قو ُمه يف الدّ خول يف اإلسالم ،بل إنّام دخل معه ٌ
نعلم قط ًعا أنه مل يكن يمكنه أن حيكم بينهم بحكم القرآن...؛ ّ
فإن قومـه

ُ
الرجل بني املسلمني والتّتار قاض ًيا
وكثريا ما يتوىل
ال يقرونه عىل ذلك،
ً
أمور ِمن العدل يريد أن يعمل هبا ،فال يمكنه
بل وإما ًما -ويف نفسه ٌنفسا إال وسعها»(((.
ذلك ،بل هناك َمن يمنعه ذلك ،وال يك ّلف اهلل ً
«فمن ويل والي ًة يقصد هبا طاع َة اهلل وإقام َة ما يمكنه ِمن دينه
وقالَ :
ومصـالح املسـلمني ،وأقام فيـها ما يمكـنه ِمن الواجـبات ،واجـتناب
يؤاخذ بام يعجز عنه؛ ّ
ما يمكنه ِمن املحرمات :مل َ
خري
فإن تولي َة األبرار ٌ
ِ
الفجار»(((.
لألمة من تولية ّ
((( منهاج السنة النبوية (.)112/5
((( جمموع الفتاوى (.)396/28

357

فتــاوى الثــورة الســورية

مسلم ً
ّ -2
جمرد باغٍ ،بل
الـمستعان عليه ليس
عدل ،وال ّ
ً
أن ال ّطرف ُ
ٍ
هو بني ٍ
عدوين رئيسني:
كافر
موجهة ضدّ ّ
ومارق عميل؛ فهذه العمليات ّ
األول :ميليشيات الـ (ب ك ك) الكردية االنفصالية املعروفة باإلحلاد

وعداوة اإلسالم واملسلمني والعرب ،والتّحالف مع النّظام املجرم يف
السوري ،وحماربة ّ
عدوانه عىل ّ
كل ما يتع ّلق بالدّ ين ،مع حرب
الشعب ّ

املجاهدين ،والغدر هبم ،والتهجري العرقي.

والثاين :تنظيم (الدّ ولة) املارق ،الذي مل يتوقف انحرا ُفه عند البغي
ٍ
ٍ
ومظاهرة
عاملة
أمره حتى صار طائف َة
والتّكفري بغري ّ
حق ،بل تعدّ ى ُ
والسعي لرضهبم يف ِّ
كل
ألعداء اإلسالم ،مع غدره باملجاهدين وقتلهمّ ،

منطقة يظهرون فيها ،وترويع السكان اآلمنني بجرائمهم واضطهادهم،

ومهادنة النّظام وحلفائه ،وتسليم األرايض التي سبق حتريرها دون
ٍ
رش ِمن البغاة
أرض عىل املسلمني يف سورية منهم ،فهم ٌّ
قتال ُيذكر ،فال ّ
قديم.
واخلوارج الذين تك ّلم عنها الفقها ُء ً

ٍ
حلف معه
فال ينبغي الرت ّد ُد يف جواز االستعانة باملسلم والدّ خول يف
الشعية
لقتال هذين
العدوين ،وصدّ مها ،بل ذلك ِمن حتقيق املصالح ّ
ّ

وتفرغهم مع بقية ّ
الشعب
املعتربة يف حقن دماء املجاهدين وأمواهلمّ ،
لتحقيق مصالح الدّ ين والدّ نيا التي خرجوا ِمن أجلها ،ال سيام والبديل
املناطق حتت سيطرة اخلوارج
عن التّعاون مع األتراك هو أن تصبح تلك
ُ
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املارقني أو املالحدة أعداء الدِّ ين.

ِ
ّ -3
لبعض الدُّ ول الكافرة ببعض اجلنود أو العمليات
أن املشارك َة احلالي َة

احلكم؛ ّ
ألن القيادة احلقيقية لألتراك ،والتأثري والنّفوذ إنّام هو
يغي
َ
ال ّ
للفصائل التي عىل األرض.
ُ
السابقني املتع ّلق بـ «االستعانة
ثال ًثاِ :من اخلطأ
تنزيل كالم الفقهاء ّ
السوري
بالك ّفار يف قتال البغاة واخلوارج وأهل الكفر» عىل الوضع ّ
احلايل ،وذلك لوجوه:

ّ
املستقرة ذات اجليوش امل َعدّ ة
-1أن كال َم الفقهاء إنّام ُيراد به الدّ ول
ّ

ُ
فاألصل فيها أن تستغني بنفسها وقوهتا عن
التي متلك خيارها وقرارها،
االستعانة بالكفار ولو يف ِ
قتال ك ّف ٍ
ار آخرين.
أ ّما املسلمون يف سورية فهم مضطهدون مستضعفون ال دول َة هلم،
ِ
فالصائل
الصائل املعتدي»ّ ،
واستنجا ُدهم بغريهم إنّام هو من باب «دفع ّ

مسلم جيوز دف ُعه ِّ
بكل ما يمكن دف ُعه
كافرا أم
ً
ال ّظامل املعتدي سواء كان ً
امللحة،
به ،واالستنجا ُد بالكافر لدفعه هو ِمن باب ّ
الضورة أو احلاجة ّ
فال ُيشرتط فيها ما ذكره الفقهاء ِمن ضوابط االستعانة بالك ّفار يف الغزو.
الصائل الذي يفسد الدّ ين والدّ نيا ال يش َء
قال اب ُن تيمية:
«فالعدو ّ
ُّ
أوجب بعد اإليامن ِمن ِ
ٌ
رشط ،بل ُيدفع بحسب
دفعه ،فال ُيشرتط له
ُ
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اإلمكان»(((.

وقد استعان النّبي ﷺ بـ «الـم ِ
طعم بن َعدي» وهو ِمن كبار مرشكي
ُ
ٍ
ٍ
بسوء ،وكان قبل
قريش
يتعرض له أحدٌ ِمن
مك َة ،فدخل يف جواره؛ لئال ّ

الصديق بـ «ابن
عمه أيب طالب ،وكذا استعان أبو بكر ّ
ذلك يف محاية ِّ
الدَّ ِغنة» حلاميته ِمن كفار قريش.
ٍ
ضعف و َعجز.
وما ذاك إال ألهنم يف حال
ِ
ُ -2
حاالت االضطرار؛ ّ
عب
احلال يف سوري َة اليو َم ُيعدُّ ِمن أشدّ
فالش ُ
السوري تكالب عليه األعدا ُء عىل اختالف مشاريعهم ومصاحلهم ِمن
ّ

الرافضية،
الرويس
ّ
والصفوي ،والعصابات ّ
النّظام الفاجر ،وحليفيه ّ
وامليليشيات الكردية ،وتنظيم اخلوارج مع التآمر الدّ ويل ،والتّضييق

رحبت ،وبلغ
العاملي ،والتّخاذل اإلقليمي حتى ضاقت عليه
ُ
األرض بام ُ
املعاناة أشدّ هاِ ،
ِ
الضورة أقصاهاِ ،
ومن االستضعاف غايتَه،
ومن
ِمن ّ
ِ
ُ
السعة واالختيار،
فاالنطالق يف إصدار الفتاوى املتعلقة به من حال ّ
ظلم هلذا ّ
الشعب ،وجمافا ٌة للواقع ،وخمالف ٌة
واعتبار القوة والتّمكني
ٌ
للشيعة ،ومعلو ٌم ّ
(الضورات تبيح املحظورات).
ّ
أن ّ
َ
قال اب ُن حزم بعد تقريره ّ
األصل عد ُم جواز االستعانة بالكافر عىل
أن

أهل البغي ..« :هذا عندنا مادام ُ
أهل العدل يف منعة ،فإن أرشفوا عىل
((( الفتاوى الكربى (.)538/5
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اهللكة واضطروا ومل تكن هلم حيلة ،فال بأس ْ
بأن يلجؤوا إىل أهل احلرب،

وأن يمتنعوا بأهل ّ
ْ
مسـلم
الذمة ما أيقنوا أهنم يف استنصارهم ال يؤذون
ً
ٍ
وال ذم ًيا يف د ٍم أو ٍ
برهان ذلك ُ
حرمة ممّا ال ُّ
ُ
قول اهلل تعاىل:
حيل،
مال أو
ّ

﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﴾ [األنعام]119 :

وهذا عمو ٌم ِّ
نص أو إمجاع»(((.
لكل َمن اضطر إليه ،إال ما منع منه ٌّ

ّ -3
أن االستعان َة التي منعها الفقها ُء هي االستعانة بالكافر عىل أهل
العدل ِمن املسلمني ،أو عىل البغاة اخلارجني ،وأ ّما املستعان عليهم يف
ٌ
صائل ِمن الك ّفار أعداء امللة والدّ ين
فاجر
غادر
حلف
صورتنا فهم
ٌ
ٌ
ٌ
مجهور
واخلوارج املارقني ،فليست مسألتُنا ِمن جنس املسألة التي منعها
ُ
قديم.
الفقهاء ً

ٍ
ّ -4
ونفوذ بني
مصالح
رصاع
أن ما جيري عىل أرض سورية اليوم هو
َ
ُ

ُ
الصاعات عن ٍ
خمرج لشعبنا بتقاطع
فالبحث يف
دول متعدّ دة،
خضم هذه ّ
ّ
املصالح واستغالل التّناقضات أمر مرشوع؛ فقد ِ
أذن الرسول ﷺ لنُعيم
ٌ
ٌ

بن مسعود  حينام أسلم يف غزوة اخلندق بالتّورية واستغالل عدم ثقة
احللفاء بعضهم ببعض إلفشال حتالف اليهود وقريش ،كام عرض عىل
صف ِ
غطفان َ
َ
حتالفهم.
ثلث ثامر املدينة لريجعوا عن نرصة قريش
ويشق ّ
َّ
ُ
القول َّ
بأن الفقها َء اشرتطوا جلواز االستعانة بالكفار عىل البغاة
-5

((( املحىل (.)355/11
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رضر وأذية عىل املسلمني ،وأال يكون
واخلوارج( :أن ال يكون يف ذلك
ٌ
ظهور للك ّفار عىل املسلمني) :ال وج َه العتباره يف الواقع السوري
فيه
ٌ

اليوم:

واقع بأشدِّ أنواعه وصوره عىل املسلمني قبل هذا التّدخل،
 ّفالض ُر ٌ

بالقتل والتّدمري واحلصار والتّجويع والتّهجري ،فاالستعان ُة بالك ّفار اليوم
ِ
الرضر ،بل املتوقع أن توقفه أو خت ّففه.
ال يتوقع أن تزيد من هذا ّ
ظهور ُيشى ْ
أن يزول
هور فليس للمسلمني يف سورية
ٌ
 -وأ ّما ال ّظ ُ

ُ
يتم
واقع حقيق ًة،
هور الك ّفار
ٌ
واملأمول أن ّ
باالستعانة بالك ّفار ،بل ّظ ُ
ختفيف هذا ال ُّظهور والتّس ُّلط بالتّخ ُّلص ِمن بعض األعداء
باالستعانة
ُ
الضورة ّ
والشدة،
ووقف أعامل القتل والتّدمري ،مع ما سبق ِمن بيان حال ّ
فاملسأل ُة ِمن باب دفع املفسدة العظمى بارتكاب ما دوهنا.

ُ
الش ،وإنام
قال اب ُن تيمية« :كام ُيقال :ليس
اخلري ِمن ّ
العاقل الذي يعلم َ

ُ
الشين»(((.
ورش ّ
خري اخلريين َّ
العاقل الذي يعلم َ

والسياسيني وقادة العمل املجتمعيخصوصا
راب ًعا :عىل املجاهدين
ً
ّ

واملدين عمو ًما -أن ال يركنوا إىل الك ّفار الذين كان هلم أبلغ األثر يف

إضعاف الثورة السورية ،وتقوية أعدائها من خالل اإلغضاء عام يامرسه
النظام وحلفاؤه ،والتضييق عىل املجاهدين ومنعهم ِمن احلصول عىل
((( جمموع الفتاوى (.)54/20
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غض ال َّطرف عن تنظيم (الدّ ولة) وتيسري
حاجتهم من األسلحة ،مع ّ

حصوله عىل األموال واألسلحة ،واخرتاقه بالعمالء لتوجيهه والتأثري
فيه ،ودعمهم املبارش للميليشيات الطائفية واالنفصالية ،ومنع تركيا
وحلفائها من التدخل املؤ ّثر يف الشأن السوري.
فينبغي عليهم احلذر ِمن مكر الكفار هبم ،واستغالل ظروفهم

للتوجيه أو التأثري بام فيه رضر باملسلمني وبالدهم ،وعدم االنفراد

فجواز املشاركة يف
عن بقية مكونات الثورة باتفاقيات أو معاهدات؛
ُ
ٌ
مرشوط بتوجيه العمل ضدّ أعداء
العمليات وتلقي الدع ِم املشار إليه

السوري وثورته ،وبام حيقق املصلح َة الراجحة ،فإذا انحرفت
الشعب ّ
هذه العمليات إىل استهداف بعض مكونات الثورة أو الشعب ،أو كان

الدعم مرشو ًطا بام تزيد مفسدتُه عىل املصلحة املتح ّققة يف قبوله :فيجب
ورفض الدعم ،وللتأكد ِمن
التوقف عن املشاركة يف هذه العمليات
ُ
صحة املواقف رش ًعا ينبغي الرجوع إىل أهل العلم باالستفسار والسؤال

عم ُيشكل عليهم من هذه املسائل ،والتنسيق والتواصل بني خمتلف
ّ
الفصائل العسكرية.

ُ
القول بتخوين املشاركني يف هذه العمليات العسكرية بقيادة
خامسا:
ً
ّلويح بتكفريهم ِمن صنيع الغالة الذين ينطلقون يف أحكامهم
تركيا ،والت ُ
ٍ
ٍ
الشعية ،وجمانبة لطريقة علامء األمة
أصول
ِمن
فاسدة خمالفة للنّصوص ّ
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الراسخنيِ ،
ومن مغالطاهتم وتناقضاهتم يف هذه القضية:

 -1عد ُم التَّفريق بني االستعانة بالكافر وإعانته؛ فاالستعان ُة هي
ٍ
مصلحة ما للمسلمني،
طلب العون والنّجدة والدّ عم ِمن الكافر لتحقيق
ُ

ُ
والعمل للمجاهدين ،أ ّما إعانة الك ّفار فهي تسلي ُطهم
وتكون فيها القو ُة
عىل املسلمني الحتالل بالدهم وما يتبع ذلك ِمن أمور عظيمة مما شهد به
التاريخ كفرض ترشيعاهتم وهنب ثرواهتم.

 -2عد ُم التّفريق بني االستعانة بالكافر أو التّحالف معه وبني التّويل
واملظاهرة ،فاألوىل ِمن املسائل الفقهية اخلالفية ،وليست ِمن مسائل

الكفر واإليامن ،وعىل الرغم ِمن منع أكثر الفقهاء ِمن االستعانة بالكافر
عىل املسلم إال أهنم مل جيعلوه ِمن باب املواالة ،أو الكفر ،وإنام حكموا

أمر زائد عن جمرد االستعانة ،وقد
بمنعه وحتريمه فحسب ،واملواال ُة ٌ
أيضا.
توجد ِمن غري استعانة ً

ٍ
وقد ثبتت استعان ُة النّبي ﷺ بك ّف ٍ
أعامل خمتلفة ،فقد استعان النبي
ار يف
بالـم ْط ِعم بن َعدي يف محايته ِمن املرشكني كام سبق ،وبعبد اهلل بن
ﷺ
ُ
ُأريقط يف الدّ اللة عىل ال ّط ِ
ٍ
بناس ِمن
ريق يف اهلجرة ،وورد أنّه استعان
رب للقتـال ،ومل يكن يف مجـيع هـذه األعامل موال ًيا هلـم،
اليهـود يف خـي َ

وال مت ً
ّخذا هلم بطان ًة ،وإنّام فعل ذلك حلاجة املسلمني إىل تلك االستعانة
ِ
ِ
يف ٍ
حمرم ًة
حلهم ،ولو كانت االستعان ُة من املواالة لكانت ّ
أمور حت ّقق مصا َ
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كل ٍ
عىل ّ
حال؛ كام ّ
دائم!
حمرم ٌة ً
أن املواال َة ّ
ٍ
ٍ
ِ
والدّ ُ
معي ال يقتيض مواال َة احلليف،
حلف عىل
خول يف
حتقيق هدف ّ
َ
االتفاق أو التّعاقد بني
احللف يقتيض
وال املوافق َة عىل كل ّأحواله؛ إذ
ُ
املتحالفني عىل حتقيق املصالح املشرتكة ،أو دفع العدو املشرتك ،وقد
قال النبي ﷺ يف مرشكي قريش( :وا ّلذي َن ْفيس ِ
ِ
سألون ُخ َّط ًة
بيد ِه ،ال َي
مون فِيها حر ِ
ُي َع ِّظ َ
مات اللَِّ إِ ّل َأعطيتُهم إِ َّياها)(((.
ُُ
ُ
القول ّ
ّحالف يستلزم االنضام َم حتت
بأن الت
يصح -واحلال ُة هذه-
َ
فال ّ

لواء احلليف ،أو التّبعية له ،أو مواالته.

صمت الكثري منهم عن جرائم اخلوارج املارقني ،وترك قتاهلم
-3
ُ

والدّ عوة إليه ،وحماولة التّقريب بينهم وبني بقية اجلامعات ،والتامس

األعذار هلم يف أقواهلم وأفعاهلم ّ
الشنيعة ،وحني قامت هذه احلرب

ضدَّ هم ارتفع صوهتم بالنّكري والتّخوين.

حيرمون عىل املجاهدين َ
أخذ الدّ عم ِمن الدّ ول اإلسالمية
ّ -4أنم ّ
ٍ
وحتريم ِمن أجل توفري
بأعامل هي أشدُّ جر ًما
وغري اإلسالمية مع تل ّبسهم
ً
الدّ عم لفصائلهم ،كمصادرة أمالك املسلمني اخلاصة والعامة ،ورسقة
السالح حتت أسامء متعدّ دة ،واختطاف
أموال الكتائب األخرى بقوة ّ

اإلعالميني والناشطني األجانب ملبادلتهم باألموال ،مع ما سببه ذلك
((( أخرجه البخاري ( ،193/3برقم  )2731من حديث املسور بن خمرمة  ومروان.
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من ابتعاد الكثري منهم عن تغطية أخبار ال ّثورة وتقديم العون هلا.

ربرون ما يقع ِ
من ذلك لقادهتم و َمن كان عىل منهجهم،
 -5أهنم ي ّ

الشعية املتحققة
باب األعذار ّ
ويتلمسون هلم األعذار ،بينام يغلقون َ
ّ
لغريهم ،وجيعلوهنا ِمن التّربيرات الباطلة ،فقد تناقضت فتاواهم
ومواق ُفهم يف القضايا املتشاهبة كحروب أفغانستان والبوسنة وغريها،
فأثنوا فيها عىل املجاهدين الذين قام جها ُدهم عىل معونات الدّ ول

وبرروا ملن ّظرهيم
اإلسالمية (التي يكفروهنا) ودعم الدّ ول الكافرةّ ،

وبعض قادهتم اإلقام َة يف دول الكفر وتل ّقي إعاناهتا ،والتّواصل معها،
ُ
أهون ِمن ذلك.
ثم قاموا بتخوين الفصائل اجلهادية يف سورية بام هو
ٍ
يدل عىل أهنم ُ
ومجيع ذلك ُّ
وغلو ،يزكّون
وجهل
أهل هوى وتن ّطع
ّ

وخيونون اآلخرين ،ويطعنون فيهم.
أنفسهم ،وحيرصون َّ
احلق فيهمّ ،
َ
وختاما:
ً

َ
ّ
َّحرر
فإن
االشرتاك يف هذه العمليات العسكرية -بدعم تركيا -للت ُّ
ِمن رجس النّظام وحلفائه ِمن امليليشيات ال ّطائفية وامللحدة ،وأعوانه ِمن
االلتفات إىل
اخلوارج املارقني هو ِمن واجبات هذا الوقت ،وال ينبغي
ُ

يروجها الغال ُة الذين ال لإلسالم نرصوا،
دعاية التّخوين أو التّكفري التي ّ
وال ألعدائه كرسوا .

الغمة عن أهل ّ
ويعج َل بنرص املجاهدين،
الشام،
ّ
نسأل اهللَ أن يكشف ّ
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وخذالن الك ّفار واخلوارج واملعتدين.
رب العاملني.
واحلمدُ هلل ّ
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م ال ِّرجال غري املحاربني ِ
من تنظيم
حك ُ
(ال ّدولة) وال ّنساء واألطفال

(((

السؤال:

تنظيم (الدَّ ولة) ِمن بعض املناطق ُيق َبض
ينسحب
عندما
ُ
ُ
ِ
الرجال الذين مل يشاركوا يف
عىل بعض املقتنعني بأفكارهم من ّ
بعضهم
القتال ،وعىل بعض النِّساء واألطفال منهم ،وقد يكون ُ

ّجسس أو غريه ،فكيف
مشاركًا يف جرائم التّنظيم بالقتال أو الت ّ
يكون الت ُ
عي معهم؟
ّعامل ّ
الش ُّ

((( صدرت بتاريخ :الثالثاء  29صفر 1438هـ ،املوافق 2016/11/29م.
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اجلواب:

ِ
رسول اهلل ،أ ّما بعدُ :
والسال ُم عىل
احلمدُ هللّ ،
والصالة ّ

ِ
اخلوارج ومل يشاركْهم يف حرهبم عىل املسلمني ماد ًيا
فكر
فمن اعتنق َ
َ

وغلوه ،أ ّما النّسا ُء واألطفال
يرجع عن فكره
ناصح حتى
ِّ
َ
ومعنو ًيا ف ُي َ
فال َ
يؤخذون بجريرة أوليائهم ،وال ُيعا َملون معامل َة أرساهم ولو كانوا
حق ،بل ُيعمل عىل
عىل فكرهم وعقيدهتم يف تكفري املسلمني بغري ّ
قدر املستطاع ،و َمن كان منهم مشاركًا يف القتال أو اجلرائم
استصالحهم َ
ضدّ املجاهدين وعموم املسلمني ف ُيعا َقب بحسب جريمتِه.
ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:

ِ
ً
ِ
الرجال أو النِّساء -وكان
أولَ :من اعتنق عقيد َة
اخلوارج الفاسدة -من ّ

املرصحني بتكفري املسلمني واملجاهدين،
ِمن دعاهتم املدافعني عنهم،
ّ
رشه باملناظرة واالستتابة وغريها،
املحرضني عىل قتاهلم ،ومل يمكن ُ
ّ
دفع ّ
فإنه جيوز لويل األمر أو َمن يقوم مقا َمه ِمن اهليئات القضائية إزال ُة رضره

أعظم منها.
ولو بالقتل ،ما مل يرتتَّب عىل ذلك مفسد ٌة
ُ

ِ
قال اجلويني يف كتابه« :فيتحتَّم عىل اإلما ِم املبالغ ُة يف ِ
ودفعه،
منعه
ِ
ِ
ُ ِ
وو ْز ِعهَّ ،
واستمراره يف
فإن تركَه عىل بدعتِه،
وبذل كنه املجهود يف َردعه َ
َ
ِ
ِ
ثم إذا
وجير املحن ،ويثري الفتنّ ،
دعوته َيْبِط العقائد ،وخيلط القواعدُّ ،

الصدور ،أفضت إىل عظائم األمور ،وتر َّقت إىل ِّ
حل
رسخت
البدع يف ُّ
ُ
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ِعصا ِم اإلسالم»(((.

ِ
مالك َ
ٌ
ِ
وأهل القدر ِمن أجل
اخلوارج
قتل
وقال ابن عبد الرب« :رأى
الفساد الدّ اخل يف الدّ ين ،وهو ِمن باب الفساد يف األرض ،وليس

ِ
فساد ق ّطاع ال ّطريق ،واملحاربني للمسلمني عىل أمواهلم،
إفسا ُدهم بدون

احلقْ ،
فإن
فوجب بذلك قت ُلهم ،إال أنّه يرى استتابتَهم لع ّلهم ُيراجعون َّ
ِ
إفسادهم ،ال عىل ٍ
كفر»(((.
متادوا ُقتلوا عىل
ِ
وقال اب ُن تيمية« :فأ ّما ُ
الواحد املقدور عليه ِمن اخلوارج؛
قتل

والرافضة ونحوهم :فهذا فيه قوالن للفقهاء ،مها روايتان
كاحلرورية ّ

حيح أنه جيوز ُ
قتل الواحد منهم ،كالدّ اعية إىل
عن اإلمام أمحد،
والص ُ
ّ
مذهبِه ،ونحو ذلك ممّن فيه فسا ٌد ّ ...
ألن هؤالء ِمن أعظم املفسدين يف
األرض»(((.

ِ
جلامعة املسلمني فإنّه ُيستتاب،
املفر ُق
وقال اب ُن فرحون املالكي« :وأ ّما ّ

ْ
فإن تاب ،وإال ُقتل»(((.

ٍ
ّعزير
بدعة ال تُوجب
وقال اب ُن عابدين« :فأ ّما يف
الكفر فإنه جيب الت ُ
َ
بأي ٍ
ٍ
ٍ
يمنع ِمن ذلكْ ،
وجه يمكن ْ
ورضب جيوز
حبس
فإن مل يمك ْن بال
أن َ
ِّ

((( غياث األمم يف التياث الظلم ص (.)185
((( التمهيد (.)337/23

((( جمموع الفتاوى (.)499/28
((( تبرصة احلكام (.)347/1
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ٍ
رئيسهم ومقتداهم
حبسه ورض ُبه ،وكذا لو مل يمكن ُ
املنع بال سيف إن كان َ
ُ

جاز قت ُله سياس ًة وامتنا ًعا»(((.

ِ
الرجال البالغني ،ولكن مل يشارك
وأ ّما َمن اقتنع بفكرهم املنحرف من ّ

حيرض عىل استهداف املجاهدين فإنه
يف جرائمهم مبارش ًة أو معاون ًة ،ومل ّ
وحياور و ُيع ّلم كام فعل عيل بن أيب طالب وابن عباس ريض اهلل
ُينا َق ُش
ُ
بعضهم.
عنهم مع اخلوارج حتى رجع ُ

فإن كان اعتنا ُقه شديدً ا ومل يقبل املناصح َة ،وخيف ِمن رضره فإنه

ستمر يف مناقشته وتعليمه حتى يرتك عقيدتَه الفاسدة.
ُيبس و ُي ّ
ٍ
رجل ُأخذ ِمن اخلوارج يف خراسان
عمر بن عبد العزيز عن
وقد ُسئل ُ
فكتب إليهمْ :
«إن كان جرح أحدً ا فاجرحوه ،وإن قتل أحدً ا فاقتلوه،
يتوب ِمن رأي
السج َن ،واجعلوا أه َله قري ًبا منه حتى
َ
وإال فاستودعوه ّ
السوء»(((.
ّ

وقال العيني« :وال تُسبى ذرارهيم ،وال تُغنم أمواهلم؛ ألهنم

معصومون يف الدّ ماء واألموال ،ولكن ُي َبسوا ،حتى يتوبوا ،فرت ُّد عليهم
باإلمجاع»(((.

((( حاشية ابن عابدين (.)243/4

((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،118/10برقم .)18576
((( منحة السلوك يف رشح حتفة امللوك ص (.)362
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ِ
بعض ُ
رأي
وأ ّما ما ّقرره ُ
ّعرض ملن اعتقد َ
أهل العلم من عدم الت ُّ

ُ
حيث ال مجاع َة هلم يتحزبون هلا وينارصوهنا،
اخلوارج :فهذا إنّام يكون
و ُيظهرون العدا َء للمسلمني ،والتّحريض عىل قتاهلم.

رأي اخلوارج ،وظهر معتقدُ هم عىل
قال املاوردي« :فإذا اعتقد قو ٌم َ

ألسنتهم ،وهم بني ِ
غري منابذين هلم ،وال متجرئني عليهم:
أهل العدل ُ

ربا باالنتقال
ُتركوا عىل حاهلم ،ومل جيز قت ُلهم وال قتاهلم ،ومل يؤخذوا ج ً
والرجوع عن تأويلهم ،و ُعدل إىل مناظرهتم ،وإبطال
عن مذهبهمّ ،

شبهتهم باحلجج والرباهني وإن كانوا عليها م َق ّرين؛ فقد أقرهم عيل بن
أيب طالب  قبل أن يعتزلوه.(((»..

وقال اإلما ُم أمحدُ « :احلروري ُة إذا َدعوا إىل ما هم عليه ،إىل دينِهم

فقاتلهم ،وإال فال ُيقاتَلون»(((.

ُ
األصل يف النّساء واألطفال أنَّ م ليسوا ِمن أهل القتال واحلرب،
ثان ًيا:

فال جيوز قت ُلهم ،وال االعتدا ُء عليهم ،قال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [البقرة.]190 :

وأخرج اب ُن جرير ال ّطربي يف تفسريه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه

الص َ
الش َ
بيان ،وال ّ
الكبري،
يخ
قال يف تفسري اآلية« :ال تقتلوا النّسا َء ،وال ّ
َ
((( احلاوي الكبري (.)118/13

((( اإلنصاف للمرداوي (.)321/10
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وكف يدَ هْ ،
فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم»(((.
الس َلم
َّ
وال َمن ألقى إليكم َّ

والصبيان إذا
وقـال النـووي« :أمجـع العلـام ُء عىل حتريم قتل النِّساء ِّ

مل يقاتلوا»(((.

حق اخلوارج املسلمني أوىل.
وإذا كان هذا يف الك ّفار املحاربني فهو يف ّ

ودلت النصوص الرشعية عىل استثناء حاالت جيوز فيها قتل نساء
وأطفال األعداء املحاربني ِمن الك ّفار ،ولتفصيل هذه احلاالت وأدلتها

تُراجع فتوى( :حكم قتل نساء وأطفال األعداء ِمن باب املعاملة باملثل)
ُ
فاألصل
ظهر تل ّب ُسه بفكر اخلوارج ِمن النّساء واألطفال
ثال ًثاَ :من مل َي ْ
والرعاية وحسن املعاملة،
تعرض هلم إال بالتّوجيه ِّ
السالمة ،فال ُي ّ
فيهم ّ
وأ ّما َمن ثبت اعتنا ُقه لفكرهم ،إال أنّه مل يشارك يف القتال ،وال يف اإلرضار
تعرض هلم بالعقوبة ،وال َ
يؤاخذون
ّجسس وغريه فال ُي ّ
باملسلمني بالت ّ

بجرائم رجاهلم ،كام قال سبحانه﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [األنعام:

ويناصحون ،و ُيع ّلمون أحكا َم
عزلوا يف مكان الئق،
 ،]164بل ينبغي أن ُي َ
َ
حق
ُوضح هلم حقيق ُة منهج التّنظيم ،وجرائمه يف ّ
اإلسالم وأخال َقه ،وت ّ
الصحيح يف
املسلمني عمو ًما ،واملجاهدين
خصوصا ،مع بيان احلك ِم ّ
ً
ّنظيم عىل تضليل النّاس وتلويث أفكارهم هبا،
املسائل التي حيرص الت ُ

((( تفسري الطربي (.)291/3

((( رشح النووي عىل مسلم (.)48/12
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صالحه منهم ّ
ُخل سبيله.
حسنت توبتُه وظهر
ُ
فمن ُ
َ
ِ
ترصفات َمن ُي ِ
و َيتأكّد ُ
ظهر التوب َة ،و ُيط َلق
أخذ احليطة واحلذر من ّ
والصبيان ،فال ُيمكّنون ِمن
رساحه ِمن اخلوارج عمو ًما بام فيهم النّساء
ّ
ُ
اخلروج ِمن البالد ،أو التواصل مع غريهم ِمن املشكوك يف توبتهـم،
أو تويل أمور القضاء أو الدّ عوة ونحوها؛ فقد ُعهد عن هؤالء اخلوارج
ٍ
ُ
عدد منهم يف مناطق
استحالل الكذب والغدر باملسلمني ،وثبت جتنيدُ
املجاهدين ،إضاف ًة إىل ندرة َمن يصدُ ق منهم يف توبتِه بعد تش ُّبع قلوهبم

هبذا املنهج املنحرف.

راب ًعا :إذا شاركت املرأ ُة البالغ ُة مع اخلوارج يف القتال واألعامل

احلربية جاز ُ
قتالا وقت ُلها ،وكذا إذا بارشت أو تس ّببت يف قتل املسلمني،

بعض
وقد ُعرف يف تاريخ اخلوارج اشرتاك النّساء يف القتال ،واشتُهرت ُ
نسائهم بقيادة اجليوش كغزالة احلرورية.

قال املاوردي« :إذا قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبياهنم وعبيدهم
وألن اإلما َم يف دفعهم عن املسلمني ٍ
ّ
جار جمرى
كانوا يف حكمهم ،..
ِ
دفع ال ّطالب ولو بالقتل ،ولو كانت امرأ ًة أو صب ًيا،
الدّ اف ِع عن نفسه ،وله ُ
كذلك املقاتل ِمن البغاة ُيدفع ولو بالقتل ،ولو كان امرأ ًة أو صب ًّيا»(((.
ِ
بعض إجرامهم ِمن القبض عىل
وأ ّما َمن شاركت يف العمل معهم يف
((( احلاوي الكبري (.)120/13
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املسلامت أو تعذيبه ّن ِمن غري أن يؤ ّدي ذلك إىل القتل ،أو كانت ِمن

دعاهتم فإهنا تُعاقب عقوب ًة تتناسب مع جريمتها ،ويقدّ ر ذلك القضا ُة
ُ
وأهل العلم .

ٍ
فاملرأ ُة املك ّلف ُة ٌّ
عقوبات
حمل للمؤاخذة بام يرتتب عىل جرائمها ِمن

رشعية كالقصاص واحلدود والتّعزيرات ،كام قال سبحانه﴿ :ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﴾ [البقرة ،]178 :و َمن بارشت َ
قتل املسلمني أو شاركت

املقررة يف
أو تس ّببت فيه مع تكفريها هلم فقد استوجبت العقوب َة ّ
الشعي َة ّ

ذلك.

خامساَ :من اشرتك ِمن األطفال دون س ِّن البلوغ يف القتال فإنّه ُيقاتَل،
ً
ولو أدى إىل ِ
قتله.
ّ
وأ ّما َمن ارتكب منهم شي ًئا ِمن اجلرائم اجلنائية كالقتل ،أو التّجسس،
ثم ُقبض عليه فإنّه ال ُيقتل هبذه اجلرائم ،بل ُيعزل ويع ّلم
أو غري ذلكّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
فغري
أمور الدِّ ين ،ويقدَّ م له ما حيتاج من توجيه ورعاية نفسية وغريها؛ ُ
ِ
الصبيان ليس ً
الشعية.
حمل إليقاع العقوبات ّ
البالغ من ّ
(رفع القلم عن ثالثة :عن
عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال ﷺُ :

يكب ،وعن املجنون حتى َيعقل
النّائم حتى يستيقظ ،وعن ّ
الصغري حتى َ
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أو ُيفيق)(((.

بي واملعتوه الذي ال َيعقل  ...يباح قت ُلهام يف حال
قال الكاساينَّ :
«الص ُّ
ومعنى ،وال ُيباح قت ُلهام بعد الفراغ ِمن القتال إذا
القتال إذا قاتال حقيق ًة
ً
ِ
ألن َ
وإن َقتال مجاع ًة ِمن املسلمني يف القتالَّ ،
ُأرسا ْ
األرس بطريق
القتل بعد
ِ
العقوبة ،ومها ليسا ِمن أهل العقوبة ،فأ ّما ُ
رش
القتل يف حالة القتال فلدفع ِّ
الرش
الش ،وقد انعدم ّ
الرش منهام ُفأبيح قت ُلهام لدفع ّ ِّ
القتال ،وقد ُوجد ُّ
باألرس ،فكان ُ
القتل بعدَ ه بطريق العقوبة ،ومها ليسا ِمن أهلها»(((.
خالف بني ِ
قصاص عىل
أهل العلم يف أنّه ال
وقال اب ُن قدامة« :ال
َ
َ
وألن ِ
ٍ
ّ
ٍ
الصبي
الق
جمنون،..
صبي وال
صاص عقوب ٌة مغلظ ٌة فلم جتب عىل ّ
َ
وزائل العقل كاحلدود ،وألهنم ليس هلم قصدٌ  ،فهم كالقاتل ً
خطأ»(((.

ِ
أصل قاعدةّ :
أن َمن
وجاء يف «املوسوعة الفقهية»« :يتّفق الفقها ُء عىل
ال جيوز قت ُله ِمن أهل احلرب -كالنِّساء ّ
والصبيان والعميـان-
والشيوخ ّ
ال جيوز قت ُله ِمن البغاة ما مل ُيقاتلوا؛ َّ
رش قتاهلم ،فيختص
ألن قت َلهم لدفع ِّ
ِ
بأهل القتـال .وهؤالء ليسـوا ِمن أهل القتال عادةً ،فال ُيقتلـون
ذلـك
إال إذا قاتلوا ولو بالتّحريض؛ لوجود القتال ِمن حيث املعنى ،ف ُيباح
((( أخرجه النسائي ( ،156/6برقم  ،)3432وابن ماجه ( ،658/1برقم .)2041
((( بدائع الصنائع (.)141/7
((( املغني (.)481/11
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ُّ
فاألصل أهنام ال َيقصدان َ
ُ
فيحل قت ُلهام
القتل،
الصبي واملعتوه،
قت ُلهم إال ّ
َ
معنى»(((.
حال القتال إن قاتال حقيق ًة أو ً

الصبي ٌ
ُقرر َّ
قتص
خطأ ،وأنه ال ُي ُّ
أن عمدَ ّ
السلف ت ّ
آثار عن َّ
وقد وردت ٌ
بي ٌ
منه بذلك ،ومنها ُ
السنّة ّ
خطأ»(((،
قول ُّ
أن عمدَ ّ
الص ّ
الزهري« :مضت ُّ

الصبي وخطؤه سواء»(((.
وقول النّخعي« :عمدُ ّ

الشعية عىل أطفال اخلوارج ال يعني
سادسا :عد ُم إيقاع العقوبات ّ
ً
عد َم تأديبهم وزجرهم عىل ما بدر منهم ِمن جرائم وجتاوزات ،بل ذلك
اعوج ِمن فكرهم ودينهم ِمن خالل
مهم الستصالحهم ،وتقويم ما
ّ
ٌّ
ِ
ِ
وإرشادهم.
نصحهم
وينبغي ْ
أساليب إصالحهم بني ال ّلني ِّ
والتغيب
ُنو َع
والشدّ ةّ ،
ُ
أن ت ّ

والتهيب ،واحلوار واملناقشة ،وال ُيقترص فيها عىل ّ
الشدّ ة لئال ُيفيض إىل
ّ

متسكهم بام هم عليه.
استعامهلم الكذب يف ادعاء التّوبة ،ور ّبام ّ
قال اب ُن خلدون« :و َمن كان مرباه بال َع ْسف وال َقهر ِمن املتع ّلمـني
وض َّيق عن
أو املامليك أو اخلدم سطا به
القهر -أي متكّن منه وأذ ّلهَ ،-
ُ

َ
ومحل عىل
النّفس يف انبساطها ،وذهب بنشاطها ،ودعاه إىل الكسل،
((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)146/8

((( أخرجه عبد الرزاق ( ،474/9برقم .)18065

((( أخرجه ابن أيب شيبة ( ،175/14برقم .)28007
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الكذب واخلُبث ،وهو التّظاهر بغري ما يف ضمريه؛ خو ًفا ِمن انبساط
املكر واخلديع َة لذلك ،وصارت له هذه عاد ًة
األيدي بالقهر عليه ،وع ّلمه َ

ُ
وخ ُل ًقا»(((.

الصالح والتّوبة ِمن هذا الفكر املنحرف ف ُي ّ
خل
آثار ّ
فإذا ظهرت عليه ُ

ّمسك
سبي ُله ،مع االحتياط كام سبق ،وإن بلغ مع إظهار اإلرصار والت ُّ
ِ
ترجح عد ُم صدقه يف توبته منها
بام هو فيه من انحراف وسلوك ،أو ّ
ِ
حكم أرسى اخلوارج،
فحكمه
وطول املدة:
عىل الرغم ِمن بذل اجلهد،
ُ
ُ
عرض عىل القضاء للنّظر يف حاله.
ف ُي َ
كاملدربني عىل القتل أو التّفجري فإنه ُتت ُ
َّخذ
رشه ِمن األطفال
ّ
و َمن ُخيش ُ
ٍ
ِ
صالح حالِه
حبس وتأك ٍّد ِمن
الرش ِمن
ُ
اإلجراءات الكفيل ُة بحجزهم عن ِّ

ونحو ذلك .

وعدوان ال ّطغاةْ ،
َ
وأن هيدي
رش الغالة،
نسأل اهللَ سبحانه أن
ّ
يكف َّ

َّ
ويبص جاه َلهم ،وينرص جماهدَ هم ،ويو ّفق اجلميع ملا
ضال املسلمني،
ّ

حيب ويرىض.
ُّ
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اﻟﺠـﺰء اﻟﺜﺎﻧـﻲ

اﻟﻄﺒﻌــﺔ
اﻟﺜـﺎﻟﺜــﺔ
ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ
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ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺔ اﳌﻌﺎﴏ،
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷ ّ
ﻤﺑـﺎ ﺣﻮﺗـﻪ ِ
ﻣـﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻜﺜـﺮﻴة اﳌﺆﺛـﺮة ،واﻟﻨﻮازل اﳌﺘﻌـﺪدة؛ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﺎﻤﻫﺮﻴ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
أﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ُ
اﻟﻄﻐﻴـﺎن ،واﻟﻜﺘﺎﺋـﺐ اﳌﺠﺎﻫـﺪة اﻟﺘـﻲ ﻗﺼﺪت ﺻ ّﺪ اﻟﻌﺪوان ،ﻓﺴـﻌﻰ
ﺤﺔ ﰲ
واﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬـﻢ ﰲ ﺳـ ّﺪ اﻟﺜﻐﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟـﺔ اﳌﻠ ّ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ.
وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺑﺬﻟـﻪ ﻓﺮﻳـﻖ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﰲ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺸـﺎم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬـﻮد أﺧـﺬت ﺣﻘﱠﻬـﺎ ِ
ﻣـﻞ واﳌﺸـﺎورة واﻟﺒﺤـﺚ واﳌﺮاﺟﻌـﺔ؛ ﻟﺘﺸـﻜّﻞ رﺻﺪًا
ﻣـﻦ اﻟﺘﺄ ّ
ﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘـﺎج اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ .وﻗﺪ ﻧُﴩت ﻫﺬه
ﻣﻌﺮﻓ ًﻴـﺎ ﻟﺠﺎﻧـﺐ ﻣﻬ ّ
اﻟﻔﺘـﺎوى داﺧﻞ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻋـﲆ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺠﻬـﺎد ،وأﺗﻴﺤﺖ إﻟﻜﱰوﻧ ًﻴﺎ
ﻋـﲆ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ،ﻓﻼﻗـﺖ -ﺑﺤﻤـﺪ اﻟﻠـﻪ وﻓﻀﻠـﻪ -اﻟﻘﺒﻮل ،وﻛ ُ
َـﺮﺜ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﺼـﺪرت ﰲ ﻃﺒﻌﺘﻦﻴ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﺎﻟﺼﺪور ،ﻓﺮأﻳﻨﺎ إﺻﺪار اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻤﻨـﺔ ﻣـﺎ اﺳـﺘﺠ ﱠﺪ ِ
ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ،ﻓﺠـﺎءت ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء؛ ﻟﺘﻀﻴـﻒ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﳌﺘﻀ ّ
ﺎﻤ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺠﻬﺎد واﳌﻘﺎوﻣﺔ..
ﻴ
ﻗ
ﺎ
ﻌ
ﻣﺮﺟ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
ّ ً

((٣
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الجـزء الثالث
الطبعة األوىل
1440هـ | 2019م

أسامء املشايخ املشاركني يف إصدار فتاوى اجلزء الثالث:

الشـيخ فايـز بـن حسـني الصـالح

د .عامد الدين بن عبد الوهاب خيتي

الشيخعبدالرمحنبنعبداهللاجلمييل

الشـيخ ياسـر بن حممد خـري املقـداد

د .عـامر بـن أحـمـد الـصـياصـنـة

د .عـامر بـن إبـراهـيـم العـيسـى

الشـيخ جهـاد بن عبد الوهـاب خـيتي

الفتـاوى

الفتوى (:)81

حكم االعتداء واالقتتال بني الفصائل
السؤال:

واألحكام املرتتبة عليه؟(.)1

اعتداءات ِمن بعض الفصائل املقاتلة يف سورية عىل
تقع
ٌ

بعضها اآلخر ،وقد يرتتب عىل ذلك سفك للدماء ،أو استحواذ

عىل املقرات واألسلحة ،وربام ُس ّوغ القتال بأنه لتنقية الصفوف من
املتخاذلني عن قتال النظام ،أو معاقبة الفاسدين ،أو من أجل فرض
الوحدة واالندماج .فام املوقف الرشعي ِمن هذه االعتداءات؟ وما

هي األحكام الرشعية املتعلقة باألنفس واألموال واألسلحة التي

ترضرت بسببها؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  24ربيع اآلخر 1438ه ،املوافق 2017/1/22م.
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والصالة والسالم عىل املبعوث رمح ًة
رب العاملنيّ ،
اجلواب :احلمدُ هلل ِّ

للعاملني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،و َمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،
أ ّما بعد:
ِ
الشيعة اإلسالمية ما حيصل ِمن بعض
فمن املحرمات القطعية يف ّ
الفصائل املقاتلة ِمن ٍ
بغي وعدوان عىل الفصائل املجاهدة بسفك دمائها،
ذرائع متنوعة.
وغصب أمواهلا حتت
َ

ِ
جلان حتكي ٍم
الشع عرب
والواجب عند النِّزاع واخلصام الت
ّحاكم إىل ّ
ُ
ُ

ٍ
عي إلصالح ذات
أو
الس ُ
صلح ُيتفق عليها ،كام جيب عىل بقية الفصائل ّ
ال َبني ،ونرص ُة املقتتلني بر ّد املعتدي عن عدوانه ،ومعاونة املظلوم يف أخذ
ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
ح ّقه.

الشيعة بتحريم البغي والعدوان عىل اآلخرين ،قال
أوالً :جاءت ّ

املحرمات والكبائر ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
تعاىل مب ّينًا
أعظم ّ
َ
ﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [األعراف.]33 :

«البغي :االستطال ُة عىل الناس»(.)1
قال ال ّطربي يف «تفسريه»:
ُ

ولقد ع ّظم اإلسال ُم حرم َة املسلم يف دمه وماله وعرضه ،وكانت هذه
الصحيحني ِمن
وصي َة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف َح ّجة الوداع ،كام يف ّ
((( تفسري الطربي (.)403/12
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ّبي يوم النّحر ،فقالّ :
(فإن
حديث أيب بكرة ريض اهلل عنه قال :خطبنا الن ُّ
ِ
كحرمة يومكم هذا ،يف
دما َءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا ٌم،
غت؟ قالوا:
شهركم هذا ،يف بلدكم هذا ،إىل يو ِم تلقون ر َّبكم ،أال هل ب ّل ُ
اللهم اشهد ،فليب ّلغ ّ
فرب مب َّل ٍغ أوعى ِمن
نعم ،قال:
الشاهدُ الغائبَّ ،
ّ
رقاب بعض)(.)1
بعضكم
سامع ،فال ترجعوا بعدي ك ّف ًارا يرضب ُ
َ
ِ
ُ
ٌ
مغضوب عليه ،متوعَّدٌ بالعذاب األليم يف نار
ملعون
املؤمن عمدًا
وقاتل
ٌ

اجلحيم ،قال تعاىل ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

[النساء.]93:

ّاس مجيع ًا ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
نفسا فكأنام قتل الن َ
و َمن قتل ً

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [املائدةِ .]32 :
ومن معاين اآلية ما جاء

أن « َمن َق َتل :وجب عىل املؤمنني معاداتُهْ ،
يف «حماسن التأويل»َّ :
وأن
يكونوا خصو َمه ،كام لو قتلهم مجي ًعا؛ ّ
ألن املسلمني يدٌ واحدة عىل َمن

((( أخرجه البخاري ( ،176/2برقم  ،)1739ومسلم ( ،1306/3برقم .)1679
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سواهم»(. )1

وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول صىل اهلل عليه
ٍ
فسحة ِمن دينه ما مل يصب د ًما حرا ًما)(.)2
وسلم( :لن يزال املؤم ُن يف
قال يف «مرقاة املفاتيح»« :أي :املؤم ُن ال ُ
يزال مو ّف ًقا للخريات ًمسار ًعا

صب د ًما حرام ًا ،فإذا أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه ذلك؛ لشؤ ِم
هلا ما مل ُي ْ
ما ارتكب ِمن اإلثم»(.)3
ويع ُظم جرم هذا االعتداء إذا كان متوجها إىل ٍ
قائد عسكري،
ً
َ
ُ
ٍ
ِ
طالب علم ،أو َمن هلم نكاية يف العدو واجلهاد؛ فاالعتداء
قاض ،أو
أو

أعظم إث ًام ،وأخطر جرم ًا ،سواء كان ذلك
عىل املجاهدين أو املرابطني
ُ
ِ
ٍ
مقراهتم
بطريق مبارش :كإخافتهم ،أو سلب أمواهلم ،أو إخراجهم من ّ
ٍ
ٍ
مبارش:
طريق غري
وأماكن رباطهم ،أو اعتقاهلم ،أو سفك دمائهم .أو
ِ
إضعاف قوهتا
بشق صفوف الفصائل املجاهدة ،أو التّحريش بينها هبدف
ّ
والسيطرة عليها ،أو الكذب واالفرتاء والتّشويه اإلعالمي ،وإلقاء هتم
ّ

العاملة أو اخليانة ونحوها.

ِ
وقتال َمن
فقد هنى اهلل تعاىل املجاهدين أثناء جهادهم عن االعتداء

((( حماسن التأويل (.)114/4
((( أخرجه البخاري ( ،2/9برقم .)6862
((( مرقاة املفاتيح (.)2259/6
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ِ
ِ
ال ّ
والرهبان
حيل قتا ُله من الكفار ،كغري املقاتلني من النّساء واألطفال ُّ
ِ
ونحوهم ،قال تعاىل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [البقرة ،]190:فكيف بقتال املسلم؟!.
ثان ًياً :االعتداء عىل املجاهدين أو إخافتهم أو سلب أمواهلم ِمن احلرابة

وقطع الطريق ،قال تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [املائدة.]33 :

ّ
الناس،
خيوف
السخيس يف «املبسوط»:
َ
«والذاعر الذي ّ
قال أبو بكر َّ

ويقصد َ
أخذ أمواهلم ،فكان يف معنى ق ّطاع ال ّطريق؛ قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ...ﭼ »(.)1

وقال ابن عبد الرب يف «الكايف يف فقه أهل املدينة» ُّ :
«كل َمن قطع

الس ُب َل وأخافها ،وسعى يف األرض فسا ًدا ،بأخذ املال ،واستباحة الدِّ ماء،
ُ
حمارب ٌ
داخل حتت حك ِم اهلل
وهتك ما حرم اهلل هتكَه ِمن املحرمات ،فهو
ٌ

عز وجل يف املحاربني ،الذين حياربون اهلل ورسوله ،ويسعون يف األرض

حرا أو عبدً ا ،وسواء وصل إىل ما أراد
فسا ًدا ،سواء كان
كافراًّ ،
مسلم أو ً
ً
للسرخسي (.)91/20
((( املبسوط ّ
13

فتــاوى الثــورة الســورية

ِمن أخذ األموال والقتل ،أو مل يصل»(.)1

ُّ
ٌ
يستحل دما َء املسلمني،
فمن
وال جيتمع
عدوان وجها ٌد يف سبيل اهللَ ،

اسم يف ديوان املجاهدين يف سبيل
وبخاصة دماء املجاهدين :ليس له ٌ

اهلل ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
ٍ
ٍ
وسلم( :من قاتل حتت ٍ
عصبة،
لعصبة ،أو يدعو إىل
راية ِع ّمية يغضب
َ
أو ينرص عصب ًة ،ف ُقتلِ ،
فقتل ٌة جاهلية ،و َمن خرج عىل أ ّمتي ،يرضب َّبرها
وفاجرها ،وال يتحاشى ِمن مؤمنها ،وال يفي لذي ٍ
عهد عهدَ ه ،فليس مني
َ
ولست منه)(.)2
ُ

ِ
ِ
بل ّ
الطرق عليهم ُيذهب باجلهاد ،كام
وتضييق
عامة النّاس
إن أذي َة
َ

(غزوت مع نبي اهلل صىل اهلل عليه
جاء عن معاذ بن أنس اجلهني  قال:
ُ
َ
املنازل ،وقطعوا الطريق ،فبعث
الناس
وسلم غزو َة كذا وكذا ،فض ّيق
ُ

أن َمن ض ّيق ً
نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم مناد ًيا ينادي يف النّاسّ :
منزل
ُّ

أو قطع طريق ًا ،فال جها َد له)( ،)3فكيف باالعتداء عىل املجاهدين؟!.

بعض الفصائل يف اعتدائها عىل الفصائل األخرى
ثال ًثا :إذا
ْ
انطلقت ُ

ِمن االهتام بالر ّدة ،أو العاملة ،أو الوالء للكافرينَّ ،
وأن القضاء عليها
((( الكايف يف فقه املدينة (.)1087/2
((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم .)1848
((( أخرجه أبو داود ( ،41/3برقم .)2629
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أوىل ِمن القضاء عىل النّظام ،ولو أ ّدى ذلك إىل إضعاف بعض اجلبهات،
أو سقوط بعض املناطق يف يد النظام املجرم؛ ملا يزعمونه ِمن خطر
مشاريع هذه الفصائل عىل مستقبل البالد ،فقد مجعوا إىل ما سبق:

الغلو يف الدّ ين ،ومشاهبة اخلوارج يف تكفري املسلمني ،واخلروج عىل
ّ -

ِ
بكفر َمن
لـم حكموا
مجاعتهم .قال القرطبي يف «املفهم»« :وذلك ّأنم ّ
خرجوا عليه ِمن املسلمني ،استباحوا دماءهم»( ،)1وقال ابن عبد الرب
تأولوا ِمن كتاب اهلل عز ّ
وجل :
يف «االستذكار»« :وهم قو ٌم استح ّلوا بام ّ

دما َء املسلمني ،وك ّفروهم ّ
السيف»(.)2
بالذنوب ،ومحلوا عليهم ّ

وللمزيد يف هذه املسألة ينظر :فتوى هل تنظيم (الدولة اإلسالمية)

من اخلوارج؟(.)3

 إعانة النّظام الكافر عىل املجاهدين ،وتسليطه عىل مناطق املسلمنيوإعادة حكمه وظهوره عليهم ،ومتكينه ِمن أرضهم ،وتعريضهم للقتل،
ِ
ِ
والرضا
وانتهاك األعراض ،وضياع الثروات،
وتغيري هوية البالدّ ،
بذلك ،وقد يصل ذلك إىل مواالة الك ّفار واخلروج ِمن الدّ ين.
راب ًعا :ال يبيح االعتدا َء عىل الفصائل األخرى ،وال االستيال َء عىل

((( املفهم للقرطيب (.)114/3
((( االستذكار(.)499/2
((( فتوى رقم ،)62( :يف اجلزء.)2( :
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مقراهتا وأسلحتها وأمواهلا ما يرميه به خصو ُمها ِمن الفساد ،أو عدم
القيام بواجب الدّ فاع ضدَّ العدو دون ال ُّلجوء إىل القضاء.

ولو ثبت وجو ُد املخالفات عند بعض الفصائلّ :
فإن ذلك ال ُيبيح

االعتدا َء عليها؛ َّ
ألن إقامة جهاد الدفع مع َمن تل َّبس ببعض املخالفات

رضر أكرب ،مع َّ
أن
ُمقدَّ م عىل إنكار منكره ،ال سيام إذا ترتب عىل إنكاره
ٌ
وقوع
إقام َة اجلهاد يف سبيل اهلل ال يمنع منه وجو ُد اجلور أو ال ُّظلم ،وال
ُ
ِ
ِ
املنكر ،والعمل
بعض اجلنود ،لكن ينبغي االجتها ُد يف اجتناب
الفسق ِمن
قدر املستطاع.
عىل ختفيفه وإنكاره ،وأال يعينَهم عىل فعله َ

خمالفات
وينظر فتوى :حكم اجلهاد مع الفصائل والكتائب التي لدهيا
ٌ

رشعية(.)1

أن املصلحة تقتيض ْ
كام ال ُيسوغ االعتدا ُء عىل الفصائل وادعا ُء َّ
أن

عيف حلكمه تغ ُّل ًبا بالقوة والقهر؛ فقد اتفق العلامء عىل
ُيضع
الض َ
القوي ّ
ُّ

حتريم التغ ُّلب ابتدا ًء وجتريم فاعله.

فاسق
ب
ٌ
قال ابن حجر اهليتمي يف «الصواعق املحرقة «« :املتغ ّل ُ
ِ
بش وال ُيؤمر ِ
حسان فِيام تغ ّلب عليه ،بل إِنّام
باإل
معا َقب ،ال يستحق َأن ُي ّ
الزجر واملقت ،واإلعالم بقبيح أفعاله وفساد َأحواله»(.)2
يستَحق ّ
ْ

((( فتوى رقم ،)75( :يف اجلزء.)2( :
((( الصواعق احملرقة (.)627/2
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وقال أبو املعايل اجلويني يف «غياث األمم»ّ :
«فإن الذي ينتهض هلذا
ٍ
أن لو بادره ِمن غري ٍ
الش ِ
ّ
مستفزة ،أشعر
حافزة ،ورضورة
بيعة وحاجة
ّ

وتشوفه إىل استعالئه ،وذلك َي ِس ُمه
وغلوه يف استيالئه،
ذلك باجرتائه،
ُّ
ِّ

العلو يف األرض بالفساد»(.)1
بابتغاء
ِّ
ٍ ِ
ب عىل غريه ساع ًيا
فال يسوغ
لفصيل من الفصائل أن حياول التغ ّل َ
حمتجا بالتغ ّلب؛ فليست الفصائل بمنزلة
إللغائه وإخضاعه حلكمه
ًّ

احلاكم العام يف ذلك ،وليس هلا أحكامه.
أن ما يدّ عونه ِمن تغ ُّل ٍ
كام َّ
وظلم واعتدا ٌء عىل
بغي
ٌ
ب هو يف حقيقته ٌ
األنفس املعصومة ،واألموال املحرتمة؛ ويف احلديث القديس ّ
أن اهلل
لم عىل نفيس ،وجعلتُه بينكم
حر ُ
مت ال ّظ َ
تعاىل قال( :يا عبادي ّإن ّ
حمرم ًا ،فال تظاملوا) (.)2
َّ

الش والفتنة بني املسلمني واملجاهدين،
باب ّ
وهذا العدوان يفتح َ
والقتال إنّام ُشع ِمن َأ ِ
ُ
جل رفع الفتنة ،كام قال تعاىل :ﭽﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [البقرة:

ولـم دعا أحدُهم سعدَ بن أيب وقاص ريض اهلل عنه للقتال الدائر بني
ّ ،]193
املسلمني فأبى عليه ،فقال له ٌ
رجل « :أمل يقل اهلل ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

((( غياث األمم ص (.)326
((( أخرجه مسلم ( ،1994/4برقم .)2577
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ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ فقال سعدٌ  :قد قاتلنا حتى ال تكون
فتن ٌة ،وأنت وأصحا ُبك تريدون ْ
أن تقاتلوا حتى تكون فتن ٌة»(.)1

َ
العدوان بمثله ،كام قال
ُدي عليه أن ير ّد
خامسا :أباح
الرشع ملن اعت َ
ُ
ً

تعاىل :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯴﯵ ﯶ
ﯷﭼ [الشورى ،]42 :وقال :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [البقرة.]190 :

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال( :جاء ٌ
رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل

إن جاء ٌ
رجل يريد َ
أرأيت ْ
أخذ مايل؟
عليه وسلم ،فقال :يا رسول اهلل،
َ
أرأيت إن
أرأيت إن قاتلني؟ قال :قاتله ،قال:
قال :فال تعطه مالك ،قال:
َ
َ

قتلني؟ قال :فأنت شهيد ،قال :أرأيت إن قتلتُه؟ قال :هو يف النار)(.)2
ِ
فالقتال دفا ًعا عن الن ِ
ُ
واملال جها ٌد يف سبيل اهلل ،وليس هو ِمن قتال
ّفس

الفتنة الذي يكون بني طائفتني ِمن املسلمني كلتامها عىل باطل ،أو يلتبس
فيه أمرمها ،فال يعلم الـم ّ ِ
ملغانم دنيوية،
الـمبطل ،أو يتقاتالن
ُ
َ
حق من ُ
ُ
ُ
فالدخول يف هذا القتال منهي عنه ،وقد ُأمرنا باعتزاله وعدم املشاركة فيه
بأي حال من األحوال ،وهو املقصود بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ِّ

((( أخرجه مسلم ( ،96/1برقم .)96
((( أخرجه مسلم ( ،124/1برقم .)140
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ِ
ُ
ُ
واملقتول يف النّار)(.)1
فالقاتل
املسلامن بسيفيهام
(إذا التقى

قال اجلصاص يف «أحكام القرآن» تعلي ًقا عىل هذا احلديث« :فإنّام أراد
ٍ
بذلك إذا قصد ُّ
أصحاب
ظلم عىل نحو ما يفعله
ُ
كل واحد منهام صاح َبه ً
العصبية والفتنة»(.)2

أ ّما ُ
ظلمهم وبغيهم وعدواهنم وصياهلم عىل النفس
قتال َمن ظهر ُ

لكف رشهم ودفع أذاهم.
واملال ،فهو قتال مرشوع؛ ِّ
ٍ
الواجب يف ِّ
اختالف يكون بني فريقني ِمن
كل
قال ال ّطربي« :لو كان
ُ
حق ،وال ُأبطل ٌ
باطل « نقله عنه
املسلمني
اهلرب منه ولزوم املنازل َلا ُأقيم ٌّ
ُ

القرطبي يف تفسريه(.)3

الواجب عىل بقية الفصائل وأهل العلم والوجهاء أن يسعوا
سادسا:
ُ
ً

يف نزع فتيل اخلالف عند وقوعه قدر اإلمكان والسعي يف إصالح ذات
ُ
العمل عىل محل الطرفني عىل التحاكم للمحاكم أو جلان
البني ،ويتأكدُ
الصلح واخلضوع حلكمها ،وال جيوز ملن علم َ
حال هذا الفصيل وفسا َده

اإلنكار بحسب
السكوت عن منكره والبقاء عىل احلياد ،بل جيب عليه
ُ
ُ

االستطاعة ،والشهادة باحلق متى ُطلب منه ذلك.

((( أخرجه البخاري ( ،15/1برقم  ،)31ومسلم ( ،2214/4برقم .)2888
((( أحكام القرآن للجصاص (.)47/4
((( تفسري القرطيب (.)317/16
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قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :انرص أخاك ظا ًملا أو مظلوم ًا،

فقال ٌ
أفرأيت إذا كان ظا ًملا
أنرصه إذا كان مظلوم ًا،
َ
رجل :يا رسول اهللُ ،
كيف أنرصه؟ قال :حتجزه أو متنعه ِمن الظل ِمّ ،
َرصه)(.)1
فإن ذلك ن ُ
وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل
(لـم وقعت بنو إرسائيل يف املعايص فنهتْهم علامؤهم
اهلل عليه وسلمّ :

وشاربوهم ،فرضب اهلل
فلم ينتهوا ،فجا َلسوهم يف جمالسهم وواكَلوهم
َ
قلوب ِ
ٍ
بعض ولعنهم ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
بعضهم عىل
َ

ُ
رسول اهلل صىل اهلل
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ قال :فجلس

طروهم()2
عليه وسلم ،وكان متك ًئا فقال :ال والذي نفيس بيده حتى تأ ُ

احلق أطر ًا)(.)3
عىل ّ

ينكف أذى املعتدي إال بقتاله ف ُيرشع قتا ُله ،قال تعاىل :ﭽﮙ
فإن مل
َّ

ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮡﮢﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ
ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﭼ [احلجرات.]10 ،9 :
((( أخرجه البخاري ( ،22/9برقم .)6952
((( أي تعطفوهم عليه .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)53/1
((( أخرجه الرتمذي ( ،102/5برقم .)3047
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البغي يف
قال ابن بطال يف «رشحه لصحيح البخاري»« :فأ ّما إذا ظهر
ُ

إحدى الطائفتني ،مل َّ
حيل ملسل ٍم أن يتخ ّلف عن قتال الباغية؛ لقوله تعاىل:
أمسك املسلمون عن ِ
َ
قتال
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،ولو

ِ
أهل البغي َلب َطلت فريض ُة اهلل تعاىل»(.)1

كام أنَّه ال جيوز ملن علم َ
حال فصيله ،وما هو عليه ِمن الظلم والبغي

والعدوان ،وسفك الدّ ماء ،وكسب املال احلرام أن يبقى مع فصيله،
ويقاتل يف صفوفه ،ويعيش ِمن أمواله التي اكتسبها ِمن طريق حرام ،بل
ٍ
فصيل ليس لديه هذا البغي والعدوان.
عليه مفارقتُه ،واالنتقال إىل

الواجب عىل َمن ُدعي إىل التّحاكم لرشع اهلل أن يقبل به
ساب ًعا:
ُ

ّهم بالفساد،
وخيضع للحكم ولو مل يوافق هواه ورأ َيه ،وإن كان
خصمه مت ً
ُ
أو الر ّدة ،ونحو ذلك؛ ّ
فإن ال َقبول بحكم اهلل تعاىل ِمن عالمات اإليامن،
كام ّ
رفضه ِمن عالمات النفاق ،قال تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
أن َ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [النور.]52-48 :

كام َّ
أن يف رفض التحاكم للرشع أو التحايل عليه مشاهب ًة لليهود

((( شرح صحيح البخاري البن بطال (.)31/10
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الذين يفرون ِمن حكم اهلل بأدنى احليل ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤﭼ [آل عمران ،]23 :وقال صىل اهلل عليه وسلم( :قاتل اهلل
حرم عليهم ّ
ثم باعوها وأكلوا
الشحو َم َ
مجلوها(ّ ،)1
لـم ّ
اليهود ،إن اهلل ّ

أثامنا)(.)2
َ
ِ
ومن تعطيل حكم الرشع وعدم القبول بالتّحاكم إليه :إيوا ُء املعتدين
من الفصائل األخرى ،ومنحهم األمان ،ومنع إقامة حكم اهلل فيهم ،وقد

قال صىل اهلل عليه وسلم( :لعن اهللُ َمن آوى حمدث ًا) ( .)3قال ابن األثري
وأجاره
يف «النهاية يف غريب احلديث واألثر» َ « :من نرص جان ًيا أو آوا ُه
َ
َ
وحال بينه وبني ْ
يقتص منه ...ويكون معنى اإليواء فيه:
أن
ِمن َخ ْصمه،
ّ
حكم اهلل يش ٌء مهام كانت الذرائع
الرضا والصرب عليه»( ،)4فال يمنع
َ
واألسباب.

ٍ
ٍ
واستيالء
سفك للدّ ماء
ثامنًا :ما ترتب عىل هذه االعتداءات ِمن

عىل األموال :فيجب أداؤه والتّح ّلل منه ،فام كان فيه د ٌم فيكون وفاؤه
استخرجت ُدهنَه .ينظر :النهاية يف غريب احلديث
الشحم وأمجلته :إذا أذبتَه و
مجلت
َ
((( ُ
َ
واألثر (.)298/1
((( أخرجه أمحد ( ،575/11برقم .)6997
((( أخرجه مسلم ( ،1567/3برقم .)1978
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)351/1
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ِ
بالقصاص ممن اشرتك يف قتله عمد ًا ،قال تعاىل:ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [البقرة ،]179 :فإن عفا أولياء الدم

بعضهم ففيه الدِّ ية ،قال تعاىل :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
أو ُ

ﮡ ﮢﮣ ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱﭼ [البقرة.]178 :

فإن مل ُيعرف القاتل بعينه ففيه الدية عىل الفصيل املعتدي :فعن ابن

ع ّب ٍ
اس ريض اهلل عنه رفعه إىل النّبي صىل اهلل عليه وس ّلم قالَ ( :من َقتل
ٍ
ٍ
ٍ
عصا فعليه َع ْق ُل اخلطأ ،و َمن َقتل
عصبية
يف ِع ّمية أو
بحجر أو سوط أو ً
قو ٌد ،و َمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والن ِ
ّاس
عمدً ا فهو َ
رصف وال ٌ
عدل) (.)1
أمجعني ،ال ُيقبل منه
ٌ

قال ابن األثري يف «النهاية يف غريب احلديث»« :واملعنى ْ
أن يوجدَ

بينهم ٌ
حكم قتيل اخلطأ جتب
كمه
يتبي قات ُلهُ ،
ُ
فح ُ
أمره وال ّ
قتيل َيعمى ُ
فيه الدِّ ية»(.)2

فالواجب ر ُّدها إىل
ات واألموال واألسلحة املغصوبة:
املقر ُ
ُ
أ ّما ّ
أصحاهبا؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم( :عىل ِ
اليد ما أخذت حتى
((( أخرجه أبو داود ( ،196/4برقم  ،)4591والنسائي ( ،39/8برقم  ،)4789وابن
ماجه ( ،880/2برقم .)2635
((( النهاية يف غريب احلديث (.)305/3
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يأخذ أحدُ كم َعصا أخيه ِ
تؤ ِّد َيه)( ،)1وقوله( :ال ُ
الع ًبا أو َجا ًداَ ،فمن

َ
ليدها إليه)(.)2
أخذ عصا أخيه َف َ ُ

فإن كانت باقي ًة عىل حاهلا :فري ُّدها بعينها؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم:
أحق به)(.)3
عني مالِه فهو ُّ
( َمن وجد َ
وقت ِ
تلفها ،جاء يف املوسوعة الفقهية« :فإن
وإن تلفت ُ
فت ُّد قيمتُها َ

فاتْ ،
الغاصب إىل
كأن هلك أو ُفقد أو هربَ :ر َّد
كان
املغصوب قد َ
ُ
ُ
ِ
املغصوب منه ِمث َله إن كان له ِم ٌثل ،بأن كان مكي ً
ال أو موزونًا أو معدو ًدا
ِمن الطعام والدنانري والدراهم وغري ذلك ،أو قيمتَه إن مل يكن له ِم ٌثل»(.)4
الزمن وتغريت األحوال ّ
فإن هذه احلقوق ال تسقط ،وتبقى
ومهام طال ّ

صاحب احلق ،فاملحاربون()5
يف ذمة املعتدي حتى يؤ ّدهيا أو يعفو عنها
ُ

ّ

ِ
ُ
حقوق
حقوق اهلل تعاىل دون
إذا تابوا قبل القدرة عليهم تسقط عنهم
اآلدميني ِمن الدّ ماء وما غصبوه ِمن أموال.
قال اب ُن قدامة يف «املغني»« :فإن تابوا ِمن قبل أن ُيقدر عليهم

((( أخرجه الرتمذي ( ،557/2برقم  ،)1266وابن ماجه ( ،802 /2برقم .)2400
((( أخرجه الرتمذي ( ،32/4برقم .)2160
((( أخرجه أبو داود ( ،289/3برقم  ،)3531والطرباين يف املعجم الكبري (،207 /7
ظ له.
برقم  ،)6860واللف ُ
((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)236/31
((( يعين قطاع الطريق.
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سقطت عنهم حدو ُد اهلل ،و ُأخذوا بحقوق اآلدميني ِمن األنفس واجلراح
واألموال إال ْ
أن ُيعفى هلم عنها ،ال نعلم يف هذا خال ًفا بني أهل العلم

والصلب والقطع والنّفي ،ويبقى
 ...فعىل هذا يسقط عنهم حتت ُّم القتل
َّ
عليهم ِ
صاص يف النّفس واجلراح وغرامة املال والدِّ ية ملا ال قصاص
الق
ُ
فيه»(.)1

سوغوا
وختاما :ليعلم أولئك الذين يعتدون عىل اآلخرين -مهام ّ
ً
وبرروا -أهنم ظاملون معتدونّ ،
لع عىل ما يف
وأن اهلل م ّط ٌ
ألنفسهم ّ
ظلمهم واغرتوا بقوهتم ّ
فإن سنة اهلل يف الظاملني
قلوهبم ،وأنه مهام طال ُ
ال تتغري وال تتبدّ ل مهام رفعوا ِمن شعارات ،وزينوا خطاباهتم بالنّصوص

واآلياتّ ،
وأن عاقبة أمرهم ومرشوعهم اخلرسان؛ فـ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭼ [يونس.]81 :
واحلمد هلل رب العاملني.

((( املغين (.)151/9
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الفتوى (:)82

أحكام املفاوضات مع األعداء
السؤال:

وضوابطها؟(.)1

ُ
الفصائل املجاهد ُة وغريها ِمن املكونات السياسية
تُدعى
ٍ
مفاوضات دولية بقصد الوصول إىل ٍّ
حل ملا حيدث
الثورية لعقد
حكم هذه
يف سورية ،فام حكم االستجابة هلذه الدعوات؟ وما
ُ

علم أنه ُيطرح فيها ما خيالف الرشع ،وقد
املفاوضات يف الرشع ً
بعض َمن يشارك يف قتل الشعب؟ وهل جيوز
يكون ِمن رعاهتا ُ
ُ
التنازل عن بعض الواجبات واحلقوق؟
للمفاوضني

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  23مجادى اآلخر 1438هـ ،املوافق 2017/3/ 22م.
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والسالم عىل نبينا حممد
رب العاملني،
ّ
اجلواب :احلمدُ هلل ّ
والصالة ّ

وعىل آله وصحبه وسلم ،وبعد:

ّ
احلكم عليها بنا ًء عىل طبيعتها
فإن املفاوضات مع األعداء خيتلف
ُ
وأسباهبا وما ينتج عنها ِمن مصالح ومفاسد ،وبيان ذلك فيام ييل:
للو ُصول
الرأي وتقلي ُبه بني طرفني ُ
أوالًُ :يقصد باملفاوضات :مبادل ُة ّ
إىل تَسو َي ٍة وات ٍ
ّفاق عىل ٍ
أمر ما.
ْ
ُ
واألصل َّ
أن ال ّلقاء باألعداء والكفار واجللوس معهم للحوار

جائز ال حرج فيه ،وقد تفاوض النبي صىل اهلل عليه وسلم
ملفاوضتهم ٌ
مع كفار قريش إ َّبان صلح احلديبية ومل تزل الرسل واملراسالت بينهم
للتفاوض عىل الصلح ،وأرسل إليهم عثامن بن عفان ريض اهلل عنه

ليفاوضهم ،وتفاوض صىل اهلل عليه وسلم قبل ذلك مع رؤساء غطفان
َ
يف وقت حصار األحزاب للمدينة.

وإذا جاز عقدُ املعاهدات واملصاحلات مع األعداء كام د ّلت عليه

اآليات واألحاديث جاز ما يكون وسيل ًة وطري ًقا لتحصيلها والوصول
إليها ِمن املفاوضات واجللوس مع الكفار ،وإرسال املندوبني إليهم
للتفاهم فيام يتع ّلق هبا ِمن رشوط وآليات وغريها؛ ّ
ألن املعاهدات
ال حتصل بدون هذه املفاوضات واملحادثات.

وقد سبق ُ
بيان أحكام عقد اهلدن واملصاحلات يف فتوى :حكم عقد
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اهلُدن واملصاحلات مع النّظام السوري(.)1

(واملعيار الضابط) حلكم املفاوضات هو «حتقيق املصلحة ودرء

ٍ
املفسدة»ُّ ،
حتقيق املصلحة فهو جائز ومرشوع،
تفاوض ينشأ عنه
فكل
ُ
ٍ
ُّ
تفاوض ال حي ّقق املصلح َة فهو مرفوض ومردود.
وكل
وهذه املصلح ُة ختتلف ِمن ٍ
وقت إىل آخر ،ومكان إىل مكان بحسب
ٍ
ٍ
ً
ً
وقت آخر
مقبول يف
وقت قد ال يكون
مقبول يف
الظروف ،فام كان

الضعف خيتلف عام يمكن َقبو ُله يف حال
وبالعكس ،وما ُيقبل يف حال ّ
القوة واشتداد البأس ،وذلك تب ًعا للمصلحة.

وعز ومتكني ،فال جيوز هلم التنازل
قوة ٍّ
ثان ًيا :إذا كان املسلمون يف َّ
ّ
ويدل عىل ذلك
يف املفاوضات عن يشء ِمن احلقوق أو الواجبات،

قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ [حممد.]35 :

الش ِ
ط يف اآلية َّ
أن
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»« :ومعنى َّ

َّ
بالص ِ
األحظ لإلسالم املصاحل ُة .أ ّما إذا كان
لح مق ّيدٌ بام إذا كان
األمر ُّ
َ
ِ
ِ
املصاحلة فال»(.)2
الكفر ،ومل تظهر املصلح ُة يف
ظاهرا عىل
اإلسال ُم
ً
وقال أبو بكر بن العريب يف «أحكام القرآن»« :فإذا كان املسلمون عىل

((( فتوى رقم ،)67(:يف اجلزء.)2( :
((( فتح الباري (.)276/6
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ِعزة ،ويف قوة ومنعة ،ومقانب( )1عديدةِ ،
وعدَّ ة شديدة :فال صلح»(.)2
َ
ٍ
ٍ
للشع يف هذه احلال فهو ٌ
غري الزم للمسلمني؛
رشط
وأي
خمالف ّ
ُّ
باطل ُ

ملا ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قالَ ( :من اشرتط رش ًطا ليس يف
ٍ
كتاب اهلل فهو ٌ
ُ
أحق وأوثق)(.)3
رشط،
باطل وإن اشرتط مائ َة
رشط اهلل ُّ
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»« :املرا ُد بام ليس يف كتاب اهللِ:

أن َّ
كتاب اهلل  ...قال ابن خزيمة ... :ال ّ
كل َمن رشط رش ًطا مل
ما خالف
َ

الكتاب يبطل»(.)4
ينطق به
ُ

ُ
احلديث الرشيف
وقال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :وهذا
املستفيض الذي اتّفق العلامء عىل تل ّقيه بال َق ِ
بول اتّفقوا عىل أنّه عام يف
ُ

الشوط يف مجيع العقود»(.)5
ّ

ُ
«والرشوط يف عقد اهلدنة تنقسم قسمني:
وقال اب ُن قدامة يف «املغني»:

صحيحُ ،
مثل أن يشرتط عليهم ماالً ،أو معون َة املسلمني عند حاجتهم
ٌ
ِ
ِ
رشط فاسدٌ ُ ،
ٌ
مهوره ّن،
النساء ،أو
مثل أن يشرتط ر َّد
إليهم ..الثاين:
مجع ِم ْقنَ ٍ
ب ابلكسر ،وهو مجاعةُ اخليل والفرسان .ينظر :النهاية يف غريب
(((
املقانب ُ
ُ
احلديث واألثر (.)111/4
((( أحكام القرآن البن العريب (.)427/2
((( أخرجه البخاري ( ،71/3برقم  ، )2155ومسلم ( ،1141/2برقم .)1504
((( فتح الباري (.)188/5
((( جمموع الفتاوى (.)28/31
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ِ
سالحهم ،أو إعطا َءهم شي ًئا ِمن سالحنا ،أو ِمن آالت احلرب،
أو  ر َّد
أو يشرتط هلم ً
نقضها متى شاءوا
مال يف موض ٍع ال جيوز بذ ُله ،أو يشرتط َ

ٌ
رشوط فاسدةٌ ،ال جيوز الوفاء هبا»(.)1
 ،..فهذه ك ُّلها

التنازل عن ٍ
ُ
يشء ِمن املصالح،
وعليه :فليس للمفاوضني يف هذه احلال
ٍ
الواقعة مع قدرهتم عىل حتقيق ما هو أفضل
أو يقبلوا بيشء ِمن املفاسد
ِمنه؛ ّ
تفويضهم باملحادثات إنّام كان لرعاية املصالح وتكثريها ،ودرء
ألن
َ
ٍ
مصلحة إال وقد
قدر الوسع والطاقة ،فال يتنازلون عن
املفاسد وتقليلها َ
ٍ
بمفسدة إال وقد دفعوا عن الشعب
ح ّققوا ما هو أفضل منها ،وال يقبلون

رش منها.
ما هو ٌّ

وعجز ِ
ٍ
ٍ
وق ّل ٍةّ ،
التفاوض يف
فإن
ضعف
ثال ًثا :أ ّما إذا كان املسلمون يف
َ
هذه احلال يكون وفق «فقه ا ُمل ْمكن»ُّ ،
فكل ما أمكنهم حتقي ُقه ِمن األحكام
واملصالح الرشعية ودرؤه ِمن املفاسد وجب عليهم أن حيافظوا عليه،

عجزوا عنه كانوا معذورين يف العجز عنه ،وما تعارض ِمن املصالح
وما َ
فوت ما هو دونَه ،وما تعارض ِمن املفاسد دفعوا
قدّ موا
أعظمه ،وإن ّ
َ
أخف منه.
أعظمه ،وإن ارتكبوا ما هو
ُّ
َ

قالتعاىل:ﭽﮧﮨﮩﮪﭼ [التغابن،]16:وقالسبحانه:ﭽﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﭼ [البقرة.]286 :

((( املغين (.)300/9
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ومما يمكن أن ُيستدل به عىل ذلك ما وقع يف صلح احلديبية؛ فقد قبل

الرسول صىل اهلل عليه وسلم أال ُيكتَب «بسم اهلل الرمحن الرحيم» ،وأال
ُ
اقرتاح سهيل بن عمرو  -مم ّث ِل املرشكني: -
رسول اهلل ،بل إنه قبِ َل
ُيذكر أنه
َ
أن « ال يأتيك منا ٌ
رجل ،وإن كان عىل دينِك ،إال رددتَه إلينا»(.)1
وقد أراد صىل اهلل عليه وسلم أن يصالح غطفان عىل الرجوع عن

َ
مقابل بعض ثامر املدينة كام يف مصنف
املدينة أثناء غزوة األحزاب

ابن أيب شيبة( )2وغريه.

قال اب ُن العريب يف «أحكام القرآن»« :وإن كان للمسلمني مصلحة

رض يندفع بسببه :فال بأس أن يبتدئ
يف ّ
الصلح؛ النتفا ٍع ُيلب به ،أو ٍّ
املسلمون به إذا احتاجوا إليه ،وأن جييبوا إذا ُدعوا إليه»(.)3
ُ
باألخف منها،
األخذ
الرتجيح بني عدّ ِة مفاسد :فيجوز
بل قد يكون
ِّ
ُ
ِ
للمفسدة األعظم.
وإن احتوى عىل خمالفة رشعية؛ دف ًعا
العز بن عبد السالم يف «قواعد األحكام يف مصالح األنام»« :إذا
قال ُّ

وإن ّ
اجتمعت املفاسدُ املحض ُة فإن أمكن درؤها درأناْ ،
تعذر در ُء اجلميع

((( أخرجه البخاري ( ،193/3برقم .)2731
((( مصنف ابن أيب شيبة ( ،378/7برقم .)36816
((( أحكام القرآن البن العريب (.)427/2
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درأنا األفسدَ فاألفسد ،واألرذل فاألرذل»(.)1
ِ
املعصية ال لكوهنا معصي ًة ،بل لكوهنا وسيل ًة
وقال« :جيوز اإلعان ُة عىل

ِ
باإلعانة مصلح ٌة تربو
الراجحة ،وكذلك إذا حصل
إىل حتصيل املصلحة ّ
ِ
مصلحة تفويت املفسدة...
عىل
ِ
ِ
ورات ،ومسيس احلاجات ،وقد
الض
ومبنى هذه
املسائل ك ِّلها عىل ّ

جيوز يف حال االضطرار ما ال جيوز يف حال االختيار»(.)2

وقال ابن رجب يف «القواعد»« :إذا اجتمع للمضطر حمر ِ
مانٌّ ،
كل
ِّ َّ
الض ِ
تقديم أخ ِّفهام مفسدةً ،وأق ِّلهام
ورة ،وجب
منهام ال ي ُباح بدون ّ
ُ

رضر ًا»(.)3

وقد أشار اب ُن تيمية إىل خطأ القول بتجنّب التّنازل عن بعض احلقوق

حلفظ بقيتها ،فقال يف «جمموع الفتاوى»..« :والذي ينهى عن ذلك لئال

ظلم ٌ
لم والفسا ُد عليهم ،فهم
الناس منه ت
قليل لو قبل
َ
ُ
َضاعف ال ُّظ ُ
يقع ٌ
ٍ
اع الطريق ،فإن مل ُيرضوهم
بمنزلة َمن كانوا يف
طريق وخرج عليهم ق ّط ُ

فمن قال لتلك القافلة :ال ُّ
حيل لكم
ببعض املال أخذوا أمواهلم وقتلوهمَ ،
ْ
أن تُعطوا هلؤالء شي ًئا ِمن األموال التي معكم للنّاس ،فإنه يقصد هبذا
((( قواعد األحكام يف مصاحل األانم (.)93/1
((( املصدر السابق (.)87/1
((( القواعد البن رجب ص (.)246
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َ
حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه ،ولكن لو عملوا بام قال هلم ذهب
وسلبوا مع ذلك ،فهذا مما ال يشري به ٌ
ُ
فضل ْ
عاقلً ،
أن
القليل
والكثريُ ،
ُ

الر َ
ائع؛ َّ
سل لتحصيل املصالح وتكميلها،
تأيت به ّ
الش ُ
فإن اهلل تعاىل بعث ُّ
وتعطيل املفاسد وتقليلها بحسب اإلمكان»(.)1

ولذلك ذكر ُ
أهل العلم ّ
الشوط
أن املسلمني إذا اض ُط ّروا إىل بعض ّ
الفاسدة جاز هلم القبول هبا دفعا ملا هو أعظم منها ِمن املفاسدِ ،
ومن ذلك
ً
ُ
إذا رشط األعدا ُء عىل املسلمني أن يدفعوا إليهم أمواالً ،ومعلو ٌم أهنم قد

يتقوون هبا عىل حرب املسلمني.
ّ

قال اإلمام الشافعي يف «األم»« :فال بأس أن ُيعطوا يف تلك احلال
ِ
وخوف هالكهم بالقتال -شي ًئا ِمن أمواهلم
-أي ضعف املسلمني،

الضورات ،جيوز فيها
عىل أن يتخ ّلصوا ِمن املرشكني؛ ألنه ِمن معاين ّ
ما ال جيوز يف غريها»(.)2

ِ
بعض املال عىل سبيل
وجاء يف «رشح السري الكبري»« :وال بأس بدفع

ذهاب ّ
قو ٌة
الدّ فع عن البعض إذا خاف
الكل ،فأ ّما إذا كان باملسلمني ّ
َ
الصفة»(.)3
عليهم فإنه ال جيوز املوادع ُة هبذه ّ
((( جمموع الفتاوى (.)358/30
((( األم للشافعي (.)199/4
((( شرح السري الكبري ص (.)1692
33

فتــاوى الثــورة الســورية

وهذا التنازل ال يعد خمال ًفا ملا ذكره الفقها ُء ِمن رشوط املصاحلات
ٍ
ٍ
ألن هذه ُ
واملفاوضات واملعاهدات؛ ّ
ورضورة.
رخصة
حال
قال ابن القيم رمحه اللَّ يف «إعالم املوقعني»« :كالم األئمة وفتاوهيم يف

الضورة
والس َعة ،ال يف حال ّ
االشرتاط والوجوب إنّام هو يف حال القدرة َّ
الشارع ،وال َ
نص ّ
قول األئمة ،وغاي ُة املفتي
والعجز ،فاإلفتا ُء هبا ال ينايف َّ
ِ
ومطلق كال ِم
بقواعد رشيعتِه وأصوهلا،
مطلق كالم الشارع
هبا أنه يق ّيد
َ
َ
ِ
الشع وقواعده،
بقواعدهم وأصوهلم ،فاملفتي هبا
األئمة
ٌ
موافق ألصول ّ
ولقواعد األئمة»(.)1
الضوابط التي تنبغي مراعاهتا يف إجراء املحادثات
راب ًعاِ :من ّ

واملفاوضات مع األعداء لضبط تقدير املصالح واملفاسد واالتفاقيات

األمور التالية:

ْ -1
خبري بواقع
يضم الوفدُ َمن يوثق برأيه ومشورته ،ممّن هو
أن
َّ
ٌ

عارف بأساليب التّفاوض ،وطرق الوصول
الثورة ،واخليارات املتاحة،
ٌ

متصف بالنّباهة ورسعة البدهية ،وعمق الفهم
إىل املقصود ،واإلقناع به،
ٌ
ألغراض العدو ومناوراتهْ ،
وأن يبذل اجلهدَ يف االتصال واجللوس
مع ممثيل رشائح ّ
الشعب السوري ِمن املجاهدين والعلامء وغريهم قبل

مبارشة املفاوضات ملناقشة ِ
ِ
حتقيق مصالح ّ
السوري ،ودرء
طرق
الشعب ّ
((( إعالم املوقعني (.)30/3
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املفاسد عنه ،وحدود ما يمكن التنازل عنه ،واملقابل الذي سيحصل عليه

ّ
والضامنات الالزمة وغري ذلك.
الشعبّ ،
ِ
مفو ًضا ِمن ممثيل ّ
املؤسسات
 -2أن يكون الوفدُ َّ
السوري من ّ
الشعب ّ
الشعية والفصائل املجاهدة واجلهات املؤثرة ِمن اهليئات والفعاليات
ّ

الشعبية؛ ّ
التفاوض ِمن الشؤون العامة التي تتع ّلق بواقع ّ
ّ
الشعب
ألن
َ
ٍ
تفويض كان مفتئتًا
السوريني ِمن غري
ومستقبله ،فإنه إذا فاوض عن ّ
ٍ
لصالحيات ليست له.
عليهم ،مدّ ع ًيا
ٍ
مشورة مجاعية فيام َي ِ
عرض له ِمن
صادرا عن
قراره
ً
 -3أن يكون ُ
الش ِ
َ
يتفرد به دون سائر الناس؛ ّ
ألن هذا يتع ّلق بعموم ّ
عب،
مسائل ،فال ّ
ِ
بعض أفراده.
ال

حممدً ا صىل اهلل عليه وسلم املؤ َّيد بالوحي
وإذا كان اهللُ أمر نب َّيه ّ

بمشاورة أصحابه فقال :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [آل عمران،]159 :
فغريه ِمن باب أوىلّ ،
فإن مالقحة العقولْ ،
أثر
وأخ َذ آراء الرجال ،هلا ٌ
ُ
ِ
أصح اآلراء ،وأنسب االختيارات بإذن اهلل عز
حممو ٌد يف الوصول إىل
ّ
جل ،ولذا كان مما أثنى اهلل به عىل املسلمني أن قال :ﭽ ﮞ ﮟ

ﮠ ﭼ [الشورى.]38 :

فال بدّ ِمن مشاورة ِ
أهل ِّ
احلل والعقد والرأي والفكر والعلم.
 -4االنطالق يف املفاوضات ِمن الثوابت الثورية املتّفق عليها ِمن
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عموم الشعب واملؤسسات الثورية ،وعدم التّفريط فيها ،كاملبادئ
السوري.
اخلمسة التي رعاها املجلس اإلسالمي ّ
ِ
أكثر مما يرضون به
 -5من قواعد املفاوضات أن يطلب املسلمون َ

ليحصلوا عىل ما يريدون.

قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين يف كتابه «السري الكبري»« :وينبغي
للكاتب أن يكتب ابتدا ًء عىل أشدّ ما يكون ِمن األشياء ،يعني عىل أحوط
فإن كره املسلمون ِمن ذلك شيئا أ ْل َقوه ِمن الكتاب؛ ّ
الوجوهْ ،
ألن إلقا َء
ِ
ولعل َ
زيادة ما يريدون زيادتَهّ ،
ُ
أهل
أهون عليهم ِمن
ما يريدون إلقاءه
احلرب ال يقبلون إال األشدّ  ،فلهذا يكتب يف االبتداء هبذه الصفة ،فإن

اليسري منه ألقى املسلمون منه ما أح ّبوا»(.)1
قبلوا
َ

 -6االهتامم بصياغة نقاط االتفاقية وحتريرها حتى ال يكون فيها
ممسك ضدّ املسلمني يف خمالفة ما تضمنته الوثيقة ،أو تأويله عىل ٍ
وجه مل
َ

يقع االتفاق عليه.

جاء يف «رشح السري الكبري»..« :ثم املقصود به التوثق واالحتياط،
فينبغي أن يكتب عىل أحوط الوجوه ،ويتحرز فيه ِمن طعن ِّ
كل

طاعن.)2( »..

((( شرح السري الكبري ص (.)1798
((( شرح السري الكبري ص (.)1781
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خامساً :يتحتّم عىل املشاركني يف املفاوضات أن يأخذوا ِح ْذ َرهم
ً
ِمن مكايد العدوِ ،
املرجوة
ومن املزالق التي تؤ ّدي إىل ضياع املصالح
ّ
ِمن املحادثات ،وأن يعملوا عىل اعتبار ال ّظروف املواتية لتحقيق اهلدف
املقصود ،ومما يدخل يف ذلك:

العدو املفاوضات لتمرير أهدافه يف خلط األوراق
 -1أن ال يستغل
ُّ

والتّالعب هبا ،وكسب الوقت ،وإطالة أمد املحنة والقضية بام يؤدي إىل
حصول امللل واليأس ِمن الوصول إىل ّ
الضغوط
احلل املنشود ممّا يزيد ّ
الشعبية واخلارجية لقبول أي ّ
ّ
حل ،أو التّنازل عن املزيد ِمن احلقوق،
ويرتك ً
ّكهنات وإساءة ال ّظنون وبروز اخلالف بني املفاوضني
جمال للت ّ
وخمتلف طبقات ّ
الشعب ،أو بني املفاوضني أنفسهم.

أو أن يكون االستمرار يف املفاوضات وال ّلقاءات ألجل التنازل عام
ٍ
ٍ
سابقة.
مفاوضات
اتُّفق عليه يف
بالضر عىل املجاهدين يف أرض املعركة،
 -2أن ال تعود
ُ
املفاوضات ّ

الفت يف عضدهم ،وال تكون املشاركة يف التّفاوض سب ًبا
أو تؤ ّدي إىل ّ
لتفرق الكلمة ،ووقوع اخلالف واالنقسامً ،
فضل عن أن تتس ّبب يف تبادل
ّ
االهتامات بالتّخوين والعاملة وغري ذلك ،وال بدّ ِمن الوعي ّ
بأن تقدير
قدرا ِمن االجتهاد،
املصلحة يف املشاركة يف املفاوضات وإدارهتا حيتمل ً
واختالف وجهات النّظر ،فال جيوز أن تكون ِ
موجب ًة للتّنازع املذموم.
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قدر املستطاع ،وإذا
 -3املطالبة بوسطاء يتمتعون بالنّزاهة واحلياد َ

كان رعا ُة التّفاوض ال يتمتّعون بتلك النّزاهة أو ُعرفوا بعداوهتم ّ
للشعب
فال بدّ ِمن مشاركة ٍ
عدد ِمن الدّ ول الدّ اعمة ّ
السوري وقضيته
للشعب ّ
ٍ
بشكل مقبول.
ليتح ّقق يش ٌء ِمن التّوازن املهم لسري عملية التفاوض
ووجو ُد بعض الدول أو اجلهات املعادية للشعب السوري املتآمرة

الضامن
عليه ،أو املشاركة يف قتله يف املفاوضات ،أو قيامهم بدور ّ
الذهاب للمفاوضات؛ ّ
لتحقيق االتفاق ال يمنع ِمن جواز ّ
ألن التّفاوض

إنام يكون مع األعداء عىل اختالف صورهم.
ِ -4من املهم أن يرافق املفاوضات ِمن اإلجراءات ما ّ
يدل عىل صدق
حلِ ،
النية يف التّفاوض والوصول إىل ّ
ُ
اإلطالق الفوري
ومن ذلك

ِ
والقصف اجلوي
ف عن قتل األبرياء،
للمعتقلني واألرسى ،والتّو ّق ُ
ِ
وهتجري أهايل املناطق املحارصة ،وغري ذلك ِمن
السكنية،
لألحياء ّ
امللحة.
املطالب ّ

 -5أن تكون املفاوضات جمدولة زمن ًيا ،حمدّ دة النقاط ،فال تُرتك
ِ
ِ
ثم
املهمة ،ومن ّ
مفتوح ًة من غري حتديد بام يؤدي إىل عدم تناول النّقاط ّ

فشل املحادثات.

للضغوط التي ُت َارس عىل أعضاء الوفد للتّنازل
 -6عدم اخلضوع ّ
حيق هلم رش ًعا التّنازل عنه ِمن حقوق الشعب ومبادئه ،واحلذر
عم ال ّ
ّ
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ِ
املهمت مقابل مصالح قليلة ال تستحق التّفاوض
من التنازل عن بعض ّ

أي عملية
ألجلها ،أو ألجل مصالح موهومة ،فالواجب قبل الدخول يف ّ
تفاوض ضبط مضامني التفاوض.

وختام ًا :فينبغي عىل الوفد أن ال ُيفاوض مفاوض َة املهزوم ّ
الذليل،

بل يفاوض مفاوضة العزيز املفتخر بثورته ومنجزاهتا ،كام ينبغي عىل
كافة املؤسسات الثورية مراقبة أعامل وفود التّفاوض ،والتواصل معها

بالنُّصح واملشورة ،واالحتساب بالنّصيحة يف حال حدوث أخطاء ،قال
ِ
تنه ُو ّن عن املنكر أو ليوشك َّن
صىل اهلل عليه وسلم:
(لتأمر ّن باملعروف ،و َل َ
ُ
اهللُ أن َ
ستجاب لكم)(.)1
يبعث عليكم عقا ًبا ِمنه ،ثم تَدْ عونَه فال ُي
ُ
نسأل اهللَ سبحانه وتعاىل أن ينرص شع َبنا يف جهاده العسكري وجهاده

ويرص صفو َفه ،وجيم َعه عىل
يوحد كلمتَه،
ّ
السيايس والتفاويض ،وأن ّ
والرشد.
اخلري واهلدى ّ

((( أخرجه الرتمذي ( ،38/4برقم  ،)2169وقال :هذا حديث حسن.
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د
م احتكا ِر
السلع التّجارية واملوا ّ
حك ُ
ِّ
السؤال:

التّموينية؟(.)1

ٍ ِ
َ
والسلع
بعض الفصائل
متنع ُ
دخول عدد من املواد الغذائية ِّ
التّموينية إال عن طريقها سواء ِمن معابر احلدود مع سورية،

َ
واملحررة ،وترفض
داخل املناطق املحارصة
أو املعابر واألنفاق
ّ
تعامل ٍ
َ
أحد َ
السلع ،وتقوم هي بتحديد سعر بيعها
آخر هبذه ِّ
وكيفية توزيعها فهل هذا ِمن االحتكار املحرم؟
الضابط ملسألة االحتكار واالستغالل يف املناطق
وما هو ّ

احتكارا واستغالالً؟
املامرسات
ُسمى تلك
ُ
ً
املحارصة؟ ومتى ت ّ

ومتى تكون جتار ًة ؟

السلع َة
ثم ُأغلق ال ّطريق ،فباع ّ
ّاجر ماد ًة ماّ ،
وهل إذا اشرتى الت ُ
ٍ
بسعر مرتفعٍ ،فهل هذا ِمن االحتكار املحرم؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  26رجب 1438هـ ،املوافق 2017/4/23م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)95
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ِ
رسول اهلل ،أ ّما بعدُ :
والسال ُم عىل
اجلواب :احلمدُ هللّ ،
والصال ُة ّ
َّ
الشيعة ،وإذا ُأضيف إليه
فإن
السلع ِمن املحرمات يف ّ
احتكار ّ
َ
ُ
أعظم
استغالل القوة والنّفوذ يف التّحكم بأقوات النّاس وحاجاهتم كان
َ

ظلم،
يف التّحريم،
ُ
وارتكاب ذلك يف أوقات املجاعات واحلروب أشدُّ ً

وأعظم جر ًما ،وفيام ييل ُ
أهم أحكام االحتكار املتع ّلقة بالوضع
بيان ّ
السوري احلايل:
ّ

ِ
أوالً :االحتكار هو :حبس السلع ،واالمتناع عن ِ
وبذلا حتى
بيعها
ُ
ُ ّ
سعرها غال ًء فاحش ًا ،بسبب ق ّلتِها ،مع شدّ ة حاجة النّاس إليها.
يغلو ُ
وهو ِمن املحرمات التي ّ
حذرت الرشيع ُة منها ،فعن معمر بن عبد اهلل
حيتكر
ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :ال
ُ

إال خاطئ)(.)1

قال النّووي« :قال ُ
أهل ال ّلغة :اخلاطئ باهلمز :هو العايص اآلثم،

رصيح يف حتريم االحتكار»(.)2
وهذا احلديث
ٌ

معقل ِ
ِ
سمعت رسول اهلل صىل اهلل
بن يسار ريض اهلل عنه قال:
وعن
ُ
عليه وسلم يقول( :من دخل يف ٍ
يشء ِمن أسعار املسلمني ل ُيغل َيه عليهم،
َ
((( أخرجه مسلم ( ،1228/3برقم .)1605
((( شرح صحيح مسلم للنووي (.)43/11
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ِ
ّ
الشء:
ظم ّ
فإن ح ًقا عىل اهلل أن ُيقعده ب ُع ْظ ٍم من النّار يوم القيامة)( .)1و ُع ُ
ربه.
أك ُ

كبريا للنّفس بارتكاب املعايص ّ
كام َّ
والذنوب:
أن يف االحتكار ً
ظلم ً

ظلم لعا ّمة النّاس بالتّضييق عليهم يف أرزاقهم ،ورفع األسعار
 -فهو ٌ

السوق.
السلع يف ُّ
عليهم ،وتقليل ِّ

وظلم لبقية التّجار بمنعهم ِمن االجتار والتّنافس املباح.
ٌ
ِ
واستغالل النّفوذ إللزام النّاس بهِ ،
ُ
يضيف
املحتكر
ومنعهم ِمن منافسة
ُ

إثم ويع ُظ ُم جر ًما إذا وقع يف أوقات املجاعات
ظلم آخر ،ويزيد
االحتكار ً
ُ
ً
أسباب
ّاس فيها إىل املواساة واملساعدة؛ لفقدهم
َ
واحلروب التي حيتاج الن ُ
ِ
شخص
واحلصول عىل نفقاهتم ،وقد ذكر الفقها ُء أنَّه لو َحبس
عيشهم،
ٌ
ٍ
إنسان حتى مات ّ
يستحق به
فإن ذلك ِمن القتل العمد الذي
طعا ًما عن
ُّ
فاع ُله ِ
القصاص.
االحتكار يف ِّ
احتكاره بالنّاس ،قوتًا كان،
رض
ثان ًيا :جيري
ُ
ُ
كل ما َي ّ

سالحا ،وغري ذلك.
أو  لباس ًا ،أو متا ًعا ،أو
ً

خيتص
ّهي عن االحتكار إنّام كان ملكان اإلرضار بالعامة ،وهذا ال ّ
فالن ُ
بالقوت ،كام َّ
ّحذير ِمن االحتكار،
أن النّصوص ّ
الصحيحة قد أطلقت الت َ
ومل ختصص نوع املحتكر ،وما ورد يف ِ
بعضها ِمن ٍ
ذكر لل ّطعام وغريه فهو
َ
ّ

((( أخرجه أمحد ( ،425/33برقم .)20313
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ِمن باب التّمثيل ال التّقييد.

«وظاهر األحاديث ّ
قال ّ
االحتكار
أن
الشوكاين يف «نيل األوطار»:
َ
ُ
حمرم ِمن غري ٍ
ّرصيح
فرق بني قوت اآلدمي والدّ واب وبني غريه ،والت
ُ
ّ ٌ
الروايات املطلقة،
الروايات ال يصلح لتقييد بقية ّ
بلفظ ال ّطعام يف بعض ّ
بل هو ِمن التّنصيص عىل ٍ
فرد ِمن األفراد التي ُيطلق عليها املطلق»(.)1
ِ
إن َ
ثم َّ
نصوص االحتكار عىل إطالقها هو األليق بأحكام
محل
حاجات
واألنسب لتطبيقها يف هذه العصور التي تنوعت فيها
الشيعة،
ُ
ّ
ُ
أكثر ِمن اإلرضار
رض
االحتكار هبا َ
ُ
الناس ،وتعدّ دت ِّ
السلع التي قد َي ُّ
وأساليب يقع فيها
مستجدات
بال ّطعام ،كام أنه قد طرأ عىل االحتكار فيها
ٌ
ُ
السابقة.
للسلع بام مل يكن يف العصور ّ
الظلم واالستغالل ِّ
ِ
ثال ًثا :ذكر ُ
االحتكار ،وهي:
أهل العلم رشو ًطا لتحريم

ْ -1
ثم حبسه ليزيد
أن يكون اشرتاه زم َن الغالء وحاجة النّاس إليهّ ،

السلعة للنّاس،
الرخص ،وتو ّفر ّ
سعره زياد ًة فاحش ًة ،وأ ّما إن اشرتاه زم َن ّ
ُ

ٍ
بمحتكر .قال ابن رشد اجلد يف
ومل يض ّيق عىل النّاس برشائه ،فليس
اختالف يف أنّه ال جيوز احتكار ٍ
يشء ِمن الطعام
«البيان والتحصيل» «:ال
َ
ُ
ٍ
احتكاره بالنّاس ،و ُيغليه عليهم»(.)2
يرض
ُ
وال غريه يف وقت ّ
((( نيل األوطار (.)262/5
((( البيان والتحصيل (.)360/7
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ِ
ْ -2
والربح ،فإن ا ّدخره حلاجته وحاجة
أن يدّ خره
بغرض التّجارة ّ
ٍ
باحتكار؛
ثم بدا له أن يبي َعه عند غالء األسعار فليس
أهله ،وعيالهّ ،

الصحيحني عن عمر بن اخل ّطاب ريض اهلل عنه قال( :قسم
ملا ثبت يف ّ
َ
ُ
أموال بني النّضري ،فواهلل ،ما استأثر
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بينكم
ُ
رسول اهلل صىل
عليكم ،وال أخذها دونكم ،حتى بقي هذا املال ،فكان
اهلل عليه وسلم يأخذ منه نفق َة ٍ
سنة)( ،)1ولف ُظه عند الرتمذي( :وكان

ِ
ُ
ثم جيعل ما بقي يف
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعزل نفق َة أهله سن ًةّ ،
والسالح عُدّ ًة يف سبيل اهلل)(.)3
الكُراع(ّ )2

ْ -3
مرضا بالنّاس ،يض ّيق عليهم برشائه تلك
االحتكار
أن يكون
ُ
ًّ
السلعةْ ،
ّاس برشائه
لع كثريةً ،ومل ّ
يتضر الن ُ
والس ُ
فإن كان البلدُ كبري ًاّ ،
ّ

مل حيرم .

جاء يف «درر احلكام رشح غرر األحكام»« :قال يف اهلداية والكنز

يرض هبم بأن كانت البلد ُة
والكايفُ :يكره  -يعني االحتكار -إذا كان ّ
املرص كبري ًا؛ ألنّه حبس ِملكَه ِمن
يرض بأن كان
ُ
صغريةً ،بخالف ما إذا مل ّ
((( أخرجه البخاري ( ،79/4برقم  ،)3094ومسلم ( ،1377/3برقم .)1757
((( ال ُكراع :اسم جلميع اخليل .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ،)165/4املراد
أنه جيعلها يف اإلعداد للجهاد.
((( أخرجه الرتمذي ( ،268/3برقم .)1719
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ٍ
إرضار بغريه»(.)1
غري

منع بعض
ومما يلحق بصور االحتكار التي استجدّ ت يف الوقت احلايلُ :
َ
السلع أو توزيعها إال ِمن خالهلا أو ِمن خالل الت ّّجار
الفصائل
دخول ِّ
ٍ
الذين تتعامل معهم ،وكذا ُ
معي ِمن التّجار
السلعة بأيدي عدد ّ
جعل ِّ
ِ
السلعة ،فهذا حم ّق ٌق للمعنى الذي
دون غريهم،
ُ
ومنع غريهم من بيع هذه ِّ
ُح ِّرم له االحتكار ِمن اإلرضار بالنّاس وجتاراهتم وأعامهلم ومعاشهم،
السلع أو دخوهلا
وال فرق يف ذلك بني أن يكون عن طريق منع استرياد ّ

إىل سورية أو املناطق املحارصة إال عن طريقهم ،أو منع توزيعها إال عن
طريق أشخاص معيننيُّ ،
فكل ذلك ِمن االحتكار املمنوع رش ًعا.

قال اب ُن القيم يف «ال ّطرق احلكمية»« :ومن ذلك -أي ِمن أقبح الظلم-
ِ
ْ
ناس معروفون،
غريه من األصناف إال ٌ
أن ُيلزم ُ
الناس أال يبيع الطعا َم ،أو َ
غريهم
فال تُباع تلك السلعة إال هلم ،ثم يبيعوهنا هم بام يريدون ،فلو باع ُ
ذلك ُمنع وعوقب ،فهذا ِمن البغي يف األرض ،والفساد وال ّظلم الذي
ُيبس به َق ْط ُر السامء»(.)2
شخصا واحدً ا ،وباع
املحرم إذا كان املستور ُد
ً
وال يدخل يف االحتكار ّ
ٍ
زيادة عىل النّاس ،أو حت ّك ٍم يف احتياجاهتم،
لع بسعرها احلقيقي دون
الس َ
ِّ

((( درر احلكام شرح غرر األحكام (.)23/4
((( الطرق احلكمية (.)640/2
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ومل يمنع التجار اآلخرين من منافسته يف البيع.

ٍ
حماكم
هيئات أو
املحررة ِمن
َ
راب ًعا :جيب عىل َمن له سلط ٌة يف املناطق ّ
ٍ
ُ
األخذ عىل يد الفصائل أو التّجار
جمالس حمل ّي ٍة
رشعية ،وما يتبعها ِمن
َ

نذير شؤ ٍم عليهم أمجعني.
ال ّظلمة ،ويمنعوا
احتكارهم ،وإال كان ذلك َ
َ
ّاس إِذا َرأوا ال ّظامل َ فلم َي ْأ ُخذوا عىل
قال صىل اهلل عليه وسلم( :إِ ّن الن َ
يديه ْأو َش َك َأ ْن َي ُع َّم ُه ُم اللَُّ بِ ِع َق ٍ
اب ِمنْ ُه)(.)1
وقد ّقرر ُ
الض ُر عىل النّاس فللحاكم ْ
رب
أهل العلم أنَّه إذا خيف ّ
أن جي َ
َمن لدية طعا ٌم ال حيتاجه عىل بيع ما احتكره ،أو يأخذه منه ،ويعطيه مث َله،
أو قيمتَه.

قال اب ُن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :لويل األمر ْ
ّاس
أن ُيكره الن َ
ِ
بقيمة ِ
املثل عند رضورة النّاس إليه ،مثل َمن عنده
عىل بيع ما عندهم
ّاس يف خممصة ،فإنه ُي َب عىل بيعه للنّاس بقيمة
طعا ٌم ال حيتاج إليه ،والن ُ

املثل»(.)2

وقال احل ّطاب يف «مواهب اجلليل»« :أمجع العلام ُء عىل أنه لو كان عند

غريهُ ،أجرب عىل بيعه ،دف ًعا
إنسان طعام ،واضطر
ُ
الناس إليه ،ومل جيدوا َ
((( أخرجه الرتمذي ( ،467/4برقم  ،)2168وأبو داود ( ،122/4برقم ،)4338
وأمحد ( ،208/1برقم .)30
((( جمموع الفتاوى (.)75/28
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للضر عن الناس»( .)1ونُقل عن ابن رشد قوله« :إذا وقعت ّ
الشدةُُ :أمر
ّ
ُ
أهل ال ّطعام بإخراجه مطلق ًا ،كان ِمن زراعة ،أو جلب»(.)2
وجاء يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الرابعة عرشة

املنعقدة بالدوحة ( دولة قطر )  13 - 8ذو القعدة 1423هـ ،املوافق

 16 – 11كانون الثاين (يناير) 2003م فيام يتعلق بعقود اإلذعان:

«ما انطـوى عىل ظل ٍم بال ّطرف املذعنّ ،
غري عادل (أي
ألن ال ّثم َن فيه ُ

تعسفية ضار ًة به .فهذا جيب ّ
ٌ
تدخ ُل
فيه غب ٌن
تضمن رشو ًطا ّ
فاحش) أو ّ

الدولة يف شأنه ابتدا ًء (قبل طرحه للتّعامل به) وذلك بالتّسعري اجلربي

السلعة
لم ّ
والضر عن النّاس املضطرين إىل تلك ّ
العادل ،الذي يدفع ال ّظ َ
السعر املتغاىل فيه إىل ثمن املثل ،أو بإلغاء أو تعديل
أو املنفعة ،بتخفيض ّ
الشوط اجلائرة بام حيقق العدل بني طرفيه».
ّ

وفيام يتعلق بالوكاالت احلرصية« :أن يكون هناك رضور ٌة أو حاج ٌة

ُ
ممتنع عن بيعه
عام ٌة أو خاص ٌة متع ِّينة بمتع َّلق الوكالة احلرصية،
والوكيل ُ
إال بغبن فاحش أو برشوط جائرة .ففي هذه احلال جيب عىل الدولة

أن تتدخل لرفع الظلم عن املحتاجني إليه بطريق التسعري اجلربي عىل

الوكيل».

((( مواهب اجلليل (.)228/4
((( شرح خمتصر خليل للخرشي (.)9/5
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نسأل اهلل تعاىل ْ
يوس َع عىل املسلمني ،وأن يفتح عليهم ِمن فضله
أن ّ

ومن بركات السامء واألرض ،ويغيث ملهوفهم ،و ُيطعم جائعهم،
ويكسو عارهيم ،وجيعلهم إخوة متحابني كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه

والسهر.
عضو دعا له سائر اجلسد
ٌ
باحلمى ّ
ّ
واحلمد هلل رب العاملني.

48

الفتوى (:)84

أحكام اختطاف منارصي

النظام وغريهم من الناشطني
السؤال:

واإلعالميني؟(.)1

ٍ
ِ
ٍ
ألغراض خمتلفة ،فقد
االختطاف يف سورية
عمليات
بعض
تقع ُ
ٍ
ٍ
شبيحة هبدف التّخ ّلص
ضباط أو
بعض أعوان النّظام ِمن
ُيتطف ُ

منهم أو مبادلتهم بأرسى ،أو املساومة عليهم مادي ًا ،وقد ُيتطف

والصحفيني واإلغاثيني الذين دخلوا إىل البالد
ُ
بعض النّاشطني ّ
بعض
الضغط عىل بلداهنم ،وقد تقوم ُ
لغرض أخذ الفدية ،أو ّ
ٍ
ألنا تشتبه هبم أو تتهمهم بام
الفصائل أو اجلهات باختطاف أفراد؛ ّ
تراه موج ًبا للعقوبة ،فام الذي جيوز ِمن عمليات االختطاف ،وما
الذي ال جيوز منها ،وما األحكام املرتتبة عىل ذلك؟

((( صدرت بتاريخ :الثالاثء  20شعبان 1438هـ ،املوافق 2017/5/16م.
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والسالم عىل املبعوث رمح ًة
رب العاملنيّ ،
اجلواب :احلمدُ هلل ّ
والصالة ّ
ٍ
بإحسان إىل يوم الدين،
للعاملني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،و َمن تبعهم
أ ّما بعدُ :

ِ
ّ
جنود النّظام وأعوانه ملحاكمتهم ،أو مبادلتهم بأرسى
اختطاف
فإن
َ
أو ٍ
اختطاف األبرياء و َمن دخل إىل
نوع ِمن اجلهاد يف سبيل اهلل ،أ ّما
ُ
مال ٌ
ِ
ٍ
املحرم ،مهام كانت أسبابه ودوافعه،
البالد بأمان فهو من العدوان والغدر ّ
ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
مكثرا لسواده ،مقو ًيا
أوالًَ :من كان يف ِّ
صف النّظام معينًا له يف جرائمه ً

جندي مشارك يف
لص ِّفه ،جيوز استهدا ُفه باخلطف ،ال فرق يف ذلك بني
ٍّ
َ

ّجسس ومجع املعلومات،
القتال،
وآخر مشارك يف التّخطيط ،أو الت ُّ
َ
فمن جاز قت ُله جاز اختطا ُفه.
أو التّحريض عىل هذه اجلرائم ،أو املفتي هبا؛ َ
وقد أرسل النبي صىل اهلل عليه وسلم رسي ًة إىل ٍ
نجد ،فاختطفوا ُثامم َة
ُّ
ٍ
بن ٍ
ِ
بسارية ِمن
أهل الياممة ،وأحرضوه إىل املدينة ،وربطوه
أثال سيدَ
وحسن إسال ُمه(.)1
سواري املسجد ،ثم أسلم
ُ

ُ
الص ّمة يوم حنني()2؛
وقتل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُدريدَ بن ِّ

((( أخرجه البخاري ( ،99/1بر قم ،)462ومسلم ( ،1386/3برقم .)1764
((( ورد ذكر قتل دريد فيما أخرجه البخاري ( ،155/5برقم  ،)4323ومسلم
( ،1943/4برقم .)2498
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ٍ
ألنّه كان ذا ٍ
ومكيدة يف احلرب ،مع ِك َبه وعامه ،قال ابن عبد الرب يف
رأي

«التمهيد»« :وأمجعوا عىل ّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قتل دريدَ بن

خطف
الص ّمة يوم حنني؛ ألنّه كان ذا رأي ومكيدة يف احلرب»( ،)1فيجوز
ُ
ِّ

َمن كان عونًا للنِّظام يف التّحريض والدّ اللة عىل املجاهدين واآلمنني.

وقال الكاساين يف «بدائع الصنائع» بعدما ذكر َمن ال جيوز قت ُلهم:

حرض عىل القتال ،أو ّ
دل عىل
«ولو قاتل واحدٌ منهم ُقتل ،وكذا لو ّ

عورات املسلمني ،أو كان الكفر ُة ينتفعون برأيه أو كان مطا ًعا وإن كان
امرأة أو صغري ًا؛ لوجود القتال ِمن حيث املعنى»(.)2

ِ
واالختطاف ُّ
كل َمن دعم النّظام عسكر ًيا
ويدخل يف جواز االستهداف
أو استخبارات ًيا كالعنارص اإليرانية ،أو عصابات حزب اهلل ،ونحوهم ِمن
مرتزقة الدّ ول الدّ اعمة للنّظام النّصريي ،وغريهم ِمن املعادين للثورة
ّ
والشعب ،كاخلوارج وسائر التنظيامت اإلرهابية.

ُ
فيتعامل املجاهدون معهم
ويكون هلؤالء املخطوفني أحكا ُم األرسى،
يرتجح ِمن املصلحة ِمن القتل ،أو املفاداة ٍ
بامل أو بأرسى املسلمني،
بام ّ

أو امل ِّن عليهم بإطالق رساحهم دون مقابل ،قال تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ

ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
((( التمهيد البن عبد الرب (.)142/16
((( بدائع الصنائع (.)101/7
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ﮒﮓﮔ ﮕ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ

ﮠ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [حممد.]4 :

ُ
أسريا يف أيدينا ِمن
وقد سبق
تفصيل ذلك يف فتوى (حكم َمن وقع ً

السوري)(.)1
جنود النّظام ّ

ُ
واالغتيال لألعداء ِمن العمليات النّوعية التي ينبغي
االختطاف
ُ
و ُيعدّ

الرتكيز فيها عىل ّ
والرتب العسكرية العليا ،فهو أشدُّ
ُ
الشخصيات املؤ ّثرةّ ،
أثرا.
نكاي ًة،
وأعظم ً
ُ

ثان ًيا :ال بأس باختطاف َمن ال جيوز قتله ِمن ذوي األعداء

والشخصيات التي هيتم النظام هلا ،بغرض مبادلتهم بأرسى عنده،

أوالضغط عليه لوقف إجرامه واعتدائه عىل اآلمنني ،أو املساومة عليهم
ّ

ٍ
رجل من حلفاء أعدائه ر ًّدا
أرس
ماد ًيا؛ فقد َّ
أقر النبي صىل اهلل عليه وسلم َ
ِ
ْ
بجريرة حلفائك)(.)2
(أخذتُك
عىل أرسهم رجلني ِمن أصحابه ،وقال:
أرس ِّ
كل َمن وقع يف يد املسلمني
وجاء يف املوسوعة الكويتية:
ُ
«جيوز ُ

ِمن احلربيني صب ًّيا كان أو شا ًبا أو ً
شيخا أو امرأةً»(.)3
وذلك برشطني:

((( فتوى رقم ،)21( :يف اجلزء.)1( :
((( أخرجه مسلم ( ،1262/3برقم .)1641
((( املوسوعة الكويتية (.)196/4
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ٍ
ٍ
ونظر لتحقيق املصالح أو دفع
تشاور
صادرا عن
األمر
 -1أن يكون
ً
ُ

املفاسد ،دون انفراد بعض الفصائل أو األفراد بذلك.

املخطوف معاملة األسري يف اإلحسان إليه وتوفري
 -2أن ُيعامل
ُ

احتياجاته.

ُ
تفصيل ذلك يف فتوى (هل نرد العدوان واخلطف باملثل
وقد سبق

رد ًعا للمجرمني وك ًّفا ألذاهم؟)(.)1
ثال ًثاًَ :من مل يكن ِمن املشاركني للنّظام يف عدوانه -ولو كان يعيش
يف مناطقهِ -من عامة النّاس واملوظفني احلكوميني ممّن ال ُيدث أرسهم

بأذى
ّعرض هلم ً
تأثريا عليه ،فال جيوز خط ُفهم أو الت ّ
ضغ ًطا عىل النّظام وال ً
خاصة أنفسهم،
يف أنفسهم أو أمواهلم ،حتى لو كانوا مؤ ّيدين للنّظام يف ّ
ما مل يصلوا إىل حدّ التّحريض عىل القتل ،أو يعاونوا النّظام يف حربه ٍ
بامل

ُ
وبيان خطورة
ورشح األمور هلم،
نصحهم
أو سالح أو رأي ،لكن جيب
ُ
ُ
وحسابم عىل اهلل تعاىل.
موقفهم عىل دينِهم،
ُ
ُ
السوري)(.)2
وقد سبق
تفصيل ذلك يف فتوى (حكم املوايل للنّظام ّ
وكذلك َمن كان يف مناطق تنظيم الدولة ومل يشاركهم يف عدواهنم

الرجال غري
عىل املجاهدين واملعصومني ،وسبق تفصيله يف فتوى
(حكم ِّ
ُ
((( فتوى رقم ،)11( :يف اجلزء.)1( :
((( فتوى رقم ،)38( :يف اجلزء.)1( :
53

فتــاوى الثــورة الســورية

املحاربني ِمن تنظيم الدّ ولة والنّساء واألطفال)(.)1

ُ
رجال الدين ِمن ال ّطوائف
وممّن يدخل يف حتريم االختطاف واألرس:

األخرى الذين ال رأي هلم يف احلرب وال مشاركة ،يروى عن أيب بكر

ريض اهلل عنه يف وصيته ليزيد بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام قوله« :ستجد

أنفسهم هلل ،فذرهم وما زعموا َّأنم حبسوا
أقوا ًما زعموا َّأنم حبسوا َ

أنفسهم له».

قتلهام،
والراهبة ال ُ
جيوز ُ
الراهب ّ
وقال يف «رشح الصاوي»« :إال ّ
برشط الع ِ
ِ
فاألرس إنام ُشع لـكرس
زلة وعدم الرأي»(،)2
أرسمها
ُ
ُ
وال ُ
ِ
ِ
والتوصل إىل مبادلته بأرسى
العدو ،ودفع رشه وأذاه،
شوكة
ّ
املسلمني ،فإذا مل حي ّقق هذه املصلحة مل يكن مرشو ًعا.

فالتعرض ألفراد املسلمني واآلمنني يف خمتلف املناطق -سواء كانوا
ُّ
ِمن أهلها أو ممّن وفد إليها -باالختطافِ :من االعتداء واإلخالل

الشيع ُة باحلفاظ عليها ،وهو حمر ٌم مهام
بالضورات اخلمس التي جاءت ّ
ّ
يستحق فاع ُلها العقوب َة ّ
الشديدة؛
افع إليه ،و ُيعدُّ ِمن احلرابة التي
ّ
كان الدّ ُ
ّ
حرم تروي َعه وإخافتَه،
حرم دم املسلم وماله وعرضه ،كام َّ
فإن اهللَ تعاىل ّ
فكيف باختطافه؟

((( فتوى رقم ،)80( :يف اجلزء.)2( :
((( حاشية الصاوي على الشرح الصغري (.)276/2
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النبي صىل اهلل عليه وس َّلمّ :
حرم عليكم دماءكم وأموالكم
(إن اهللَ ّ
قال ُّ
وأعراضكم كحرمة ِ
يومكم هذا يف ِ
شهركم هذا يف بلدكم هذا)( ،)1وقال:
َ

(ال َ ِ
ي ُّل ملسل ٍم ْ
أن ُي َر ّو َع مسل ًام)(.)2

الح
الس َ
الس َ
الح عىل املسلمني بقولهَ ( :م ْن محل علينا ِّ
كام تو ّعد َمن محل ِّ

فليس منّا)(.)3

وسبق بيان حكم احلرابة وضوابطها وعقوبتها يف فتوى (أحكام حدّ

احلرابة وضوابط تطبيقه)(.)4

ٍ
ومن تعرض لالختطاف ِمن ٍ
جمهولة فله أن يمتنع عن االستجابة
جهة
ّ
َ

ويدافع عن نفسه وماله؛ فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه :قال:
ملختطفيه
َ
ِ
جاء ٌ
رأيت
رجل إىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهللَ ،أ َ
إن جاء ٌ
يت ْ
ْ
إن
رجل يريدُ َأ ْخ َذ َمايل؟ قال( :فال ُت ْعطِ ِه ما َلك) ،قال :أر َأ َ
أرأيت ْ
(فأنت شهيدٌ ) ،قال:
إن َقتَلني؟ قال:
قاتلني؟ قال( :قاتِ ْله) ،قال:
َ
َ

أرأيت ْ
إن قتلت ُه؟ قال( :هو ِف الن ِّار)(.)5
َ
ٍ
مقصا يف أداء ما عليه ِمن حقوق:
و َمن كان مت ً
َّهم بجر ٍم أو خمالفة ،أو ّ ً
((( أخرجه البخاري ( ،177/2برقم .)1742
((( أخرجه أبو داود ( ،301/4برقم .)5004
((( أخرجه البخاري ( ،4/9برقم  ،)6874ومسلم ( ،98/1برقم .)98
((( فتوى رقم ،)69( :يف اجلزء.)2( :
((( أخرجه مسلم ( ،124/1برقم .)140
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فتكون متابعتُه وحماسبتُه عن طريق املحاكم وبال ّطرق املت ّبعة لضبط
ٍ
انتهاك حلرمات البيوت،
املتَّهمني وإحضارهم ،دون تروي ٍع أو إخافة ،أو

ٍ
ٍ
إخفاء للمخت َطفني دون إعالم
للضغط عليهم ،أو
أو
احتجاز ألقارهبم ّ
ذوهيم بمكان احتجازهم وهتمتهم ،وما يتبع ذلك ِمن مراعاة مسائل
والسجن ،وللمزيد ينظر فتوى (حكم اعتقال
وأحكام االهتام والتّوقيف ّ
املتّهم ،وتعذيبه ،والواجب جتاه َمن يموت حتت التّعذيب)(. )1

اختطاف الت ّّجار وأصحاب األموال واألمالك إلجبارهم عىل
راب ًعا:
ُ
دعم الكتائب أو للحصول عىل ٍ
وظلم واعتدا ٌء عىل
حمر ٌم،
فدية:
ٌ
منكر ّ
ٌ
ويتضمن مجل ًة ِمن املحاذير واملنكرات ،ومنها:
النّاس اآلمنني،
ّ
 -1أخذ أموال النّاس بالباطل.
 -2ترويع املؤمنني اآلمنني.

ُ -3
الس ِ
الح عىل املسلمني.
محل ّ
ِ
ونرش الفتنة بينهم ،وقد قال صىل اهلل عليه
-4
ُ
تفريق مجاعة املسلمنيُ ،
وفاجرها ،وال يتحاشى ِمن
وسلمَ ( :من خرج عىل أ ّمتي ،يرضب َب َّرها
َ
مؤمنها ،وال يفي لذي ٍ
ولست منه)(.)2
عهد عهدَ ه ،فليس منّي
ُ
الصادقني وهلذه ال ّثورة املباركة ،وتشويه
 -5اإلساءة للمجاهدين ّ

((( فتوى رقم ،)65( :يف اجلزء.)2( :
((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم .)1848
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سمعتها ممّا جيعل األغنياء يرتاجعون عن دعمها.

 -6التش ّب ُه بأفعال النِّظام وشبيحته يف هذا الفعل ،وبأفعال العصابات

اإلجرامية التي استغ ّلت الفوىض األمنية فاعتدت عىل النّاس ،وخطفت

أبناءهم وسياراهتم وغري ذلك لطلب الفدية.

األمر يف هذه املامرسات إىل درجة احلرابة واإلفساد يف
بل قد يصل
ُ
السالح ِمن أجل املال حمار ًبا هلل ورسوله
األرض ،فيكون
ُ
اخلاطف بقوة ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم بإيذاء هؤالء اآلمنني .فيجب عىل هؤالء التوبة إىل
اهلل ،واإلقالع عن هذه األعامل املشينة.

وينظر فتوى (حكم أخذ الزكاة عنوة واالختطاف لتمويل الكتائب)(.)1
ِ
بأمان بعض املسلمني
خامساًَ :من دخل ِمن غري املسلمني إىل البالد
ً
ِمن الفصائل ،أو اجلهات ال ّثورية األخرى إعالمي ًة كانت أو إغاثية
ِ
التعرض له باالعتقال،
أو سياسية :فهو آم ٌن عىل نفسه وماله ،ال جيوز ّ
أو اخلطف ،أو غريه.

قال تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [املمتحنة.]8:

فمن أخفر
وقال صىل اهلل عليه وسلم( :ذ ّم ُة املسلمني واحدةٌَ ،
رصف،
مسلم فعليه لعن ُة اهلل واملالئكة والنّاس أمجعني ،ال ُيقبل منه
ٌ
ً

((( فتوى رقم ،)24( :يف اجلزء.)1( :
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وال ٌ
عدل) (.)1

رصف ،وال ٌ
عدل) :احلرمان ِمن اخلري؛ فال ُيقبل
ومعنى (ال ُيقبل منه
ٌ

فرض وال نافل ٌة.
منه توب ٌة وال فدي ٌة ،وال ٌ

بالذ ّمة هنا األمان .معناهَّ :
قال النّووي يف «رشح مسلم»« :املرا ُد ّ
أن

َ
حرم عىل غريه
أمان املسلمني للكافر صحيح ،فإذا أ َّمنه به أحدُ املسلمنيُ ،
التعرض له ،ما دام يف أمان املسلم»(.)2
ُّ

تعرض ملقت اهلل
فمن نقض عهدَ املستأمن أو
َ
املعاهد أو قتله فقد ّ
َ

معاهدً ا مل
وسخطه ،وهو خائ ٌن آثم ،قال صىل اهلل عليه وسلمَ ( :من قتل َ
يرح رائح َة اجلنّةّ ،
حيها توجد ِمن مسرية أربعني عا ًما)(.)3
وإن ر َ
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»« :واملراد بهَ :من له عهدٌ
ٍ
ٍ
هدنة ِمن سلطان ،أو ٍ
أمان ِمن
جزية ،أو
مع املسلمني سواء كان بعقد

مسلم»(.)4

وقد شدَّ د ُ
أهل العلم يف أحكام األمان ،تب ًعا ملا َّقرره ّ
الشارع يف جعل

تعظيم حلرمة النّفوس ،قال
األصل يف األمان التّوسعة ال التّضييق؛
ً
((( أخرجه صحيح البخاري ( ،20/3برقم  ،)1870ومسلم ( ،994/2برقم .)1370
((( شرح النووي على مسلم (.)144/9
((( أخرجه البخاري ( ،99/4برقم .)3166
((( فتح الباري (.)259/12
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ّوسع ،وأدنى ُّ
الش َبه
مبني عىل الت ّ
السخيس يف «املبسوط» ..« :األمان ٌّ
ّ

يكفي إلثباته»(.)1

ونص العلام ُء عىل أنّه ينعقد ّ
بكل ما يفيده لف ًظا ،أو كتابة ،أو عر ًفا؛
ّ

حيا أو كناية ،مهام كان ضعي ًفا تغلي ًبا حلقن الدّ ماء ،قال ابن قدامة يف
رص ً

مذكورا يف اللفظ ،فهو معلو ٌم يف املعنى»(.)2
«املغني»« :وإن مل يكن ذلك
ً
ُ
فهم منها ذلك ،وبام َيفهم
وقالوا :ينعقد
األمان ولو باإلشارة التي ُي َ

ٌ
أمان ولو مل يقصدْ ه املسلم ،وينعقد ولو ُأعطي خطأ،
الكافر أنه
منه
ُ

قال أبو بكر ابن العريب املالكي يف «املسالك يف رشح موطأ مالك»:
ٍ
«إنّه الز ٌم ِّ
لسان فهمه املؤ َّمن أو مل يفهمه ،واالعتبار فيه بإحدى
بكل
يب فقد لزمه األمان،
اجلنبتني ،فإذا أراد املؤ ِّم ُن الت َ
ّأمني ومل يفهمه احلر ّ

يب أنّه أراد التّأمني ،فقد
وكذلك إن أراد املؤ ِّمن منع األمان فظ َّن احلر ّ
لزم ِمن األمان ّ
وحكم اإلشارة يف ذلك
أن ال يقتله بذلك االستسالم.
ُ
حكم العبارة والكناية؛ ّ
ألن التّأمني إنَّام هو معنى يف النّفس ،فيظهره
تارة بالنُّطق ،وتارة بالكناية ،وتارة باإلشارةُّ ،
فكل ما يتبني به التَّأمني
فإنَّه يلزم كالكالم»(.)3

((( املبسوط للسرخسي (.)291/30
((( املغين (.)295/9
((( املسالك يف شرح موطأ مالك (.)45/5
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ٍ
بيشء
وقال املرداوي يف «اإلنصاف»« :قال اإلمام أمحد :إذا ُأشري إليه
ٍ
ِ
أمانُّ ،
لج أنه ٌ
غري األمان ،فظنَّه أمانًا :فهو ٌ
أمان :فهو
وكل يشء يرى الع ُ
ٌ
أمان»(.)1

ُ
حكم األمان يف منع
غري مكتمل وفيه شبه ٌة فله
ولو كان
ُ
األمان َ
االعتداء ،قال ابن تيمية يف «الصارم املسلول»« :ومعلو ٌم ّ
أن شبه َة األمان
كحقيقتِه يف حقن الدّ م»(.)2
ْ
فإن خيش املسلمون ِمن هذا ّ
غدرا أو خيانة ،فإنّه ُيع َلم
الشخص املؤ َّمن ً
ِ
اخليانة منه
وقوع
ب بمغادرة البالد .وإن غلب عىل الظ ِّن
ُ
بر ّد أمانه ،و ُيطا َل ُ
لتحاكمه عىل ما صدر منه.
فتُقدّ م اإلثباتات ملحكمة رشعية معتربة
َ

قال تعاىل:ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [األنفال.]58 :
ٍ
ٍ
َ
هتديد؛ ّ
األصل براء ُة الذ ّمة ممّا
ألن
بخطف أو
ّعرض له
وال جيوز الت ّ
يوجب العقوبة ،وألنّه دخل البالد بطريقة رشعية ،فهو يف أمان املسلمني
وعهدهم.

ثم َّ
التعرض هلؤالء اإلغاثيني واإلعالميني
إن املصلح َة تقتيض عد َم ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ومسامهة يف إغاثة امللهوفني ،ونرش أخبار
جليلة،
أعامل
ملا يقومون به من

((( اإلنصاف للمرداوي (.)205/4
((( الصارم املسلول ص (.)287
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ختويف
الثورة ،وفضح ممارسات النّظام وتوثيقها ،ويف االعتداء عليهم
ٌ

ب يف إحجامهم عن كشف هذه اجلرائم ونقلها ،وتشوي ٌه
هلم ،وتس ّب ٌ
لسمعة الكتائب املجاهدة وإظهارها بصورة العصابات املس ّلحة املنفلتة،

أو تسويتها بالنّظام املجرم.
أمان ِمن ٍ
وأما من دخل البالد ِمن غري املسلمني بغري ٍ
أحد وال شبهة
َ
ٍ ِ
ٍ
حكم
حكمه
الثوار وأهل البلد فيكون
أمان ،ومل يدخل بإذن أحد من ّ
َ
ُ
فإن قدم ِمن ٍ
ٍ
البلد التي قدم منهاْ ،
للسوريني مؤ ّيد للنّظام
بلد
حمارب ّ
وللسوريني ْ
أن يتعاملوا معه بام يرونه ِمن
حمارب،
املجرم عليهم فهو
ٌ
ّ
املصلحة ،وإن كان ِ ٍ
للسوريني فهو معصو ٌم ال جيوز
من بلد ليس حمار ًبا ّ
االعتدا ُء عليه.

سادساَ :من ارتكب جريم َة االختطاف فهو ضام ٌن ملا يرتتب عليها
ً

ِمن أرضار يف النّفس أو املال أو العرض وكذا األرضار النّفسية واملعنوية.
قال ابن قدامة يف كتابه «املغني» عن املحاربني الذين أخذوا املالْ :
«إن

كانت األموال موجودة ُر ّدت إىل مالكها ،وإن كانت تالف ًة أو معدوم ًة
ضامنا عىل آخذها .)1(»..
وجب
ُ

الس ُ
لطان باملحاربني
وقال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :فإذا ظفر ّ

احلرامية وقد أخذوا األموال التي للنّاس ،فعليه ْ
أن يستخرج منهم
((( املغين (.)154/9
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األموال التي للنّاس وير ّدها عليهم ،مع إقامة احلد عىل أبداهنم -يعني
املحاربني.)1(»-
أن ّ
وال بدّ ِمن التأكيد عىل ّ
كل َمن يساعد يف هذه العمليات أو يسهل

ٌ
رشيك يف اإلثم واستحقاق العقوبة.
قيامها فهو

والواجب عىل اجلميع أن ُينكروا هذه العمليات ويتعاونوا عىل
ُ

حماربتها ،والتّضييق عىل مرتكبيها ،والسعي يف عقوبتهم وردعهم عن

بغيهم وعدواهنم عىل اآلمنني.
ِ
ّظر يف املآالت
ساب ًعاِ :من فقه املجاهدين وأمارات
وعيهم الن ُ
ٍ
جبهات
والعواقب ،واستشار ُة أهل العلم واحللم والرأي ،وعد ُم فتح
ٍ
والصاعات ال تفيدُ إال يف تبديد اجلهود ،وتشتيت
عديدة يف العداوات ّ
املعركة.

وحينام نستنكر هذه األفعال ِمن بعض املجموعات ،فإننا ندعو َّ
كل
ٍ ِ
ّمسك بتقوى اهلل عز
َمن تل َّبس بيشء منها :إىل مراجعة مواقفه ،والت ّ

الصادقني يف الكتائب املختلفة وخارجها،
والرجوع ألهل العلم ّ
وجلّ ،
ّرصفات.
وعدم اإلرضار باجلهاد والقضية ّ
السورية بمثل هذه الت ّ

كام نشيد بموقف إخواننا املجاهدين من خمتلف الكتائب يف احتضان
الصحافيني العامليني ومحايتهم ،وتزويدهم بام حيتاجونه ِمن معلومات
ّ
((( جمموع الفتاوى (.)320/28
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إخراج ما ّد ٍة
وتسهيالت لدخول البالد واخلروج منها ،والذي نتج عنه
ُ
زيف النّظام ودعاواه ،وقد شاهد العامل ُ ما قدّ مه
إعالم ّي ٍة كبرية فضحت َ
ال ّث ّوار للمراقبني الدّ وليني ِمن محاية وحسن معاملة مع عدم قدرهتم عىل
منع جتاوزات واعتداءات النظام ،وما وقع ِمن بعض املراقبني ِمن تسويغ
أروع األمثلة للمجاهد املسلم امللتزم
لبعض أفعال النِّظام ،فرضبوا بذلك َ
بدينه ومبادئه وأخالقه.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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هل يجوز تثبيت سعر رصف العملة
السؤال:

قبل العقد؟(.)1

الكثري ِمن مكاتب الرصافة وتبديل العمالت عىل تداول
تعتمد
ُ

األسعار عرب وسائل التواصل كالواتس أو االتصال اهلاتفي ،حيث يتم
ويدّ د مقدار ما سيدفعه ُّ
كل
البيع والرشاء بتثبيت الرصف عىل سعر معنيُ ،

طرف لآلخر ،ثم يكون التسليم يف وقت الحق ،وهذا األمر أصبح عر ًفا
بينهم وملز ًما للطرفني ،لكنه دون تقابض.

علم ّ
أن الوضع يف الداخل حيتاج برضورة ملحة للبيع والرشاء عرب
ً

اهلواتف؛ خلطورة التنقل بني املناطق بسبب القصف ،أو عصابات الرسقة،
وجتن ًبا الستغالل بعض الرصافني للبائع عند وصوله إليهم بعد مشقة
باضطراره للبيع بأقل ِمن ثمن املثل.
نرجو اإلجابة وجزاكم اهلل عنا كل خري.

حمرم 1439هـ ،املوافق 2017/9/28م،
((( صدرت بتاريخ :اخلميس ّ 8
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)126
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

يصح
لصحة رصف العملة التقابض يف جملس العقد ،وال
ف ُيشرتط
ّ
ّ
ٍ
طرف واحد ،وذلك ِمن الربا،
الرصف دون تقابض ،أو بالقبض من

وبيان ذلك كام ييل:

سمى عند الفقهاء
أوالً :بيع «العمالت النقدية» بعضها ببعض ُي َّ

ٌ
رشوط زائدة عىل رشوط البيع املعروفة،
«الرصف» ،ويشرتط جلوازه
ِ
يتم التقابض بني الطرفني يف جملس العقد ،بأال ينتهي
ومن أمهها :أن ّ
اجتامع املتعاقدين إال وقد قبض ٌّ
كل منهام نصي َبه ِمن املال املعقود عليه.
ِ
ِ
رب
(الذهب
قال صىل اهلل عليه وسلم:
ُ
بالذهب ،والفض ُة بالفضة ،وال ُ
ِ
ِ
ِ
بامللح ،مث ً
ِ
ال بمثل ،سوا ًء
وامللح
بالتمر،
والتمر
بالشعري،
والشعري
بالرب،
ُ
ُ
ُ
بسواء ،يدً ا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف ،فبيعوا كيف شئتم ،إذا كان
يدً ا بيد)(.)1

ومعنى (يدً ا بيد) ،أي :ال يفرتق البائع واملشرتي قبل أن يقبض ُّ
كل
ٍ
خيصه ِمن النقود.
واحد منهام ما ُّ
وقد ّ
دل احلديث عىل وجوب التقابض يف بيع الذهب والفضة،

والعمالت النقدية تقوم مقا َم الذهب والفضة.

ٍ
تقابض منهام أو ِمن أحدمها :فالعقد
فإن انتهى جملس التعاقد دون

((( أخرجه مسلم ( ،1211/3برقم .)1587
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حمر ٌم وباطل ،وهو ِمن ربا النَّسيئة ،أي التأخري والتأجيل.
ّ

السعر يف رصف العمالت له صورتان:
ثان ًيا :تثبيت ّ
الصورة األوىل :أن يكون ِمن باب «املواعدة» بني الطرفني عىل رصف

ٍ
السعر ملز ًما يف العقد النهائي،
العملة
بسعر حمدّ د ،دون أن يعترب ذلك ّ
فهذا ال حرج فيه؛ َّ
ألن ذكر السعر هنا لالستئناس بمعرفة األسعار

عىل وجه التقريب ،والعقدُ احلقيقي يكون عند تقابل الطرفني واستالم
وتسليم املال.

ٍّ
فلكل
غري ملز ٍم للطرفني،
ويشرتط أن يكون السعر املذكور َ
وتغيريه ،وأن ال تقرتن املواعدة بام ّ
يدل عىل وقوع
منهام الرجوع عنه
ُ
العقد أو اإللزام به ،كتعجيل بعض الثمن ،أو وجود رهن أو غريه.

بأس»(.)1
الص َ
ف :فال َ
الرجالن ّ
قال اإلمام الشافعي يف» األم «« :وإذا تواعد ّ
الصورة الثانية :أن يكون هذا االتفاق ِمن «التعاقد امللزم للطرفني»

ٍ
بحيث يتفقان عىل الرصف بسعر معني ،ويثبت يف ذ ّمة ِّ
واحد منها
كل

ُ
املبلغ املتفق عليه للطرف الثاين ،ثم يكون التس ّلم والتسليم يف وقت آخر.
فهذه املعاملة التي حيصل فيها االنفصال بني «جملس التعاقد»

و»التقابض» :يكون العقد فيها باطالً ،وال ُّ
حيل القيام به؛ النعدام رشط
املصارفة ،وهو «التقابض يف جملس العقد».

((( األم للشافعي (.)32/3
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الصحيحني ِمن حديث الرباء بن عازب ،وزيد بن أرقم ريض
ثبت يف ّ

تاجرين عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
اهلل عنهم قاال :كنّا َ

َ
الصف ،فقال( :إن كان يدً ا
فسأ ْلنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن ّ
ٍ
ُ
ولفظ مسل ٍم( :وما كان نسيئ ًة
بيد فال بأس ،وإن كان نَسا ًء فال يصلح)،
فهو ربا)(.)1

قال ابن املنذر يف «اإلرشاف عىل مذاهب العلامء»« :وأمجع ُّ
كل َمن
أحفظ عنه ِمن أهل العلم عىل ّ
أن املتصارفني إذا افرتقا قبل أن يتقابضا:

ّ
الرصف فاسدٌ »(.)2
أن
َ

ثال ًثا :الطريقة الرشعية للتعامل يف مثل هذه احلاالت املذكورة:

الرصف والتعاقد بينهام
أن يقترصا عىل املواعدة اجلائزة فقط ،ثم يكون
ُ

مع التقابض يف جملس العقد.
لكل ِمن املتعاقدَ ين ٌ
أو أن يكون ٍّ
وكيل عند الطرف اآلخر ،وعند

ِ
الصف يقوم ٌّ
وكيل الطرف
كل ِمن املتعاقدَ ين بتسلي ِم
االتفاق عىل ّ
َ
املبلغ املتفق عليه ،فيكون التقابض بينهام قد حت ّقق.
اآلخر
واهلل أعلم.

((( أخرجه البخاري ( ،55/3برقم  ،)2060ومسلم ( ،1212/3برقم .)1589
((( اإلشراف على مذاهب العلماء (.)61/6
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حكم االنتفاع الشخيص بأجهزة

وممتلكات املؤسسات الخريية؟(.)1

السؤال:

تُس ّلم للعاملني يف اجلهات اخلريية التي تقوم عىل تربعات

بعض األجهزة واألدوات الستخدامها يف العمل
املحسنني ُ

(عىل سبيل املثال :سيارة ،جهاز حاسب ،جوال  ،)...فهل جيوز
ُ
استعامل تلك األجهزة يف االنتفاع الشخيص أو لغري مصلحة

العمل ؟

نرجو منكم بيان احلكم ملسيس احلاجة إليه ،وعموم البلوى

خريا.
به ،وجزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :االثنني  2ربيع األول 1439هـ ،املوافق 2017/11/20
م ،ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)94
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
ٍ
ٍ
ٍ
وأموال الستعامهلا يف
وأدوات
أجهزة
فام ُيعطى للعامل واملوظف ِمن

العمل ُيعد أمان ًة يف يده ،جيب عليه أن حيافظ عليها ،وأال يستعملها يف
غري ما جعلت له ِمن مصلحة العمل ،إال إن كان ذلك ِ
ُ
اإلذن،
بإذن َمن له
ُ
ُ
وبيان
العرف بالتسامح فيه ،فإن تعدَّ ى أو َّفرط فعليه الضامن،
أو جرى
ُ

ذلك كام ييل:

ُ
واألموال واألجهز ُة التي تعطيها املؤسسات للموظفني
األدوات
أوالً:
ُ
ألجل العمل ِمن األمانات التي جتب املحافظة عليها ،واستعامهلا يف

مصلحة العمل .قال تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

[النساء.]58 :

وامتدح اهلل املؤمنني باحلفاظ عىل األمانة بقوله :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﭼ [املؤمنون ،]8 :وهناهم عن خيانة األمانة ،واإلخالل
بح ّقها ،فقال سبحانه :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [األنفال ،]27 :وقال صىل اهلل عليه وسلم(:أ ِّد
َ
ائتمنك ،وال ُ
خت ْن َمن خانك) (.)1
األما َن َة إىل َم ِن
َ
وحرم االعتدا َء
وأوجب اإلسال ُم
احلفاظ عىل أمالك الناس وأمواهلمّ ،

((( أخرجه أبو داود ( ،290/3برقم  ،)3535والرتمذي ( ،556/3برقم )1264
وحسنه.
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ف فيها بغري إذهنم ورضاهم ،قال تعاىل:ﭽ ﭩ ﭪ
عليها
والترص َ
ّ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭼ [البقرة.]188 :

وقال النبي صىل اهلل عليه وسلمّ :
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
بينكم حرام ،كحرمة ِ
يومكم هذا ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا) (،)1
ٌ
ٍ
ِ
بطيب ٍ
حيل ُ
وقال( :ال ُّ
نفس منه)(.)2
امرئ إال
مال
ِ
األموال العا ّمة التي تعود لعموم املسلمني،
ثان ًيا :االعتدا ُء عىل
ٍ
مالك حمدّ ٌدِ :من ُّ
يتعي هلا ٌ
الذنوب العظيمة ،واجلرائم
أو طائفة منهم ،وال ّ
اخلاصة؛ َّ
ألن
وأحق مراعا ًة ِمن األموال
الكبرية ،بل هي أشدّ حرم ًة،
ُّ
َّ
ض فر ًدا أو أفرا ًدا معدودين ،أ ّما تضييع
التعدّ ي عىل املال اخلاص إنّام َي ُ ُّ

فيرض األُ َّم َة ُك َّلها ،أو طائف ًة عظيم ًة منها.
املال العام
ُّ

وقد ثبت يف صحيح البخاري عن خول َة األنصارية ريض اهلل عنها

ً
سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقولّ :
يتخوضون
رجال
(إن
قالت:
ُ
ّ
النار يوم القيامة)(.)3
يف مال اهلل بغري حق ،فلهم ُ

قال احلافظ اب ُن حجر يف «الفتح»« :أي :يترصفون يف مال املسلمني

((( أخرجه البخاري ( ،24/1برقم  ،)67ومسلم ( ،1306/3برقم .)1679
((( أخرجه أمحد ( ،299/34برقم .)20695
((( أخرجه البخاري ( ،85/4برقم .)3118
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بالباطل»(.)1

ويف حديث َعدي بن َعمرية ِ
الكندي ّ :
أن النبي صىل اهلل عليه
ِ
ٍ
بقليله وكثريه ،فام
فليجئ
عمل
وسلم قالَ ( :من استعملناه منكم عىل
ْ
ُأويت منه أخذ ،وما ُني عنه انتهى)(.)2

مسوق ّ
ٌ
حلث
الـمناوي يف «التيسري برشح اجلامع الصغري« :وهذا
قال ُ
اخليانة ،ولو يف ٍ
ِ
ِ
تافه»(.)3
األمانة ،وحتذيرهم ِمن
العمل عىل
ّ
أمر املال العام ّ
غري
أن ر ّد ّ
وممّا يع ّظم َ
احلق إىل أصحابه أو التح ّلل منهم ُ
ممكن ،قال املال عيل القاري يف «مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح»
حق
جسيم يف ِّ
عظيم ،ووعيدٌ
مع ّل ًقا عىل احلديث السابق « :وفيه هتديدٌ
ٌ
ٌ
حق مج ٍع ِمن املسلمني ِ
كامل األوقاف،
َمن يأكل ِمن املال الذي يتع ّلق به ُّ
فإن التوب َة مع االستحالل ،أو ر ّد حقوق العامة ّ
وكامل بيت املال؛ َّ
متعذ ٌر،
متعس»(.)4
أو ّ ٌ

وقد ّ
حذر الفاروق عمر ريض اهلل عنه ِمن االستهانة باملال العام فقال:

الب َذعة أو احلبل أو ال َقتَب؛ ّ
«ال ّ
فإن ذلك للمسلمني،
يرتخص أحدُ كم يف َ ْ
((( فتح الباري (.)219/6
((( أخرجه مسلم ( ،1465/3برقم .)1833
((( التيسري بشرح اجلامع الصغري (.)396/2
((( مرقاة املفاتيح (.)2582/6
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ٍ
ٍ
نصيبْ ،
واحد رآه عظي ًام،
إلنسان
فإن كان
ليس أحدٌ منهم إال وله فيه
ٌ
وإن كان جلامعة املسلمني أرخص فيه ،وقالُ :
و(الب َذع ُة)
مال اهلل!»(.)1
َْ

َب) :ما يوضع عىل الدّ ابة.
و(ال َقت ُ

ثال ًثا :إذا كانت هذه األدوات أو األجهزة ِمن أموال التربعات

فاألمر فيها أشدُّ ؛ ألهنا اعتدا ٌء عىل أهل احلاجة
أو الزكوات أو األوقاف:
ُ

عز ّ
وجل َمن خيوض
الذين أمر اهلل سبحانه باإلحسان إليهم ،وقد توعد اهلل ّ
يف مال األيتام و َمن يف حكمهم بأشدّ الوعيد ،فقال تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ

ﮑ ﭼ [النساء.]10 :

ِ
ِ
ُ
التحريم،
واألدوات
األجهزة
فاألصل يف االستعامل الشخيص هلذه
ُ

سواء كان ملنفعة الشخص نفسه ،أو ألصدقائه وأقاربه.

قال ابن تيمية يف «الفتاوى»« :وال جيوز لإلمام أن يعطي أحدً ا ما
ال يستحقه هلوى نفسهِ :من ٍ
قرابة بينهام أو مو ّدة ونحو ذلك»(.)2

حق النظر يف األموال العامة ليس له أن
فإذا كان اإلما ُم العام الذي له ّ
ِ
فمن دونه ممّن
حيايب أحدً ا من قرابته وأح ّبته ،أو يعطيهم ما ال يستح ّقونَ ،
ويل شي ًئا ِمن الترصف يف األموال العامة ِمن باب أوىل.
((( أخرجه أبو عبيد يف كتاب األموال (ص  ،342برقم .)665
((( جمموع الفتاوى (.)288/28
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راب ًعا :جيوز للموظف االستفادة ِمن هذه األدوات -استثنا ًء مما سبق-

يف احلاالت التالية:

 -1إذا أذن ُ
مالك املال كصاحب الرشكة ،أو املؤسسة أو نائ ُبه باستعامل

ألن َ
هذه األدوات يف األمور اخلاصة؛ ّ
يترصف فيه كام
املال ما ُله ،وله أن ّ

يشاء ،أو يأذن فيه ملن يشاء ،ويتق َّيد الترصف بقدر إذنه ،ومث ُله ْ
أن يأذن

رب ُع به ،فإذا مل
ُ
ّرصف أو االستفادة مما يت ّ
املتربع للمؤسسة وموظفيها بالت ّ
يكن هناك ٌ ِ
ربع فال جيوز.
إذن من صاحب املال أو املت ّ
ٍ
مؤتن عىل ما حتت ِ
ٍ
وأدوات،
أموال
يده ِمن
ومدير اجلمعية اخلريية َ ٌ
ُ

فال جيوز له أن يأذن للموظفني بالترصف فيها إال ْ
أن ُيعل له هذا
ُّ ِ ِ
ربع.
احلق من ق َبل الواقف أو املت ّ
حتتاجها املؤسسة ،وترغب بالتخ ّلص
 -2األدوات واألشياء التي ال
ُ

منها ،وال ُيستفاد منها ،وليس هلا قيم ٌة معتربة فال حرج عىل َمن أخذها
خري ِمن إتالفها.
وانتفع هبا أو أعطاها ملن ينتفع هبا؛ فهو ٌ
ُ
االستعامل اليسري عر ًفا الذي جرت العادة بالتسامح به؛ فاملعروف
-3

صورا ،منها:
ويتضمن
عر ًفا كاملرشوط رشط ًا،
ً
ّ

مقر العمل بام ال يؤثر عىل سري
أ -االستخدام اليسري لألدوات يف ّ
العمل أو أداء األدوات ،وال بدّ هنا ِمن التفريق بني ما ُيستهلك
باستخدامه كأوراق التّصوير فال بدّ فيه ِمن اإلذن ،وبني ما ال يستهلك،
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يرض استخدام املوظف له كاملسطرة ،وشاحن اجلوال واحلاسب،
وال ّ
وكذا االنتفاع اليسري كشحن األجهزة الشخصية بالكهرباء من جوال،

ونحو ذلك.

ٍ
شخص بسيارة
ب -إذا كان االستخدا ُم تب ًعا ال استقالالً ،كإيصال

ٍ
لعمل تاب ٍع للجمعية إذا كان ال حيتاج إىل مسافة
اجلمعية أثناء طريقه
إضافية معتربة ،أو تكاليف زائدة.

ويف حال جواز استعامل هذه األدوات فال بدّ ِمن احلفاظ عليها ِمن
ِ
يزاح َم استخدا ُمها
التّلف أو الضياع أو االستهالك ،كام ال يسوغ أن
ٍ
ٍ
شخصية االستخدا َم األصيل ملصلحة العمل ،أو يؤ ّثر عليه يف
ملنفعة
الوقت ،أو اجلهد ،أو اإلمكانات والتكاليف ،فيجوز ً
مثل استخدا ُم
ٍ
قصور يف األداء
شبكة اإلنرتنت اخلاصة باملنشأة إذا مل يؤ ّد ذلك إىل
ٍ
رضر بأجهزة املنشأة ،أو يرتتب عىل هذا االستخدام
الوظيفي ،أو إحلاق

رسو ٌم إضافي ٌة.

والذي يوىص به :أن يكون ذلك حتت إرشاف املدير الفعيل للعمل
ّ
تنظيم هذا
فيتول
أو َمن ينيبه عنه ِمن جلنة مالية أو إرشافية ونحوها؛
َ
األمر وضب َطه؛ لئال يتوسع العاملون يف ذلك فيقعوا يف املحظور.

ُ
واألحوط يف ح ّقه أن
األسلم للمسلم احلريص عىل دينه،
خامساً:
ُ
ً
يتورع عن ّ
كل ما ال يملك ِمن األموال اخلاصة والعامة؛ لقول النبي صىل
ّ
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(فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،و َمن وقع
اهلل عليه وسلمَ :
ِ
يرتع
يف الشبهات وقع يف احلرام ،كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن َ

دع ما َيري ُبك إىل ما ال َيري ُبك)(.)2
فيه)( ،)1وقوله صىل اهلل عليه وسلمْ ( :
عز َّ
وقد ثبت يف صحيح السنّة ّ
وجل عن
أن اإلنسان مسؤول أما َم اهلل َّ
ِ
وفيم أنفقه؟
هذا املال :من أين اكتسبه؟ َ
فينبغي عىل القائمني عىل هذه األجهزة أن يستشعروا ِعظم األمانة

حماسبون أمام اهلل ومسؤولون عام حتت
حتملوها ،وأهنم َ
واملسؤولية التي ّ

أيدهيم ،فليتقوا اهلل ولرياقبوه ،وليتذكّروا سرية السلف العطرة يف أداء
احلق ،ومراقبة اهلل يف املال الذي استُخلفوا عليه ،قال عمر بن اخلطاب
ّ

استغنيت
ريض اهلل عنه« :إين أنزلت نفيس من مال اهلل منزلة مال اليتيم ،إن
ُ
افتقرت أكلت باملعروف»(.)3
منه استعففت ،وإن
ُ

سادساَ :من سبق منه اخلطأ والتهاون يف استخدام هذه األجهزة التي
ً

ائتُمن عليها بغري وجه حق ،أو أتلف منها شي ًئا ،فليبادر بالتوبة النّصوح،

ويتك ّفل بضامن ما أتلف أو استهلك إما بأداء املثل أو القيمة أو أجرة
((( أخرجه البخاري ( ،20/1برقم  ،)52ومسلم ( ،1219/3برقم .)1599
((( أخرجه الرتمذي ( ،668/4برقم  ،)2518والنسائي ( ،327/8برقم ،)5711
وقال الرتمذي :حديث صحيح.
ابن حجر يف
((( أخرجه ابن أيب شيبة ( ،460/6برقم  ،)32914وصحح َ
إسناده ُ
"فتح الباري".
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املثل ،أو قدْ ِر النّقص بحسب ّ
كل حالة.

وعىل املدراء واملسؤولني يف املؤسسات اخلريية أال يستعملوا يف

واالستهتار باألموال العامة ،أو ُعرف عنه
أعامهلم َمن ظهر منه التهاون
ُ

عد ُم احلرص عىل حفظها ،والقيام بح ّقها.

ونسأل اهلل سبحانه أن يو ّفق القائمني عىل املؤسسات اخلريية ،واهليئات

اإلغاثية واخلدمية وغريها ،وكافة العاملني فيها ألداء األمانة ،والقيام

والتورع عن
وحتمل املسؤولية ،واالبتعاد عن املحظورات،
بالواجب،
ّ
ّ
املشتبهات.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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السؤال:

أحكام الحواالت املالية؟(.)1

كثريا ما نحتاج إلرسال مبالغ ِمن املال ألهلنا يف سورية،
ً
ٍ
وسيط يف دولة
وبسبب الظروف احلالية قد نرسلها عن طريق
أخرى ،أو عن طريق مبادلتها بمبالغ تكون عند بعض األشخاص
يف الداخل.

وخشي ًة ِمن الوقوع يف احلرام نأمل َ
بيان الطرق اجلائزة هلذا

خريا.
التحويل ،وجزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :الثالاثء  17ربيع األول 1439هـ ،املوافق 2017/12/5م.
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ُ
واألصل أنَّه ال حرج يف
صورها متعدّ دة،
فاحلواالت النقدي ُة املعارصة
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
َ
التحويل
أجرة معلومة ،فإذا كان
مقابل
آخر
حتويل األموال من بلد إىل َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الصف
بعملة نقدية ،واالستال ُم بعملة نقدية أخرى :ف ُيشرتط إجرا ُء عقد َّ
ُ
وتفصيل
حكم يف جملس العقد قبل التحويل،
أوالً،
ُ
والتقابض حقيق ًة أو ً
ذلك فيام ييل:

ً
أول :التحويل والتّس ُّلم بعملة نقدية واحدة.
رشكة أو ٍ
ٍ
جهة مرصفية مبل ًغا ِمن املال
راغب التحويل إىل
بحيث يدفع
ُ
بلد آخر ،بالعملة نفسها ِمن خالل ِ
لشخص معي يف ٍ
فرعها يف
لتُس ِّل َمها
ٍ َّ
ٍ
َ
أجرة
مقابل
ذلك البلد أو رشكة أخرى متعاقدة معها تكون وكيل ًة عنها،
حمدَّ ٍ
دة معلومة.

أسلم صور احلواالت ِمن الناحية
حرج فيها ،وهي
فهذه الصور ُة ال َ
ُ

الرشعية.

واألجر ُة التي تأخذها اجله ُة املرصفية إما ِمن باب «التوكيل بأجر»،
ٍ
ٍ
معلومة ،أو تكون ِمن باب
بأجرة
فهم موكَّلون بنقل املال إىل ذلك البلد

ِ
املستأجر ،والرشكة القائمة بالتحويل
حول هو
الـم ِّ
«اإلجارة» ،فالعميل ُ
واملستأجر عليه هو خدمة التحويل ،وما تتقاضاه اجله ُة
هي األجري،
َ
املرصفية ِمن العميل هي أجر ُة تقديم تلك اخلدمة.
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ثان ًياً :التحويل والتس ّلم بعملة نقدية خمتلفة.
ٍ
ُ
واالتفاق عىل التسليم
بعملة نقدية،
الدفع
فهذه احلوالة يكون فيها
ُ
ٍ
َ
بعملة نقدية أخرى ،وتكون
مقابل أجرة معلومة ،بأن يدفع مريدُ

ٍ
عملة أخرى ،ثم
التحويل للجهة املرصفية ماالً ،فتقوم اجله ُة برصفه إىل
فرعها أو ٍ
تقوم بالتحويل ،وخماطبة ِ
جهة أخرى متعاقدة معها لدفع املبلغ
بالعملة اجلديدة إىل الشخص املقصود يف ذلك البلد ،فهذه العملي ُة جتمع
ثم التحويل.
الصف ّ
عقدين مع ًاّ :

ويف هذه احلال يشرتط لصحة عقد الرصف «التقابض يف املجلس»،
الشخص ما يقابل ما َله ِمن العملة األخرى ،ثم يوكّل اجلهة
بحيث يتس ّلم
ُ

تأخري يف التقابض فقد وقع املتعامالن يف
املرصفية بتحويلها ،فإن حصل
ٌ
نو ٍع ِمن املعامالت املحرمة ،وهو ربا النسيئة (أي التأجيل والتأخري).
ٍ
بأس ،وإِ ْن كان نَسا ًء
قال صىل اهلل عليه وسلم( :إِ ْن كان يدً ا بِ َيد فال َ

صلح)(.)1
فال َي ُ

واألصل يف التقابض أن يكون حقيقيا يدً ا ٍ
ُ
بيد ،ولكن أحلق به العلام ُء
ً
القبض احلكميِ ،
قبض ّ
الشيك املصدَّ ق ،والتقييدُ
ومن صوره املعارصةُ :
َ
ٍ
ٍ
ٍ
رسمية ِمن جهة
ورقة
وصل أو
يف احلساب البنكي للعميل ،أو تس ُّلم
ُ
املبلغ بالعملة األخرى ،فيقوم تس ُّلم هذا الوصل
ثبت فيها
التحويل َي ُ

((( أخرجه البخاري ( ،55/3برقم .)2060
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مقا َم تس ّلم النقد.

ِ
فإذا تس ّلم ّ
ومقدار
خص مريدُ التحويل سندً ا بمبلغ التحويل،
الش ُ
ِ
ِ
ُ
ُ
األجرة عليه
وأخذ
جائز،
فالتحويل
وسعر رصفها:
العملة األخرى،
ٌ
أيضا.
جائز ً
ٌ

طريق ٍ
ِ
ُ
جهة ال تُقدِّ م مستندً ا رسم ًيا ،أو ِمن
التحويل عن
ثال ًثا :إذا كان

خالل بعض التجار واملعارف واألصدقاء ،فالطريقة الرشعية تكون
بأحد أمرين:

ِ
املراد حتوي ُلها ،ثم يس ّل ُمها له،
الشخص برصف العملة
 -1أن يقوم
ُ
ٍ
َ
أجرة حمدَّ دة معلومة.
مقابل
ويطلب منه حتوي َلها

ٍ
ٌ
-2أن يكون ِّ
وكيل يف البلد اآلخر ،ثم
واحد ِمن املتعاملني
لكل
يتفقان عىل ٍ
الراغب بالتحويل َ
املال
وقت حمدَّ ٍد جيتمعان فيه ،بحيث يدفع
ُ
ِ
وكيل
هلذا الشخص ،ويف الوقت نفسه يقوم وكي ُله يف البلد اآلخر بتسليم
املحو ِل َ
املحول والتاجر عن جملس
املال بالعملة األخرى قبل افرتاق
ِّ
ِّ

التعاقد.

قال يف «كشاف القناع»« :ولو وكّل املتصارفان َمن يقبض هلام فتقابض

صح؛ َّ
قبض الوكيل
ألن َ
تفرق املو ِّك َلني جاز العقد ,أيَّ :
الوكيالن قبل ُّ
كقبض موكِّله»(.)1

((( كشاف القناع (.)266/3
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تعذر ُّ
فإذا َّ
كل ذلك بعد السعي لتحقيقه بسبب ظروف احلرب يف

سورية ،وصعوبة التحويل إليها ،وتع ُّقد إجراء بعض املعامالت املالية:
ِ
ُفيجى يف هذه احلال ْ
نظرا للرضورة
أن ُي َّفف من رشط التقابض ً
أو احلاجة امللحة ،ولكن ال بدّ أن يتفقا عىل سعر الرصف أو عىل قدر
املبلغ الذي س ُيس َّلم بالعملة األخرى؛ جتنُّ ًبا للوقوع يف جهالة سعر املبيع.
وربا النسيئة يف البيوع إنام ُح ِّرم سدً ا لذريعة الوقوع يف ربا الدّ يون.

التفريق يف الرصف وبيع
«حرم
َ
قال ابن القيم يف «إعالم املوقعني»ّ :

الربوي بمثله قبل القبض؛ لئال ُيتخذ ذريع ًة إىل التأجيل الذي هو ُ
أصل
باب الربا ،فحامهم ِمن قربانه باشرتاط التقابض يف احلال»(.)1
ص فيه عند وقوع احلرج واملشقة الشديدة.
وما كان كذلك ُفي َّخ ُ
قال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :ما كان ِمن باب سدِّ الذريعة إنام

ُينهى عنه إذا مل ُيتج إليه ،وأما مع احلاجة للمصلحة التي ال حتصل إال به
فال ُينهى عنه»(.)2

الضورة واحلاجة املؤكّدة دون
و ُيقترص يف الرتخيص عىل حاالت ّ
ٍ
حاالت ال رضور َة فيها وال حاجة.
توس ٍع إىل
ُ
اخلري،
وييرس هلم
يفرج عن إخواننا يف سورية،
نسأل اهللَ تعاىل أن ّ
َ
َ

((( إعالم املوقعني (.)123/3
((( جمموع الفتاوى (.)214/23
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وأغمهم ،واحلمد هلل رب العاملني.
مههم
ّ
ويكفيهم ما أ َّ
بيان بعض املصطلحات يف الفتوى:

كل ٍ
ربا الدّ يون :وهو ُّ
دين ُيشرتط فيه أن ير َّده املستدي ُن زائدً ا عن قدْ ر

الدَّ ين.

ربا البيوع  :وهو ربا جيري عند التبايع بني أصناف حمددة ِمن األموال

وهي:

-الذهب والفضة ،ويلحق هبام العمالت النقدية .

القمح والشعري والتمر وامللح ،ويلحق هبا ُّكل طعام ُيكال.

وينقسم ربا البيوع إىل قسمني (ربا النسيئة ،وربا الفضل).
مال ربوي ٍ
بيع ٍ
ربوي آخر يشاركه العلة ( كنقد بنقد،
بامل
ٍّ
ربا النسيئة ُ :

أو طعام بطعام) ،دون تقابض يف جملس التعاقد.
بيع ٍ
ربوي بامل ربوي آخر ِمن جنسه (أي
مال
ٍّ
ربا الفضلُ :

ٍ
متاثل يف
ذهب بذهب ،أو فضة بفضة ،أو قمح بقمح ،)...دون
الوزن أو الكيل (. )1

((( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:
شخص يريد حتويل مال لكنه ال يستطيع احلضور لتسليم املبلغ ،فيطلب من صاحبه أن حيول له
مبلغاً ،ويعترب هذا املال دينًا عليه ،مث يسدده له يف اليوم التايل ..فهل هذا جائز؟=
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=اجلواب:هذه املعاملة جائزة ،وال أبس هبا ،فهي توكيل ،واقرتاض ،وكالمها معاملة جائزة.
وهللا أعلم.
السؤال الثاين:
ٍ
أان أعمل يف حتويل األموال بني البلدان ويتصل علي أحد احملولني لتحويل مال إىل أهله
احملتاجني ولكن ال يُسلمين املال إال يف آخر الشهر .فأحول له بسعر أغلى فهل هذا
جائز أفيدوين جزاكم هللا خريا
اجلواب:هذه الصورة جتمع أمرين التوكيل ابلتحويل واالقرتاض منك ،والزايدة يف املبلغ
هنا هي من القرض الذي جر نفعاً ،وهو حمرم ،لكن ميكنك إقراضه دون زايدة يف السعر
فتكون املعاملة حينئذ جائزة .وهللا أعلم.
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دة أحد
هل ينفسخ عق ُد النكاح بر ّ
السؤال:

الزوجني؟(.)1

أمورا كفرية مثل اعتقاد
يرتكب ُ
بعض األزواج أو الزوجات ً

بعضهم اإلسالم
بعض العقائد املخالفة للدين ،وقد يرتك ُ
مستمرا مع ذلك؟
بالكلية ،فهل يبقى الزواج
ً

((( صدرت بتاريخ :الثالاثء  19ربيع اآلخر 1439هـ ،املوافق 2018/1/16م.
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اجلواب :احلمدُ هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
فالرد ُة عن اإلسالم ِمن أسباب انفساخ عقد النكاح إذا صدرت ِمن
ِّ
ُ
وتفصيل
أحد الزوجني ،وحترم العرش ُة بينهام ما مل يرجع إىل اإلسالم،
ذلك فيام ييل:

الرد ُة عن اإلسالم تكون باالعتقاد والقول والعمل.
أوالًّ :

قال النووي يف «منهاج الطالبني»« :الرد ُة هي قطع اإلسالمٍ ،
بنية،
ُ
أو ِ
قول ٍ
كفر ،أو ٍ
فعل ،سواء قاله استهزا ًء ،أو عنا ًدا ،أو اعتقا ًدا»(.)1
بعض
ُ
الردة ،ونواقض اإليامن كثري ٌة جد ًا ،ونحن نورد َ
وموجبات ّ
األمثلة الظاهرة:
ِ
ّ
الشك فيه ،أو اعتقاد
إنكار وجود اهلل أو
الردة باالعتقاد:
ُ
فمن أمثلة ّ
حل يف بعض ِ
أن اهلل ّ
خلقه ،أو ّ
ّ
أن له رشيكًا يف اخللق ،أو التكذيب برسالة

ّ
بمن يدّ عي
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،أو
الشك يف صدقه ،أو التصديق ّ
النبوة بعده ،أو اعتقاد عدم صالحية اإلسالم هلذا الزمان ،ونحو ذلك.
ِ
سب اهلل تعاىل ،أو رسوله صىل اهلل عليه
ومن أمثلة الردة بالقولُّ :
وسلم ،أو دين اإلسالم ،أو التنقص واالستخفاف بذلك.
ِ
ومن أمثلة الردة بالعمل :امتهان املصحف بإلقائه يف القاذورات،

وسجود العبادة للصنم ،ونحو ذلك.
((( منهاج الطالبني ص (.)293
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و َمن صدر عنه يش ٌء ِمن موجبات الكفر بالقول أو الفعل أو االعتقاد

فال ُيكم بكفره ور ّدته إال بعد نظر أهل العلم املختصني يف حقيقة ما وقع
فيه ،وحال مرتكبها ،والتأكد ِمن توفر رشوط التكفري وانتفاء موانعه.
وإقام ُة حدِّ الر َّدة عليه ِمن اختصاص احلاكم ونوابه ،فليس لغري

احلكام والقضاة أن حيكموا به ،قال برهان الدين ابن مفلح يف «املبدع»
اإلمام أو نائ ُبه) ُحرا كان أو عبدً ا ،يف ِ
قول
ً
عن املرتد (« :وال َيقتل ُه ّإل ِ ُ
عا ّم ِة العلامء»(.)1
لتعذر القيام بذلك ،أو خت ُّل ِ
حكم بر َّدته ُّ
ف بعض الرشوط
و َمن مل يصدر
ٌ
فإن مرتكبها عىل ٍ
أو املوانع ّ
كافرا يف احلقيقة.
خطر عظي ٍم ،وقد يكون ً
كل ٍ
ٍ
ٍ
والواجب عىل املسلم أن حيفظ لسانه ِمن ِّ
وباطل،
منكر
قول
ُ

سبب هالكه وعذابه،
وخاص ًة ما يوهم الكفر باهلل العظيم  ،فقد يكون
َ

والعياذ باهلل ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنهّ :
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
ِ
قالَّ :
يتبي ما فيها ،هيوي هبا يف النّار أبعدَ ما
(إن العبدَ ليتك ّلم بالكلمة ،ما ّ
بني املرشق واملغرب) (.)2
و َمن وقع يف يشء ِمن ذلك فليبادر إىل التوبة هلل تعاىل.

ثان ًياً :إذا كان أحدُ املتقدِّ َمني للزواج مرتدًّ ا عن اإلسالم فال جيوز عقدُ

((( املبدع يف شرح املقنع (.)482/7
((( أخرجه البخاري ( ،100/8برقم  ،)6477ومسلم ( ،2290/4برقم .)2988
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النكاح فهو ٌ
أثر له يف يشء ِمن األحكام باتفاق
نكاحه ،وإذا ُعقد
ُ
باطل ال َ

العلامء.

قال تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [املمتحنة.]10:

قال اجلويني يف «هناية املطلب»« :املرتدّ ال ينكح أبدً ا مسلم ًة...

واملرتد ُة ال ينكحها أحدٌ »(.)1

الكفر ً
قول أو ً
كفرا يف
و َمن وقع منه ما حيتمل
فعل -وإن مل يكن ً
َ
زوج حتى يتوب وينخلع ِمن
احلقيقة أو مل ُيكم بكفره -فال
ّ
يستحق أن ُي ّ
هذا املنكر الشنيع؛ ألنه عىل ٍ
كفؤا للصالح.
خطر من الكفر ،وليس ً
ترضون دينَه وخل َقه
قال صىل اهلل عليه وسلم( :إِذا جاءكم َمن َ

فأنكحوه) (.)2

كمه صىل اهلل
قال ابن القيم فقال يف «زاد املعاد»« :فالذي يقتضيه ُح ُ

اعتبار الكفاءة يف الدّ ين ً
أصل وكامالً ،فال تُزوج مسلم ٌة
عليه وسلم
ُ
بكافر ،وال عفيف ٌة بفاجر»(.)3
والرد َة عن اإلسالم،
ثال ًثاً :إذا صدر ِمن أحد الزوجني ما يوجب
الكفر ِّ
َ
فال خيلو ِمن حالني:
((( هناية املطلب (.)369/12
((( أخرجه الرتمذي ( ،386/2برقم  ،)1085وقال :حديث حسن غريب.
((( زاد املعاد (.)145/5
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ٍ
وحينئذ
 -1أن يصدر هذا الكفر بعد عقد النّكاح وقبل الدخول،

فإن العقد ينفسخ مبارشة ،وال ُّ
ّ
حتل العرشة بينهام إال بعد العودة لإلسالم
وبع ِ
قد ٍ
نكاح جديد.
َ
قال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :إذا ارتدّ أحدُ الزوجني قبل

الدخول :انفسخ النكاح يف قول عامة أهل العلم»(.)1
وال بدّ ِمن تثبيت ذلك يف املحكمة إن كان يف دولة مسلمة ،أو املراكز
اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية ،وال تتزوج املرأ ُة ً
رجل آخر إال بعد

صدور حك ٍم بفسخ نكاحها.

فرق
 -2أن يصدر
الكفر بعد عقد النكاح والدخول ،ففي هذه احلال ُي َّ
ُ

بينهام ،ويكون العقد موقو ًفا حتى تتبني حاله:

 فإن عاد املرتدُّ منهام لإلسالم قبل انتهاء العدةّ ،فإن عقدَ الزواج عىل

حاله ،وال ُيكم بفسخه.

 وإن انتهت العد ُة قبل توبته وعودته لإلسالمّ ،فإن العقدَ مفسوخ،

وال ّ
حيل له أن يرجع لآلخر إال بعد توبته ،وبعقد نكاح جديد.

الزوج بعد الوطء حيل
قال اإلمام الشافعي يف «األم»« :فإن ارتدّ
ُ

بينه وبني الزوجة ،فإن انقضت عدّ ُتا قبل أن يرجع الزوج إىل اإلسالم

انفسخ النكاح ،وإن ارتدّ ت املرأ ُة أو ارتدّ ا مجي ًعا أو أحدُ مها بعد اآلخر
((( املغين (.)173/7
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مسلمني فسختها،
فهكذا أ ْن ُظ ُر أبدً ا إىل العدة :فإن انقضت قبل أن يصريا
َ

وإذا أسلام قبل أن تنقيض العدة فهي ثابتة»(.)1
أن العقد ينفسخ مبارشة بمجر ِد الر ِ
ِ
ومن أهل العلم َمن ذكر ّ
دة مطلق ًا،
ّ ّ

سواء قبل الدخول أو بعده ،رجع يف العدة أو مل يرجع؛ لذا ينبغي أن
يكون اإلنسان عىل حذر شديد يف هذا األمر اخلطري.
ِ
بالردة:
راب ًعا :من آثار فسخ النّكاح ّ

ّ -1
أن هذا الفسخ ال ُيعدّ طال ًقا عند مجهور الفقهاء ،فإذا عاد الزوجان
إىل بعضهام بعقد نكاح جديد ،مل ُيسب عليهام –هبذه الردة -يشء ِمن

الطالق.

ٍ
قال اإلمام الشافعي يف «األم»« :والبينون ُة ٌ
طالق ،وإن رجع
فسخ بال

إىل اإلسالم فخطبها مل يكن هذا طال ًقا»(.)2

مهرها ً
-2إذا كانت الردة بعد الدخولّ :
كامل سواء
فإن املرأ َة
ُّ
تستحق َ

ّ
كانت هي املرتدة أو الرجل؛ ّ
استحل منها.
ألن استحقاق املهر ثبت بام
وأما قبل الدخول:

فإن كانت املرأة هي املرتدّ ة :فال مهر هلا؛ ّ
َ
الفسخ حصل بسببها.
ألن

وإن كان الرجل هو املرتدّ فيلزمه نصف املهر.
((( األم للشافعي (.)52/5
((( األم للشافعي (.)167/7
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قال يف «خمترص القدوري»« :فإن كان الزوج هو املرتدَّ وقد دخل هبا:

نصف املهر.
فلها كامل املهر ،وإن كان مل يدخل هبا فلها
ُ

مهر هلا ،وإن
وإن كانت املرأة هي املرتدّ ة :فإن كان قبل الدُّ خول فال َ

الردة بعد الدّ خول فلها املهر»(.)1
كانت ّ

الرد ُة فال خيلو ِمن حالني:
خامساًَ :من صدرت منه ّ
ً

األوىل :أن يعلن الرد َة عن اإلسالم رصاح ًة ،باعتناقه اإلحلاد ،أو حتوله

إىل ٍ
دين آخرّ ،
فإن نكاحه ينفسخ وفق التفصيل السابق ذكره (بالتفريق بني
حكم الردة قبل الدخول وبعده ،والتوبة يف العدة أو بعدها).

النكاح ابتدا ًء ،فكذا تنافيه
قال الزيلعي يف تبيني احلقائق« :الر ّد ُة تنايف
َ

بقا ًء ،وهلذا ال ُيتاج فيه إىل حكم احلاكم»(.)2

وينبغي عىل املرأة مراجعة املحكمة لتثبيت فسخ النكاح.
الثانية :أن يصدر منه يش ٌء ِمن األقوال واألفعال الكفرية مع ادعائه

اإلسالم.

ففي هذه احلال ال ُيكم بفسخ النكاح إال بعد رفع أمره للقضاء
وخلوه ِمن
الرشعي للنظر يف حاله ،والتأكد ِمن حت ّقق وقوعه يف الكفر،
ّ
حمم ٌل يمنع ِمن تكفريه ،أو له فيه
األعذار واملوانع ،فقد يكون ملا صدر منه َ

((( خمتصر القدوري ص (.)150
((( تبيني احلقائق (.)175/2
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شبهة وعذر ،أو يف احلكم بكفره خالف بني العلامء.

فإذا حكم القايض الرشعي بردته فإن النكاح ينفسخ وفق التفصيل

السابق.

وأخريا:
ً

فالواجب عىل الزوجني أن يتقيا اهلل تعاىل ،وإذا صدر ِمن أحدمها
ُ

ما حيتمل الردة فيجب عىل اآلخر النصح والدعوة باحلكمة واملوعظة
احلسنة إىل التوبة والرتاجع عام بدر منه ،فإن مل يرجع فال جيوز االستمرار

باملعارشة بينهام؛ الحتامل وقوعه يف الكفر ،وتنبغي املسارعة إىل عرض
األمر عىل القضاء للفصل يف املوضوع ،قال تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﭼ [املمتحنة]10 :

قال الطربي« :يقول :ال املؤمنات ٌّ
حل للكفار ،وال الكفار حي ّلون

للمؤمنات»(.)1

للتمسك بدينه،
نسأل اهللَ أن ير ّد املسلمني إليه ر ًدا مجيالً ،ويوفقهم
ّ
ِ
الرش وأهله .
ويث ّبتهم عليه ،وجينبهم الفتن والشبهات ،ويس ّلمهم من ّ
واهلل أعلم.

((( تفسري الطربي (.)327/23
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حكم قتل من اغتصب مسلمة يف بالد
السؤال:

الكفر؟(.)1

هل جيوز قتل كافر يف بالده اغتصب مسلمة تعيش يف بالده
(للدراسة) حيث اقتحم بيتها واغتصبها؟؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  10مجادى األول 1439هـ ،املوافق  2018/1/27م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)89
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اجلواب:احلمدُ هلل ،والصال ُة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
ٍ
بسوء يف عرضها
فاملرشوع للمرأة املسلمة حيث كانت إذا أرادها أحدٌ

فحق الدفاع عن النفس ِمن احلقوق
أن تدافع عن نفسها بام تستطيع؛ ُّ
التي ُفطرت عليها النفوس ،ونزلت هبا الرشائع الساموية ،واتفقت عليها

القوانني الدولية ،وعىل َمن يقدر عىل إغاثتها ومحايتها أن يقوم بذلك بام
يدفع عنها السوء.

فإذا وقع االعتداء واالغتصاب للمرأة ومل تقدر عىل دفعه فهي
يتوجه عليها الصرب عىل ما وقع عليها ِمن
معذورة ،وال إثم عليها ،بل ّ

مصيبة.

ثم إن عىل املعتدى عليها رفع دعوى عىل اجلاين يف حماكم الدولة التي

تقيم هبا الستيفاء ما يمكن من حقوق ،وإيقاع ما يمكن من عقوبة وردع
عىل اجلاين ،ويمكن أن يكون ذلك بمعونة وتنسيق مع املراكز اإلسالمية
يف تلك البالد ،ومن املعروف أن قوانني الدول غري اإلسالمية تتشدد يف

عقوبة حاالت االغتصاب ،وتعاقب عليها بأنواع خمتلفة من العقوبة.
ِ
املغتصب من قبل األفراد أو اجلاليات
وأ ّما اإلقدام عىل قتل املعتدي
اإلسالمية فال يسوغ؛ ألن إقامة هذه األمور من اختصاص احلاكم ،وملا
يس ّببه ذلك ِمن الفوىض ،وإثارة الناس ضد املسلمني ،وما يتبع ذلك ِمن
فتن ومفاسد عظيمة.
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وللمزيد حول أحكام االغتصاب والتعامل مع املرأة التي تتعرض

لالغتصاب ينظر الفتوى رقم ( :)12ماذا يرتتب عىل اغتصاب

العفيفات؟(.)1

واهلل أعلم.

((( فتوى رقم ،)12( :يف اجلزء.)1( :
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حكم االستفادة من أسالك االتصاالت
السؤال:

غري الفعالة؟(.)1

هل جيوز أخذ أسالك (كيابل) االتصاالت غري الفعالة

وبيعها؟

((( صدرت بتاريخ :االثنني  12مجادى األول 1439هـ ،املوافق
2018/1/29م ،ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)90
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
فإن أسالك االتصاالت وكابالهتا مما له ثمن ٍ
ّ
غال ،وليست مما يتسامح

الناس فيها عادةً ،وغال ًبا ما تقوم الرشكات واملؤسسات عند التوقف عن
تشغيلها ببيعها أو إعادة تصنيعها وتأهيلها؛ لتنتفع هبا يف مشاريع أخرى،
فتو ُّقف اجلهة املشغلة هلا عن االنتفاع هبا بسبب الظروف احلالية ال يعني

انقطاع االنتفاع هبا ،أو ذهاب ملكيتها وثمنها ،بل املتوقع تأهيلها بعد

استتباب األمن وعودة احلياة لطبيعتها بام يعود نفعه لعموم الناس.

وعىل هذا :فال جيوز نزع هذه األسالك من األرض أو األعمدة وبيعها

أو االستفادة منها بأي وجه من الوجوه سواء كانت تابعة للمصالح
واجلهات العامة ،أو كانت راجعة لرشكات ومؤسسات خاصة؛ ألهنا

حق لعموم الناس إن كانت من األموال العامة أو باقية عىل ملك
ٌّ

صاحبها إن كانت من املؤسسات والرشكات اخلاصة ،فاالعتدا ُء عليها

ٌ
حق.
أخذ ألموال الناس بالباطل ودون ٍّ

وما كان من هذه األسالك واألجهزة تعود ملكيته ألزالم النظام:

فال جيوز االعتداء عليه ،ال حلرمة أمواهلم بل ألن منفعتَها لعامة
الناس ،ويف حال االستيالء عليها فهي يف حكم األموال العامة التي

ال جيوز الترصف فيها أو االعتداء عليها.

لكن إن كانت هذه األسالك مستخرجة ِمن أماكنها ،ومرمية يف أماكن
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النفايات بام يدل عىل استغناء مالكها عنها ،وانقطاع رغبته يف االنتفاع هبا:

تصور يف اليشء
فال مانع حينئذ من حيازهتا ،واالستفادة منها ،وهذا إنّام ُي ّ
القليل التافه.

وملزيد من الفائدة ينظر:

الفتوى رقم ( :)18حكم األموال التي يغنمها الثوار يف سورية(.)1

والفتوى رقم ( :)46حكم االستيالء عىل األموال العامة وآبار النفط

وإدارهتا(.)2

واهلل أعلم.

((( فتوى رقم ،)18( :يف اجلزء.)1( :
((( فتوى رقم ،)46( :يف اجلزء.)1( :
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أحكام القنوت يف النوازل؟(.)1

السؤال:

أهم أحكام قنوت النوازل يف الصلوات؟ وهل يُشرع
ما هي ُّ
القنوت للمستضعفني يف سورية رغم مرور سنو ٍ
ات على
الثورة؟

((( صدرت بتاريخ :الثالاثء  27مجادى األول 1439هـ ،املوافق
2018/2/13م ،ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)91
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اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه و َمن

وااله ،أ ّما بعد:

فقد رشع اهلل تعاىل القنوت يف الصلوات إذا نزل باملسلمني نازلة،

واشتدت هبم املحن؛ ترض ًعا إىل اهلل تعاىل أن يرفعها ،إىل أن تزول ،وفيام

أهم أحكامه:
ييل بيان ّ

أوالًُ :يستحب للمسلمني عند نزول نازلة ِمن الشدائد واملحن ِمن

عدو ،أو اخلوف منه ،أو وقوع بعضهم يف األرس ،أو تس ُّلط حاك ٍم
حضور ٍّ
ظاملٍ عليهم :أن يقنتوا يف الصلوات لرفع هذه النازلة ،فقد ثبت ّ
أن النبي
شهرا عىل َ
قبائل ِمن العرب غدروا
صىل اهلل عليه وسلم قنت بأصحابه ً
بسبعني ِمن أصحابه ريض اهلل عنهم وقتلوهم ،فعن أنس بن مالك ريض
شهرا يدعو عىل ِر ْعل
اهلل عنه أنه قال( :قنت النبي صىل اهلل عليه وسلم ً
و َذكْوان)(.)1

قال ابن تيمية« :فيكون القنوت مسنونًا عند النوازل وهذا القول هو

الذي عليه فقهاء أهل احلديث ،وهو املأثور عن اخللفاء الراشدين ريض

اهلل عنهم»(.)2

((( أخرجه البخاري ( ،26/2برقم  )1003واللفظ له ،ومسلم ( ،468/1برقم .)677
((( جمموع الفتاوى (.)108/23
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ثان ًياًُ :يرشع القنوت عند النوازل يف مجيع الصلوات املفروضة ،فقد

ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قنت يف النوازل يف الصلوات اخلمس

ك ِّلها ،فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال( :قنت رسول اهلل صىل اهلل عليه
شهرا ُمتتاب ًعا يف الظهر والعرص واملغرب والعشاء وصالة الصبح
وسلم ً

يف دبر ِّ
كل صالة.)1()..

قال النووي يف «رشح مسلم»« :الصحيح املشهور أنه إن نزلت نازل ٌة
ٍ
ورضر ظاهر يف املسلمني ونحو ذلك :قنتوا
كعدو وقحط ووباء وعطش
يف مجيع الصلوات املكتوبة»(.)2

ولكن أكثر قنوته صىل اهلل عليه وسلم كان يف صالة الفجر ،قال ابن

وتركَه عند
القيم يف «زاد املعاد»« :كان هديه القنوت يف النوازل خاصةْ ،

خيصه بالفجر ،بل كان أكثر قنوته فيها»(.)3
عدمها ،ومل يكن ُّ

وال ُيقنت يف النوافل لعدم ورود ذلك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم،
ٍ
ِ
يشء
املكتوبات فال ُيقن َُت يف
غري
قال النووي يف «املجموع»« :وأما ُ

((( أخرجه أبو داود ( ،68/2برقم  ،)1443وأمحد ( ،475/4برقم .)2746
((( شرح صحيح مسلم للنووي (.)176/5
((( زاد املعاد (.)264/1
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منه َّن»(.)1

وذهب أكثر العلامء إىل أنه ال ُيقنت يف صالة اجلمعة ،اكتفا ًء بالدعاء

يف اخلطبة ،وألنه مل يرد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قنت فيها ،قال
ابن عبد الرب يف «االستذكار»« :وليس عن أحد ِمن الصحابة أنه قنت يف
اجلمعة»(.)2

وقال البهويت يف «رشح منتهى اإلرادات»...« :القنوت (فيام عدا
اجلمعة) ِمن الصلوات لرفع تلك النازلة ،وأ ّما اجلمعة فيكفي الدّ عاء يف
اخلطبة»(.)3

ثال ًثا :قنوت النوازل إنام يكون يف الركعة األخرية ،وجيوز أن يكون قبل

الركوع أو بعد الرفع من الركوع ،فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال:

شهرا ُمتتاب ًعا يف الظهر والعرص
(قنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ً
واملغرب والعشاء وصالة الصبح يف دبر ِّ
كل صالة إذا قال (سمع اهلل ملن
محده) ِمن الركعة اآلخرة.)4()...
وعن عبد الرمحن بن أبزى قال( :صليت خلف عمر بن اخلطاب

((( اجملموع للنووي (.)494/3
((( االستذكار (.)293/2
((( شرح منتهى اإلرادات (.)242/1
((( أخرجه أبو داود ( ،68/2برقم  ،)1443وأمحد ( ،475/4برقم .)2746
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ريض اهلل عنه صالة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع :اللهم

إياك نعبد.)1( )...

فاألمر يف هذا واسع ،ولذلك َّبوب البخاري بقوله« :باب القنوت
ُ

قبل الركوع وبعده» ،وإن كانت أحاديث القنوت بعد الرفع أكثر ،فهو
أوىل ،قال البيهقي يف «السنن الكربى»« :ورواة القنوت بعد الركوع أكثر
وأحفظ ،فهو أوىل وعىل هذا درج اخللفاء الراشدون ريض اهلل عنهم يف

أشهر الروايات عنهم وأكثرها»(.)2
راب ًعاًِ :من السنن يف دعاء القنوت:

يسريا ليس فيه إطال ٌة وال تك ّلف،
 -1أن يكون مناس ًبا للمقام،
ً
معني للقنوت ،وإنّام ُيدعى بام ُيناسب املقام ،عن حممد
وال يوجد دعا ٌء
ٌ

بن سريين ،قال :سئل أنس بن مالك ريض اهلل عنه :أقنت النبي صىل اهلل

قنت قبل الركوع؟ قال:
عليه وسلم يف الصبح؟ قال :نعم ،فقيل لهَ :أو َ
«بعد الركوع يسري ًا»(.)3

قال املباركفوري يف «مرعاة املفاتيح»« :واعلم أنه مل يثبت يف الدعاء

يف قنوت النازلة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وال عن السلف واخللف
((( أخرجه البيهقي ( ،299/2برقم .)3144
((( السنن الكربى للبيهقي (.)295/2
((( أخرجه البخاري ( ،26/2برقم  ،)1001ومسلم ( ،468/1برقم .)677
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دعا ٌء خمصوص متعني»(.)1

قال ابن تيمية« :وينبغي للقانت أن يدعو عند ِّ
كل نازلة بالدعاء
سمى َمن يدعو هلم ِمن املؤمنني و َمن يدعو
املناسب لتلك النازلة ،وإذا َّ
عليهم ِمن الكافرين املحاربني كان ذلك حسنًا»(.)2
قنوت النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ ف ُيدعى
و ُيستحسن أن حياكى
ُ

بأدعية النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ لكوهنا أمجع وأبلغ ،مع تغيري األسامء
بام يناسب النازلة؛ كأن ُيقال :اللهم أنج املستضعفني ِمن املؤمنني يف بالد

الشام ،اللهم اشدُ د وطأتك عىل النظام وأعوانه ،واجعلها سنني كسني
يوسف ،ونحو ذلك ِمن األدعية.
 -2يس ُّن جهر اإلمام بالقنوت ليؤ ّمن املصلون عليه ،حلديث أيب
َ
هريرة ريض اهلل عنهّ :
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا أراد
(أن

أن يدعو عىل أحد أو يدعو ألحد ،قنت بعد الركوع ،فربام قال« :إذا قال:

سمع اهلل ملن محده ،اللهم ربنا لك احلمد اللهم أنج الوليد بن الوليد،
وسلمة بن هشام ،وعياش بن أيب ربيعة ،اللهم اشدد وطأتك عىل مرض،

واجعلها سنني كسني يوسف» جيهر بذلك)(.)3
((( مرعاة املفاتيح (.)302/4
((( جمموع الفتاوى (.)271/22
((( أخرجه البخاري ( ،38/6برقم .)4560
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وقال احلافظ ابن حجر يف «الفتح»« :وظهر يل ّ
أن احلكمة يف جعل

قنوت النازلة يف االعتدال دون السجود مع ّ
أن السجود مظنة اإلجابة
(أقرب ما يكون العبد ِمن ربه وهو ساجد) وثبوت األمر
كام ثبت
ُ
بالدعاء فيه ّ
أن املطلوب ِمن قنوت النازلة أن يشارك املأموم اإلما َم يف
ِ
ثم اتفقوا عىل أنه جيهر به»(.)1
الدعاء ولو بالتأمني ،ومن َّ
 -3يسن تأمني املأموم عىل دعاء اإلمام يف قنوت النازلة ،حلديث

ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قنوت النبي صىل اهلل عليه وسلم وفيه:
( ...يدعو عىل أحياء ِمن بني سليم عىل ِرعل و َذكوان و ُعصية ،و ُي َؤ ِّمن
َمن خلفه)(.)2

رفع اليدين يف دعاء القنوت ،حلديث أنس ريض اهلل عنه
 -4يس ُّن ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجد عىل ٍ
َ
يشء ُّ
قط،
رأيت
قال...( :فام
ُ
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ك ّلام ّ
صل
رأيت
َو ْجدَ ه عليهم( ،)3فلقد
ُ
الغداة رفع يديه فدعا عليهم)(.)4

(صليت خلف عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
وعن أيب رافع قال:
ُ

((( فتح الباري (.)491/2
((( أخرجه أبو داود ( ،68/2برقم  ،)1443وأمحد ( ،475/4برقم .)2746
((( املراد ش ّدةُ حزنِه عليهم .ينظر :املصباح املنري (.)648/2
((( أخرجه أمحد ( ،393/19برقم  ،)12402وقال النووي" :أخرجه البيهقي إبسناد
له صحيح أو حسن".
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فقنت بعد الركوع ،ورفع يديه ،وجهر بالدعاء)(.)1

خامسا :يرشع دعا ُء القنوت عند نزول النازلة إىل أن يكشفها اهلل
ً

سبحانه وتعاىل ،قال املاوردي يف «احلاوي الكبري»« :وكذلك إن نزلت
باملسلمني نازلة  ...فال بأس أن يقنت اإلمام يف سائر الصلوات حتى

يكشفها اهلل تعاىل»(.)2

ومر عليها سنوات ،فيبقى القنوت
فإن طالت النازلة ومل ترفعّ ،

مرشو ًعا ،وجيوز له أن يرتك القنوت يف بعض األوقات كهدوء النازلة،
أو أوقات اهلُدن ونحو ذلك ،لكن يتأكد القنوت عند جتدد النازلة،

كاشتداد املعارك ،أو شدّ ة القصف ،أو ازدياد الضحايا بالقتل أو األرس؛
ِ
وجود النازلة ،والقاعد ُة ّ
ّ
احلكم يدور
أن
مرشوع لع ّل ِة
ألن دعاء القنوت
ٌ
َ

مع ع ّلته وجو ًدا وعدم ًا ،فام دام ّ
يستمر حتى
أن النازل َة موجودة فالقنوت
ّ
يزول العارض وترتفع النازلة ،فإذا زالت الع ّلة وارتفعت النازلة ترك

القنوت.

قال الزركيش يف تشنيف املسامع« :فاألحكام الرشعية نوعان....:

الثاين :نوع مع َّل ٌق عىل األسباب ،وهي األحكام التي ثبتت رش ًعا معلق ًة
ِ
فاحلكم يدور
بتغي األسباب،
ُ
عىل أسباهبا ،فهذا النوع من األحكام يتغري ُّ
((( أخرجه البيهقي ( ،300/2برقم  ،)3150وقال" :هذا عن عمر صحيح".
((( احلاوي الكبري (.)152/2
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مع ع ّلته وجو ًدا وعد ًما فيتغري بتغري العلة»(.)1

وقال ابن القيم يف «إعالم املوقعني»« :احلكم يدور مع علته وسببه

حكم بسبب أو علة زال ذلك
وجو ًدا وعد ًما  ،وهلذا إذا ع َّلق الشارع
ً
احلكم بزواهلام»(.)2

وقد ذكر العلامء ّ
أن القنوت إنام ينقيض بارتفاع النازلة:

«فالقنوت -إذا نابت املسلمني نائب ٌة،
قال الطربي يف «هتذيب اآلثار»:
ُ

أو نزلت هبم نازلة  ،...إىل أن يكشف اهلل عنهم النازلة التي نزلت ،إما
بعدوهم الذي كان ِمن ِق َب ِلهم النازلة ،وإما بدخوهلم يف اإلسالم
بالظفر
ِّ

 ،أو باستسالمهم للمسلمني  ،أو بغري ذلك من األمور التي يكون هبا
ِ
مكروه ما نزل هبم -سنّ ٌة حسن ٌة ،وإن كانت النائبة
الفرج للمسلمني ِمن
والنازلة سب ًبا غري ذلك فإىل أن يزول ذلك عنهم»(.)3

شهرا فليس مقصو ًدا منه
وأما قنوت النبي صىل اهلل عليه وسلم ً
التحديد ؛ ّ
ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم ترك القنوت ََّلا زال سببه،

وذلك بقدوم َمن قنت هلم ونجاهتم ،كام ُّ
يدل عىل ذلك حديث أيب هريرة
ريض اهلل عنه( :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قنت بعد الركعة يف صالة

((( تشنيف املسامع (.)54/3
((( إعالم املوقعني (.)528/5
((( هتذيب اآلاثر (.)385/1
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شهر ًا ،إذا قال :سمع اهلل ملن محده ،يقول يف قنوته :اللهم أنج الوليد بن

نج
نج عياش بن أيب ربيعة ،اللهم ِّ
الوليد ،اللهم ن َِّج سلمة بن هشام ،اللهم ِّ
املستضعفني ِمن املؤمنني ،اللهم اشدد وطأتك عىل مرض ،اللهم اجعلها
عليهم سنني كسني يوسف) .قال أبو هريرة« :ثم رأيت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ترك الدعاء بعدُ  ،فقلتُ :أرى رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم قد ترك الدعاء هلم ،قال :فقيل :وما تراهم قد قدموا)(.)1

قال ابن القيم يف «زاد املعاد»« :إنام قنت عند النوازل للدعاء لقو ٍم،
وللدعاء عىل آخرين ،ثم تركه ملا قدم َمن دعا هلم ،وخت ّلصوا ِمن األرس،
وأسلم َمن دعا عليهم وجاؤوا تائبني ،فكان قنوته لعارض ،فلام زال ترك

القنوت»(.)2

ختام ًا :ينبغي التنبه إىل أمهية الدعاء يف نرصة األمة اإلسالمية ،فالنرص

ليس بالكثرة العددية وال بالقوة املادية ،بل النرص منحة ربانية هيبها اهلل
سبحانه تعاىل ملن شاء ِمن عباده ،غري أنه ال جيوز لألمة أن تقترص عىل
الدعاء فقط يف نرصة قضاياها ،والوقوف عند هذا القدر ِمن طاعة اهلل،
بل البدّ ِمن األخذ بسائر األسباب املمكنة الستعادة حقوق املسلمني عند

القدرة ،أو اإلعداد الستعادهتا ،قال تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

((( أخرجه مسلم ( ،467/1برقم .)675
((( زاد املعاد (.)264/1
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [األنفال.]60 :

نسأل اهلل تعاىل أن يكشف عنا البالء وعن مجيع بالد املسلمني ،وأن
يؤيدنا ٍ
بنرص ِمن عنده إنه سميع قريب جميب.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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حكم زواج االبن من مال أبيه
السؤال:

املفقود؟(.)1

ِ
علم أنه
هل جيوز البن املفقود أن يتزوج من مال أبيه؟ ً
ال يملك َ
املال الكايف للزواج.

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  19مجادى اآلخر 1439هـ ،املوافق
2018/3/7م ،ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)93
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ُ
فاألصل بقاء حياة املفقود ،وبقاء ماله عىل ملكه ،وهذا ال يمنع ِمن

أخذ النفقات الواجبة منه ،وهذا تفصيل ذلك:

ُ
األصل يف املفقود بقا ُء احلياة حتى يثبت عكس ذلك ،وعليه
أوالً:
حق لهٍ ،
الترصف فيه حتى
باق عىل ِملكه جيب احلفاظ عليه وعدم
فام ُله ٌّ
ُّ
قضائي بوفاته.
حكم
يتبي حا ُله ،أو يصدر
ٌّ
ٌ
ّ
تبي حال الزوج املفقود :جيوز لزوجة املفقود وأبنائه
ويف أثناء انتظار ُّ
أن ينفقوا عىل أنفسهم ِمن ماله الذي تركه النفقات الرشعية الواجبة يف
ماله ِمن مطعم ومأكل وملبس وعالج ونحو ذلك باملعروف من غري
إرساف وال تبذير.

حمتاجا للزواج ،وال يملك املال الكايف لذلك،
ثان ًيا :إذا كان االبن
ً

مقتدرا فيجب عليه أن يزوجه؛ ّ
ألن ذلك يدخل يف النفقة
وكان أبوه
ً

األب مفقو ًدا ،واحتاج االبن للزواج ،وكان مال
الواجبة عليه ،فإذا كان ُ
املفقود حيتمل ذلك ،وال جيحف بنفقة الطعام والرشاب واللباس لألرسة
يتزوج ِمن مال أبيه باملعروف ،ويقترص يف النفقات قدر
فيجوز لالبن أن ّ
املستطاع.

تبي بعد ذلك أن األب املفقود كان م ّيتًا قبل أخذ االبن ِمن
ثال ًثا :إذا َّ
حق جلميع
ماله للزواج فيكون ما أخذه االبن ِمن تركة امليت ،وهي ٌ
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الورثة ،ف ُيحسب ما أخذه االبن ِمن مال أبيه املفقود :فإذا كان أكثر ِمن

القدر الزائد عن ح ّقه،
نصيبه من املرياث فيجب عليه أن يؤ ّدي إىل الورثة
َ
وإن كان َّ
أقل فيأخذ بقية نصيبِه ِمن الرتكة.
وللمزيد من التفاصيل حول أحكام املفقود والغائب ينظر الفتوى

رقم ( :)59أحكام زوجة الغائب واملفقود(.)1
واهلل أعلم.

((( فتوى رقم ،)59( :يف اجلزء.)2( :
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أحكام (تضمني) األرايض الزراعية؟(.)1

السؤال:

ما حكم ما يتعامل به الناس يف سورية وغريها ِمن تضمني

األرايض والزروع واملحاصيل الزراعية؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  16شعبان 1439هـ ،املوافق 2018/5/2م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)110
112

الجـزء الثالث

اجلواب :احلمدُ هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله

وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
ّ
فإن ِمن املعامالت املالية الشائعة بني الناس يف سورية ما يعرف

تتضمن تأجري األرض للزراعة،
بـ«تضمني األرض» ،وهي معاملة
ّ
أو إعطاء املحصول الزراعي ملن يعتني به لقاء أجرة معلومة أو جزء ِمن
ٍ
ٍ
كثرية ،منها ما هو مباح ومنها ما
صور
الثمر ،وتشتمل هذه املعاملة عىل

هو حمرم ،وفيام ييل تفصيل ذلك.
أوالًِ :من الصور املباحة لتضمني األرايض:

 -1تأجري األرض الزراعية اخلالية (ال ُبور أو البيضاء) ملن يريد أن

موسم زراع ًيا أو عدّ ة
يزرعها أو يغرسها ويعتني هبا مدّ ًة معين ًة قد تكون
ً
سنوات ،مقابل أجرة حمدّ دة معلومة ِمن النقود أو غريها ،ثم تعاد األرض
لصاحبها بعد انتهاء مدة العقد.

قال ابن املنذر« :أمجع عوا ّم أهل العلم عىل ّ
أن اكرتاء األرض -يعني

استئجارها -وقتًا معلوم ًا :جائز»(.)1

 -2أن يدفع األرض اخلالية ملن يزرعها ويقوم عليها مد ًة معينة مقابل
نسبة معلومة مشاعة كالنصف أو الثلث أو الربع ِمن احلب أو الزرع

الذي خيرج منها .وتُسمى هذه الصورة عند الفقهاء باملزارعة.
((( اإلشراف البن املنذر (.)263/6
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ِ
صالحه بمبلغ نقدي
وبدو
 -3رشاء املحصول الزراعي بعد نضجه
ِّ

ُيدفع ً
مؤج ًل إىل موسم احلصاد.
مقسط ًا ،أو َّ
حال أو َّ

وجيوز للمشرتي إبقاء الثمر عىل الشجر إىل أوان ِ
قطفه عادة ،إال إذا

رشط البائع قط َعه يف احلال.

 -4تضمني األرض املغروسة مع شجرها ملن يعمل هبا سقاي ًة ورعاي ًة
للشجر املوجود مقابل نسبة ِمن املحصول ،إما لسنة او عدة سنوات.
وتُسمى هذه الصورة عند الفقهاء باملساقاة.

روى الشيخان عن ابن عمر ريض اهلل عنهامّ :
«أن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم دفع إىل هيود خيرب َ
وأرضها ،عىل أن يعتملوها ِمن
نخل خيرب
َ

شطر ثمرها»(.)1
أمواهلم ،ولرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُ

وأما ما ُين َفق عىل األرض كثمن البذر وتكاليف احلرث والسقي

واحلصاد  ...ونحو ذلك ُفي َجع فيه إىل ما يتفقان عليه ،وهلام أن يتفقا

عىل أن تكون التكاليف عىل صاحب األرض أو عىل العامل ،كام جيوز أن

تكون بعض هذه التكاليف عىل أحدمها وسائرها عىل اآلخر ،وإذا مل يتم
االتفاق عىل هذه األشياء أو بعضها فاملرجع يف ذلك إىل العرف.
ثان ًياً :من الصور املحرمة يف تضمني األرايض:

 -1دفع األرض اخلالية (البور أو البيضاء) ملن يريد أن يزرعها
((( أخرجه البخاري ( ،190/3برقم  ،)2720ومسلم ( ،1187/3برقم .)1551
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أو يغرسها  ،برشط أن يكون ألحدمها َقدْ ٌر حمدّ د ِمن حمصوهلا كألف كيلو
األرض هذا القدر فال حيصل
مثالً؛ ملا يف ذلك ِمن الغرر ،فقد ال ُترج
ُ
اآلخر عىل يشء ،وقد حيصل له أكثر مما يستحقه بكثري ،ف ُيغبن اآلخر.
ُ

وكذلك ال جيوز أن ُيشرتط ألحدمها حمصول اجلزء الرشقي ِمن
البستان ولآلخر الغريب مثالً ،أو ناحية ِمن األرض ،أو أشجار حمدّ دة؛

فقد يصلح جزء ِمن األرض وال يصلح اجلزء اآلخر ،فيكون أحدمها
غانم واآلخر غارم ًا ،وهذا ينايف القصد ِمن الرشاكة يف اشرتاك الطرفني
ً
يف الربح واخلسارة.

أكثر
روى البخاري عن رافع بن َخديج ريض اهلل عنه قال« :كنا َ

أهل املدينة حقالً ،وكان أحدُ نا ُيكري أرضه ،فيقول :هذه القطعة يل،

وهذه لك ،فربام أخرجت ذه ،ومل خترج ذه ،فنهاهم النبي صىل اهلل عليه

وسلم»(.)1

ٍ
ِ
بيع ِ
ٍ
معينة قبل زراعتها  ،أو بيع حمصول
أرض
وحمصول
ثمر
ُ -2

بيع ملعدوم قد ال يوجد ،وهذا
األرض ألعوام عديدة،
واملنع منه ألنه ٌ
ُ

غرر كبري.
ٌ

بيع املعدوم كالثمرة التي مل
قال أبو إسحاق الشريازي« :وال جيوز ُ

((( أخرجه البخاري ( ،105/3برقم .)2332
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ُتلق»(.)1

وروى مسلم عن جابر بن عبد اهلل قال( :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم عن املحاقلة ،واملزابنة ،واملعاومة)(.)2

قال النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم« :أما النهي عن بيع املعاومة

ثمر الشجرة عامني أو ثالثة أو أكثر ،
وهو بيع السنني ،فمعناه أن يبيع َ
اإلمجاع
فيسمى بيع املعاومة وبيع السنني ،وهو باطل باإلمجاع ،نقل
َ
ّ

بيع معدو ٍم
فيه اب ُن املنذر
بيع غرر؛ ألنه ُ
وغريه؛ هلذه األحاديث ،وألنه ُ
ُ
ٍ
ِ
وجمهول ِ
وغري مملوك للعاقد»(.)3
غري مقدور عىل تسليمه
قال ابن رشد احلفيد« :فجميع العلامء مطبقون عىل منع ذلك ،ألنه ِمن

باب النهي عن بيع ما مل خيلق»(.)4

بيع حمصول األرض الزراعية وثمرها قبل نضجه.
ُ -3

حلديث ابن عمر ريض اهلل عنهام ّ
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم:

((( املهذب للشريازي (.)12/2
((( أخرجه مسلم ( ،1175/3برقم  ،)1536ومعىن احملاقلة واملزابنة بينه الفريوز آابدي
يف القاموس ص ( ،)1274فقال" :املحاقـَلَةُ  :بيع الزرع قبل بدو صالحه أو بيعه يف
ُ
ُسنبله ابحلنطة ،أو املزارعة ابلثلث أو الربع أو أقل أو أكثر ،أو اكرتاءُ األرض ابحلنطة".
الرطب يف رؤوس النخل ابلتمر".
وقال يف ص (" :)1552واملزابنَةُ  :بيع ُّ
ُ
((( شرح صحيح مسلم للنووي (.)193/10
((( بداية اجملتهد (.)168/3
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ِ
(نى عن َبي ِع ال َّث ِ
ُبتاع -أي
الحهاَ ،نى البائ َع َواملـ َ
امر َحتّى َيبدُ َو َص ُ
َ
املشرتي.)1()-

صالحه ،ويكون ذلك بظهور
فال جيوز بيع الزرع أو الثمر ما مل يبدُ
ُ
مبادئ النضج وال ِّطيب يف الثمر والذي ِمن شأنه أم ُن العاهات التي

تصيب الزروع ،وذلك إما بالتلون باللون األمحر واألصفر ونحوه،
أو بتح ّقق ما ُيقصد من الثمر كاحلموضة واحلالوة واالشتداد ونحوه.

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أنه قال( :هنى النبي صىل اهلل
«حتامر
عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى ت ُْش ِقح» فقيل :وما تشقح؟ قال:
ُّ
وتصفار و ُيؤكل منها)(.)2
ُّ

وعن أنس ريض اهلل عنهّ :
(أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عن بيع

احلب حتى يشتدّ )(.)3
العنب حتى يسو ّد ،وعن بيع ِّ

وسبب املنع ما يف هذا البيع من غرر؛ ّ
ألن احتامل فساد الزرع قبل

نضجه احتامل كبري ،إذ قد تأيت آفة من اآلفات كالصقيع أو املرض أو غري
ذلك فيفسد الثمر وال ينضج.

وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه قال« :هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم

((( أخرجه البخاري ( ،77/3برقم  ،)2194ومسلم ( ،1165/3برقم .)1534
((( أخرجه البخاري ( ،77/3برقم .)2196
((( أخرجه أبو داود ( ،253/3برقم  ،)3371والرتمذي ( ،522/3برقم .)1228
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صالحها ،وكان إذا ُسئل عن صالحها قال:
عن بيع الثمرة حتى يبدو
ُ

اه ُت ُه»(.)1
ب َع َ
«حتَّى ت َْذ َه َ
َ
ِ
صور جيوز البيع فيها:
بدو الصالح
و ُيستثنى من عدم جواز البيع قبل ّ
ٌ
كمن يريد أن
أ -إذا اشرتى الثامر والزروع َمن ينتفع هبا عىل حاهلا َ
مرعى للبهائم ترعى فيه وتأكل منه ،أو أراد
يستفيد ِمن الزرع بجعله
ً

الثمر َة عىل حاهلا بقطعها مبارشة قبل نضجها ليستفيد منها بأحد وجوه
االنتفاع من صناعة وغريها ،فهذا جائز بغري خالف.

قال ابن قدامة« :أن يبيعها برشط القطع يف احلال ،فيصح باإلمجاع؛
ّ
ألن املنع إنام كان خو ًفا ِمن تلف الثمرة ،وحدوث العاهة عليها قبل
أخذها»(.)2

وقال ابن رشد احلفيد« :فأما بي ُعها قبل الزهو برشط القطع فال خالف

يف جوازه»(.)3

الثمر تاب ًعا للشجر ،والزرع تاب ًعا لألرض؛ ألنه يثبت تب ًعا
ب -إذا بيع ُ

مغتفرا.
ما يثبت استقالالً ،فيكون الغرر
ً

جاء يف «الرشح الكبري» من كتب احلنابلة« :أن يبيعها مع األصل،

((( أخرجه البخاري ( ،127/2برقم .)1486
((( املغين (.)63/4
((( بداية اجملتهد (.)168/3
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فيجوز باإلمجاع»(.)1

ّ
ويدل ذلك حديث ابن عمر ريض اهلل عنهامَ ( :من ابتاع ً
نخل بعد أن

تؤ َّبر -أي ُت ّل َّقح -فثمرهتا للذي باعها ،إال أن يشرتط املبتاع)( .)2و ُيفهم
فثمرتا للمشرتي ،مما ُّ
أن َمن باع ً
منه ّ
يدل عىل جواز
نخل قبل أن تؤ ّبر
ُ

بيعها يف هذه الصورة.

والزرع ملالك األرض.
الثمر ملالك الشجر،
ُ
ج -إذا بيع ُ

قال ابن قدامة  « :نحو أن تكون للبائع وال يشرتطها املبتاع ،فيبيعها له

يصح
بعد ذلك ،أو يويص لرجل بثمرة نخلته ،فيبيعها لورثة املويص،..
ُّ

فيصح ،كام لو اشرتامها
البيع..؛ ألنه جيتمع األصل والثمرة للمشرتي،
ُّ

مع ًا .وألنه إذا باعها ملالك األصل حصل التسليم إىل املشرتي عىل

فصح كبيعها مع أصلها»(.)3
الكامل؛ لكونه مالكًا ألصوهلا وقرارها،
ّ
ويف اخلتام:

قرسا  ،بام
نذكّر اإلخوة يف املناطق املحررة التي يفد إليها
ّ
املهجرون ً

أرضا خصب ًة ال يستفيد
ورد من النصوص الرشعية يف حث َمن يملك ً

منها عىل منحها إلخوانه لالستفادة منها وزراعتها ،واحتساب األجر
((( الشرح الكبري (.)217/4
((( أخرجه البخاري ( ،115/3برقم  ،)2379ومسلم ( ،1173/3برقم .)1543
((( املغين (.)64/4
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واملثوبة عند اهلل.

ٍ
ُ
ضني
لرجال
عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال :كان
فضول َأر َ

ِمن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلمَ ( :من كانت له ُ
فضل أرض فليزرعها ،أو ليمنحها أخاه ،فإن
أبى فلي ِ
مسك أرضه)(.)1
ُ
وروى مسلم عن ابن عباس ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال( :من

خري)(.)2
كانت له أرض فإنه أن
َ
يمنحها أخاه ٌ

واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

((( أخرجه البخاري ( ،107/3برقم  ،)2340ومسلم ( ،1176/3برقم .)1536
((( أخرجه مسلم ( ،1185/3برقم .)1550
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ما حكم الرتخص برخص السفر

جرين وأهل املخيامت؟(.)1
للمه َّ

السؤال:

للمهجرين الذين ُأخرجوا ِمن
ما حكم قرص الصالة ومجعها
ّ

ديارهم ،ومنهم َمن انتقل إىل قرى أو مدن أو بلدان جماورة ،وهل

جتب عليهم صالة اجلمعة ،وهل يباح هلم الفطر يف رمضان ال سيام
حل ِّر وطول النهار؟
مع املشقة يف ا َ

((( صدرت بتاريخ :االثنني  13رمضان  1439هـ ،املوافق  2018/5/28م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)116
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،أما بعد:

ّ
فإن ّ
الرتخص برخص السفر إنام يكون للمسافر الضارب يف األرض،

وأما َمن نزل مكانًا قاصدً ا املقام واالستقرار فيه ولو مؤقت ًا ،فال ُيعدُّ
ٍ
ُ
مسافرا وال ّ
وبيان ذلك فيام ييل:
بيشء ِمن رخصه،
يرتخص
ً
ّ
مشاق
السفر ِمن أسباب التّخفيف الرشعية ملا يتضمنه ِمن
أوالً:
ُ
(السفر ِقطعة ِمن العذاب)(.)1
وعناء ،بل جاء يف احلديث:
ُ
الرخص والتخفيفات الرشعية يف السفر:
ومن ُّ

 -1قرص الصالة الرباعية إىل ركعتني ،كام قال تعاىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ
[النساء.]101 :

 -2اجلمع بني (الظهر والعرص) ،وبني (املغرب والعشاء) ،يف وقت

أحدمها.

 -3الفطر يف رمضان ،قال تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

[البقرة.]185 :

 -4سقوط وجوب حضور صالة اجلمعة.

حيق له أن يمسح عىل
 -5امتداد مدة املسح عىل اخلفني:
فاملسافر ُّ
ُ

اخلفني ثالثة أيام بلياليها بعد أن كانت يو ًما وليلة للمقيم.

((( أخرجه البخاري ( ،8/3برقم  ،)1804ومسلم ( ،1526/3برقم .)1927
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الرخص تشمل َّ
وهذه َ
سفر طاعة كحج
كل مسافر سواء كان سفره َ

تنزها.
أو عمرة ،أو سفر جتارة ،أو زيارة ،أو ً

قال ابن قدامة يف «املغني»« :الرخص املختصة بالسفر; ِمن القرص

واجلمع والفطر واملسح ثالث ًا والصالة عىل الراحلة تطوع ًا يباح يف السفر
الواجب واملندوب واملباح كسفر التجارة ونحوه»(.)1

ِ
السفر باقي ٌة يف ح ّقه،
سائرا يف طريقه فأحكا ُم
املسافر
ثان ًياً :مادام
ً
ُ

الصور التالية:
ويدخل يف ذلك
ُ
بمكان أو ٍ
ٍ
بلد مد ًة يسري ًة كيوم أو يومني أو ثالث.
 -1إذا نزل أو أقام
قال ابن املنذر يف «األوسط»« :أمجعوا عىل ما دون األربع أنه َيقرص»(.)2

وقال النووي يف «املجموع»« :إذا نوى اإلقام َة يف بلد ثالث َة أيام ّ
فأقل،

ّ
ص بال خالف»(.)3
فال ينقطع
الرتخ ُ
ٍ
حلاجة يرجو قضاءها ،ومل يعزم عىل اإلقامة به ،بل
 -2إذا نزل بلدً ا

سفره عند مجاهري أهل
ينوي السفر متى انقضت حاجتُه ،فال ينقطع ُ

العلم.

قال ابن القيم يف «زاد املعاد»« :واألئمة األربعة متفقون عىل أنه إذا

((( املغين (.)192/2
((( األوسط البن املنذر (.)357/4
((( اجملموع للنووي (.)361/4
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أقام حلاجة ينتظر قضاءها ،يقول :اليوم أخرج ،غدا أخرج ،فإنه يقرص
أن للمسافر ْ
أبدً ا  ...وقد قال ابن املنذر يف إرشافه :أمجع أهل العلم ّ
أن
يقرص ما مل ُي ِمع إقام ًة ،وإن أتى عليه ِسنون»(.)1

شهرا
مرصا ومكث فيه ً
قال الكاساين يف «بدائع الصنائع»« :لو دخل ً
ٍ
أخرج اليوم أو غد ًا ،ومل
حلاجة أخرى ،يقول:
أو أكثر النتظار القافلة ،أو
ُ
مقيم»(.)2
ينو اإلقامة ال يصري ً

حكم السفر عن املسافر بأحد أمرين:
ثال ًثاً :ينقطع
ُ
مستقرا فيها.
 -1الرجوع لبلدته التي كان
ً

رخص السفر ِمن حلظة
فاملسافر إذا رجع إىل بلدته انقطعت عنه
ُ
ُ

دخوله إليها.

ٍ
فمن نزل بلدً ا ونوى اإلقامة فيه زال عنه
 -2نية اإلقامة يف بلد معنيَ :
اسم املسافر ،وال ّ
يرتخص بيشء ِمن رخص السفر.

وعام ُة ِ
أهل العلم ِمن املذاهب األربعة وغريهم عىل ّ
أن املسافر إذا
اإلقامة يف ٍ
ِ
حكم سفره،
بلد مد ًة معين ًة وقصد البقا َء فيها :انقطع
عزم عىل
ُ
وأكثرها عرشون
وهلم يف حتديد هذه املدة عد ُة أقوال ،أق ُّلها أربع ُة أيام،
ُ
يو ًما.

((( زاد املعاد (.)494/3
((( بدائع الصنائع (.)97/1
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وال حرج عىل املسلم إذا ُأفتي ببعض هذه األقوال أن يعمل به؛ ألهنا

اإلنكار فيها.
ِمن مسائل االجتهاد واخلالف املعترب التي ال يسوغ
ُ

ِ
إقامة
والذي نختاره -وهو مذهب مجهور الفقهاء -أنه إذا عزم عىل
أكثر ِمن أربعة أيام أن ال ّ
يرتخص برخص السفر؛ للتايل:
ّ -1
أن هذه املدة هي أطول ما ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم

القرص فيها ،مع نية اإلقامة.
ُ

ففي حديث جابر وابن عباس ريض اهلل عنهمّ :
أن النبي صىل اهلل
ٍ
رابعة ،فأقام النبي صىل
صبح
حج ِة الوداع إىل مكة
َ
عليه وسلم قدم عا َم ّ
اهلل عليه وسلم الرابع ،واخلامس ،والسادس ،والسابع ،وصىل الفجر
باألبطح يوم الثامن ،فكان يقرص الصالة يف هذه األيام ،وقد أمجع عىل

إقامتها.

فمن عزم أن يقيم كام أقام النبي صىل اهلل عليه وسلم قرص ،وإذا عزم
َ
ِ
أتم.
عىل اإلقامة أكثر من ذلك ّ

النبي صىل اللَّ عليه وسلم
قال اإلمام أمحد يف «مسائله»« :فام نعلم َّ
أزمع الـمقام يف ٍ
يشء ِمن أسفاره إال يف حجته ِ
هذه ،فإنه َأمجع ْ
يقيم إىل
ّ
أن َ
َ ُ َ
ِ
خرج إىل ِمنًى يوم الرتوية َ
فأنش َأ السفر»(.)1
يو ِم الرتويةُ ،ث َّم َ
النص بقرص النبي صىل اهلل عليه وسلم هذه املدة يف مكة
وقد ثبت ُّ

((( مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه (.)679/2
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وهو قاصدٌ هلا ،فبقي ما عداها عىل األصل الذي هو اإلمتام.

شك ّ
قال الشوكاين يف «نيل األوطار»« :وال َّ
قرصه صىل اهلل عليه
أن َ

القرص فيام زاد عليها ،ولكن مالحظة
وآله وسلم يف تلك املدة ال ينفي
َ
األصل املذكور -وهو عدم جواز الرتخص إال للمسافر -هي القاضية

بذلك»(.)1

َ
ّ -2
األصل وجوب الصوم ،وإمتام الصالة ،وإقامة اجلمعة؛
أن
بأمر ّ ٍ
فال ُي َرج عن هذا األصل إال ٍ
بي ال إشكال فيه ،وبام َّ
أن الفقهاء
ُ
ّ
فاالحتياط
يرتخص فيها،
اختلفوا يف املدة التي يسوغ للمسافر أن

ُ
األخذ بام اتفقوا عليه ،فهو أحوط للعبادة وأبرأ للذمة.

قال ابن املنذر يف «األوسط»َّ « :لا أمجعوا عىل ما دون األربع أنه َي ْق ُص

يتم»(.)2
فلم اختلفوا يف األربع كان عليه أن ّ
كان ذلك لهّ ،

وقال اب ُن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :إذا نوى أن يقيم بالبلد أربع َة

أيام فام دوهنا قرص الصالة كام فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا دخل
نزاع،
أكثر ففيه ٌ
مكة ،فإنه أقام هبا أربع َة أيام يقرص الصالة ،وإن كان َ
ُ
تم الصالة»(.)3
واألحوط أن ُي ّ

((( نيل األوطار (.)251/3
((( األوسط البن املنذر (.)357/4
((( جمموع الفتاوى (.)17/24
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وقال اإلمام مالك عن هذا القول يف «املوطأ»« :وذلك أحس ُن ما

واألمر الذي مل يزل عليه ُ
أهل العلم عندنا»(.)1
سمعت،
ُ

راب ًعاً :أ ّما القول ّ
املسافر إذا نزل بلدً ا فإنه يقرص أبدً ا ما مل ينو
بأن
َ

االستيطان أو اإلقامة املطلقة فهو ٌ
قول تنكّبه عام ُة العلامء املتقدمني ومل
يأخذوا به ،ومما ُّ
يدل عىل ضعفه:

ّ -1
أن رخص السفر إنام هي للمسافر الضارب يف األرض ،أي السائر

يف طريق سفره ،كام قال تعاىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ [النساء.]101 :

وقال يف الفطر :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﭼ [البقرة.]184:

والض ُب يف األرض ينايف اإلقام َة يف البلد ،فال ُيقال ملن نزل بلد ًا :إنه
ّ

الرتخص برخص السفر املد َة
جوز العلام ُء له
َ
ضارب يف األرض ،وإنام َّ
ٌ
اليسرية لكوهنا تابع ًة ِ
حلال سفره ،ولثبوت ذلك يف السنّة ِمن فعل النبي
صىل اهلل عليه وسلم.

«ظاهر القرآن يقتيض أنه إذا مل يكن ضار ًبا
قال القرايف يف «الذخرية»:
ُ
يف األرض ال يقرص ،خالفناه يف الثالث؛ ّ
املسافر البدَّ له ِمن ال ُّلبث
ألن
َ
((( املوطأ برواية سويد احلداثين (.)114/1
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اليسري ،فيبقى ما عداه عىل مقتىض الدليل»( )1انتهى بترصف يسري.

ّ
قرار ،والسفر
وقال الكاساين يف «بدائع الصنائع»:
«ألن اإلقام َة ٌ
حكمه رضورةً ،إال ّ
أن قليل
انتقال ،واليشء ينعدم بام يضا ّده فينعدم
ُ

اإلقامة ال يمكن اعتباره؛ ّ
ألن املسافر ال خيلو عن ذلك عادةً ،فسقط
اعتبار القليل ملكان الرضورة ،وال رضور َة يف الكثري»(.)2
ُ

وقال ابن حزم يف «املحىل»ّ :
«إن اهلل تعاىل مل جيعل القرص إال مع الرضب

ُ
القرص إال مع السفر،
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يف األرض ،ومل جيعل
َ

ال مع اإلقامة!

أن َ
غري حال اإلقامةّ ،
وبالرضورة ندري ّ
وأن السفر إنام هو
حال السفر ُ

التن ّقل يف غري دار اإلقامةّ ،
وأن اإلقامة هي السكون وترك النقلة والتنقل

فاملقيم
يف دار اإلقامة .هذا حكم الرشيعة والطبيعة مع ًا .فإذ ذلك كذلك،
ُ
ٍ
ٍ
مقيم غري مسافر بال شك ،فال جيوز أن خيرج عن حال
يف مكان واحد ٌ

بنص»(.)3
اإلقامة وحكمها يف الصيام واإلمتام إال ٍّ
ِ
رصح بتبني هذا
-2أنه ال ُيعرف عن أحد من األئمة املتقدمني أنه ّ
كل أقواهلم تدور عىل توقيت ٍ
القول واألخذ به ،بل ُّ
مدة َمن أقامها انقطع
((( الذخرية (.)361/2
((( بدائع الصنائع (.)97/1
((( احمللى (.)219/3
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حكم سفره.
ُ

َ
يسميا ً
قائل به
وقد ذكر هذا
القول اب ُن املنذر واب ُن عبد الرب دون أن ّ

ِمن أهل العلم.

ولع ّله ٌ
لـم أشار اإلمام إسحاق بن راهويه إليه
قول حادث ،ولذلك ّ

ع ّلل عدم أخذه به بقوله« :قد أمجعوا ك ُّلهم عىل ّ
أن املقيم يتم الصالة»(.)1
ُ
إسحاق هبذه األخبار للقول
«احتج
قال ابن املنذر يف «األوسط»:
ّ

الذي حكاه ،واعتذر يف خت ّلفه عن القول به ،بام أمجع عليه علام ُء األمصار
ٍ
توقيت و ّقتوه فيام بينهم ،فكان مما أمجعوا عىل توقيته ّ
أقل ِمن عرشين
عىل
ليلة»( .)2أي :هذا أقىص ما قيل عند العلامء يف التوقيت.

ِ
-3أن ّ
ّ
توقيت
كل األقوال املنقولة عن الصحابة والتابعني إنام هي يف
ِ
مدة اإلقامة التي ينقطع هبا حكم السفر ،مع االختالف بينهم يف حتديد
ُ
مسافرا مهام طالت
القول بأنه يبقى
هذه املدة ،وال ُيعرف عن أحد منهم
ً
مد ُة مكثه يف البلد الذي نزل فيه.

قال الطحاوي يف «أحكام القرآن»« :ومل نجد عن أحد ِمن أصحاب

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك غري القول األول»(.)3
((( مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه (.)896/2
((( األوسط البن املنذر (.)361/4
((( أحكام القرآن للطحاوي (.)192/1
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سفرا
فيمن سافر ً
قال ابن عبد الرب يف «االستذكار»« :ال أعلم خال ًفا َ
ٍ
مكان
يقرص فيه الصالة ،ال يلزمه أن يتم يف سفره ،إال أن ينوي اإلقام َة يف

ويمع نيتَه عىل ذلك ،واختلف أهل العلم يف املدة التي إذا نوى
ِمن سفره ُ

املسافر أن يقيم فيها لزمه اإلمتام»(.)1
قائم بني العلامء ِمن حيث اجلملة عىل ّ
ُ
أن املسافر إذا نوى
فاالتفاق ٌ
اإلقامة يف ٍ
حكم سفره ،وإنام اخلالف بينهم يف حتديد هذه املدة.
بلد انقطع
ُ
حط رح َله ٍ
أن َمن َّ
«واحلق َّ
ببلد ونوى
قال الشوكاين يف «نيل األوطار»:
ُّ
ِ
تم الصال َة وال يقرص
اإلقام َة هبا أيا ًما من دون تردد ال يقال له :مسافر ،ف ُي ُّ
إال لدليل ،وال َ
دليل ههنا إال ما يف حديث الباب ِمن إقامته صىل اهلل عليه

ُ
حق َمن نوى إقام ًة
وسلم بمكة أربعة أيام يقرص الصالة...
واألصل يف ِّ
أكثر ِمن أربعة أيام هو التامم ،وإال لزم أن يقرص الصالة َمن نوى إقامة
سنني متعددة ،وال قائل به»(.)2

-4أ ّما اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني يف قرصهم مدة طويلة،

كقرص أنس ريض اهلل عنه يف الشام شهرين ،وعبد الرمحن بن سمرة ريض
اهلل عنه يف بالد فارس سنتني ،وابن عمر ريض اهلل عنهام بأذربيجان ستة

أشهر ...ونحوها ُّ
فكل هذه اآلثار ال خترج عن أحد حالني:
((( االستذكار (.)242/2
((( نيل األوطار (.)249/3
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فاملحارب الذي نزل
األوىل :أن تكون هذه اإلقامة للغزو واجلهاد،
ُ

مكانًا للقتال واحلرب واحلصار يقرص أبد ًا ،ولو علم ّ
أن املدة ستطول
عند مجاهري العلامء ،وذلك ملا ُيلحظ يف احلرب ِمن معاين االضطراب،
والرتدد ،وعدم االستقرار.

عن أيب َجرة نرص بن عمران قال :قلت البن عباس :إنا نُطيل املقام

ِّ
أقمت عرش
«صل ركعتني وإن
بالغزو بخراسان ،فكيف ترى؟ قال:
َ
سنني»(.)1

والكر والفر ،ال ِمن أجل
فهذا السفر ِمن أجل اجلهاد ومنازلة األعداء
ّ
املكث واإلقامةِ ،
ومن املعلوم ّ
أن َمن كانت هذه حا َله فإنه ال يدري ما
يصح أن يقال بأنه قد ب ّيت اإلقامة ،أو إنه
سيواجهه ِمن أوضاع ،لذا فال
ّ
قد حدّ د موعد الرحيل.

قال النووي يف «املجموع»« :أما املحارب -وهو املقيم عىل القتال

بحق -ففيه قوالن مشهوران؛ أحدمها :يقرص أبد ًا ،وهو اختيار املزين
ٍّ

ومذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد ،وعىل هذا يقرص أبدً ا وإن نوى إقامة
أكثر ِمن أربعة أيام»(.)2
قال الربهان ابن مفلح يف «املبدع رشح املقنع»َّ :
«إن إقام َة اجليش

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،207/2برقم .)8202
((( اجملموع للنووي (.)362/4
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الت ُخص ،وإن طال ،لفعله عليه السالم» (.)1
للغزو ال يمنع َّ

وقال ابن القيم يف «زاد املعاد»« :وقد قال أصحاب أمحد :إنه لو أقام
ٍ
قرص ،سواء غلب عىل ظنه انقضا ُء احلاجة يف مدّ ٍة يسرية أو طويلة،
جلهاد َ
وهذا هو الصواب»(.)2
ٍ
حلاجة يرجو انقضاءها ،أو وجد
الثانية :أن يكون نزل هذا البلد

مرض،
كمن حبسه ٌ
عائ ًقا حيول بينه وبني الرجوع وال يدري متى يزولَ ،
ٍ
وكمن ُسجن
أو حرصه ٌّ
عدو ،أو منعته ريح ،أو عاقه ثلج أو واد يسيلَ ،
وهو ال يدري متى ُيىل سبي ُله ،فقد ذهب كثري ِمن الفقهاء الذين حيدّ دون
اإلقامة بمدة معينة إىل ّ
أن حكم املدة ال جيري يف أمثال هؤالء؛ لتخ ُّلف
نية اإلقامة.

ومل يأت يف هذه اآلثار ما يدل عىل أنـهم نووا هذه املدة عند النـزول،

وغاي ُة األمر أنـهم أخربوا بمكثها بعد قفوهلـم؛ فال حج َة فيها عىل قصد
املدة الطويلة ابتدا ًء.

«م َم ُل هذه األحاديث عندنا عىل َمن
قال اب ُن عبد الرب يف «التمهيد»ُ :
ال نية له يف اإلقامة لواحد ِمن هؤالء املقيمني هذه املدد املتقاربة ،وإنام

ذلك ِم ُثل أن يقول :أخرج اليوم ،أخرج غدا ،وإذا كان هكذا فال عزيمة
((( املبدع يف شرح املقنع (.)122/2
((( زاد املعاد (.)494/3
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ههنا عىل اإلقامة»(.)1

قال ابن قدامة يف «املغني»َ « :من مل ُي ِمع اإلقام َة مد ًة تزيد عىل إحدى

وعرشين صالة فله القرص ،ولو أقام سننيُ ،
مثل :أن يقيم لقضاء حاجة

ٌ
مرض ،وسواء غلب
يرجو نجاحها ،أو جلهاد عدو ،أو حبسه
سلطان أو ٌ

عىل ظنه انقضا ُء احلاجة يف مدة يسرية أو كثرية ،بعد أن حيتمل انقضاؤها
يف املدة التي ال تقطع حكم السفر»(.)2

خامسا :السوريون الذين ُه ّجروا ِمن بلداهتم أو اضطروا للخروج
ً
ولكل ٍ
ِّ
حكمها:
حال
منها هلم أحوال خمتلفة،
ُ
َ -1من نزل بلد ًة أخرى ،سواء داخل سورية أو ِمن الدول املجاورة

أو غريها ،ونوى االستيطان يف هذا البلد بحيث اختذه وطنًا له عاز ًما
عىل االستقرار الدائم فيه ،فهذا قد انقطع عنه اسم السفر ،فال جيوز له

الرتخص برخصه بال خالف بني العلامء.
ُ

قال ابن حجر اهليتمي يف «الفتاوى الفقهية الكربى»« :والتو ّط ُن:

ني ُة اإلقامة يف بلدة أو قرية عىل التأبيد ،ال حلاجة :كتجارة ،وزيارة،
وعيادة»(.)3

((( التمهيد البن عبد الرب (.)184/11
((( املغين (.)215/2
((( الفتاوى الفقهية الكربى للهيتمي (.)257/1
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ويف «مواهب اجلليل»« :حقيق ُة التوطن :اإلقام ُة ِ
بنية عد ِم االنتقال»(.)1

َ -2من نزل بلد ًة أخرى ،ونوى «اإلقامة املطلقة» يف هذا البلد.
فال ّ
يرتخص بيشء ِمن رخص السفر.
واملقصود باإلقامة املطلقة :ني ُة البقاء والعيش يف هذا البلد دون حتديد

ذلك بزمن معني أو حاجة حمددة.

ِ
طريقه اإلقام َة مطل ًقا
قال النووي يف «املجموع»« :إذا نوى يف أثناء

انقطع سفره ،فال جيوز الرتخص بيشء باالتفاق»(.)2

وال فرق يف هذا احلكم بني أن يكون ساكنًا يف البيوت املبنية أو يف

اخليم ونحوها.

َ -3من نزل بلد ًا ،ومل ِ
االستقرار واإلقامة فيه ،بل هو يرت ّقب
ينو
َ

االنتقال ملكان آخر ،أو تغيري املنطقة التي هو فيها ،أو العودة إىل بيته

الرتخص برخص السفر ما دام عىل هذه احلال املرت ّددة،
وأهله وقريته :فله
ُ
ويدخل يف ذلك أهل املخيامت املؤ ّقتة.

الرتخ ِ
ُ
ّ
قريب احلصول
ص أن يكون ما يرت ّقبه وينتظره
ورشط هذا
َ

واملنال يتوقع حدوثه َّ
كل وقت.

وأ ّما إذا غلب عىل ظنه أن ما ينتظره ال حيصل إال بعد أربعة أيام فال جيوز

((( مواهب اجلليل (.)56/3
((( اجملموع للنووي (.)361/4
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له الرتخص برخص السفر عند مجهور العلامء.

املسافر بقا َء
قال اخلطيب الرشبيني يف «مغني املحتاج»« :ولو علم
ُ
يتنجز شغ ُله إال يف مخسة أيام:
حاجته مد ًة طويلة ...كأن كان يعلم أنه ال ّ
فال قرص له عىل املذهب؛ ألنه ساك ٌن مطمئ ٌّن بعيدٌ عن هيئة املسافرين،

بخالف املتو ِّقع للحاجة يف ّ
كل وقت لريحل»(.)1

ويف املوسوعة الفقهية الكويتيةْ :
«فإن ظن أهنا ال تنقيض إال فوق أربعة

أيام عند اجلمهور ...فإنه ُيعترب مقي ًام ،فال ُيفطر وال يقرص»(.)2

وهذا ما ينطبق عىل غالب أصحاب املخيامت الدائمة واملستقرة يف

الدول املجاورة.

سادسا :وأما حضور املسافر لصالة اجلمعة:
ً

غري نازل يف بلد ،فهذا ال تلزمه صالة
 فإن كان ًسائرا يف طريق سفره َ

اجلمعة حتى ولو كان مع مجاعة كبرية.

قال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :الصواب ما عليه سلف األمة
ومجاهريها ِمن األئمة األربعة وغريهم ِمن َّ
أن املسافر ال يصيل مجعة»(.)3
قال ابن قدامة يف «املغني» « :النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يسافر

((( مغين احملتاج (.)521/1
((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)53/28
((( جمموع الفتاوى (.)480/17
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فال يصيل اجلمعة يف سفره ...واخللفاء الراشدون ريض اهلل عنهم كانوا
يسافرون يف احلج وغريه فلم ِّ
يصل أحدٌ منهم اجلمعة يف سفره»(.)1
نازل يف ٍ
وأ ّما إن كان ًبلد تُقام فيه صال ُة اجلمعة ،فيلزمه احلضور
سفره ،وهي أكثر ِمن أربعة أيام فأكثر كام
إذا نوى اإلقام َة مد ًة ينقطع هبا ُ

سبق.

وإن مل ِ
سفره :فال يلزمه احلضور ،وإن
ينو اإلقامة مد ًة ينقطع فيها ُ

حرض فهو أفضل.

حضور اجلمعة؛ ألهنا
قال ابن قدامة يف «املغني»« :واألفضل للمسافر
ُ

أكمل»(.)2

اجلمع بني صاليت الظهر والعرص ،وبني صاليت املغرب
ساب ًعاًُ :يرشع
ُ

ُ
واألفضل
سائرا يف طريقه،
والعشاء يف وقت إحدامها إذا كان
املسافر ً
ُ
فعل األرفق به ِمن مجع التقديم أو التأخري؛ فإذا كان ً
ُ
نازل يف وقت األوىل

ُ
سائرا يف
سائرا يف وقت الثانية
فاألفضل يف ح ّقه ُ
مجع التقديم ،وإذا كان ً
ً
وقت األوىل ً
ُ
فاألفضل له مجع التأخري.
نازل يف وقت الثانية

عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال( :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

((( املغين (.)250/2
((( املغين (.)253/2
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سفر َفز ِ
كان يف ٍ
إذا َ
الت الشمس ّ
والعرص مجي ًعا ثم ارحتل)(.)1
الظهر
صل
َ
َ

ُ
فاألفضل يف
وأما َمن نزل يف مكان يف وقت الصالتني أو نزل أليام

يصل ّ
ح ّقه أن ال جيمع بني الصالتني ،بل ّ
كل صالة يف وقتها ،كام هو

غالب أحوال النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أسفاره.

يبي ّ
اجلمع ليس ِمن سنة السفر
أن
َ
قال ابن تيمية يف «الفتاوى»« :وهذا ّ

فاملسافر إذا احتاج إىل اجلمع مجع ،سواء
كالقرص ،بل ُيفعل للحاجة،..
ُ
وشق النزول عليه ،أو كان
وقت األوىل َّ
وقت الثانية أو َ
كان ذلك سريه َ
ٍ
حلاجة أخرى ،..وأما النازل أيا ًما يف قرية أو ٍ
مرص وهو يف ذلك
مع نزوله
كأهل املرص :فهذا وإن كان يقرص؛ ألنه مسافر فال جيمع»(.)2

حكم سفره بعزمه عىل اإلقامة مل جيز له الفطر يف
ثامن ًاَ :من انقطع
ُ

رمضان ،ولزمه الصو ُم مع الناس.

حكم سفره ممّن نزل يف املخيامت أو غريها ممن مل يعزم
وأما َمن مل ينقطع
ُ

ُ
فاألفضل يف ح ّقه أن حيرص عىل
عىل اإلقامة ،ويرتقب الفرصة ملغادرة مكانه
الصيام وعدم الفطر ما مل يشق عليه؛ ألنه األبرأ للذمة ،وهو األيرس ِمن جهة

يشق القضا ُء عليه ال سيام مع كثرته ،وإذا غلب عىل
صومه مع الناس ،ور ّبام ّ
الظ ّن أنه لن يقضيه مل جيز له الفطر ،ويتعني عليه الصوم.

وصحح إسناده النووي وأقره ابن حجر.
((( أخرجه البيهقي ( ،226/1برقم ّ ،)583
((( جمموع الفتاوى (.)64/24
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وأما إذا ُوجدت املشقة الزائدة يف الصوم لشدة احلر ،أو صعوبة

الظروف فله أن ّ
يرتخص بالفطر ،ويعزم عىل القضاء يف وقت آخر يكون

يسريا كأيام الشتاء.
الصوم فيه ً

املهجرين وسكان املخيامت بالصرب
وأخريا :نويص أهلنا وإخواننا
ّ
ً

وحتمل املشقة يف سبيل الطاعة ،واحتساب األجر ،وأن حيرصوا عىل
وحدة الكلمة ،ونبذ اخلالف والفرقة ،وحتقيق األخوة اإلسالمية،

وترك ّ
كل ما يؤدي إىل النزاع واخلصومات ،وأن حيققوا مقاصد الرشيعة

اإلسالمية يف ذلك.
واحلمد هلل رب العاملني(.)1

((( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:
مل تشر الفتوى إىل من قال بتحديد مدة اإلقامة اليت يتم فيها الشخص أو يقصر ابلعرف،
مع أنه قول شائع لعدد من اهل العلم ،وفيه فتاوى عديدة.
اجلواب:التحديد ابلعرف ملدة اإلقامة اليت يرتخص فيها الشخص برخص السفر من قصر
الصالة والفطر يف رمضان وغريه :ليس من أقوال أهل العلم املشهورة ،ومذاهبهم املعتربة،
ومل يقل بذلك أحد ِمن أئمة الفتوى وفقهاء األمصار  ،وقد وضحت الفتوى هذه النقطة
وبينتها مع ما يثبتها من أقوال أهل العلم ابلتفصيل ،ولعل هذا القول اجتهاد حادث
لتوجيه وفهم ما ورد يف املسألة من أحاديث وآاثر ،وهللا أعلم
السؤال الثاين:
لعل األصح يف هذه املسألة ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية من أن للمسافر أن
يقصر أبدا ما مل ينو االستيطان ،وهبذا جاءت اآلاثر عن الصحابة رضي هللا عنهم=.
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=اجلواب:مذهب ابن تيمية رمحه هللا أنه جعل الناس على قسمني :إما مسافر
أو مستوطن ،وجعل من مل ينو االستيطان فهو مسافر ،وعلى ذلك جاء كالمه ،قال ابن
الفطر ،وأنه مسافر ما مل ُيمع
مفلح يف الفروع (" :)95/3و َ
القصر و َ
اختار شيخنا وغريهَ :
على ٍ
إقامة ويستوطن".
مسافرا وأجرى عليه أحكام السفر ،وما
وبناء على هذا التقسيم جعل من مل يستوطن
ً
قرره أهل العلم من القدمي خمالف لذلك كما وضحته الفتوى ،لذا فتقسيم شيخ اإلسالم
والفتوى املبنية عليه مرجوحة.
وهللا أعلم.
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الفتوى (:)95

املناطق التي
م البقا ِء يف
ِ
حك ُ

م واالنتقا ِ
ل
يسيطر عليها النظا ُ
السؤال:

السف ِر إليها ؟(.)1
أو
ّ

ُ
السؤال يف الوقت احلايل عن حكم البقاء يف املناطق التي
يكثر
يستعيدها النظا ُم ِمن الثوار ،وحكم استمرار العيش يف مناطق

خارجها للزيارة،
سيطرته ،أو حكم السفر إليها ممّن يعيش
َ
أو تسوية األوضاع مع النظام ،وخاصة أهنا أصبحت حتت
االحتالل الرويس واإليراين ،وهم احلاكمون فعل ًيا للبالد..

شوال  1439هـ املوافق 2018/7/7م،
((( صدرت بتاريخ :السبت ّ 23
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)123
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

َ
َّ
احلكم يف هذه املسألة هو :قدر ُة
الرشعي الذي ُيبنى عليه
املناط
فإن
ُ
َ
نفسه ِ
الشخص عىل إقامة دينه ،وأمنُه عىل ِ
وعرضه وماله ،وما يرتتب
عىل هذا البقاء ِمن حتصيل املصالح وتكثريها ،ودرء املفاسد وتقليلها،
وغلبة الظ ّن يف وقوع الرضر بالبقاء أو عدمه ،وبالتايل ّ
احلكم خيتلف
فإن
َ

بحسب األشخاص واألحوال.
ُ
وبيان ذلك فيام ييل:

حكم البقاء يف املناطق التي استعادها النظا ُم بحسب
أوالً :خيتلف
ُ

حال الشخص ووضعه:

 ْفإن غلب عىل ظنِّه أنه لن ُيرتك وشأنَه ،ولن يأم َن عىل دينه أو نفسه

أو عرضه ،فال ُّ
وأجره عىل اهلل تعاىل،
حيل له البقاء ،بل جيب عليه اخلروج،
ُ
أجر اهلجرة يف سبيل اهلل تعاىل.
ويرجى له ُ
ُ

حق َمن كان معرو ًفا بنشاطه الثوري ،أو مهدّ ًدا بالتجنيد
ويتأكّد هذا يف ِّ
يف صفوف النِّظام؛ ملا يرتتب عىل هذا البقاء ِمن خماطر عظيمة ،قال تعاىل:

ﭽ 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 ﭼ [النساء.]97 :

وال ينبغي أن يكون كُر ُه ترك البالد ،وثِ َق ُله عىل الن ْفس أو خشي ُة
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الضيق املادي مان ًعا ِمن اخلروج؛ ّ
حب الوطن والدِّ يار ال ُيقدَّ م عىل
ِّ
فإن َّ
ِ
خري البرش رسول اهلل صىل اهلل
احلفاظ عىل الدِّ ين والعرض ،وقد هاجر ُ
والر ُ
زق بيد اهلل تعاىل ،فكام
عليه وسلم وهاجر أصحا ُبه ألجل ذلكِّ ،
ٍ
سنوات طويل ًة فسييرسه يف غريه ِمن األماكن ،قال
للمحاصين
يسه
َ
ّ
تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [النساء:

يتحول ويأوي إليه.
هاج ًرا ومكانًا ّ
 ، ]100ومعنى « ُمرا َغ ًم» أيُ :م َ

وإن غلب عىل ظنِّه السالم ُة يف الدِّ ين والن ْفس واملال ِوالعرض،

فال حرج عليه أن يبقى ،وحا ُله كحال الناس الساكنني يف مناطق
النظام ِمن أول الثورة.

 و َمن غلب عىل ظنِّه َّأن بقاءه فيه منفعة حقيقية للمسلمني مما ال يقوم
غريهِ ،من القيام بشؤوهنم وخدمتهم ،واحلفاظ عىل دينهم ،ورفع الظلم
هبا ُ
أو ختفيفه عنهم ،واحلفاظ عىل الرتكيبة السكانية بتكثري عددهم ،وتفويت
الفرصة عىل النِّظام يف سعيه إىل هتجري أهل السنة ِمن مناطقهم :فال حرج
األجر يف بقائه ،وأن يكون ذلك ِمن الرباط يف
عليه أن يبقى ،بل ُيرجى له
ُ

سبيل اهلل تعاىل.

الرتاجع عن معارضة النِّظام
تتضمن
ثان ًيا« :التسوية األمنية» التي
َ
ّ

السعي
كبري ،ال جيوز
ُ
والثورة عليه ،واإلقرار عىل النّفس بالباطلُ :جر ٌم ٌ
ِ
إليها وال القبول هبا؛ ملا فيها ِمن الدُّ خول حتت ح ِ
ِ
سواده،
وتكثري
كمه،
ُ
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وإعانته عىل استعادة رشعيتِه ،وتوطيد حكم امليليشيات الطائفية
عىل البالد والعباد ،وملا يرتتب عليها ِمن مشاركته يف إجرامه وأعامله
العدوانية ،سواء باالنضامم للجيش أو املؤسسات األمنية ،أو التعامل

معه بالتّجسس لصاحله ،أو العمل عىل إقناع الناس بالوالء له ،ونحو

ذلك ،قال تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [هود.]113 :

قال الطربي يف «تفسريه»« :ال متيلوا ،أهيا الناس ،إىل قول هؤالء الذين

كفروا باهلل ،فتَقبلوا منهم وترضوا أعامهلم ،ﭽ ﮜ ﮝﭼ :بفعلكم
ٍ
نارص ينرصكم ،وو ٍّيل يليكم ،ﭽ ﮥ
ذلك ،وما لكم ِمن دون اهلل من
ﮦ ﮧﭼ يقول :فإنّكم ْ
إن فعلتم ذلك مل ينرصكم اهلل ،بل ُيليكم
ِ
عدوكم»(.)1
من نرصته ،ويس ّلط عليكم ّ

االعتذار
املنضم جليش النِّظام رشيكًا له يف جرائمه ،وال يعفيه
و ُيعد
ُ
ُّ
نفسه ِمن ذلك ِّ
بكل
بتضييق النِّظام عليه؛ إذ الواجب عليه أن يستنقذ َ

الطرق املمكنة.

ولو ُفرض أنه ُأجرب عىل االنضامم للجيش لوجب عليه أن يمتنع

ِ
قدر املستطاع ،وللمزيد
من إيذاء اآلمنني ،وأن حياول التخ ّل َ
ص منه َ
ينظر فتوى:

((( تفسري الطربي (.)500/15
143

فتــاوى الثــورة الســورية

(حكم َمن ُأكره عىل االلتحاق بحملة التجنيد اإلجباري جليش النظام

السوري)(.)1

خطر عظيم عىل
وقد تدخل هذه التسوي ُة يف باب مواالة النظام ،وهي ٌ

الدِّ ين ،وتراجع فتوى (هل مواالة الكفار كفر بإطالق)(.)2

وأخبار ِ
كام َّ
غدره
أن سري َة هؤالء املجرمني مليئ ٌة بالغدر واإلجرام،
ُ

وض َعه معهم سارت هبا الركبان ،وال جيوز للشخص أن
سوى ْ
بمن ّ
نفسه هلذا البالء.
يعرض َ
ّ

اخلالص ِمن احتامل
اهلدف منها
 أ ّما التسوي ُة األمنية التي يكونُ
َ
التعرض لالعتقال ،أو هبدف احلصول عىل األوراق الثبوتية الرضورية ِمن
ّ
غري أن يرتتب عليها مشارك ُة النظام يف يشء ِمن أعامله اإلجرامية ،ويأمن
ِ
امللحة.
فيها اإلنسان عىل دينه وماله وعرضه فهذه جائز ٌة للرضورة واحلاجة ّ
ُ
والسكنى يف مناطق النظام ممّن هم
ثال ًثا:
األصل عد ُم الرجوع لإلقامة ُّ

ً
خارجها؛ ّ
املنع عند
ألن فيها
دخول حتت حكم ال ُّطغاة باالختيار ،ويتأكد ُ
َ
السوق للتجنيد
بتعرض الشخص لالعتقال أو االحتجاز أو َّ
غلبة الظن ُّ
اإلجباري ،أو االستجواب واإلرضار باملجاهدين.

ٍ
لسبب ِمن األسباب
عذر يف االنتقال إىل مناطق النِّظام
و َمن كان له ٌ

((( فتوى رقم ،)66( :يف اجلزء.)2( :
((( فتوى رقم ،)58( :يف اجلزء.)2( :
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املعتربة يف ترك منطقته أو بيته ،كاستحالة العيش بسبب اجلوع،

أو احلصار ،أو التدمري الشديد ،أو الضطراره ملرافقة أرسته املقيمني
يف مناطق النظام ،أو للعالج ونحو ذلك ِمن األمور الرضورية :فله أن
ّ
ّ
مظان القتل واهلالك.
يرتخص بتجنيب نفسه

وكذا السفر -العارض -للمناطق اخلاضعة لسيطرة النظام :إن كان

هناك حاج ٌة تدعو إليه ،كتف ّقد األهل ،أو رعاية املصالح ،أو استكامل

بعض األوراق أو املعامالت املهمة ،أو العالج ،أو غري ذلك مما ال يتوفر
ٍ
رضر أكرب،
وقوع
جائز؛ للحاجة إليه إذا مل يغلب عىل الظ ّن
يف غريه :فهو ُ
ُ
مع التن ُّبه إىل أخذ احليطة واحلذر ِمن االعتقال أو اإليذاء.

يفرج عن املسلمني ،وخيفف عنهم مصاهبم ،إنه و ُّيل
نسأله تعاىل أن ّ

ذلك والقادر عليه.

واحلمد هلل رب العاملني (.)1

((( سؤال حول الفتوى:
هللا يبارك فيكم وحيفظكم ،لو جتاوزان املدنيني ،فما حكم املقاتلني؟
اجلواب:احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
الفتوى املنشورة تتناول حكم البقاء يف املناطق اليت سيطر عليها النظام لعموم الناس..
ويكون حكم كل فئة من الناس حبسبها..
أما املقاتلون :فقد ذكران يف فتوى رقم ،)67( :يف اجلزء( )2( :حكم عقد اهلدن =
145

فتــاوى الثــورة الســورية

=واملصاحلات مع النظام السوري).

أن األصل يف التعامل مع النظام هو القتال لدفع رشه وحترير البالد والعباد من حكمه ،وأن
عقد اهلدنة مع النظام ال جيوز إال برشوط ،من أمهها:

أن تكون تلك املناطق منكوبة وهي يف حال ضرورة حقيقية للتوقف عن القتال وعقداهلدنة أو املصاحلة مع النظام.
أن تكو َن اهلدنة صادرًة عن ِأهل الرأي واملشورة من العلماء وقادة اجملاهدين ،وعدم
وابل عليهم وعلى عموم املسلمني.
االنفراد مبثل هذه املصاحلات؛ حىت ال تكون ً
أن يرجى من ذلك حتقيق مصلحة حقيقية أعظم من االستمرار يف القتال يف تلكاملناطق..
أما االستسالم للنظام وترك القتال دون ضرورة حقيقية فهذا من احملرمات اليت ال جتوز،
وهي من التفريط بشعرية اجلهاد ،وبالد املسلمني..
فإ ْن وقعت اهلدنة ومت االتفاق :فاألفراد املقاتلون تشملهم فتوى (البقاء يف مناطق النظام)
حباالهتا وشروطها املشار اليها.
ومن متكن منهم من االنتقال إىل مكان آخر ،ومواصلة القتال مع كتيبته أو كتيبة أخرى،
وكان املقاتلون حمتاجني إليه خلربته أو مهارته ،أو لشخصه بسبب
النقص يف املقاتلني :فيجب عليه أن يواصل القتال ،ويُعد خروجه من مناطق املصاحلة من
االحنياز إىل فئة اخرى مقاتلة ،قال تعاىل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﭼ]األنفال.[ 16- 15 :
وملزيد من التفاصيل تراجع فتوى رقم ،)52( :يف اجلزء( )1( :حكم االنسحاب من املدن
وجبهات القتال (.
وهللا أعلم.
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جرين ِ
م أموا ِ
من
حك ُ
ل امله َّ
السؤال:

بالدهم؟(.)1

اض ُطر العديد ِمن الناس إىل اهلجرة ِمن مناطقهم إىل مناطق
أخرى ،وقد تركوا الكثري ِمن األموال واملمتلكات ِمن أثاث
وسالح وأجهزة طبية وغريها ،كام أخذوا جز ًءا منها معهم،
ُ
أموال تربعات أو زكوات ،فام حكم تلك األموال؟
وبعضها
ُ

وكيف يمكن الترصف فيها؟

((( صدرت بتاريخ :االثنني  2ذو احلجة 1439هـ ،املوافق 2018/8/13م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)125
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اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله

وصحبه أمجعني ،أما بعد:

املهجر خلفه ِمن أموال وممتلكات ٍ
باق عىل ملكه ال يزول
فإن ما يرتكه َّ

عنه برتكه اضطرار ًا ،وكذا أموال التربعات يف املؤسسات واجلمعيات
ُ
واألصل املحافظة
واملشاريع اخلريية هي أمانات بيد القائمني عليها،

عليها وإنفا ُقها يف مثل ما ُأوقفت عليه ،فإن تعطلت منفعتها فإهنا تنقل
ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
إىل أقرب املنافع إليها،
إن ِ
ً
أولّ :
ملال املسلم حرم ًة شديدة ،ولذا جاءت النصوص الرشعية

بالتحذير ِمن االعتداء عليه أو املساس به دون رضا صاحبه ،قال

تعاىل ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﭼ [النساء.]29 :

(كل ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلمُّ :
املسلم عىل املسلم حرا ٌم :د ُمه ،وماله،
ِ
وع ْرضه) أخرجه مسلم ِمن حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه( ،)1فال ُّ
حيل
مال امرئ مسلم إال بطيب ٍ
ُ
نفس منه.
فكل ما يرتكه املهاجر ِمن ممتلكات بعد خروجه ٍ
وعليه ُّ
باق عىل ملكه،
ُ
ال ُّ
حيل االعتداء عليه.

((( أخرجه مسلم ( ،1986/4برقم .)2564
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ٍ
والواجب جتاه هذه املمتلكات حف ُظها وصيانتُها ِّ
طريق ممكنة ِمن
بكل
ُ
كل ٍ
ِّ
قادر عىل ذلك.

املهجرون خل َفهم أقسام:
ثان ًياً :ما يرتكه َّ
ٍ
وأراض ،فهذه إن ُخيش ِمن استيالء النظام
 -1العقارات ِمن بيوت

عليها ،أو مصادرهتا ،ومل توجد طريق ٌة حلفظها واستنقاذها إال بالسكن فيها ،

أو وضع اليد عليها ،أو حتى بتسجيلها باسم شخص آخر :فال بأس بذلك،
مع اختاذ االحتياطات الالزمة إلثبات ملكيتها لصاحبها احلقيقي.

وأما االنتفاع هبا يف السكنى ،فيجوز بإذن أصحاهبا ،وكذا دون إذهنم
امللحة ،كام ُبني يف فتوى( :حكم االستفادة ِمن
عند الرضورة واحلاجة ّ
البيوت واملزارع اخلالية إليواء النازحني واملهجرين)(.)1
 -2املنقوالت ِمن أثاث ونحوه ،مما ال ُيشى تل ُفه يف الزمن القريب:

فهذه جيب التواصل مع أصحاهبا الستئذاهنم يف الترصف هبا ،سواء
ببيعها ،أو نقلها ،أو التصدق هبا إن رغب صاح ُبها بذلك.
فإن ّ
تعذر التواصل معهم ُ
وخيش ِمن استيالء النّظام عليها ومصادرهتا

أو هنبها ِمن قبل أزالمه أو تعرضها للرسقة ،وأمكن بي ُعها بثمن املثل أو ما

ُ
املتعي.
يقاربه
وحفظ ثمنها ألصحاهبا :فهو ِّ

فإن ّ
األمر بني أن تُؤخذ أو يصادرها النظام ،ففي
تعذر ذلك ،ودار
ُ

((( فتوى رقم ،)56( :يف اجلزء.)2( :
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هذه احلال جيوز ُ
أخذها ورصفها للفقراء واملحتاجني ِمن باب الرضورة،
أحق هبا إن كانت عينُها باقية ،إال
وإن ُقدّ ر
رجوع صاحبِها يو ًما ما فهو ُّ
ُ

نفسه بذلك.
أن تطيب ُ

 -3األشياء املسته َلكة ،التي تُستهلك قري ًبا يف العادة وال تبقى ِمن
املطعومات واملرشوبات ونحوها ،أو ُخيش ِمن تلفها بسبب تركها:

ِ
بأخذها واالستفادة منها ،مع دفعها ألصحاب احلاجة قدر
فال بأس

ِ
الناس هبا
وانتفاع
املستطاع؛ ألهنا إن مل تؤخذ تلفت أو صادرها النظام،
ُ
ِ
هدرا.
أوىل من ذهاهبا ً
ِ
الفواكه
جاء يف «رشح خمترص خليل» للخريشَ « :من وجد شي ًئا ِمن
َ
ضامن عليه
فسد إذا أقام ،فإنّه جيوز له أن يأك َله ،وال
وال َّلح ِم وما أشبه ذلك ممّا َي ُ
عامر الب َل ِد أو ِ
فيه لر ِّبه( ،)1وسوا ٌء وجدَ ه يف ِ
فسدُ ،
غامرها( ... )2وأ ّما ما ال َي ُ
فليس له أك ُله ،فإذا أ َك َله َض ِمنه»(.)3
وينظر فتوى :حكم االستفادة من البيوت واملزارع اخلالية إليواء

النازحني واملهجرين(.)4

((( أي مالكه.
((( غري املزروع.
((( شرح خمتصر خليل للخرشي (.)127/7
((( فتوى رقم ،)56(:يف اجلزء.)2( :
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الناس غال ًبا كبعض أدوات
 -4األشياء اليسرية ،التي ال يأبه هلا
ُ

املطبخ ،فهذه ال حرج يف أخذها واالنتفاع هبا عند احلاجة ،ألهنا مما

فمصريها
ال تتبعها مهة أوساط الناس يف العادة ،وهي إن مل تؤخذ
ُ

الضياع والتلف.

ُ
ُّ
الوصول لصاحبه واالستئذان منه فهو الواجب
وكل يشء أمكن فيه

املتعني .

ُ
أموال املؤسسات واجلمعيات التي ُجعت ِمن التربعات
ثال ًثا:

والواجب عليهم السعي يف
والصدقات :تُعدُّ أمان ًة بيد القائمني عليها،
ُ
ٍ
حفظ هذه األمانة ّ
طريق ممكنة.
بكل
وإذا اضطروا للخروج ِمن املنطقة:
 -1فاملمتلكات العينية ِمن أدوات وآالت ووسائل نقل ،وأدوات

حكم الوقف ،والواجب
مكتبية ،وعتاد الفصائل ،وغري ذلك فلها
ُ
السعي الستنقاذها ِّ
بكل سبيل قبل استيالء النظام عليها ،سواء ببيعها
قادر عىل صيانتها ومحايتها،
وحفظ ثمنها ،أو وضعها أمان ًة بيد َمن هو ٌ
ٍ
ٍ
وإن ّ
خريية قادرة عىل استعامهلا فيام يعود نف ُعه لعامة
جلهات
تعذر فتُرصف
الناس قدر املستطاع.

فإن تعذر ُّ
ُ
فالتصدق هبا عىل الفقراء واملحتاجني – وإن
كل ذلك،
ِ
وهنب النظام هلا.
كانت وقف ًا -أوىل ِمن تركها ُعرض ًة للضياع
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قال اب ُن قدامة يف «املغني»« :تكون املنفع ُة مرصوف ًة إىل املصلحة التي

ِ
املرصف مع إمكان املحافظة
تغيري
ُرصف فيها؛ ألنه ال جيوز ُ
كانت األُوىل ت َ

تغيري الوقف بالبيع مع إمكان االنتفاع به»(.)1
عليه ،كام ال جيوز ُ

 -2وأما السيولة النقدية املوجودة يف هذه املؤسسات أو التي ُحصل

ُ
فاألصل أن تُنفق يف مناطق التهجري
عليها بسبب بيع األعيان الوقفية،

ٍ
ٍ
مماثل للمصارف التي ُجعت ألجلها ،وإن ّ
تعذر ذلك فيؤخذ
بعمل
باألقرب فاألقرب هلا ِمن حيث اجلنس والنوع ،فتُن َفق هذه األموال يف
أقرب مرصف ُيقق قصدَ املتربع أو يشبهه ويقاربه.

ُ
واألصل يف الوقف أنه ال جيوز بي ُعه ،وإنام يبقى عىل ما ُوقف له؛ إال َّ
أن

ما نحن فيه حالة رضورة يراعى فيها النظر الستنقاذ الوقف بقدر املمكن.
جواز بيع ُح ُ ِ
ص
«واألصح
قال اخلطيب الرشبيني يف «مغني املحتاج»:
ُ
ّ
ِ
وجذوعه إذا انكرست ،أو أرشفت عىل ذلك ...
ليت،
املسجد املوقوفة إذا َب ْ
ُ
ُ
فتحصيل
املكان هبا ِمن غري فائدة،
ومل تصلح إال لإلحراق؛ لئال تضيع ويضيق
ٍ
نزر ٍ
يسري ِمن ثمنها يعود إىل الوقف أوىل ِمن ضياعها ،وال تدخل بذلك حتت

بيع الوقف؛ ألهنا صارت يف حكم املعدومة»(.)2

وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني» »:ومجل ُة ذلك ّ
الوقف إذا خرب
أن
َ

((( املغين (.)29/6
((( مغين احملتاج (.)550/3
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وتعطلت منافعه ...فلم ُتكن عامرتُه وال عامر ُة ِ
بعضه إال ببيع بعضه جاز
ُ
ٍ
بيشء منه بِيع مجي ُعه»(.)1
االنتفاع
ُعمر به بقيتُه ،وإن مل يمكن
ُ
ُ
بيع بعضه لت َ
وأخري ًاّ :
بيع الوقف أو الترصف فيه يقوم به َمن كان موك ًَّل به
فإن َ

ِمن إدارة اجلمعية ،أو قيادة الفصيل ،ونحو ذلك ،وال جيوز لألفراد أن
ينفردوا بالترصف فيه باجتهادهم ،وما استنقذوه ِمن أموال وممتلكات

أثناء هجرهتم :فيجب عليهم أن يدفعوه ملن يقوم عىل الوقف أو اجلمعية

ليقوم برصف تلك األموال عىل اجلهة املوقوف عليها بحسب املرشوع.
واهلل أعلم.

((( املغين (.)28/6
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30

1

الفتوى ( :)24حكم أخذ الزكاة عنوة واالختطاف لتمويل الكتائب

159

1

الفتوى ( :)29أحكام زكاة الفطر ،وما األنواع التي خترج منها؟ وهل جتب عىل

190

1

الفتوى ( :)50زكاة الفطر مع تغري األسعار واضطراب العملة

328

1

الفتوى ( :)1حكم دفع الزكاة مقد ًما إلغاثة الشعب السوري

الفقراء والالجئني؟

أحكام الصيام
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)22إثبات دخول شهر رمضان لعام  1433ه يف سورية

150

1

الفتوى ( :)23حكم اإلفطار يف هنار رمضان للمجاهدين

152

1

الفتوى ( :)27حكم قرص الصالة والفطر يف رمضان للمقيمني يف خميامت

178

1

الالجئني السوريني

أحكام األموال
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)14هل جيوز تصدير السلع ِمن سورية يف ظل نقصها وارتفاع

56

1

152

1

أسعارها؟

88

1

الفتوى ( :)26الرتدد عىل معسكرات الشبيحة لرشاء املرسوقات

174

1

الفتوى ( :)35حكم سداد دين الكافر املحارب

221

1

الفتوى ( :)41هل يستلم راتبه وهو متغيب عن العمل بسبب ظروف الثورة؟

272

1

الفتوى ( :)46حكم االستيالء عىل األموال العامة وآبار النفط وإدارهتا؟

304

1

الفتوى ( :)56حكم االستفادة من البيوت واملزارع اخلالية إليواء النازحني

9

2

الفتوى (:)60كيفية سداد الديون عند تغيري قيمة العملة

73

2

ِ
السلع التّجارية واملوا ّد التّموينية؟
حكم
الفتوى (:)83
احتكار ِّ
ُ

40

3

الفتوى ( :)85هل جيوز تثبيت سعر رصف العملة قبل العقد؟

64

3

الفتوى ( :)86حكم االنتفاع الشخيص بأجهزة وممتلكات املؤسسات اخلريية؟

68

3

الفتوى ( :)87أحكام احلواالت املالية؟

77

3

الفتوى ( :)90حكم االستفادة من أسالك االتصاالت غري الفعالة؟

95

3

الفتوى ( :)93أحكام (تضمني) األرايض الزراعية؟

112

3

147

3

الفتوى ( :)8حكم االستيالء عىل صهاريج املازوت ونحوه من املال العام

واملهجرين

ِ
املهجرين ِمن بالدهم؟
(:)96حكم
الفتوى
أموال َّ
ُ

أحكام الجهاد
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
األوامر بقتل املتظاهرين لينجي نفسه؟
اجلندي
الفتوى ( :)2هل يطيع
ُّ
َ

25

1

الفتوى ( :)11هل نرد العدوان واخلطف باملثل ردعًا للمجرمني وك ًفا ألذاهم؟

73

1

الفتوى ( :)15هل هناك راي ٌة حمدّ د ٌة جيب أن يلتزم هبا السوريون؟

93

1

الفتوى ( :)16حكم العمليات التفجريية و َمن ُيقتَل فيها

102

1

( :)19ميثاق املقاومة السورية

127

1

الفتوى ( :)25حكم استهداف املنتسبني لألجهزة األمنية بمختلف قطاعاهتا

168

1

الفتوى ( :)37حكم إعطاء البيعة ألمراء الكتائب

233

1

الفتوى ( :)51حكم قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل

334

1

الفتوى ( :)52حكم االنسحاب من املدن وجبهات القتال

345

1

الفتوى ( :)63هل جيوز ذبح الكفار واملحاربني بالسكني

119

2

الفتوى ( :)75حكم اجلهاد مع الفصائل والكتائب التي لدهيا خمالفات رشعية

301

2

الفتوى ( :)79حكم مشاركة الفصائل السورية يف حتالفات عسكرية وتلقيها

355

2

للدعم الدويل

أحكام الغنائم
الفتوى
الفتوى ( :)18حكم األموال التي يغنمها الثوار يف سورية

الصحيفة

اجلزء

119

1

أحكام الجنائز والشهداء
الصحيفة
36

اجلزء
1

الفتوى

الفتوى ( :)7كيف نغسل أشال َء القتىل ونصيل عليهم؟

52

1

الفتوى ( :)9هل نُل ِّقن اجلريح الشهادة وهو حيترض؟

61

1

الفتوى ( :)17حكم تعزية غري املسلم والرتحم عليه وتسميته بالشهيد

109

1

الفتوى ( :)34حكم نقل جثث الشهداء ونبش قبورهم

215

1

الفتوى ( :)36حكم زيارة املقابر يف العيد ووضع النباتات عىل القبور

225

1

246

1

الفتوى ( :)4هل يسمى املقتول عىل أيدي النظام السوري شهيدً ا؟

الفتوى ( :)39حكم هدم األرضحة ِ
والقباب املبنية عىل القبور

أحكام الجواسيس واملوالني لألعداء
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)6هل جيوز قتل اجلاسوس )العوايني( يف سورية أو إيذاء أوالده

45

1

الفتوى ( :)38حكم املوايل للنظام السوري

240

1

الفتوى ( :)84أحكام اختطاف منارصي النظام وغريهم من الناشطني

49

3

الفتوى ( :)66حكم من أكره عىل االلتحاق بحملة التجنيد اإلجباري جليش

168

2

وزوجته؟

واإلعالميني؟

النظام السوري

أحكام األرسى
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)21حكم من وقع أسري ًا يف أيدينا من جنود النظام السوري

141

1

الفتوى ( :)65حكم اعتقال املتهم ،وتعذيبه ،والواجب جتاه من يموت حتت

153

2

التعذيب

أحكام األمان والهدن
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)20حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام

134

1

الفتوى ( :)43حكم االعتداء عىل من ُأعطي له األمان ،وما جزاء ذلك؟

283

1

الفتوى ( :)49حكم استيفاء احلقوق من األعداء بعد إعطائهم األمان

321

1

الفتوى ( :)67حكم عقد اهلدن واملصاحلات مع النظام السوري

177

2

الفتوى ( :)74هل جيوز االعتداء عىل النصارى من أهل البالد اإلسالمية؟

285

2

الفتوى ( :)82أحكام املفاوضات مع األعداء وضوابطها؟

62

3

140

3

ِ
ِ
ِ
واالنتقال أو
املناطق التي يسيطر عليها النظا ُم
البقاء يف
(:)95حكم
الفتوى
ُ
الس ِ
فر إليها ؟
ّ

أحكام الغالة
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)57هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم (الدولة) قتال

20

2

الفتوى ( :)62هل تنظيم (الدولة اإلسالمية) من اخلوارج؟

102

2

الفتوى ( :)64حكم تكفري تنظيم (الدولة) ولعنهم وحكم أرساهم وأمواهلم

136

2

الفتوى ( :)73كيف نتعامل مع تنظيم (الدولة) يف املناطق التي يسيطر عليها

274

2

الفتوى ( :)80حكم الرجال غري املحاربني من تنظيم (الدولة) والنساء

368

2

فتنة؟

واألطفال

أحكام األرسة
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)13حضانة األيتام وكفالتهم وما يرتتب عليها من أحكام

83

1

ّ
املتوف عنها زوجها يف أحداث سورية وأين تقيض عدهتا
الفتوى ( :)31عدة

200

1

الفتوى ( :)44حكم تزويج النصريية والفرق الباطنية والزواج منهم

293

1

الفتوى ( :)59أحكام زوجة الغائب واملفقود

55

2

الفتوى ( :)88هل ينفسخ عقدُ النكاح بر ّدة أحد الزوجني؟

84

3

الفتوى ( :)92حكم زواج االبن من مال أبيه املفقود؟

109

3

أحكام النساء
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)12ماذا يرتتب عىل اغتصاب العفيفات؟

76

1

الفتوى ( :)33مشاركة املرأة يف العمل اإلغاثي دون إذن وليها

211

1

أحكام الحدود والقضاء
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)42ما احلكم فيام لو قتل املجاهد أخاه خطأ؟

276

1

الفتوى ( :)53هل ُياسب املنشق عن النظام عىل جرائمه السابقة؟

352

1

الفتوى ( :)55هل تُقام احلدود والعقوبات يف املناطق املحررة من سورية يف

372

1

الفتوى ( :)68أحكام القتل اخلطأ يف العمليات اجلهادية

190

2

الفتوى ( :)69أحكام حد احلرابة وضوابط تطبيقه

203

2

الفتوى ( :)76رشعية اهليئات القضائية يف سورية ومدى إلزامية أحكامها

308

2

الفتوى ( :)77عمل املحاكم وجلان التحكيم عند وقوع ّ
الشقاق بني الزّ وجني

320

2

الفتوى ( :)81حكم االعتداء واالقتتال بني الفصائل واألحكام املرتتبة عليه؟

9

3

الفتوى ( :)89حكم قتل من اغتصب مسلمة يف بالد الكفر؟

92

3

الوقت احلايل؟

أحكام السياسة الرشعية
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)54حكم إجراء االنتخابات الختيار أعضاء جمالس األحياء

359

1

الفتوى ( :)70حكم املجالس والتشكيالت التي حتوي مبادئ ختالف الرشيعة،

215

2

الفتوى ( :)71حكم هجرة السوريني إىل بالد غري املسلمني ،والتجنس

233

2

الفتوى ( :)78هل البالد اإلسالمية اليوم دار كفر؟

329

2

واللجان الثورية

والتعاون معها
بجنسيتها

أحكام األطباء
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)47حكم ترك األطباء أعامهلم ومستشفياهتم؟

310

1

الفتوى ( :)48ما الواجب عىل األطباء عند ازدحام اجلرحى ونقص الكوادر؟

316

1

)(٣

اﻟﻄﺒﻌــﺔ
اﻟﺜـﺎﻟﺜــﺔ
ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ

- ١٤٤٠

٢٠١٩

ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺔ اﳌﻌﺎﴏ،
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷ ّ
ﻤﺑـﺎ ﺣﻮﺗـﻪ ِ
ﻣـﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻜﺜـﺮﻴة اﳌﺆﺛـﺮة ،واﻟﻨﻮازل اﳌﺘﻌـﺪدة؛ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﺎﻤﻫﺮﻴ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
أﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ُ
اﻟﻄﻐﻴـﺎن ،واﻟﻜﺘﺎﺋـﺐ اﳌﺠﺎﻫـﺪة اﻟﺘـﻲ ﻗﺼﺪت ﺻ ّﺪ اﻟﻌﺪوان ،ﻓﺴـﻌﻰ
ﺤﺔ ﰲ
واﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬـﻢ ﰲ ﺳـ ّﺪ اﻟﺜﻐﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟـﺔ اﳌﻠ ّ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ.
وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺑﺬﻟـﻪ ﻓﺮﻳـﻖ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﰲ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺸـﺎم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬـﻮد أﺧـﺬت ﺣﻘﱠﻬـﺎ ِ
ﻣـﻞ واﳌﺸـﺎورة واﻟﺒﺤـﺚ واﳌﺮاﺟﻌـﺔ؛ ﻟﺘﺸـﻜّﻞ رﺻﺪًا
ﻣـﻦ اﻟﺘﺄ ّ
ﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘـﺎج اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ .وﻗﺪ ﻧُﴩت ﻫﺬه
ﻣﻌﺮﻓ ًﻴـﺎ ﻟﺠﺎﻧـﺐ ﻣﻬ ّ
اﻟﻔﺘـﺎوى داﺧﻞ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻋـﲆ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺠﻬـﺎد ،وأﺗﻴﺤﺖ إﻟﻜﱰوﻧ ًﻴﺎ
ﻋـﲆ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ،ﻓﻼﻗـﺖ -ﺑﺤﻤـﺪ اﻟﻠـﻪ وﻓﻀﻠـﻪ -اﻟﻘﺒﻮل ،وﻛ ُ
َـﺮﺜ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﺼـﺪرت ﰲ ﻃﺒﻌﺘﻦﻴ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﺎﻟﺼﺪور ،ﻓﺮأﻳﻨﺎ إﺻﺪار اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻤﻨـﺔ ﻣـﺎ اﺳـﺘﺠ ﱠﺪ ِ
ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ،ﻓﺠـﺎءت ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء؛ ﻟﺘﻀﻴـﻒ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﳌﺘﻀ ّ
ﺎﻤ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺠﻬﺎد واﳌﻘﺎوﻣﺔ..
ﻴ
ﻗ
ﺎ
ﻌ
ﻣﺮﺟ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
ّ ً

