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الفتـــوى )56(

حكم االسـتفادة من البيوت واملزارع 

الخالية إليواء النازحني واملهجرين)))

)1) صدرت بتاريخ: االثنني 26 ربيع األول 1435هـ، املوافق 2014/1/27م، ونرشت 
عىل املوقع برقم )99( ]تُغري الرتقيم بسبب إدخال نظام ترقيم األسئلة الواردة آلًيا بغض 

النظر عن النرش من عدمه[.

السؤال:
النظام،  جرائم  بسبب  الالجئني  ِمن  كبرية  أعداد  نزحت 
تتزايد،  األعداد  أنَّ  إال  بيوهتم واستقبلوهم،  الناس  ففتح هلم 
واألماكن أصبحت قليلة، ويوجد لدينا بيوت ومزارع رفض 
أصحاهبا فتحها أو رحلوا عنها بسبب األوضاع احلالية، فهل 
لنا  جيوز  وهل  إيوائهم؟  يف  منها  واالستفادة  فتُحها  لنا  جيوز 
اسـتخدام ما فيها من أدوات، أو أكـل ما فيـها من أطعمـة، 

أو االنتفاع بثامر مزارعهم، أفيدونا جزاكم اهلل خرًيا.
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اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

بإذهنم،  إال  اآلخرين  بأموال  واالنتفاع  االعتداء  حتريم  فاألصل 
الشديدة، وتفصيل  احلاجة  أو  العلامء من ذلك حال الرضورة  واستثنى 

ذلك كاآليت:
وحرم  هلم،  وَحِفَظها  وأمواهلم،  الناس  أمالك  اإلسالم  َصاَن   أوًل: 
تعاىل:  قال  منهم،  نفس  بطيب  إال  فيها،  والترصف  عليها  االعتداء 

﴿ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾ ]النساء: 29[.

وقال النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص: )ال َيِلُّ َماُل اْمِرٍئ إاِل بِطِيِب َنْفٍس ِمنُْه()1).
ك خمتصون  قال أبو املعايل اجلويني رمحه اهلل: »فالقاعدُة املعتربة: أّن املالَّ
بأمالكهم، ال ُيَزاِحم أحٌد مالًكا يف ملكه ِمن غري حقٍّ مستَحّق« .. إىل أن 
قال: »فاألمر الذي ال شك فيه: حتريم التَّساُلب والتَّغاُلب ومدُّ األيدي 

إىل أموال الناس ِمن غري استحقاق«)2).
و)التَّساُلب(: أخذ املال ِخلسة، و)التَّغاُلب(: أخذه بالَغَلَبة.

التي  املناطق  عموًما، وأهايل  سورية  يف  املسلمني  عىل  الواجب  ثانًيا: 

)1) أخرجه أمحد )299/34، برقم 20695(.
)2) غياث األمم يف التياث الظلم )494/1(.
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جلأ إليها املنكوبون خصوًصا: الوقوف مع إخواهنم يف حمنتهم، وتأمني ما 
يتاجونه إليه من مأوى ومطعم ومرشب، وهم مأجورون عىل ذلك إن 

شاء اهلل تعاىل.
طواعيًة  بيوهتم  فتح  إىل  املبادرة  البالد  خارج  هم  َمن  عىل  جيب  كام 
بنفٍس طيبة، وتأمني َمن يرشف عليها ممن يثقون به، وهلم عىل ذلك األجر 

العظيم ِمن اهلل تعاىل.
عن  نفَّس  )َمن  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  عن  مسلم  صحيح  يف  جاء   فقد 
مؤمٍن ُكربًة ِمن ُكَرب الدنيا، نّفس اهلل عنه كربًة ِمن ُكَرب يوم القيامة()1).
وهذا عام يف تنفيس الُكَرب عن أي مسلم، فكيف لو كان ِمن الضعفاء 

واملحتاجني؟
مَثُل  وتعاطفهم  وترامحهم،  تواّدهم،  يف  املؤمنني  )مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

اجلسد إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له سائُر اجلسد بالسهر واحلّمى()2).
وما  اآلخر،  رسَّ  أحَدمها  رسَّ  ما  الواحد؛  كاجلسد  للمؤمن   فاملؤمن 
الدنيا  أمر  يف  لصاحبه  عوٌن  منهام  واحد  وكلُّ  اآلخر،  ساَء  أحَدمها  ساَء 

واآلخرة، كالبنيان يشّد بعُضه بعًضا.
النازحني،  هؤالء  يمنعه  أن  بيته  أو  ماله  يف  سعًة  جيد  َمن  وليحذر 

. 1) أخرجه مسلم )2074/7، برقم 2699( عن أيب هريرة(
)2) أخرجه مسلم )1999/4، برقم 2586( عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام.
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﴿ڃ  املاعون بقوله:  كي ال يكون ممن توعدهم اهلل ووصفهم بمنع 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ﴾ ]املاعون: 7-4[.
 قال ابن كثري رمحه اهلل: »أي: ال أحسنوا عبادة رهبم، وال أحسنوا إىل 
بقاء عينه ورجوعه  به، مع  به وُيستعان  ُينتفع  ما  بإعارة  خلِقه حتى وال 

إليه«)1).
أن  بلد  كلِّ  أهل  ِمن  األغنياء  عىل  »وفرض  اهلل:  رمحه  حزم  ابن  قال 
يقوموا بفقرائهم... إن مل تقم الزكوات هبم وال يف سائر أموال املسلمني، 
للشتاء  اللباس  وِمن  منه،  بد  ال  الذي  القوت  ِمن  يأكلون  بام  هلم  فيقام 
والصيف بمثل ذلك، وبمسكٍن َيُكنُّهم ]أي يسرتهم[ ِمن املطر والصيف 

والشمس وعيون املاّرة«)2).
بفتح  بأس  فال  ة،  امُلِلحَّ والرضورة  ة  املاسَّ احلاجة  ُوجدت  إذا  ثالًثا: 
البيـوت أو املزارع املهجـورة واخلالية التي رفض أهُلها فتَحها ابتـداًء، 
فتح  املحظورات، ويف  ُتبيح  الرضورات  منهم؛ ألنَّ  ر االستئذاُن  تعذَّ أو 

د والضياع واهلالك. رين من التَّرشَّ هذه البيوت حفٌظ للمهجَّ
ٿٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ﴿ڀ  تعاىل:  قال 

)1) تفسري ابن كثري )495/8(.
)2) املحىل باآلثار )281/4(.
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]األنعام:119[.

ر أن قوًما اضطروا إىل السكنى يف بيت  قال ابن القيم رمحه اهلل: »فإذا ُقدِّ
زول يف خـاٍن ]ُنـزل أو فنـدق[ مملـوك،  إنسـان ال جيدون سـواه، أو النُـّ
أو اسـتعارِة ثيـاٍب يستدفؤون هبا، أو رحًى للطـحن، أو دلـٍو لنَِزِع املـاء، 

أو ِقْدٍر، أو فأس، أو غري ذلك: َوَجَب عىل صاحبه بذُله بال نزاع«)1).
يف  نحن  )بينام  قال:    اخلدري  سعيد  أيب  عن  مسلم  صحيح  ويف 
سفٍر مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاء رجل عىل راحلٍة له، فجعل َيرِصف برصه يمينًا 
وشاماًل، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من كان معه َفضُل َظهٍر، َفلَيُعد به عىل من 
ال ظهر له، ومن كان له َفضُل من زاٍد َفلَيُعد به عىل من ال زاَد له. َفَذَكَر من 

أصناف املال ما ذكر، حتى رأينا أنه ال حقَّ ألحٍد منا يف َفضل()2).
مادة حيث أصاب الناَس  وعن عمر بن اخلطاب  أنه قال عام الرَّ
جماعٌة وشّدٌة: »لو مل أجد للناس من املال ما يسعهم إال أن ُأدخل عىل كلِّ 
هَتم ]مثلهم يف العدد[، فيقاسمونه أنصاف بطوهنم حتى يأيت  أهِل بيت ِعدَّ

اهلل بخري لفعلت؛ فإهنم لن هيلكوا عىل أنصاف بطوهنم«)3).
البيوت ِمن أثاث وممتلكـات،  رابًعا: جيب املحـافظة عىل ما يف هذه 

)1) الطرق احلكمية )218/1(.
)2) أخرجه مسلم )1354/3، برقم 1728(. ومعنى: )َفْضُل َظْهٍر(: أي دابة تُركب زائدة 

عىل حاجته.
)3) الطبقات الكربى )743/2(.
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وال جيوز االنتفاع بيشء مما فيها إال ما تدعو له احلاجة.
وأما األطعمة رسيعة الفساد، وما كان تافًها يتساهل الناس فيه عادًة، 

فال بأس باالنتفاع به؛ ألنَّ تلفها َمفسدٌة للامل، واملحتاج أوىل بذلك.
الفواكه  جاء يف »رشح خمترص خليل« للخريش: »َمن وجد شيًئا من 
واللحم وما أشبه ذلك مما يفسد إذا أقام، فإنه جيوز له أن يأكله، وال ضامن 
]غري  غامرها  أو  البلد  عامر  يف  وجده  وسواء  ]مالكه[،  لربه  فيه  عليه 

املزروع[... وأما ما ال يفسد، فليس له أكُله، فإذا أكله ضمنه«)1).
َقَطة التي ال ُيعَرف مالكها؛ إال أّن املعنى  وهذا وإن قاله العلامء يف اللُّ

موجوٌد يف األطعمة التي تركها أصحاهبا بسبب النُّزوح أو السفر.
وُيلحـق بذلك: ما يمكـن أن متتدَّ له يُد الفسـاد لو بقي مدة طويلة، 

أو بسبب تغري اجلو.
خامًسا: أما الزروع والثامر: فاألصُل ِحفُظها وعدُم االعتداء عليها، 
ـص فيه الشـرع ِمن األكل منها للامرِّ كَمن يف طريق السـفر،  إال فيام رخَّ
أو النُّزوح دون محل يشء منها؛ ملا روى الرتمذي وابن ماجه واللفظ له: 
أّن النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إِذا مرَّ أحدُكم بَحاِئٍط َفلَيأُكل، وال َيتَِّخذ ُخْبنًَة()2)، 

)1) رشح خمترص خليل )127/7(.
)2) أخرجه الرتمذي )575/3، برقم 1287(، وابن ماجه )399/3، برقم 2301(: من 

حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام. ومعنى )احلائط(: البستان.
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أي دون أن يمل معه شيًئا يف ثوبه.
عرضة  تكون  أن  ُتؤكل  مل  إن  وُيشى  أهلها  تركها  التي  الثامر  وأما 

للتلف، فيجوز االستفادة منها بقدر احلاجة.
الفقراء  نفعه عىل  يعود  بام  فيها  ف  للترصُّ املحاصيل وقطفها  أما مجع 
وليس  املناطق،  هذه  يف  واهليئات  للمجالس  مرجعه  فهذا  واملحتاجني، 

ذلك لألفراد.
وكذلك احلكم يف احليوانات التي تركها أصحاهبا: جيوز االستفادة مما 

تنتجه كاأللبان، أو البيض.
أما ذبُحها لألكل، فال جيوز إال يف حال الرضورة، كاملجاعة، أو اخلشية 

عىل موهتا بسبب اجلوع أو قصف النظام.
فيلزمه  واحلاجة،  ورة  الرضَّ بسبب  البيوت  هبذه  سكن  َمن  سادًسا: 
العلامء؛  مجهور  عند  املِثل  أجرَة  البيت  لصاحب  يدفع  أن  القدرة  عند 
ألنَّ )االضطرار ال يبطل حق الغري(، فالرضورُة ترفع اإلثم، وال ُتسقط 

الضامن.
يشء؛  يلزمهم  فال  باإلجيار،  البيت  صاحب  مطالبة  عدم  حالة  ويف 
احلاالت  هذه  مثل  يف  الناس  من  التسامح  جانب  تغليب  ِمن  ُيعلم  ملا 

اإلنسانية.
الرضورة  حال  األمور يف  االنتفاع هبذه  أن  إىل  العلامء  بعض  وذهب 
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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 
للعلامء... ومن جوز له أخذ األجرة حّرم عليه أن يطلب زيادًة عىل أجرة 

املثل«)1).
األصل:  هذا  من  »ويستثنى  الكويتية«:  الفقهية  »املوسوعة  يف  وجاء 
لكنه  رشًعا،  مأذوًنا  كان  وإن  فإنه  االضطرار،  حال  الغري  بامل  االنتفاع 
)أن  هي:  أخرى،  فقهية  بقاعدة  عماًل  اجلمهور،  عند  الضامن  يوجب 

االضطرار ال يبطل حق الغري(.
وذهب املالكية إىل عدم الضامن عماًل باألصل، وهو أن االنتفاع املباح 

ال يوجب الضامن«)2).
أّن قوًما اضُطروا إىل سكنى  ُقّدر  وقال ابن تيمية رمحه اهلل: »فأما إذا 
أن  فعليه  البيت،  ذلك  إال  إليه  يأوون  مكاًنا  جيدوا  مل  إذا  إنسان  بيت  يف 
ُيسكنهم، وكذلك لو احتاجوا إىل أن يعريهم ثياًبا يستدفئون هبا ِمن الربد؛ 

أو إىل آالٍت يطبخون هبا؛ أو يبنون أو يسقون: يبذل هذا جماًنا«)3).

)1) الطرق احلكمية )218/1(.
)2) املوسوعة الفقهية الكويتية )310/6(.

)3) جمموع الفتاوى )98/28(.
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مزارع  أو  بيوت  من  املرافق  هذه  الستعامل  احلاجة  حال  يف  سابًعا: 
ونحوها، فال بّد ِمن مراعاة الضوابط الرشعية يف هذا األمر، وهي:

حضور  فوًرا عند  واملزارع  الدور  هذه  وتسليم  إخالء  1- وجوب 
ُر ال ُيزال بمثله، وهو أحقُّ بامله. صاحبها أو احتياجه هلا، فالرضَّ

قال ابن تيمية رمحه اهلل: »ومع حاجة ربِّ املال املكافئة حلاجة املعتاض، 
فربُّ املال أوىل؛ فإن الرضر ال ُيزال بالرضر، والرجل أحقُّ بامله من ولده 

ووالده والناس أمجعني«)1).
هلذه  احلاجة  زوال  حال  ففي  بَِقْدِرها،  ر  ُتَقدَّ ورة  الرضَّ هذه  أّن   -2

البيوت أو املزارع، ال جيوز البقاء فيها أبًدا.
واملقصود بانتهاء احلاجة وزواهلا: إما انتهاء اخلطر من الديار التي نزح 
منها وعودة أكثر الناس، أو عند توفر املالجئ العامة والتي تفي بالغرض 
مع  الغري  أمالك  يف  املكوث  جيوز  ال  فعندئٍذ  احلاصلة،  الرضورة  وتزيل 
وجود البديـل العـام، سـواء كان هذا البديل خميـامت أو مالجئ عامـة 

أو مدارس أو غريها، إال بموافقة صاحب الدار.
جيوز  ال  واحدة  غرفة  يف  كنى  بالسُّ الرضورة  اندفعت  إذا  وكذلك 

االنتفاع بسائر غرف البيت.
امن للتَّلفيات، ويشمل العبث أو التخريب لألبنية، أو األثاث،  3- الضَّ

)1) جمموع الفتاوى )189/29(.
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أباحت  قد  الرضورة  احليوانات: وهذا ألّن  أو  املزارع،  أو  األجهزة،  أو 
االستفادة من السكن، وال يل له أن يتعداه لغريه إال مع الضامن، ويكون 

بضامن املثل إن كان املتلف مثلًيا، وضامن القيمة ملا ال مثَل له.
وأخرًيا:

الرشعية،  اهليئات  تكوين جلنة من  املناطق  األهايل يف هذه  جيب عىل 
وتكون  األمر،  هذا  عىل  ترشف  احلي،  أعيان  أو  املحلية،  اإلدارات  أو 
مهمتها: تدوين أسامء األرس املستفيدة من هذه األمالك، والنظر يف تقدير 
تقديرهم النتهاء  عند  الدور  إخالء هذه  ثم  الرضورة من عدمها،  حال 
منها يف  املالحظات لالستفادة  أو تسجيل  التَّلفيات،  الرضورة، وحرص 

حالة حصول مطالبة حلقوق أو نحوه.
نسأل اهلل سبحانه أن يرفع الكربة، ويزيل الغمة، وأن يعجل بالفرج، 

إنه سميع جواد كريم.
 واهلل أعلم)1).

)1) أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:

حني  أخذوا  الالجئني  من  سكنوها  الذين  ألن  بيوهتم  فتح  عن  الناس  من  كثري  أحجم 
البيت بحجة أهنا إن بقيت سوف تتلف أو تصلها القذائف أو أن  خروجهم بعض أمتعة 
املنازل فرسقوها،  النفوس عىل تلك  أصحاهبا لن يعودوا، مما أدى إىل جترؤ بعض مرىض 
فهل يباح لالجئني أخذ يشء من املنازل إذا كانوا مضطرين؟ وما حكم السارقني من تلك 
البيوت؟                                                                                                                                      =
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= جواب املكتب العلمي:
إن كان هناك رضورة لذلك، وال جيوز  إال  منها،  املهجورة  البيوت  أثاث  ال جيوز إخراج 
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، وُتقدر احلاجات حسب األوضاع، لضامن عدم حصول جتاوزات فيها من 

أي من الطرفني.
البيوت، وتأمني السكان واألحياء  كام جيب ردع هؤالء السارقني واملعتدين عىل حرمات 

بالقضاء عىل مظاهر الرسقة واالعتداء عىل اآلمنني.  املهجورة 
واهلل أعلم.

السؤال الثاين: 
 إذا كان هناك مالبس يف البيوت، فهل جيوز استخدامها للمجاهدين أو لعامة الناس؟

جواب املكتب العلمي:
الربد  امللحة، كدفع  واحلاجة  للرضورة  إال  البيوت  املوجودة يف  املالبس  استعامل  ال جيوز 

الشديد أو سرت العورة إذا مل جيد شيئا آخر يسرت به عورته أو يتقي به الربد.
واهلل أعلم.
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الفتـــوى )57(

هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة 

وتنظيم )الدولة( قتال فتنة؟)))

)قبل تشكل  السورية  والعلمية  الدعوية  واهليئات  الروابط  الفتوى عن جمموعة من  )1) صدرت 
املجلس اإلسالمي السوري( بتاريخ: األحد 16 ربيع 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.

السؤال:
يف  املجاهدة  الكتائب  بعض  بني  اآلن  الدائر  القتال  هل 
قتاٌل  والشام«  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  و«تنظيم  سورية 
بلبلًة  األمر؛ ألنه سّبب  تبيني هذا  أرجو  فتنة؟  أو هو  مرشوع 
وخالًفا بني بعض الكتائب، فمنهم من تصدى لتنظيم الدولة، 

ومنهم من اعتزل ذلك حترًجا وتأثاًم.

http://islamicsham.org/fatawa/show/107
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اجلواب:
احلمد هلل رب العاملني، وال عدوان إال عىل الظاملني، والصالة والسالم 

عىل املبعوث رمحًة للعاملني، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:
فقد ساءنا وساء كلَّ غيور انشغاُل الكتائب املجاهدة يف أرض الشام 
عن مقارعة النظام املجرم هبذا القتال املذكور، وإنَّه ألمر تدمع له العني، 
الطيب،  من  اخلبيث  ليميز  تعاىل؛  اهلل  حكمة  ولكنها  القلب،  له  ويزن 

وليمحص املؤمنني، ويمحق أهل الكفر والبدع والضالل.
أما السؤال إن كان هذا القتال من جنس قتال الفتنة فبيانه كالتايل:

 أوًل: دلَّت النصوص الرشعية وكالم أهل العلم عىل أنَّ قتال الفتنة 
هو القتـال الذي ينشـب بني طائفتني من املسـلمني كلتـامها عىل باطل، 
أو يلتبس فيه أمرمها، فال ُيعلم امُلِحق من امُلبطِل، أو يتقاتالن ملغانم دنيوية.
فالدخول يف هذا القتال منهي عنه، وقد ُأمرنا باعتزاله وعدم املشاركة 
التقى  )إِذا  النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص:  بقول  املقصود  بأي حال من األحوال، وهو  فيه 

املسلامِن بَِسيَفيِهاَم فالقاتُِل واملقتوُل يِف النَّار()1).
 قال اجلصاص رمحه اهلل تعليًقا عىل هذا احلديث: »فإنام أراد بذلك إذا 
قصد كلُّ واحد منهام صاحَبه ظلاًم عىل نحِو ما يفعله أصحاُب العصبية 

من   :)2888 برقم   ،2214/4( ومسلم   ،)31 برقم   ،15/1( البخاري  )1) أخرجه 
. بكرة  أيب  حديث 
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والفتنة«)1).
وقال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه الفتن: )َفَمن َوَجَد ِمنها َملجًأ أو َمَعاًذا، َفلَيُعذ 

بِه()2).
ل األحاديث عىل: َمن مل َيظهر له احلّق،  قـال النووي رمحه اهلل: »ُتَتَأوَّ

أو عىل طائفتني ظاملتني ال تْأويَل لواحدٍة منهام«)3).
النفس  عىل  وصياهلم  وعدواهنم  وبغيهم  ظلمهم  ظهر  من  قتال  أما 

واملال، فهو قتال مرشوع؛ لكفِّ رشهم ودفع أذاهم.
بني  يكون  اختالف  كل  يف  الواجُب  كان  »لو  اهلل:  الطربي رمحه  قال 
ُأبطل  وال   ، ُأقيم حقٌّ ملا  املنازل،  ولزوَم  منه  اهلرَب  املسلمني  من  فريقني 

باطل«)4).
الّطائفتني،  البغُي يف إحدى  إذا ظهر  ابن بطال رمحه اهلل: »فأّما  وقال 

مل يّل ملسلٍم أن يتخّلف عن قتال الباغية؛ لقوله تعاىل: ﴿ہ ہ  ہ    
ہ ھ ھ    ھ ھ﴾، ولو أمسَك املسلمون عن قتاِل أهِل البغي َلَبطَلت 

)1) أحكام القرآن )47/4(.
)2) أخرجه البخاري )51/9، برقم 7081(، ومسلم )2214/4، برقم 2886(: من 

. حديث أيب هريرة
)3) رشح النووي )10/18(.

)4) تفسري القرطبي )317/16(.
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فريضُة اهلل تعاىل«)1).
ثانًيا: منذ اليوم األول من إعالن تنظيم »دولة العراق اإلسالمية« ضّم 
ِمن جراء  الشام  أهل  تتواىل عىل  واملصائب  املزعومة،  دولتهم  إىل  الشام 

أعامل وترصفات هذا التنظيم.
احلاكمة  الدولة  م  أهنَّ البالد عىل  أمراؤهم وقادهتم يف  ف  يترصَّ حيث 

املسيطرة التي جيب عىل اجلميع اخلضوع حلكمها وقراراهتا.
الثغور،  عن  أركاهنم  وتثبيت  املحررة  املناطق  باحتالل  وانشغلوا 
وأظهروا الغلو يف التكفري، وأشاعوا التخوين واالهتام »بالصحوات« ملن 

يالف منهجهم أو ال يقبل بدولتهم!.
أخذ  واستحلوا  احلرام،  الدم  وسفكوا  املجاهدة،  الكتائب  روا  فكفَّ
عن  الناس  وأشغلوا  املنحرفة،  اجلامعات  قتال  بحجة  املسلمني  أموال 
معاشهم  الناس  عىل  ضيَّقت  التي  احلواجز  ونرشوا  النظام،  مقارعة 

وامتحنتهم يف عقائدهم ودينهم، فأشاعوا اخلوف وعدم االستقرار.
حماكم  خالل  من  اهلل  لرشع  التحاكم  إىل  املجاهدون  دعاهم  وملا 
مستقلة، ماطلوا وأبوا وزادوا يف غيهم، فال يكاد يمرُّ يوم إال ونسمع خرب 
اعتقال أو سفك دم خلرية املجاهدين واإلغاثيني واإلعالميني، بادعاءات 

وشبهات ال دليل عليها.
)1) فتح الباري )31/01(.
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فهؤالء مجعوا أوصاًفا شنيعة، كل منها كاٍف يف نفي صفة الفتنة عن 
قتاهلم، فكيف باجتامعها:

اهلل  الدم واملال، وقد رشع  الوصف األول: االعتداء عىل معصومي 
﴿ک ک ک ک   گ گ  ردَّ االعتداء بمثله، قال تعاىل: 

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ﴾ ]البقرة: 194[.
فهو  َدِمِه  ُدوَن  ُقتَِل  وَمْن  شهيد،  فهو  مالِه  ُدوَن  ُقتَل  )َمن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
شهيد، وَمن قتَل دون ِدينه فهو شهيد، ومن ُقتَل ُدوَن أْهلِه فِهو شهيد()1).
ملجرد  قتاهلا  ُيرشع  الباغية  الفئة  كانت  فإذا  البغي،  الثاين:  الوصف 
بغيها، فكيف بمن مجع بني البغي والغلو والتكفري بغري حق، قال تعاىل: 

ڻ      ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ  ہ    ہ ھ ھ    ھ ھے ے ۓ  ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]احلجرات: 9[.
الفئة  قتال  وجوب  عىل  دليل  اآلية  هذه  »يف  اهلل:  رمحه  القرطبي  قال 

الباغية املعلوم بغيها عىل اإلمام، أو عىل أحد من املسلمني«)2).
الوصف الثالث: االجتامع عىل الباطل واالمتناع من االنقياد للحق.

 ،)1421 برقم   ،30/4( والرتمذي   ،)4772 برقم   ،246/4( داود  أبو  أخرجه   (1(
. زيد  بن  سعيد  حديث  من   :)4095 برقم   ،116/7( والنسائي 

)2) تفسري القرطبي )317/16(.
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الطائفة  أن  عىل  املسلمني  علامء  اتفق  »وقد  اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  قال 
املتواترة، فإنه  امتنعت عن بعض واجبات اإلسالم الظاهرة  إذا  املمتنعة 
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«)1).
فإهنم ملا ُدعوا مراًرا للتحاكم للرشع من خالل حماكم رشعية مستقلة 
أبوا وامتنعوا بام عندهم من الشوكة، مما أدى إىل تعطيل احلكم يف الدماء 
كتائب  من  األخرى  الثورية  القوى  وبني  بينهم  جرت  التي  واملنازعات 

وغريها.
الوصف الرابع: مشاهبة أفعاهلم ألفعال اخلوارج األولني، الذين أمر 
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بقتاهلم، فقد اجتمع يف هؤالء من صفات اخلوارج من تكفري 
جيعلهم  ما  احلّق،  ورِد  املكابرِة  مع  اإلسالم،  أهل  وقتل  هلم،  املخالفني 
الغدر، واخليانة، ونقض  فاقوهم يف صفات  قد  بل  ُيلَحقون هبم حكاًم، 

العهود، وتضييع األمانات.
ها وفاِجَرها وال َيَتَحاَشى  قال ملسو هيلع هللا ىلص: )ومن َخَرَج عىل ُأّمتي َيرِضُب َبرَّ

)1) جمموع الفتاوى )544/28(.
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من مؤمنها وال َيِفي لذي عهٍد َعهدُه فليَس منِّي ولسُت ِمنُه()1).
سفهاُء  األسنان،  أحداُث  الزمان،  آخر  يف  قوٌم  )سيخرج  وقال: 
األحالم، يقولون ِمن خري قول الربية، ال جياوز إيامهُنم حناجَرهم، يمرقون 
هُم ِمن الّرِمّية، فأينام لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن يف  ين، كام يمرق السَّ ِمن الدِّ
قتلهم أجًرا ملن قتلهم يوم القيامة()2). وقال فيهم: )يقتلون أهَل اإلسالم، 

ويَدعون أهَل األوثان، لئن أدركُتهم ألقتلنّهم قتَل عاٍد()3).
خري  أيدهيم  عىل  املسلمني  وقتىل  القتىل،  رشَّ  قتالهم  عدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  إنَّه  بل 
القتىل، فقال: )هم رشُّ اخللق واخلليقة، طوبى ملن قتلهم وقتلوه، يدعون 
منهم()4).  باهلل  أوىل  كان  قاتلهم  َمن  منه يف يشء،  وليسوا  اهلل  كتاب  إىل 

وقال: )رَشُّ َقتىل ُقتُِلوا حتت َأِديِم الّسامِء، وخرُي قتيٍل َمن َقتلوا()5).
اهلل  رمحه  تيمية   ابن  بنّي  الذين  التتار  بحال  هؤالء  حال  أشبه  وما 
كيفية  يف  الناس  تكلم  »وقد  بقوله:  كثري  ابن  احلافظ  نقله  فيام  حكَمهم 
قتال هؤالء الترت ِمن أي قبيٍل هو، فإهنم ُيظهرون اإلسالم وليسوا بغاة 

. 1) أخرجه مسلم )1476/3، برقم 1848( عن أيب هريرة(
. 2) أخرجه البخاري )16/9، برقم 6930(، ومسلم )746/2(: من حديث عيل(

برقم 1064(: من  برقم 3344(، ومسلم )741/2،  البخاري )137/4،  )3) أخرجه 
. حديث أيب سعيد 

)4) أخرجه أبو داود )143/7، برقم 4765( عن أيب سعيد وأنس ريض اهلل عنهام.
من  برقم 176(:  ماجه )121/1،  وابن  برقم 3000(،  الرتمذي )76/5،  أخرجه   (5(

الرتمذي: حديث حسن. ، وقال  أمامة  أيب  حديث 
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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 
عيل ومعاوية، ورأوا أهنم أحقُّ باألمر منهام، وهؤالء يزعمون أهنم أحقُّ 
بإقامة احلق من املسلمني، ويعيبون عىل املسلمني ما هم متلبسون به ِمن 

املعايص والظلم«)1). 
ثالًثا: ال يمنع من قتاهلم ما يوجد فيهم من عبادة أو طاعة أو جهاد، 
فقد أخربنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن أوصاف اخلوارج يف العبادة حتى ال نغرتَّ 
هبم فقال: )ليس قراَءُتكم إىل قراَءهِتم بيِشٍء، وال صالُتكم إىل صالهِتم 

بيشٍء، وال صياُمكم إىل صياِمهم بيِشٍء()2).
وقال: )َيقُر أحُدكم صالَته مع صالهتم، وصيامُه مع ِصَياِمهم()3).

وقال عبد اهلل بن عباٍس ريض اهلل عنهام يف وصفهم: »فدخلُت عىل قوم 
مل أر قوًما قطُّ أشدَّ اجتهاًدا منهم، أيدهيم كأهنا َثِفُن اإلبل)4)، ووجوههم 

معلمة ِمن آثار السجود«)5). 

)1) البداية والنهاية، ابن كثري )28/14(.
)2) أخرجه مسلم )748/2، برقم 1066(.

)3) أخرجه البخاري )200/4، برقم 3610(، ومسلم )744/2، برقم 1064(.
َثِفنٍة، وهي ِمن البعري الركبُة واألعضاء الغليظة التي تقع عىل األرض إذا  الثَِّفُن مجُع   (4(

 .)78/13( العرب  لسان  ينظر:  استناخ. 
)5) البداية والنهاية، ابن كثري )28/14(.
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م وقعوا يف بدٍع منكرة استحّلوا  ة اجتهادهم يف العبادة إال أهنَّ فمع شدَّ
ماء واألموال. هبا الدِّ

يف  القويم  املنهج  عن  اخلروج  عدم  املجاهدين  عىل  جيب  رابًعا: 
رموا  -وإن  النفاق  أو  بالكفر،  رميهم  أو  سبهم،  يف  قتاهلم، كالفحش 
بتحقق  إال  إطالقه  جيوز  ال  رشعي  حكم  فالكفر  بذلك-  خمالفهم  هم 
الراسخني. العلم  أهل  ِمن  ذلك  ويكون  موانعه،  وانتفاء   رشوطه 
ض  كام يرم جتاوز احلدِّ املرشوع يف قتاهلم بالتعذيب، أو اإلهانة، أو التعرُّ
ملن ال جيوز قتاله ِمن نسائهم وأطفاهلم، وقد سبقت فتوى حول )حكم 
قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل))1)، فكيف باملسلمني 

املنحرفني؟
ولقتال هؤالء أحكام خاصة ليس هذا مكان بسطها.

وظلمها، وذلك  بغيها  عن  ترجع  أن  الفئة  هذه  قتال  غاية  خامًسا: 
بسحب إعالن دولتهم املزعومة، والكّف عن تكفري اجلامعات املجاهدة 
وقتاهلا، وإرجاع ما اغتصبته منها، واخلضوع للمحاكم الرشعية املستقلة، 

واالرتداع عن األفعال الشنيعة حًقا ال ادعاًء.
ہ  ہ   ﴿ہ  تعاىل:  لقوله  »تفسريه«  يف  اهلل  الطربي رمحه  قال 
إىل  الطائفتني اإلجابَة  َأَبت إحدى هاتني  »فإن   :﴾ ہ ھ ھ ھ ھے 

)1) سبقت يف اجلزء األول برقم )51(، ص )334(.

http://islamicsham.org/fatawa/1107
http://islamicsham.org/fatawa/1107


الجـزء الثانـي

29

ت ما جعل اهلل عداًل بني خلقه، وأجابت  حكم كتاب اهلل له وعليه، وتعدَّ
وتأبى  تعتدي،  التي  فقاتلوا  يقول:  ﴿ہ ہ  ہ﴾  منهام،  األخرى 
اإلجابة إىل حكم اهلل ﴿ہ ھ ھ    ھ ھ﴾ حتى ترجَع إىل حكم اهلل 

الذي حكم يف كتابه بني خلقه«)1).
سادًسا: جيب عىل املجاهدين أن ال ينرصفوا إىل هذا القتال بُكلِّيتهم، 
فينشغلوا به عن قتال العصابات الباطنية واألحزاب الرافضية، فام خرج 
لت هذه الكتائب واأللوية إال إلسقاط  من خرج يف سبيل اهلل، وال تشكَّ

ر لكل أمر قدره. النظام النصريي الكافر الفاجر، فليقدَّ
شبهات  وكشف  الغلو  مواجهة  العلم  وطلبة  العلامء  عىل  جيب  كام 
الغالة، مهام تباينت أسامؤهم واختلفت أفكارهم، وحوار من انجرف إىل 
ذلك َمن الشباب باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ فهذا واجب الوقـت الذي 
الدين ال يقل عن خطر أنظمة  الغلو يف  ينبغي السكوت عنه؛ فخطر  ال 
الكفر والطغيان، قال ابن عساكر رمحه اهلل: »ولو أمكن اهلل اخلوارج ِمن 
رأهيم لفسدت األرض، وقطعت السبل، وقطع احلج من بيت اهلل احلرام، 
وإًذا لعاد أمر اإلسالم جاهلية حتى يعود الناس يستغيثون برؤوس اجلبال 

كام كانوا يف اجلاهلية«)2). 

)1) تفسري الطربي )292/22(. 
)2) تاريخ دمشق )383/63(. 
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وأخرًيا:
بخري  سورية  يف  إخوانكم  جهاد  إنَّ  مجعاء:  اإلسالمية  لألمة  نقول 
إن شاء اهلل، وإنَّ هذه املحن لن تزيده إال متايًزا يف الصفوف، واحتاًدا يف 
الكلمة، فال تقعدنَّ بكم هذه األحداث عن االستمرار يف نرصة إخوانكم 

من املجاهدين الصادقني.
الكفر والنفاق من  الشام فقد اجتمع عليكم أهل  يا أهل  وهلل دركم 
البغي والعدوان من الفرق الضالة، وأرادكم  الباطنية والرافضة، وأهل 

كم أعاملكم. اهلل حرًبا لكل هؤالء، واهلل معكم ولن يرِتَ
اللهم انرص املجاهدين، واخذل الكفرة املجرمني واملبتدعني الضالني، 
وباإلجابة  قدير،  إنك عىل كل يشء  ا مجياًل،  ردًّ دينك  إىل  املسلمني  ورّد 

جدير.
واحلمد هلل رب العاملني)1).

)1) أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول: 

أنا لست بالعامِل، ولكن لدي بعض االستفسارات عن هذه الفتوى:
1- بني اهلل سبحانه وتعاىل باآلية الكريمة )وإن طائفتان( ثم ذكر )فقاتلوا( أال يدل ذلك 

عىل عدم ترك القتال بني الطائفتني بشكل فردي والتوحد لقتاهلا؟
2- كيف تصدرون فتوى فردية دون اجتامع كلمة األمة واهليئات الرشعية؟

العصابات وجتار  من  الكثري  هناك  أم  )الدولة( هم جماهدون  مع  يقاتل  من  3- هل مجيع 
املخدرات واحلروب؟                                                                                                        =
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= 4- أمل ين الوقت لتوحيد الصفوف؟
5- ما وجهة نظركم ووجهة نظر جبهة النرصة من )الدولة( وأذرعها بالعراق؟ هل الدولة 

يف العراق جماهدة ويف الشام باغية؟ أليس هذا كياًل 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:

أثناء  التنظيم  هذا  مواجهة  يف  اجلميع  عىل  ومشقة  حرج  فيه  احلايل  الوضع  أن  معك  نتفق 
حماربة النظام، لكنه موقف اضطر اجلميع خلوضه كام هو معروف. وهذه إجابة أسئلتك:
1- األصل أن القتال والتوقف عنه للمجموع، لكن قد تعتزل بعض األطراف أو األشخاص 

هذا القتال اجتهاًدا، وإن كان االجتهاد هنا غري صحيح، لكنه ال يلغي مرشوعية القتال.
2- وهذه الفتوى صدرت عن عدد من اهليئات الرشعية، وسبق أن صدرت مواقف شبيهة 

عن عدد من اهليئات املحلية والفصائل املجاهدة، فال تفّرد يف هذه الفتوى.
3- ربام 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.
4- وتوحيد الصفوف أمر مطلوب، نسأل اهلل أن يوفق املجاهدين له.

5- هذه الفتوى خمتصة ببيان ترصفات تنظيم الدولة كام ظهرت لنا يف )سورية( وغري معنية 
بأي أمر آخر.

واهلل أعلم.
السؤال الثاين:

أرجو اإلجابة عىل سؤالني:
اخلوارج؟  حكم  أم  الباغية  الفئة  حكم  يأخذون  هم  هل  حاسمة،  ليست  الفتوى  أواًل: 

حال؟ كل  يف  وغريها  وأرساهم  أمواهلم  حكم  هو  وما  وملاذا؟ 
ريف  يف  حمارصون  اآلن  نحن  الفتاوى،  إصدار  يف  األحداث  عن  دائاًم  التأخر  ملاذا  ثانًيا: 
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 يرّدون 
حججهم. 

يا إخوة نحن يف مناطقنا ال يوجد علامء، ونحن عندنا شباب جماهدون شجعان كاألسود، 
يأيت علامء  ملاذا ال  اجلانب بشكل جدي،  نرجو دعمنا هبذا  فلذلك  العلامء،  ينقصنا  ولكن 
اهليئة  هبم؟!  ويتّكون  الناس  ويعلمون  بيننا  ويقيمون  املحررة،  املناطق  يف  إلينا  منكم 
الرشعية عندنا ضعيفة وال يوجد َمن يعتّد بعلمه، وال يوجد من عنده القدرة عىل التأصيل 

النداء. هلذا  االستجابة  نرجو  للنوازل،  الرشعي 
جواب املكتب العلمي:

أوالً: رّكزت الفتوى واعتنت بتوضيح نقطتني اشتّدت احلاجة إليهام يف الوقت احلايل، وكثر 
هنى  التي  الفتنة  قتال  من  ليس  التنظيم  هذا  قتال  أن  بيان  األوىل:  فيهام:  واجلدال  النقاش 
الشارع عن االشرتاك فيها، والثانية: مرشوعية قتاهلم وصد اعتدائهم وظلمهم ملا احدثوه 

من اعتداء عىل اآلمنني بالتكفري واستباحة الدماء واألموال.
أفعال  مشاهبة  ومنها  اجلامعة  هذه  يف  اجتمعت  التي  الصفات  الثانية  الفقرة  يف  بيَّنت  وقد 

األولني. اخلوارج 
ح سائر أحكام هذه اجلامعة، كفتوى )هل تنظيم »الدولة   ]ثم صدرت فتاوى تفصيلية توضِّ
اإلسالمية« من اخلوارج؟ (، برقم )19(، وستأيت ص ) (، وفتوى ) (، برقم ، وستأيت ص 

.] ... ) (
ثانًيا: 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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املتداول عند  النقل من تفسريه  = الطربي ]بقية تفسريه اآلية يعارض ما قررمتوه[، وترك 
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 

)317/16( وفيه النقل عن الطربي:
»الثالثة: يف هذه اآلية دليل عىل وجوب قتال الفئة الباغية املعلوم بغيها عىل اإلمام أو عىل 
أحد من املسلمني. وعىل فساد قوِل َمن منع من قتال املؤمنني، واحتج بقوله عليه السالم: 
)قتال املؤمن كفر(. ولو كان قتال املؤمن الباغي كفًرا لكان اهلل تعاىل قد أمر بالكفر، تعاىل 
اهلل عن ذلك! وقد قاتل الصديق  من متسك باإلسالم وامتنع من الزكاة، وأمر أال ُيتبع 

، وال جُيهز عىل جريٍح، ومل حتل أمواهلم، بخالف الواجب يف الكفار. مولٍّ
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 سبياًل 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 )357/21( فهو بنحو هذا الكالم، حيث قال:

بينهام  املؤمنون  أهيا  فأصلحوا  اقتتلوا،  اإليامن  أهل  من  طائفتان  وإن  ذكره:  تعاىل  “يقول 
بالدعاء إىل حكم كتاب اهلل، والرضا بام فيه هلام وعليهام، وذلك هو اإلصالح بينهام بالعدل 
الطائفتني اإلجابة إىل =   أَبت إحدى هاتني  َعىَل األْخَرى( يقول: فإن  ا  إِْحَدامُهَ َبَغْت  )َفإِْن 
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=حكم كتاب اهلل له، وعليه وتعّدت 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 أقوااًل 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 )382/4( [ إىل أن 
ضابط التفريق بني األمر بقتال الباغية يف اآلية، وأدلة النهي عن قتال الفتنة هو وجود اإلمام 

أو عدمه.
إحدى  بعودة  باألمر  ہ﴾  ہ   تفسري﴿...ہ  التفسري:  يف  املعارصة  األخطاء  فمن 

األخرى. مقاتلة  إىل  اإلمام  فيها  ليس  التي  املسلمتني  الطائفتني 
جواب املكتب العلمي:

أواًل: اجلواب عن قول إّن املأمور بقتال البغاة هو اإلمام ال غري:
1- أن قتال البغاة من فروض الكفايات التي خاطب اهلل هبا عموم املسلمني بقوله: ﴿ہ 
ہ  ہ﴾، وأّول من يتوّجه إليه هذا اخلطاب اإلمام الذي نصبه املسلمون عليهم حلفظ 
الدين، وسياسة الدنيا به، وِمن 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 
الطاقة  حسب  الرشعية  الواجبات  بتلك  يقوموا  أن  فيهم  والعقد  احلل  وأهل  بعلامئهم 

بذلك. املتعلقة  الرشعية  والقواعد  الضوابط  مراعاة  مع  والقدرة، 
قال اجلويني يف غياث األمم ص )276(: »كلُّ واقعٍة وقعت يف اإلسالم تعنّي عىل ملتزمي 
اإلسالم أن يقيموا أمر اهلل فيها، إّما بأنفسهم إذا فقدوا من يليهم، أو بأن يتبعوا أمر واليهم«.
وقال ص )275(: »لو فرضنا خلو الزمان عن مطاع، لوجب عىل املكلفني القيام بفرائض 

الكفايات، من غري أن يرتقبوا مرجًعا«.
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.
2- كام أن ما ذكره بعض أهل العلم من وصف البغاة بأهنم من خرجوا عىل اإلمام، فهذا 
من  فإنَّ  وأفعاهلم؛  أصنافهم  جلميع  شاماًل  وصًفا  وليس  البغاة،  أصناف  لبعض  وصف 
البغي ما يكون باخلروج عىل مجاعة املسلمني، وإن مل يكن هلم إمام، قال القرطبي يف تفسريه 
)317/16(: »الثالثة: يف هذه اآلية دليل عىل وجوب قتال الفئة الباغية املعلوِم بغيها عىل 

اإلمام أو عىل أحد من املسلمني«.
وقال ابن مفلح يف الفروع )173/10(: »وقيل 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«.
تفسريه  يف  الطربي  قال  للرشع،  التحاكم  من  واالمتناع  الصلح  رفض  البغي  ومن 
أهيا  فأصلحوا  اقتتلوا،  اإليامن  أهل  من  طائفتان  وإن  ذكره:  تعاىل  »يقول   :)357/21(
املؤمنون بينهام بالدعاء إىل حكم كتاب اهلل، والرضا بام فيه هلام وعليهام، وذلك هو اإلصالح 
الطائفتني  أبت إحدى هاتني  فإن  يقول:  ﴿ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ﴾  بالعدل  بينهام 
وأجابت  خلقه،  بني  عدال  اهلل  جعل  ما  وتعدت  وعليه  له،  اهلل  كتاب  حكم  إىل  اإلجابة 
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«.
3- ليس 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 
البغاة، ومل  لبعض  الفقه هو اصطالح  املصنفون يف  يذكره  وما  اإلمام،  بالبغاة عىل  خاصة 

يقصدوا حرص البغي فيهم، كام سبق يف كالم القرطبي.
ثانًيا: اجلواب عن قول إنَّ املخاطب بقتال الباغية هو غري املبغي عليه:

املظلومة  الطائفة  أّن  معناه  املبغي عليه« هل  »املأمور هو غري  تيمية:  ابن  قول  ِمن  نقلَته  ما 
املبغي عليها ليس هلا أن تدافع عن نفسها؟ وجيب عليه أن تعتزل الفتنة، وتستسلم للقتل 

ُيفهم من كالمك؟! كام 
هذا ما مل يقصده ابن تيمية يف كالمه، عالوة عىل خمالفته لنصوص الكتاب والسنة التي فيها 

مرشوعية رد العدوان، ودفع الصائل ممن جاء به.
وبقية  متقاتالن،  طرفان  أطراف،  ثالثة  البغي  آية  يف  ذكر  تعاىل  اهلل  أن  ذلك:  وتوضيُح 
الباغية عن  الطائفة  املؤمنني أن يقوموا بواجب رد  لبقية  املؤمنني، فوجه اخلطاب يف اآلية 

عليه؟  املبغي  للطائفة  اخلطاب  يتوجه  مل  ملاذا  ولكن  بغيها، 
اجلواب واضح، وهو أن الطائفة املبغي عليها مبارِشٌة لقتال الباغي، ورّد البغي عنها، فال 
حاجة لتوجيه اخلطاب إليها، بل املطلوب توجيه اخلطاب لكّل من يبلغه هذا اخلطاب من 

املؤمنني أن ينرصوا تلك الطائفة املظلومة ويرّدوا عنها البغي.
 ولو أنك أكملت كالم ابن تيمية لوجدَت ذلك واضًحا، حيث قال: »واملأمور بالقتاِل هو 
غرُي املبغّي عليه، أمر بأن يقاتل الباغية حتى ترجع إىل الدين، فقتاهلا من باب اجلهاد، وإعانة 

املظلوم املبغي عليه«.
ہ﴾=  ہ   تفسرُي﴿...ہ  التفسرِي  يف  املعارصة  األخطاء  »فمن  فقولكم:  ذلك  وعىل 
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=باألمر بعودة إحدى الطائفتني املسلمتني التي ليس فيها اإلمام إىل مقاتلة األخرى«. ليس 
يف حمله؛ ألّن قتاهلا رشعي، وليس فيه عودة، بل هو استمرار للقيام بالواجب، واألمُر يف 
اآلية لبقية املؤمنني عىل إعانتها والوقوف معها كام سبق، ولو قال قائٌل: إهنا داخلة يف عموم 
هبذا  يقوم  َمن  أوىل  وهم  املؤمنني،  من  ألهنم  بعيًدا؛  يكن  مل  ﴿ہ﴾  بقوله:  املخاطبني 

الواجب.  
ثالًثا: املنازعة يف إطالق وصف البغاة عىل تنظيم )الدولة(:

واخلالف  باخلالف،  استدالٌل  هو  اهلرايس  والكيا  األوزاعي  عن  نقلته  بام  استداللك   -1
رشعية. حجة  وال  بدليل،  ليس 

نِّة حّجٌة  قال اخلطايب يف أعالم احلديث )2092/3(: »وليس االختالُف حجًة، وبياُن السُّ
وفضله  العلم  بيان  جامع  يف  الرب  عبد  ابن  وقال  واآلخرين«،  األولني  ِمن  املختلفني  عىل 
)922/2(: »االختالف ليس بحجة عند أحد علمته ِمن فقهاء األمة إال َمن ال برَص له، 

وال معرفة عنده، وال حجَة يف قوله«.
فمجّرد وجود قول لعامل يالف ما قرره بقية أهل العلم فال عربة به ما مل يقم احلجة عليه، 
وقد ذكر العلامء قول العلامء األوزاعي، وبّينوا ضعفه، قال ابن حجر يف الفتح )31/13(: 
للجامعة  إمام  ال  حيث  املسلمني  من  طائفتني  بني  وقع  قتاٍل  كلُّ  فقالوا:  آخرون  »وفّصل 
قول  وهو  ذلك،  عىل  وغرِيه  الباب  هذا  يف  التي  األحاديث  وتنزل  ممنوٌع،  حينئذ  فالقتال 
األوزاعي. قال الطربي: والّصواب أن يقال إن الفتنة أصلها االبتالء، وإنكاُر املنكر واجٌب 
عىل كلِّ َمن قدر عليه، فمن أعان املحقَّ أصاب، ومن أعان املخطئ أخطأ، وإن أشكل األمر 

فهي احلالة التي ورد النهي عن القتال فيها«.
والتابعني وعامة علامء  الّصحابة  النووي يف رشح مسلم )10/18(: »وقال معظُم  وقال 

اإلسالم: جيب نرُص املحق يف الفتن، والقيام معه بمقاتلة الباغني، كام قال تعاىل: ﴿ہ 
ہ  ہ﴾ اآلية، وهذا هو الّصحيح. وُتتأّول األحاديُث عىل َمن مل يظهر له املحّق، أو عىل 
طائفتني ظاملتني ال تأويَل لواحدة منهام. ولو كان كام قال األولون لظهر الفساد، واستطال 

أهُل البغي واملبطلون«.
ويدلُّ عىل ضعف هذا القول كذلك:                                                                                       =
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= 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.

ب- أّن املفرسين فهموا اآلية عىل عمومها، ومل يقيدوها بوجود اإلمام، أو بأّن هذا الواجب 
يسقط إذا فقد اإلمام أو أخّل هبذا الواجب.

فحسب،  بالبغي  )الدولة(  تنظيم  وصف  يف  تقترص  مل  الفتوى  أنَّ  إىل  التنبه  املهم  من   -2
بل ذكرت أنَّه مجع أموًرا منها االعتداء عىل معصومي الدم واملال، واالجتامع عىل الباطل 
باإلضافة  واألفعال،  العقائد  يف  اخلوارج  مسلك  وسلوك  للحق،  االنقياد  من  واالمتناع 
للبغي، وهبذا فقد فاقوا اخلوارج األولني يف الصفات واجلرائم، واألدلة الرشعية وأقوال 

ومعلوم. واضح  الصفات  هذه  من  بصفة  اتصف  فيمن  العلم  أهل 
فاالقتصار عىل وصفهم بالفئة الباغية كام ذكرها الفقهاء يف أحكام البغاة غري صحيح.

واهلل أعلم.
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الفتـــوى )58(

هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟)))

)1) صدرت بتاريخ: السبت 29 ربيع اآلخر 1435هـ، املوافق 2014/3/1م.

السؤال:
صفحات  وعىل  املجالس،  ويف  الكتائب،  بعض  بني  ينترش 
يوايل  َمن  بتكفري  القول  إطالق  املختلفة  بصورها  الشبكة 
الكالم  ينقل اإلمجاع عىل ذلك. فهل هذا  الكفار، ومنهم من 

صحيح؟



فتــاوى الثــورة الســورية

 40

اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسوِل اهلل، وعىل آله وصحبه ومن 

وااله، أما بعد:
ُشعب  عىل  يطلق  لفظ  وهي  الكبرية،  اجلرائم  من  الكفار  فمواالة 

متعددة، منها ما يصل للكفر، ومنها ما هو دون ذلك، وتفصيله كام ييل:
معاٍن  عىل  العلم  أهل  وكالِم  الّلغِة  يف  والوالية  املواالُة  ُتطلُق  أوًل: 
نّو، واملحبة، والنُّرصة، واملتابعة، ويدّل كالُم  عديدة، منها: الُقرب، والدُّ

أهُل العلم عىل أّن هذه األفعال منشؤها املحبُة وامليُل القلبي.
قال ابن تيمية رمحه اهلل: »أصُل املواالِة هي املحبُة، كام أّن أصَل املعاداِة 
يوجب  والّتباغض  واالّتفاَق،  الّتقارَب  يوجُب  الّتحابَّ  فإنَّ  البغُض، 

الّتباعَد واالختالف«)1).
وينشأ عن احلب والبغض ِمن أعامل القلوب واجلوارح ما يدخُل يف 
ِمن  واملظاهرة، وغري ذلك  واملعاونة،  كالنُّرصة  واملعاداة،  املواالة  حقيقة 

األعامل.
لسخط  سبًبا  وجعلها  عنها،  وزجر  الكافرين  مواالة  اهلل  حّرم  وقد 

الرمحن، فقال تعاىل: ﴿ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

)1) قاعدة يف املحبة ص )198(.



الجـزء الثانـي

41

ڱ﴾ ]املائدة:80[.
ثانًيا: ال يصح التكفري بمطلق املواالة، فِمن صور املواالة ما هو كفر 
خمرج من امللة باالتفاق، ومنها ما ال يصل إىل درجة الكفر، ومنها ما اخُتلف 

فيه: هل يكون كفًرا أو ال؟ 
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 أهُل العلم عىل أّن املواالَة التامة الكاملة للكّفار بالّرضا عن 
دينهم، أو تصحيح مذهبهم، أو حبِّ ظهوِر الكفر عىل اإلسالم، ونحو 

ذلك، ِمن موجبات الّردة واخلروج ِمن امللة.
ٴۇ  ﴿ۈ  تعاىل:   لقوله  تفسريه  عند  اهلل  رمحه  الطربي  اإلمام  قال 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې  ې ې ى ى 
أهيا  تتخذوا  »ال  عمران:28[  ]آل  ۇئ﴾  ۇئ   وئ  وئ  ەئ     ەئ  ائ  ائ 
عىل  وتظاهروهنم  دينِهم،  عىل  وأنصاًرا توالوهنم  ظهًرا  الكفاَر  املؤمنون 
املسلمني من دون املؤمنني، وتدلوهنم عىل عوراهتم؛ فإنه َمن يفعل ذلك، 
منه  اهلل  وبرئ  اهلل،  ِمن  برئ  فقد  بذلك:  يعني  يشء،  يف  اهلل  ِمن  فليس 

بارتداده عن دينه، ودخوله يف الكفر«)1).
)1) تفسري الطربي )313/6(.
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منهم يف  الّدين فإنه  »والثاين:  مواالهتم يف  اهلل:  املاوردي رمحه  وقال 
حكم الكفر، وهذا قول ابن عباس«)1).

يف  ِمنهم  فإنه  الّدين،  يف  يتوهلم  »َمن  اهلل:  رمحه  اجلوزي  ابن  وقال 
الكفر«)2).

وقال الّشنقيطي رمحه اهلل: »ويفهم من ظواهر هذه اآليات أن من توىل 
الكفار عمًدا اختياًرا، رغبة فيهم أنه كافر مثلهم«)3).

ِمن  املسلمني  عىل  للكّفار  التجسَس  أّن  إىل  العلامء  عامة  ذهب  ب- 
الكبائر واملعايص التي ال ُترج ِمن امللة، مع أّن اهلل سامه يف كتابه مواالة 

پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  بقوله: 
ڀ  ڀ ﴾ ]املمتحنة:1[.

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

ويف لفظ: )وال تقولوا له إال خرًيا()4).
)1) تفسري املاوردي )46/2(.

)2) زاد املسري )558/1(.
)3) أضواء البيان )413/1(.

)4) أخرجه البخاري )59/4، برقم 3007(، ومسلم )4/ 1941، برقم 2494(.
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الداللة عىل عورة مسـلم،  »وليـس  اهلل:  الشـافعي رمحه  اإلمام  قال 
وال تأييد كافر بأن يذر أن املسلمني يريدون منه غرة ليحذرها، أو يتقدم 

يف نكاية املسلمني بكفر بنّي«)1).
وقال ابُن بّطال: »وفيه: أّن اجلاسوس قد يكون مؤمنًا، وليس جتسُسه 

مما ُيرجه ِمن اإليامن«)2). 
وذكر نحو هذا املعنى ابُن حجر، والعيني، والقسطالين رمحهم اهلل يف 

رشوحهم عىل البخاري.
وقال ابُن العريب: »من كثر تطلعه عىل عورات املسلمني، وينبه عليهم، 
لغرض  فعله  كان  إذا  كافرا  بذلك  يكن  مل  بأخبارهم  عدوهم  ويعرف 
دنيوي، واعتقاده عىل ذلك سليم، كام فعل حاطب حني قصد بذلك اتاذ 

اليد، ومل ينو الّردة عن الّدين«)3)، ومثله القرطبي)4).
أصحاب  ِمن  وغرَيه  اجلاسوَس  أّن  »وفيه  اهلل:  رمحه  النّووي  وقال 
الّذنوب الكبائر ال يْكفرون بذلك، وهذا اجلنس كبريٌة قطًعا؛ ألنه يتضمن 

إيذاء النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو كبريٌة بال شك«)5).

)1) األم )264/4(.
)2) رشح صحيح البخاري البن بطال )163/5(.

)3) أحكام القرآن )225/4(.
)4) تفسري القرطبي )52/18(.

)5) رشح النووي عىل مسلم )55/16(.
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وقال ابن تيمية رمحه اهلل: »وقد حتصُل للّرجل موادهتم لرحٍم أو حاجٍة 
فتكون ذنًبا ينقص به إيامُنه، وال يكون به كافًرا كام حصل ِمن حاطب بن 

أيب بلتعة ملا كاتب املرشكني ببعض أخبار النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأنزل اهلل فيه ﴿ٱ 
ڀ  ڀ   پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

.(1(»﴾
قتل  جواز  »وفيها:  الفتح:  قصة  فوائد  يف  اهلل  رمحه  القيم  ابن  وقال 
اجلاسوس وإن كان مسلاًم.. وفيها: أن الكبرية العظيمة مما دون الرشك قد 
تكفر باحلسنة الكبرية املاحية، كام وقع اجلس من حاطب مكفًرا بشهوده 

بدًرا«)2).
وال نعلُم أحًدا ِمن أهل العلم نصَّ عىل كفِر اجلاسوس املسلم بمجرد 
معترب،  تكفريه غرُي  أّن اخلالَف يف  الشافعي عىل  اإلماُم  نّص  بل  اجلّس، 
هذا  »أقلَت  ُسئل:  بنّيٍ  بُكفٍر  ليس  بأنواِعه  الّتجسَس  أّن  بنّي  بعدما  فإنه 
خرًبا أم قياًسا؟ قال: قلُته بام ال يسع مسلاًم َعِلَمه عندي أْن يالَفه بالسنّة 

املنصوصة بعد االستدالل بالكتاب«)3).
 جـ - وقع اخلالُف بني أهل العلم يف حكم منارصة الكفار وإعانتهم 

)1) جمموع الفتاوى )523/7(.
)2) زاد املعاد )372/3(.

)3) األم )264/4(.
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يف حرهبم عىل املسلمني بالنّفس أو املال أو الرأي أو غري ذلك، إذا مل تكن 
مواالًة تاّمًة، وال حًبا لدينهم، وذلك عىل اجتاهني:

موجبات  ِمن  املسلمني  عىل  الكفار  منارصة  جمرد  أنَّ  األول:  االجتاه 
الردة واخلروج من امللة؛ ألّن ظاهر القرآن الكريم يدّل عىل كفر َمن يبذل 

املواالة للكافرين، باألعامل الظاهرة ِمن النرصة واإلعانة واملظاهرة:
 :﴾ ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  الطربي  قال 
وملتهم؛  دينهم  أهل  فهو من  املؤمنني،  توالهم ونرصهم عىل  »فإن من 
فإنه ال يتوىل متول أحًدا إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه 

وريض دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه«)1).
وقال اجلّصاص: »وإن كان اخلطاب للمسلمني فهو إخبار بأنه كافر 

مثلهم بمواالته إياهم«)2).
وقال ابُن حزم رمحه اهلل: »وصّح أن قول اهلل تعاىل ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿٿ ﴾ إنام هو عىل ظاهره بأنه كافر من مجلة الكفار فقط، وهذا َحقٌّ 

ال َيتلُف فِيه اثناِن ِمن املسلمنَي«)3). 
وقال العز بن عبد السالم رمحه اهلل: »﴿ٿ ٿٿ ﴾ مثُلهم يف الكفر، 

)1) كلمة حق ص )130(.
)2) أحكام القرآن )555/2(.

)3) املحىل )33/12(.
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قاله ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام«)1).
وقال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل يف بيان حكم التعاون مع اإلنجليز 
والفرنسيني أثناء عدواهنم عىل املسلمني: »أما التعاوُن مع اإلنجليز، بأّي 
نوٍع ِمن أنـواع الّتعاون، قّل أو كثر، فهو الرّدة اجلاحمة، والكفر الرّصاح، 
عصبية  حكمه  ِمن  ينجي  وال  تأّول،  معه  ينفع  وال  اعتذاٌر،  فيه  ُيقبل  ال 
النفاق، سواء أكان ذلك من  محقاء، وال سياسة خرقاء، وال جماملة هي 

أفراد أو حكومات أو زعامء«)2).
تكون  ال  املسلمني  عىل  ومعاونَتهم  الكفار  مواالة  أّن  الثاين:  االجتاه 
الفعل ما مل يصاحبها رىض بدينهم، أو تصحيح مذهبهم،  كفًرا بمجرد 

أو حبُّ ظهوِر الكفر عىل اإلسالم، ونحو ذلك.
قال السعدي رمحه اهلل يف قول اهلل تعاىل: ﴿ڄ ڄ   ڃ ڃ 
فإن  التويل،  بحسب  يكون  الّظلم  »إن   :]9 ]املمتحنة:  ڃ﴾  ڃ 
كان تولًيا تاًما كان ذلك كفًرا خمرًجا عن اإلسالم، وحتت ذلك ِمن املراتب 

ما هو غليٌظ وما هو دونه«. 
القليل  والتويل  دينهم،  إىل  االنتقال  يوجب  الّتام  التويل  »ألّن  وقال: 

)1) تفسري العز بن عبد السالم )392/1(.

)2) تفسري العز بن عبد السالم )392/1(.
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يدعو إىل الكثري، ثم يتدّرج شيًئا فشيًئا، حتى يكون العبُد منهم«)1).
»وَقد  ڄ﴾:  ﴿ڄ  تعاىل  قوله  عن  اهلل  رمحه  عاشور  ابن  وقال 

﴿ڄ  قوله:  يف  الوالية  بحمل  إِّما  تأويلني:  بأحد  املفرسون  تأوهلا 
ڄ﴾ عىل الوالية الكاملة التي هي الرىض بدينهم، والطعن يف دين 
البليغ، أي  التشبيه  ﴿ڄ ڄ﴾ عىل  بتأويل قوله:  اإلسالم،.. وإما 
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«)2).
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ: »ثانًيا: 
مواالة خاصة، وهي مواالة الكفار لغرض دنيوي مع سالمة االعتقاد، 
يف  بلتعة  أيب  بن  حاطب  من  حصل  كام  والّردة  الكفر  نية  إضامر  وعدم 
إفشاء رس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزو مكة كام هو مذكور يف سبب نزول سورة 

املمتحنة«.
يوجب  ما  منها  متفاوتة،  شعب  عىل  يقع  املواالة  »مسمى  وقال: 
الكبائر  من  ذلك  دون  هو  ما  ومنها  بالكلية،  اإلسالم  وذهاب  الردة 

)1) تفسري السعدي ص )857(.
)2) التحرير والتنوير )230/6(.
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واملحرمات«)1).
تكفري  عدم  من  تقريرُه  سبق  بام  أيضا  االجتاه  هذا  أصحاب  واستدل 
عىل  الكفار  لصالح  التجسَس  أّن  مع  ه،  َجسِّ بمجرد  املسلم  اجلاسوس 

املسلمني ِمن أعىل درجات اإلعانة، وقد ساّمه اهلل مواالًة يف كتابه. 
وقال ابن تيمية فيَمن يقاتل املسلمني مع التتار: »وأيًضا ال يقاتل معهم 

غري مكرٍه إال فاسٌق، أو مبتدٌع، أو زنديٌق«. 
وقال: »وكّل َمن قفز إليهم ِمن أمراء العسكر وغري األمراء فحكُمه 
ِمن  عنه  ارتدَّ  ما  بقْدِر  اإلسالم  رشائع  عن  الرّدة  ِمن  وفيهم  حكُمهم، 

رشائع اإلسالم«)2).
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«)3).
 ثالًثا: ما سبق تقريُره ِمن الّتكفري ببعض صور املواالة إنام هو يف الّتكفري 
املطَلق، وبياِن أّن هذا الفعَل ِمن املكفرات وموجبات الّردة، وأما احلكُم 
عىل معني بالكفر والرّدة بإطالق، فال جيوز؛ إذ ال بّد ِمن توافر الرشوط 

)1) الدرر السنية )342/8(.
)2) جمموع الفتاوى )530/28(.

)3) البحر املحيط )291/4(.
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وانتفاء املوانع، كام هي قاعدة أهل السنة واجلامعة يف باب التكفري، خالًفا 
ألهل الغلو.

 كام دّلت النصوص وأقوال العلامء عىل اعتبار اإلكراه والتأويل عذًرا 
رشعًيا يف باب املواالة يمنع حلوَق الوعيد، فال يْكُفُر َمن كان مع الكّفار 

هم وهو مكَرٌه، أو متأّول. يف صفِّ
الذي  اجليَش  ذكر  أّنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  عن  عنها،  اهلل  ريض  سلمة  أم  فعن 
ُيبعثون  )إهنم  قال:  املكَره!«،  فيهم  »لعّل  أم سلمة:  فقالت  ُيسف هبم، 

عىل نّياهتم()1). 
ويف روايٍة ملسلٍم: )فكيف بَمن كان كارًها؟!()2).

وعند البخاري من حديث عائشة ريض اهلل عنها: )وفِيِهم َأسواُقهم، 
وَمن ليَس ِمنُْهم()3).

صفوف  يف  للقتال  يرجون  الذين  أن  عىل  األحاديُث  هذه  فدّلت 
العدو متفاوتون، وفيهم املجبور، وفيهم الكاره، وفيهم املستبرص، وهم 

خمتلفون يف احلكم، ويبعثون عىل نّياهتم فاألمُر راجٌع إىل النِّيَِّة.
املسلمني وإن أخطأ  ِمن  أْن يكفر أحًدا  تيمية: »وليس ألحد  ابن  قال 
برقم   ،1351/2( ماجه  وابن   ،)2171 برقم   ،469/4( الرتمذي  سنن  أخرجه   (1(

.)4064
)2) صحيح مسلم )2208/4، برقم 2882(.
)3) صحيح البخاري )65/3، برقم 2118(.
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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«)1).
وقال: »إذا كان املسلُم متأّوال يف القتال أو الّتكفري مل َيكُفر بذلك«)2).

رابًعا: ليـس ِمن مواالة الكفـار يف يشٍء اللقاُء هبم، أو مفاوضتهـم، 
أو التعاون معهم عىل مصلحة مشرتكة فيها خري للمسلمني، فهذه الصور 
وأشباُهها ال تدخل يف مواالة الكفار أصاًل، فضاًل عن جعلها ِمن املواالة 

املكّفرة، فضاًل عن تكفري املعينني هبا ِمن أفراد ومجاعات.
يثبتنا عىل الطريق  الفتن، وأن  نسأل اهلل أن يبرصنا بديننا، وأن جينبنا 

املستقيم.
واحلمد هلل رب العاملني)3).

)1) جمموع الفتاوى )466/12(.
)2) جمموع الفتاوى )283/3(.

)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:
يكفر  ال  وأنَّه  بالتجسس،  املسلمني  عىل  الكفار  إعانة  حكم  إىل  اإلشارة  الفتوى  يف  سبق 

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.                       =
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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 )6(، وقد سبقت يف اجلزء األول 
ص ) (.

اجلزء  وقد سبقت يف  رقم )25(،  األمنية(،  املنتسبني لألجهزة  استهداف  وفتوى: )حكم 
األول ص ) (.

بل يعامل مثله يف حال األرس، ينظر فتوى: )حكم من وقع أسرًيا يف أيدينا من جنود النظام 
السوري(، رقم )21(، وقد سبقت يف اجلزء األول ص ) (.

السؤال الثاين: 
جزيتم خرًيا عىل ما تقدمونه، وأسأل اهلل أن يزيدكم من علمه وفضله آمني!

أود أن أسألكم عن حكم مواالة الكفار عىل املسلمني دون الرضا بدينهم. هل يعد كفًرا 
خمرًجا من امللة ؟ قرأت أن للعلامء اجتاهني يف هذه املسألة:

1- يرون كفر من واالهم عىل املسلمني بالرأي أو املال أو القتال حتى وإن مل يرتيض دينهم 
ومل يقبله.

2- ال يرون كفر من واالهم ونرصهم عىل املسلمني بام سبق ذكره ويكون بذلك مرتكًبا 
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:

هذه  يف  ارتضيناها  التي  والطريقُة  العلم،  أهل  بعُض  به  قال  املذكورين  القولني  ِمن  كلٌّ 
ممن  كثريون  هيمـلها  قد  مهّمة،  نقـاٍط  عىل  التأكيـد  مع  الرأيـني  بأحد  اجلزم  عدُم  الفتوى 

يتحّدثون، أو يكتبون يف هذه املسألة، وِمن هذه النقاط:
أّن حكايَة اإلمجاع عىل كفر َمن بذل شيًئا ِمن املواالة ليست يف حمّلها.

أنَّ القوَل بأّن الواقَع يف املواالة غرِي القلبية ال َيكُفر هو ِمن أقوال أهل السنة املعتربة، وليس= 
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=هو وليًدا لإلرجاء، أو متابعة الطواغيت، بل لعله قوُل األكثر ِمن علامء اإلسالم.
ِمن  الرأي  أو  املال،  أو  بالنفس،  املسلمني  عىل  الكفار  منارصة  يف  الواقع  بكفر  القوَل  أّن 

األقوال التي قال هبا بعض علامء السنة، وال ُيعدُّ القول بذلك وقوًعا يف مذهب اخلوارج.
أّن املواالَة ليست عىل درجة واحدة، فمنها ما ينبغي اجلزم بكونه ليس ِمن املكفرات كمجرد 

التجسس، ومنها هو كفٌر قطًعا وهو املواالة التامة.
نبذ الغلو املتمثل يف تكفري كّل َمن وقع منه يشٌء ِمن املواالة بعينه دون النظر إىل حقيقة ما 

وقع منه، وال إىل توفر رشوط التكفري، وانتفاء موانعه.
بيان وإبراز القولني يف املسألة، فاعتباُر القول بتكفري املوايل؛ لتأكيد خطورة املواالة، وأنه وإن 
مل يتحّقق الكفر يف كّل صورة، فهو بوابته، واملدخل إليه، واعتباُر القول بعدم تكفريه؛ لتأكيد 

وجوب التحّرز واالحتياط يف التكفري، وعدم التساهل يف إطالق األحكام، وتعميمها.
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 موقُفنا منهم؟

جواب املكتب العلمي:
الظّن وقوع مفسدة أو رضر،  إذا مل يغلب عىل  النظام جائز  التي يكمها  املناطق  البقاء يف 
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 يتحّقق للنظام وحلفائه أهدافهم يف هتجري أهل السنة، وفرض التغيري السكاين عىل 

البالد .
وإذا ترّتب عىل بقاء اإلنسان يف تلك املناطق رضٌر أو مل يأمن فيها عىل نفسه أو دينه أو أهله فإن 
اخلروج يكون واجًبا يف حّقه، 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:

بائع األرض لليهود والسمسار   ما رأيكم يف فتوى احلاج أمني احلسيني رمحه اهلل باعتبار 
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 إخواًنا، 

أو أزواجًا؟
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 
يف بلد آخر عىل طرده دون أن يأخذ ديناًرا وال درمًها وال فلًسا وال شيقاًل؟ أم األوىل هبذا 
الداعمة  الرشكات  وبضائع  الصهيونية،  البضائع  يشرتون  الذين  امليسورون  هم  احلكم 
هلم رغم وجود البدائل؟ أم احلكومات التي تتعاقد مع هذه الرشكات، وتسمح هلا بفتح 
وفيوليا  ألستوم  املسلمني من رشكات  دول  دولة من  تكاد تلو  إذ ال  أراضيها؟  فروع يف 
بينام  للحجاج يف جدة ومكة  أمنية  تقدم خدمات  األخرية  وأمثاهلا، وهذه  فور إس  وجي 
الفلسطينيني صغريهم  التي تعتقل فيها  أمنية كذلك للصهاينة يف السجون  تقدم خدمات 
وسياسية  وجتارية  ودينية  تعليمية  مؤسسات  أن  برغم  وهذا  وأنثاهم،  وذكرهم  وكبريهم 
يف أوربا وأمريكا وأسرتاليا وكندا تقاطع كثرًيا من هذه الرشكات بسبب انتهاكها للقانون 
الدويل بدعمها لالستيطان يف األرض املحتلة عام 1967. أوليس األوىل هبذا احلكم من 
الصهاينة سياسًيا كأهنم يشكلون دولة  تتعامل مع اإلرهابيني  التي  كل هؤالء احلكومات 
السلع، وتستقبل  فتتبادل معهم  ثقة  ًكأهنم حمل  السفراء، واقتصاديا  فتتبادل معهم  طبيعية 
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؟
ولكل  له  الشاملة  واملقاطعة  بالقتال  أوىل  الصهاينة-  أم  -الدواعش  اإلرهابيني  وأي 
داعميه؟ وهل جيوز قتال أحد اإلرهابيني بالتحالف مع من يساعد إرهابًيا آخر؟ كاملستجري 

من الرمضاء بالنار. 
واعذروين عىل اإلطالة، وشكًرا.

جواب املكتب العلمي:
مما ينبغي االنتباه له أّن فتاوى أفراد العلامء عبارٌة عن اجتهادات هلم يف تنزيل ما يرّجحونه 
ثابتة تطّبق يف كّل  الوقائع واحلوادث، وليست أحكاًما رشعية  من األحكام الرشعية عىل 

حال، ويف كّل 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.
الواقعة  تلك  يف  العلة  حتّقق  يف  البحث  خالل  من  املعينة  الواقعة  عىل  احلكم  تنزيل  يف  ثّم 

)حتقيق املناط(.
قد  اجتهاًدا  يكون  أن  العامل  إليه  ما يصل  يعدو  الثالث ال  اجلهات  كّل جهة من هذه  ويف 

يصيب فيه، وقد يطئ، وقد يوافقه عليه غريه من أهل العلم، وقد يالفه.
ويف حال اختالف أهل العلم يف اجلهة األوىل املتعلقة بتقرير حكم الرشع فالواجب الرجوع 
إىل األدلة من الكتاب والسنة، فأقوال أهل العلم من هذه اجلهة يستدّل هلا، وال يستدّل هبا..
جتعلهم  واعتبارات  ومالبسات  ظروف  هبا  ييط  قد  العلم  أهل  فتاوى  من  فكثري  وأيًضا 
يطلقون أحكاًما معينة يف بعض الوقائع، فال يستقيم البناء عىل تلك الفتاوى بعد جتريدها 

من تلك الظروف، وعدم االلتفات إىل تلك االعتبارات..
املذكور  والبناء  االستنباط  وال  املذكورة،  الفتوى  تضمنته  ما  إطالق  عىل  نوافق  ال  ونحن 

عليها، ونرى أهنا فتوى يف سياق معنّي، وزمن له ظروفه ومالبساته.
ونسّلم بأّن قتال الصهاينة وحلفاءهم ِمن الفروض املقدمة عىل غريها، كام ال نرى جواز 
الدخول يف التحالف الدويل لقتال تنظيم )الدولة(؛ العتبارات عديدة ليس هذا حمّل بسطها. 

واهلل أعلم.
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الفتـــوى )59(

أحكام زوجة الغائب واملفقود)))

)1) صدرت بتاريخ: األربعاء 16 مجادى اآلخر 1435هـ، املوافق 2014/4/16م.

السؤال:
وانقطعت  املجرم،  النظام  قبل  من  زوجها  اعتقل  امرأة 
قتله  عن  معلومات  وصلت  وقد  طويلة،  شهور  من  أخباره 
وهل  املرأة؟  تترصف  فكيف  ذلك،  من  متأكدين  غري  لكننا 
تطلب  أن  هلا  جيوز  فهل  مصريه  تعرف  مل  وإن  متوفًيا؟  تعتربه 
األول  زوجها  رجع  لو  وماذا  تتزوج؟  أن  هلا  وهل  الطالق؟ 

بعد زواجها؟
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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 تصه يف الرشيعة، وهذا تفصيلها:

أخباره،  وانقطعت  أهله  الذي غاب عن  الشخص  املفقود هو  أوًل: 
فال ُيدرى أحيٌّ هو أم ميت، ويشمل ذلك:

1- َمن خرج ِمن بيته أو سافر، وانقطعت أخباره متاًما.
2- األسري الذي ال ُيعلم موضعه، وال يمكن االطالع عىل أخباره.

3- من ُفقد خالل احلروب فال يعلم حاله: أحيُّ هو أم ميت.
وُجهل  خربه،  انقطع  الذي  »فاملفقود:  اهلل:  رمحه  النووي  اإلمام  قال 
أو غريمها...  انكسار سفينة،  أو عند  قتال،  حاُله يف سفر، أو حرض، يف 

ويف معناه: األسري الذي انقطع خربه«)1).
يوجب  كان  وإن  أخباره  وانقطاُع  احلياة،  املفقود:  يف  األصل  ثانًيا: 
شًكا يف حياته، إال أنه ال يزيل اليقني، وهو حياته التي تيقنَّاها ِمن قبل، 

والقاعدة الفقهية املقررة عند العلامء: )اليقني ال يزول بالشك(.
الثقات  كخرب  واضحة،  ببيِّنة  إال  األصل  هذا  عن  العدول  جيوز  وال 
القائم عىل املشاهدة، سواء ِمن رفقاء السجن، أو زمالء املعركة، وال ُيكتفى 

)1) روضة الطالبني )34/6(.
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يف هذا الباب بالظنون املجردة أو األخبار املتناقلة.
وبناء عليه: فال جيوز لورثة املفقود قسمُة ماله، وال لزوجته أن تتزوج 
إال بعد أن يثبت موُته ببينة رشعية، أو يصدر حكٌم ِمن القايض الرشعي 

بذلك.
ثالًثا: إن مل حتصل البينُة عىل وفاة الزوج أو مل يصدر حكٌم من القايض 
أن  عليها  وجيب  باطل،  النكاح  فهذا  الزواج،  املرأة  لت  وتعجَّ بموته 

تنفصل عن زوجها الثاين فوًرا.
جة أو املعتدة،  قال ابن قدامة: »فأما األنكحة الباطلة، كنكاح املرأة املزوَّ
أو شبهه، فإذا علام احللَّ والتحريم، فهام زانيان، وعليهام احلد، وال يلحق 

النسب فيه«. 
النسب،  بالتحريم، ثبت  أو  بالعدة،  أيًضا: »وإن كانا جاهلني   وقال 

وانتفى احلد، ووجب املهر«)1).
رابًعا: إذا طالت غيبة املفقود دون أن يعود إىل أهله، فلهم أن يرفعوا 
الذي ُيدد مدًة لالنتظار، فإن مل يرجع خالهلا  أمرهم للقايض الرشعي 

حكم القايض بوفاته.
ونظًرا خللو املسألة ِمن نص رشعي صحيح، فقد اختلف الفقهاء يف 

حتديد هذه املدة.

)1) املغني )242/11(.
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يف  الرشعي  للقايض  ذلك  يف  ُيرجع  أنَّه  املسألة:  يف  األقوال  وأقرب 
د مدًة للرتبص واالنتظار يغلب  كلِّ بلدٍة بحيث ينظر يف كل قضية، ويدِّ
عىل الظن موته بعدها، بحسب الظروف املحيطة بكل حادثة، والقرائن 
الفقد  وظروف  آلخر،  مكان  من  يتلف  املفقود  حال  ألنَّ  هلا؛  املالبسة 
ينبغي  التي  وظروفها  أحواهلا  واقعة  فلكل  ألخرى،  حالة  من  تتلف 

أخذها بعني االعتبار.
املفقود:  بوفاة  بعدها  ُيكم  التي  املدة  مبينًا  اهلل  رمحه  الزيلعي  قال 
»واملختار أنه يفوض إىل رأي اإلمام ]أي القايض[؛ ألنه يتلف باختالف 

البالد، وكذا غلبة الظن تتلف باختالف األشخاص«)1).
له  إذا طالت غيبته فلم يعلم  املفقود  املاوردي رمحه اهلل: »وأما  وقال 
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«)2).

اإلسالمي يف  العامل  برابطة  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  قرار  وجاء يف 
دورته احلادية والعرشين املنعقدة بمكة املكرمة لعام )1434هـ(: »وُيرتك 
حتديد املدة التي تنتظر للمفقود للقايض، بحيث ال تقل عن سنة وال تزيد 

)1) تبيني احلقائق )312/3(.
)2) 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، ويكم بام 

يغلب عىل ظنه فيها«)1) انتهى.
وإذا مضت املدة التي حّددها القايض لالنتظار ومل ُيعثر له عىل أثر بعد 
بذل الوسع يف البحث بمختلف الطرق، فإن القايض يكم حينئذ بوفاته، 
وتعتّد بعدها امرأُته عدة الوفاة أربعة أشهر وعرًشا، ويل هلا أن تتزوج، 

ولورثته اقتساُم ماله.
وال ترتتب هذه اآلثار إال بعد حكم القايض بوفاته.

خامًسا: َمن ُفقد ومل ُيعلم حاله، ثم تبينت وفاته بخرب مؤكد، فإنَّ عّدة 
زوجته تكون ِمن يوم وفاته، ال ِمن يوم علِمها هبا.

 وعليه، فإن مل تتأكد ِمن خرب وفاته إال بعد األربعة أشهر وعرشة أيام: 
فال عّدَة عليها.

 قال ابن عبـد الرب رمحه اهلل: »وأمجعـوا عىل أّن كّل معـتدة ِمن طالق 
أو وفاة حتسـب عدهتا ِمن ساعة طالقها أو وفاة زوجها«)2).

ُفقد ومل ُيَكم بموته، أو ُعلمت حياته ولكنه غاب عن  سادًسا: َمن 
زوجته فرتًة طويلة لسفر أو سجن، بحيث ترتب عىل الزوجة أو أبنائها 

)1) ينظر:
)2) التمهيد )99/15(.

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=15816
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رضر ِمن هذا الغياب، إما لعدم تركه ما يكفيهم ِمن النفقة، أو خلشيتها 
وتربية  األرسة  شؤون  عىل  يقوم  ملن  حاجتها  أو  الفتنة،  من  نفسها  عىل 

األبناء، أو غري ذلك من وجوه الرضر.
الرضر، سواء  لرفع  النكاح  بفسخ  املطالبة  فِمن حقها -إن شاءت- 
كانت غيبته لعذر أم ال. ففي ترك الزوجة أو العائلة رضر معنوي ومادي 
اَر()1)، وِمن القواعد الفقهية  َر َواَل رِضَ ظاهر، وقد قال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص: )اَل رَضَ

رة: )الرضر ُيزال( )2). املقرَّ
وإزالة هذا الرضر ال تتم إال بعودة الزوج أو التفريق بينهام.

عىل  التفريق  جواز  إىل  املالكية  »ذهب  الفقهية«:  »املوسوعة  يف  جاء 
ِمن  سنة  بعد  وذلك  الرضر،  وادعت  ذلك  زوجته  طلبت  إذا  املحبوس 
حبسه؛ ألّن احلبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، 

كام يقولون هبا مع العذر عىل سواء«)3).
الوطء  برتك  للزوجة  الرضر  »وحصول  اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  وقال   
مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغري قصد، ولو 
مع قدرته وعجزه، كالنفقة وأوىل...، وعىل هذا فالقول يف امرأة األسري 
ِمن   :)2341 برقم   ،784/2( ماجه  وابن   ،)2867 برقم   ،313/1( أمحد  أخرجه   (1(

. الصامت  بن  عبادة  حديث 
)2) ينظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا ص)179(.

)3) املوسوعة الفقهية الكويتية )66/29(.
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واملحبوس ونحومها ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول يف 
امرأة املفقود«)1).

اإلسالمي  العامل  برابطة  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  قرار  يف  وجاء 
)1434هـ(:  لعام  املكرمة  بمكة  املنعقدة  والعرشين  احلادية  دورته  يف 
أمرها  ترفع  أن  املفقود  زوجها  انتظار  مدة  من  ترضرت  إذا  »للزوجة 
الرشوط  وفق  للرضر،  املفقود  زوجها  وبني  بينها  للتفريق  للقايض، 

الرشعية هلذا النوع من التفريق«.
ويف حال فسخ نكاح املرأة ِمن زوجها املفقود أو الغائب قبل الدخول 
بعد  الفسخ  كان  لو  ما  بخالف  كاماًل،  لذويه  املهر  تردَّ  أن  املرأة  فعىل 

الدخول فهو ِمن حق املرأة.
قال ابن قدامة رمحه اهلل عن الفسخ: » الفسخ إذا كان بعد الدخول، 
فلها املهر؛ ألّن املهر جيب بالعقد، ويستقر بالدخول، فال يسقط... وجيب 

املهر املسمى«)2).
بوفاته،  الرشعي  القايض  حكم  أن  بعد  حًيا  املفقود  ظهر  إن  سابًعا: 
من  هبا  أحق  يكون  فإنه  األول،  النكاح  فسخ  دون  امرأته  تزوجت  وقد 
زوجها الثاين، ويف هذه احلال يفسخ النكاح الثاين وتعتّد املرأة منه )ثالث 

)1) الفتاوى الكربى )482/5(.
)2) املغني )63/10(.
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ِحَيض(، ثم ترجع لزوجها األول.
 وإن رغب عنها وأقر هذا الزواج الثاين، فله ذلك، وِمن حقه اسرتداد 

املهر الذي دفعه هلا من زوجها الثاين)1).
وأّي اخليارين اختار، فليس له الرجوع عنه.

روى ابن أيب شيبة يف املصنف عن سعيد بن املسيب: أّن عمر وعثامن 
وبني  امرأته  بني   َ ُخريِّ زوُجها  جاء  »إِن  قاال:  عنهام  اهلل  ريض  عفان  بن 

الّصَداق األول«)2).
بني  األول  ُخرّي  هبا،  الثاين  دخول  بعد  قدم  »وإن  قدامة:  ابن  وقال 
أخذها، فتكون زوجته بالعقد األول، وبني أخذ صداقها، وتكون زوجة 

الثاين...؛ إلمجاع الصحابة عليه«)3).
ِمن  تعتّد  حتى  يطؤها  ال  »لكن  اهلل:  رمحه  الرشبيني  اخلطيب  قال 

)1) روى ابن أيب شيبة )3/ 523، برقم 16729( عن عمر : »أنه خرّي املفقود، وقد 
السنن  يف  البيهقي  وروى  األحدث«.  زوجها  عىل  فجعله  املاَل،  فاختار  امرأُته،  تزوجت 
زوُجها  جاء  »إن   : املفقود  امرأة  يف  قال    عمر  عن   )15571 برقم   ،733/7( الكبري 
وقد تزوجت: ُخري بني امرأته وبني صداقها، فإن اختار الصداَق كان عىل زوجها اآلخر«.
الثاين  َيرجع عىل  فإنه  ترَكها،  األوُل  اختار  »ومتى  املغني )134/8(:  قدامة يف  ابن  وقال 

هبا«. ودخوله  عليها،  بعقده  وبينها  بينه  حال  وألنه  بذلك،  الصحابة  لقضاء  بصداقها؛ 
)2) مصنف ابن أيب شيبة )211/9، برقم 16988(.

)3) املغني )252/11(.
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الثاين«)1).
للمرأة  فاألوىل  واملفقود،  الغيبة  قضايا  من  مشاكل  حلدوث  وتفادًيا 
ترفع  أن  بذلك:  وترضرت  أخباره  وانقطعت  زوجها  غياب  طال  التي 

أمرها للقايض ليحكم بفسخ النكاح ثم تعتد وتتزوج.
أثر  فال  وبالتايل  الزوج،  بوفاة  احلكم  عن  يتلف  النكاح  فسَخ  فإنَّ 
مفسوخ  األول  النكاح  ألّن  الثاين؛  نكاحها  عىل  األول  زوجها  لعودة 

بحكم القايض الرشعي.
ثامنًا: فيام يتعلق بأموال املفقود العائد: إن مل يصدر حكم من القايض 
م الورثة ماله ثم ظهرت حياته: فإهنا تعاد إليه، ومن أنفق شيًئا  بموته وقسَّ
ف بملك غريه دون وجه حق، وال يستثنى من  منها ضمنه له؛ ألنه ترصَّ

ذلك إال النفقات الرشعية الواجبة يف ماله.
األموال  يسرتد  فإنه  بوفاته،  القايض  حكم  بعد  املفقود  عاد  إن  أما 
املتبقية بيد ورثته فقط، وأما األموال التي أنفقت، فال ضامن فيها؛ ألهنا 
ُأنفقت بناء عىل حكم قضائي، وبمقتضاه صار مأذوًنا هلم هبذا الترصف، 

وما ترتب عىل املأذون فيه فهو غري مضمون.
نسأل اهلل تعاىل أن يفكَّ أرس املأسورين، ويرحم الشهداء واألموات، 

ويرحم الضعفاء.

)1) مغني املحتاج )99/5(.
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 واحلمد هلل رب العاملني)1).

)1) 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 
بالفسخ ملن غاب  القايض موته، واحلكم  بالوفاة يكون ملن ترجح لدى  أن احلكم  لديكم 

طوياًل 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 حًيا، فإن حكم هذا القضاء هو البطالن؛ ألنه مبني عىل ظٍن غري صحيح.
أما إن حكم القايض بالفسخ: فإن ظهر املفقود حًيا، فال أثر لظهوره؛ ألن الفسخ يقطع عقد 

النكاح، سواء كان الزوج حًيا أو ميًتا.
ومعنى هذه الفقرة: أن القايض إن حكم بالوفاة، ومل يكم بالفسخ، ثم ظهر الزوج حًيا، 

فالزوج األول باخليار، إما أن يسرتجع زوجته، أو أن يسرتد مهرها إن أراد.
واهلل أعلم

السؤال الثاين:
ما  وهو  الرتكية،  املخيامت  يف  الالجئات  أخواتنا  من  مرات  عدة  إلينا  ورد  استفسار  يبقى 

املسألة؟ يوجد قاض رشعي يكم يف  مل  إذا  احلاالت  احلكم يف هذه 
التدخل قضائًيا يف مثل هذه  الرتكية ترفض  فيه قاض رشعي واحلكومة  يتوفر  فاملخيم ال 
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 قضائًيا، والبد 

من حضورها شخصًيا.. 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 ييض: فثالثة أشهر. وذهب بعض العلامء إىل أن عدهتا حيضة واحدة، 

أحوط.  اجلمهور  ومذهب 
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:

هل للزوج املعتقل أن يفرض عىل زوجته أموًرا ترى هي فيها حرج؟ أو ترى هي حلواًل 
أفضل منها؟ بكلمة أخرى ماهي حقوقه عليها وهو يف املعتقل؟

جواب املكتب العلمي:
العـالقة الزوجـية وما يتبعـها ِمن قوامـٍة وحـقـوق زوجـية ال تتـأثر باعتقـال الـزوِج، = 
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= فقوامُة الّرجِل عىل املرأِة ثابتٌة ما دامت العالقُة الزوجيُة قائمًة، فإذا طلب الزوُج املعتقُل 
ِمن زوجـتِه أمًرا فعليها أن تطيعه فيـه ما دام هـذا األمـر من حقوقه ومـامل يكـن معصـيًة، 
أو مكروه  مباح  أنه  الّزوج  يرى  أمٍر  أو يكون ذلك يف  فيه رضٌر وحرٌج،  أو يرتّتب عليها 

وترى الزوجُة أّنه حمّرم، أو يأمرها برتِك أمٍر يرى أّنه مباٌح، وترى هي أنه واجٌب عليها..
فإن كان عىل الزوجة حرٌج يف هذه الطلبات بسبب عدم علمه بظروف الزوجة، أو احلال 
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.
املعتقل أن يراعي حال زوجته، وعدم اطالعه عىل أحواهِلا، ويرتك  ينبغي للزوج  أّنه  عىل 
هلا جمااًل للترصف، واتاذ القرارات املتناسبة مع الواقع املتغري، وباملقابل ينبغي للزوجة أن 

تراعي حال املعتقل النفسية، وحتاول إرضاءه ومسايرته بقدر االستطاعة.
املسجونني،  وإخراج  املعتقلني،  وإطالق  املأسورين،  فك  يعجل  أن  سبحانه  اهلل  ونسأل 
وأن يرّدهم إىل أهليهم وأوالدهم، وأن يفظ أزواجهم وأوالدهم ِمن كل سوٍء وفتنة يف 

غيبتهم..
 السؤال السادس:

أكثر من سنة بعد أن تزوج بأخرى وهو مقاتل باجليش  الرجل عن زوجته  ماذا لو غاب 
بالنفقة وال  التي تقع حتت سيطرة داعش وكان ال يعدل  املناطق  احلر، وزوجته األوىل يف 
بالوطء وال املبيت، ثم طلب منها أن تأيت إليه فرفضت خمافة ظلم زوجته األخرى، فهجرها 
مدة تزيد عن 6 أشهر، فذهبت للقايض الرشعي يف منطقة داعش وطلبت الطالق فطلقها 

القايض، فهل هذا الطالق واقع ؟ وإن وقع هل هلا من مهرها يشء؟
جواب املكتب العلمي:

العدُل يف النفقة واملبيت واجٌب عىل الّزوج بني زوجتيه، ولكن إذا كان اإلخالُل يف بعِض 
ذلك بسبب بعده عن زوجه، وكوهنا يف مناطق تنظيم )الدولة( التي ال يستطيع الوصول= 
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=إليها فهو معذوٌر يف ذلك، وجيب عليه العدل يف املستقبل قدر الوسع والّطاقة.
وليس للّزوجِة أن متتنَع من الذهاِب إىل زوِجها إذا طالبها باالنتقال إليه، وتوّهُم أو توّقع 
ظلم الّزوجة األخرى ليس عذًرا هلا يف ذلك، بل تذهب إىل زوجها، وإذا حصل ما ُيذر ِمن 

التعّدي والّظلم فُيعالج حينئذ بالرّشع.
وإذا كان تطليُق القايض هلا بناًء عىل حكِمه برّدة الزوج بسبب انتامئه للجيش احلّر فحكُمه 
بغريه،  تتزّوج  أن  عليها  ويرم  الّزوجية،  عىل  زالت  ما  وهي  يشٌء،  عليه  يرتّتب  ال  باطٌل 
إليها،  يسَن  أْن  باملقابل  عليه  وجيب  زوجها،  إىل  وتذهب  اهلل،  تتقي  أن  عليها  والواجُب 
ويعطَيها مجيع ما هلا ِمن احلقوق، ويميها ِمن وصول األذى أو الّظلم إليها سواء كان ذلك 

ِمن زوجته األخرى، أو ِمن أي شخٍص كان.
بالعقد،  ُيملك  املهَر  ألّن  كاماًل؛  مهَرها  تستحّق  فهي  نكاحها  فسُخ  أو  طالُقها  صّح  وإذا 

عنه.  عفوها  بغري  ذلك  بعد  َيسقط  فال  بالّدخول،  ويستقّر 
السؤال السابع:

 عندما أقيمت الدعوى مل ُتعِلم 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:

قد بّينّا يف اجلواب أّنه إذا صّح طالُقها أو فسُخ نكاحها فهي تستحّق مهَرها كاماًل؛ ألّن املهَر 
ُيملك بالعقد، ويستقّر بالّدخول، فال َيسقط بعد ذلك بغري عفوها عنه.

السؤال الثامن:
قبل  من  الرسمية  وأوراقه  وفاة  شهادة  لزوجته  وُسلمت  سنتان،  اعتقاله  عىل  مىض  زوج 
مرور  وبعد  أو ال،  فعاًل  متويف  تعرف هل هو  يسلموها جثته، وال  مل  السلطات؛ ولكنهم 

تزوجت. السنتني 
ففي حال ظهر زوجها األول بعد الزواج بآخر هل يق 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 يتار بني أمرين:

- أن يعود لزواجه األول: فيفسخ زواج املرأة من زوجها الثاين، ثم تعتد، ثم ترجع للزوج 
األول.

- أال يرغب يف العودة لزوجته: فيثبت زواج املرأة من الزوج الثاين، ويق له أن يطالب بام 
دفعه 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 2015/1/18( أنه توفاه اهلل 
يف قصف لقوات التحالف عىل املبنى الذي كان فيه يف كوباين منذ 6 أيام مضت. وأرسل هلا 

صورة هلام قبل أن يفرتق عنه من شهر لتتأكد أنه يعرف الشخص الذي تقصده.
بيوم اتصل شخص -جمهول ال تعرفه لكن عىل هاتف آخر كان يكلمها زوجها-  بعدها 

أبلغها نفس األمر، أنه تم قصف املبنى الذي كان فيه وأنه توفاه اهلل منذ 9 أيام.
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 حًيا حتت األنقاض وفقد الذاكرة وأخذه الكرد مثاًل، أو أي يشء يشبه 
ذلك... خاصًة 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 4 أشهر و10 أيام احتياًطا. وأغلب الناس اآلن تعرف أنه مسافر. فقط قليل من 

املقربني من األهل واألقارب يعرف أنه توىف. 
كام أهنا تشى إبالغ اجلهات الرسمية:

1- لعدم وجود دليل معها.                                                                                                     =
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مرص،  يف  اإلرهابية  املنظامت  من  )الدولة(  العتبار  هبا:  التنكيل  من  وخلشيتها   -2  =
السفر. قبل  زوجها  عمل  وحلساسية 

ماذا عليها أن تفعل لتتأكد من وفاته؟ 
بدقة؟ وبمن تستعني  البحث عنه  باخلرب ممكن يكون سبب لعدم  العلم  بعد  وهل صمتها 

عنه؟ لتبحث 
هل تنتظر 4 سنوات أيًضا كاملفقود ثم تعلن بعدها وفاته للجميع؟ وماذا تفعل لتثبت وفاته 

رسمًيا يف بلدها؟
جواب املكتب العلمي:

بالفعل،  ميًتا  يكون  فإنه  شخص  بموت  وأخربت  اتصلت  إذا  اجلامعات  هذه  أن  الغالب 
مستقلة. بطريقة  التأكد  حاالت  هكذا  يف  ويصعب 

يستشار حماٍم مأمون  أن  السلطات  إبالغ  احلالة ومع اخلوف من  نرى يف مثل هذه  والذي 
الالزمة. املعامالت  وإجراء  الترصف  كيفية  يف  للنظر 

كام يمكن طلب فسخ النكاح بسبب الغياب كام فصلنا يف الفتوى، وبذلك يل لك الزواج 
بعد  الوفاة  الرتكة وما يرتتب عىل  القايض، ثم تكون قسمة  به  بعد ذلك حسب ما يقيض 
املحامون طرقها  يعرف  أمور  وهذه  الطويل،  الزوج  غياب  بسبب  أجاًل  القايض  أن يدد 

معها. التعامل  وأساليب 
واهلل أعلم

السؤال العارش:
 ورد أثار صحيحة عن أكابر الصحابة )عمر وعيل وابن عمر وابن عباس رض اهلل عنهام( 
أيام، فهل جيوز  الوفاة 4 شهور و 10  املفقود ترتبص 4 سنوات ثم تعتد عدة  بأن زوجة 
هو  وما  خرًيا،  اهلل  جزاكم  أفيدوين  الرشعي؟  القايض  إىل  واالحتكام  رأهيم  عن  العدول 

اهلل عنهم أمجعني؟ الصحايب ريض  حجية قول 
جواب املكتب العلمي:

مل يرد نصٌّ رشعيٌّ صحيٌح ِمن الكتاب أو السنة جيب املصرُي إليه يف حتديد مّدة الرتّبص عند 
أقوال=  تنوعت  ولذلك  فيها خرٌب،  له  ُيعرف  ومل  منقطعة،  غيبًة طويلة  وَغيبته  الزوج  فقد 
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=الفقهاء رمحهم اهلل يف حتديد هذه املدة، وأّما الّصحابة رضوان اهلل عليهم فقد صّح عن عدٍد 
منهم أّن زوجة املفقود ترتبص أربَع سنني، وممّن صّح عنه ذلك عمر وعثامن وابن عمر وابن 
عّباس ريض اهلل عنهم، وأّما أثر عيّل  فاألقرُب ضعُفه، وإن صّححه ابن حزم، وقد ورد 
عن عدد ِمن الّصحابة ما يالف ذلك، فُروي عن عيل واملغرية وابن مسعود أهّنا تنتظره أبًدا 
ُيتسامح يف أسانيد  أنه  العلم، ومعلوٌم  أمُره، ويف أسانيدها كالٌم وبحٌث ألهل  يتبني  حتى 
اآلثار ما ال ُيتسامح يف األحاديث املرفوعة، ونقُل هذه اآلثار وإن كان يف أسانيدها ما فيها 

يدّل عىل وقوع اخلالف يف الّصدر األول.
 وبام أنه ليس هناك يف املسالة نصٌّ رشعي، وال إمجاٌع ِمن أهل العلم، وال اتفاق بني الصحابة 

فهي حملُّ اجتهاد ونظر.
وقد أخذت الفتوى باجتهاد عدٍد ِمن املحّققني بعدم اجلزم بمّدة معينة يف مجيع احلاالت، 
وترك األمر للقايض يف وضع مدة ِمن الزمن يغلب عىل الظن موته بعدها، ثم يكم بالوفاة، 

وهذا ما قرره املجمع الفقهي اإلسالمي.
أما مسالة )حجية قول الصحايب( فلها حاالٌت وتفصيالٌت عند أهِل العلم، واألقرُب: أن 
قول الصحايب يكون حجة إذا قال قواًل ونسـبه إىل الّسـنة، أو كان مما ال جمـال للرأي فيه، 
أو مل يالفه أحٌد ِمن الصحابة، ويمكن الرجوع لبعض البحوث والدراسات يف هذه النقطة 

لالستزادة.
واهلل أعلم

السؤال احلادي عرش:
بأن  العلم  الفسخ...مع  بعد  الزوجة عدة  اذا كان عىل  توضيح  يتم  مل  السادسة  الفقرة   يف 

سنوات؟  5 منذ  غائب  زوجها 
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 فعّدهُتا ثالثة أشهر .
واهلل أعلم                                                                                                                                     =
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= السؤال الثاين عرش:
 هل يرج أهل املفقود زكاة املال عن املال الذي تركه املفقود؟ ومتى يل هلم أن يرثوه؟

جواب املكتب العلمي:
ال ُيرج أهُل املفقود الزكاَة عن ماله حتى يتبني حاله؛ فإن رجع فإنه يزكي عن ماله، وإن 

ُحكم بوفاته فإّن ورثته يرجون الزكاَة إذا حتّققت رشوط وجوهبا، ثم يقسمون الرتكة.
حتكم  مل  وإن  الرشعية،  املحكمة  ِمن  بوفاته  احلكم  بعد  إال  تكون  فال  املفقود:  وراثة  وأّما 

باملعروف. يستحّقها  َمن  عىل  النفقة  جتوز  ولكن  الرتكة،  تقسم  فال  بوفاته: 
واهلل أعلم

السؤال الثالث عرش:
 الزواج هو عقد وينتهي بأحد ثالثة أشياء هي:  

1- وفاة الزوج أو الزوجة.
2- الطالق.
3- التطليق.

ويف حالة املفقود أو الغائب جيب عيل املرأة إذا أرادت التطليق أن تذهب للقايض الرشعي 
ليحكم هلا حكاًم قضائًيا وبذلك تكون انتهت عالقة عقد الزواج.

ذمة رجل  فهي أصبحت يف  األول  أخر، وعاد زوجها  بعد ذلك من رجل  تزوجت  وإن 
القضائي وأصبحت  باحلكم  انتفت  قد  الزوجية  ارجاعها؛ ألن عالقة  له  أخر، وال يصح 
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 بالّلعان وغريه.

وحكُم القايض بوفاة الغائب أو املفقود إنام هو بحسب ما يرتجح له بناًء عىل وقائع ودالئل، 
فإذا رجع املفقود إىل أهله بعد ذلك تبنّي عدُم صحة هذا الرتجيح، وتبنّي أن العقد األول ما 
زال سارًيا، فوجب رجوع املرأة إليه.                                                                                        =



فتــاوى الثــورة الســورية

 72

التي طال غياب زوجها  »للمرأة  أّن األفضل  الفتوى  = ولتجنب هذا اإلشكال ذكرنا يف 
وانقطعت أخباره وترضرت بذلك: أن ترفع أمرها للقايض ليحكم بفسخ النكاح ثم تعتد 
وتتزوج. فإنَّ فسخ النكاح يتلف 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 مفقوًدا، وحكم القايض بوفاته، وبناء عىل ذلك تزوجت زوجته، ثم 

ظهر أنه حي ورجع إىل أهله.
واهلل أعلم.
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الفتـــوى )60(

كيفية سداد الديون عند تغيُّ قيمة 

العملة)))

)1) صدرت بتاريخ: األربعاء 22 رجب 1435هـ، املوافق 2014/5/21 م.

السؤال:
ثم  السورية،  باللرية  مالًيا  مبلًغا  شخٌص  مني  استدان 
انخفض سعر اللرية انخفاًضا كبرًيا بسبب األحداث اجلارية يف 
خسارة  هذا  ففي  القيمة  بنفس  املال  يل  أعاد  إذا  واآلن:  البلد، 
كبرية يل، فهل جيوز أن أطلب إرجاع الدين بقيمة املال كام أخذه 

يوم القرض؟
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اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

وإن  اقرتضها  التي  العملِة  بمثِل  يكوَن  أن  القرض  ردِّ  يف  فاألصل 
ت قيمِة العملة، لكن إن كان التغريُّ يف قيمة العملة كثرًيا، فإنَّ هذا  تغريَّ
ٌ جيب رفعه بالصلح العادل بني الطرفني، فإن مل يصطلحا فرُيفع  رضٌر َبنيِّ

ذلك الرضر بالتحكيم أو اللجوء إىل القضاء، وبيان ذلك كاآليت: 
أوًل: كان األصل يف التعامالت قدياًم: االعتامد عىل الدنانري الذهبية 
والدراهم الفضية بيًعا ورشاًء، وقضاًء واقتضاًء وغري ذلك، ويف عرصنا 

احلارض صارت النقود الورقية هي أساس املعامالت، وأثامن األشياء.
وقد استقر رأي املجامع الفقهية واهليئات الرشعية عىل أن: العمالت 
الورقية نقوٌد اعتبارية فيها صفة الثَّمينة، فهي تقوم مقام الذهب والفضة 
رة  املقرَّ الرشعية  األحكام  تأخذ  ولذلك  والتعامالت،  املبادالت  يف 
للذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة، وجريان أحكام الربا، وغري 

ذلك، وتعدُّ كل عملة من هذه العمالت جنًسا مستقاًل قائاًم بذاته.
ين الثابت يف الذمة ذهًبا أو فضة أو سلعًة من السلع  ثانًيا: إذا كان الدَّ
عن  النظر  بغض  املثل،  ردُّ  فالواجب:  املكيلة،  أو  املوزونة  التجارية 
مهًرا  ين  الدَّ أكان  وسواء  السداد،  ويوم  ين  الدَّ يوم  بني  القيمة  اختالف 

مؤجاًل، أم ثمن مبيع، أم قرًضا حسنًا، وهذا باتفاق علامء األمة. 
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والسبب يف ذلك: أّن هذه األشياء هلا قيمة ذاتية، ومهام َغلت أو رخصت 
ق عىل أحد العاقدين يف حال  فقيمتها باقية ال تزول، وال يرتتَّب رضر حُمقَّ

السداد باملثل. 
قال ابن عابدين يف رسـالته »تنبيه الرقود عىل مسـائل النقود«: »فإنه 

ال يلزم ملن وجب له نوٌع منها سواه باإلمجاع«)1). 
ألّن  مثل؛  له  فيام  املثل  ردُّ  املستقِرض  عىل  »وجيب  الشريازي:  وقال 

مقتىض القرض: ردُّ املثل«)2).
رخص  سواء  املثليات،  يف  املثل  يرد  »املستقرض  قدامة:  ابن  وقال 
سعره أو غال، أو كان بحاله«. وقال: »وجيب رد املثل يف املكيل واملوزون، 

ال نعلم فيه خالًفا«)3).
والقـول بردِّ القيـمة يف هذه الصـورة قوٌل شـاٌذ كام قال ابن رشـد: 

»ال ُيلتفت إىل هذا القول، فليس بقوٍل ألحد من أهل العلم«)4).
الثابت يف الذمة من العمالت الورقية، ثم بطل  ين  الدَّ ثالًثا: إذا كان 
التعامل هبا ألي سبب من األسباب، فالواجب ردُّ قيمة هذه العملة من 
املثل،  وهو  األصل  لتعذر  وذلك  والفضة؛  الذهب  من  أو  أخرى  عملة 

)1) ينظر: رسائل ابن عابدين )64/2(.
)2) انظر: املهذب )85/2(.
)3) انظر: املغني )434/6(.

)4) مسائل ابن رشد )473/1(.
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ين،  فُيصار إىل القيمة، ويف هذه احلـال ينظر إىل القيـمة يف يوم قبض الدَّ
أو ثبوته يف ذمته، عىل الراجح من أقوال العلامء. 

قال ابن قدامة: »وإن كان القرض فلوًسا.. فحرمها السلطان، وتركت 
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 قلياًل أو كثرًيا«)1) انتهى بترصف يسري.
مذهب  عىل  احلريان  »مرشِد  من   )695( املادة  أخذت  الرأي  وهبذا 
اإلمام أيب حنيفة النعامن«، حيث جاء فيها: »إذا استقرَض مقداًرا معينًا 
من الفلوس الرائجة)2) والنقود غالبة الغش)3)  َفَكَسَدت وبطل التعامل 

هبا، فعليه ردُّ قيمتها يوم قبضها ال يوم ردها«)4). 
ثم  الورقية،  العمالت  الذمة من  الثابت يف  ين  الدَّ كان  إذا  أما  رابًعا: 
يف  العلامء  اختلف  فقد  هبا،  التعامل  بقاء  مع  غلت  أو  قيمتها  رخصت 

الواجب سداده عىل امَلدين )من عليه الدين(.
والفقهاء،  الفقهية  واملجامع  اهليئات  من  عدد  املسألة  بحث  وقد 

)1) املغني )442/6(.
)2) الفلوس: عملة معدنية مرضوبة من غري الذهب والفضة، يغلب استعامهلا يف املعامالت 

التجارية اليسرية.
)3) النقود غالبة الغش: العملة التي يكون غالبها من معدن غري الذهب والفضة.

)4) مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان ص )114(.
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القوُل  أحدمها:  قولني:  إىل  ترجع  جمملها  يف  وهي  آراؤهم،  واختلفت 
بوجوِب ردِّ املثل مهام كان حجم التغري يف قيمة العملة، واآلخُر: القول 

بوجوب ردِّ القيمة من الذهب أو العمالت األخرى.
وأقرب األقوال يف املسألة -فيام نرى- هو التفريق بني حالتني:

األوىل: إذا كان الغالء والرخص يف قيمة العملة يسرًيا بحيث ال يصل 
ردُّ  الواجب:  يكون  احلال  هذه  ففي  الثلث،  إىل  الغالء  أو  االنخفاض 
املثل؛ فالَغبن اليسري، أو الغالء والرخص اليسري مغتفر رشًعا، وال تلو 
منه املعامالت عموًما، وملا فيه من حتقيِق أصل ترشيعي مهم وهو استقرار 

التعامل بني الناس.
وتنازع  فأكثر،  الثلث  يبلغ  العملة  قيمة  يف  التغري  كان  إذا  الثانية: 
السداد ومل يرتاضيا، ففي هذه احلال جيب املصري إىل  الطرفان يف طريقة 
التصالح بني طريف العقد بحيث يتم تقدير اخلسارة، ويتحمل كل طرف 
منهام جزًءا منها برضامها ألن هذا التغري والرضر ال حيلة لواحٍد منهام يف 

وقوعه، بل هي جائحة ِمن قضاء اهلل وقدره.
بدفع  فاإللزام  الطرفني،  عىل  الصورة  هذه  يف  متحقق  الرضر  أّن  كام 
القيمة فيه رضر بنيِّ عىل  الدائن، واإللزام بدفع  املثل فيه رضر بنيِّ عىل 
الرضر  يتوزع  بل  بالرضر،  أحدمها  يص  أال  يقتيض  والعدل  امَلدين، 
بالثلث؛  العملة  قيمة  تغري  يف  املؤثر  القدر  حتديُد  أما  بالصلح.  عليهام 
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العديد من  الكثرة والقلة كام ثبت يف  الفاصل بني  الثلث هو احلدُّ  فألنَّ 
النصوص الرشعية.

منها؛  مواضع:  يف  اعتربه  الرشع  رأينا  قد  »والثلث  قدامة:  ابن  قال 
الوصية، وعطايا املريض، وتساوي جراح املرأة جراح الرجل إىل الثلث. 
مسألة.  عرشة  سبع  يف  الثلث  يستعملون  إهنم  أمحد:  قال  األثرم:  وقال 
وألن الثلث يف حد الكثرة، وما دونه يف حد القلة، بدليل قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف الوصية: )الثلث، والثلث كثري(، فيدل هذا عىل أنه آخر حد الكثرة، 

فلهذا قدر به«)1).
لدراسة  االقتصادية  الفقهية  »الندوة  توصيات  عليه  ت  نصَّ ما  وهذا 
بالتعاون مع  الفقه اإلسالمي بجدة  التي عقدها جممع  التضخم«  قضايا 

مرصف فيصل اإلسالمي بالبحرين يف عام )1420 هـ-1999م(:
تأثري  فإنه ال يرتتب عليه  التعاقد متوقًعا،  م عند  التَّضخُّ إذا كان  »أ- 
وذلك  بالقيمة،  وليس  باملثل  وفاؤها  فيكون  اآلجلة،  الديون  تعديل  يف 
حلصول الرتايض ضمنًا بنتائج التضخم، وملا يف ذلك من استقرار التعامل.
حدث  ثم  احلدوث  متوقع  غري  التعاقد  عند  م  التَّضخُّ كان  إن  ب- 

م: التَّضخُّ
م يسرًيا فإنه ال يعترب مسوًغا لتعديل الديون اآلجلة؛  فإن كان التَّضخُّ

)1) املغني )180/6(.
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ألن األصـل وفاء الديـون بأمثاهلا، واليسري يف نظـائر ذلك من اجلهـالة 
أو الغرر أو الغبن مغتفر رشًعا. 

وإذا كان التضخم كثرًيا )وضابط التضخم الكثري أن يبلغ ثلث مقدار 
كثرًيا  ُيلحق رضًرا  باملثل  الدين اآلجل حينئذ  وفاَء  فإن  الدين اآلجل(، 

بالدائن جيب رفعه. 
واحلل ملعاجلة ذلك: اللجوُء إىل الصلح، وذلك باتفاق الطرفني عىل 
توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بني املدين والدائن بأي نسبة يرتاضيان 

عليها« انتهى باختصار.
والصلُح وإن كان يف أصله مندوًبا لكن قد َيعرض له من العوارض 
-أي:  »وهو  عرفة:  ابن  قال  الطرفني،  كال  عىل  متحتاًم  واجًبا  جيعله  ما 
تعيني  عند  وجوبه  يعرض  وقد  إليه،  مندوب  ذاته  حيث  من  الصلح- 

مصلحة«)1).
القول بوجوب الصلح يف حال تغري قيمة العملة إىل  خامًسا: يستند 

جمموعة من األصول والقواعد الرشعية، وهي:
1- عمومات النصوص الرشعية اآلمرة بالعدل واإلنصاف، والنهي 

عن الظلم. 
عىل  تنص  الرشعية  والقاعدة  العقد،  طريف  عىل  الرضر  وقوع   -2

)1) 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. 

عىل  الرقود  »تنبيه  رسالته  يف  املبدأ  هذا  عىل  عابدين  ابن  نص  وقد 
مسائل النقود« معلاًل ذلك بأال يكون الرضر قارًصا عىل شخص واحد.

3- قاعدة )وضع اجلوائح( الثابتة يف السنة الصحيحة، كام جاء عن 
جابر  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ) َأَمَر بَِوْضِع اجْلََواِئِح()1).

الذي  التعاقد  قيمة  من  باحلطِّ  أمَر  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  احلديث:  ومعنى 
أصابته جائحة فقضت عليه. 

4- القول بوجوب رد املثل يف حال التغريُّ الفاحش فيه مراعاة للصورة 
الظاهرة الشكلية للنقود، دون اعتبار للمعنى احلقيقي هلذه النقود وقوهتا 
وإذا  والصورة،  باجلوهر  إال  تتحقق  ال  احلقيقية  النقود  فثمنية  الرشائية، 

نقصت قيمتها كثرًيا تعيَّبت وصارت قيمية ال يلزم فيها رد املثل. 
قال ابن تيمية: »فإن املالني إنام يتامثالن إذا استوت قيمتهام، وأما مع 

اختالف القيمة فال متاثل«)2).
وقال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني: »وأما رخص السعر، 

)1) أخرجه مسلم )3/ 1191، برقم 1554(. 
و)اجْلََواِئح(: اآلفات غري اآلدمية التي تصيب الثامر فتهلكها.

)2) نقله عنه البهويت يف املنح الشافيات )443/1(.
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فكالم الشيخ ]يعني ابن تيمية[ رصيح يف أنه يوجب ردَّ القيمة أيًضا؛ وهو 
أقوى، فإذا ُرفع إلينا مثل ذلك، وسطنا بالصلح بحسب اإلمكان«)1).

العلامء  ذكره  ما  املعارصة عىل  الورقية  العمالت  قياس  5- ال يصح 
من وجوب رد املثل يف الذهب والفضة؛ ألن الدنانري الذهبية والدراهم 
التي  الورقية  العمالت  بخالف  رخصت،  وإن  قيمتها  تفقد  ال  الفضية 
ال قيمة هلا يف ذاهتا، وإنام أخذت صفة الثمنية بقوهتا القانونية، وتعارف 

الناس واصطالحهم عليها.
قال ابن عابدين يف »حاشتيته«: »ألّن مالية الفلوس والدراهم الغالبة 
النقدين فإن ماليتـها باخللقة  الغـش باالصطـالح ال باخللـقة، بخالف 

ال باالصطالح«)2).
النقود  تستمد  منها  للبدن،  الروح  بمثابة  للنقود  الرشائية  القوة   -6
الورقية قدرهتا عىل أداء مجيع وظائفها، فنقصاهنا عيب مؤثر يول دون 
إلزام الدائن هبا؛ لكوهنا بعد نقص قيمتها الرشائية دون حقه الذي ريض 

به يف العقد.
7- الزيادة التي يأخذها الطرف املترضر -سواء كان دائنًا أو مدينًا- 
ليست من الربا املحرم، إذ هي يف احلقيقة تعويض لنقص القيمة التبادلية 

)1) الدرر السنية )208/7(.
)2) حاشية ابن عابدين )268/5(.
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للنقود، فال ظلم فيها، وإنام الظلم يف الزيادة إذا كانت دون مقابل.
ر الصـلح بني الطرفـني فيلجأ إىل التحكـيم بينـهام،  سـادًسا: إذا تعذَّ

أو القضاء ليفصل بينهم ويدد حجم الرضر النازل بكل طرف. 
ر الصلح فإنه يصار إىل  جاء يف التوصيات املشار إليها سابًقا: »إذا تعذَّ

إحدى هاتني الوسيلتني:
يف  يفصل  من  تولية  عىل  معينة  خصومة  طريف  اتفاق  وهو  التحكيم: 

منازعة بينهام بحكم ملزم.
القضاء: وذلك برفع أحد الطرفني األمر إىل القضاء، فينظر القايض 
يف مقدار الرضر الواقع عىل الدائن ويدد ما يتحمله املدين عىل نحو ما 

قيل يف الصلح.
الوسائل  إحدى  إىل  اللجوء  برفض  التعنت  ألحدمها  ينبغي  وال 

السابقة«.
إنام هو يف حال وجود خصومة ومنازعة  سابًعا: ما سبق من أحكام 
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.  رشًعا، بل ُمرغَّ
عن أيب هريرة  أن رجاًل أتى النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يتقاضاه بعرًيا، فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )أعطوه. فقالوا: ما َنِجُد إال ِسنًّا أفضَل من ِسنّه. فقال الرجل: 
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الناِس  ِخياِر  من  فإنَّ  أعطوه،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال رسول  اهلل!  أوفاك  َأوَفيَتني 
أحَسنُهم َقضاًء()1).

ثامنًا: جيوز للعاقدين يف املعامالت املالية كالبيع واإلجارة، أو االلتزامات 
ين الثابت يف الذمة بالذهب أو عملة أخرى أكثر  كاملهر: أن يتم حتديد الدَّ

ثباًتا، 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.

املستضعفني  إخواننا  عىل  يمنَّ  وأن  ديننا،  يف  ُيفقهنا  أن  تعاىل  نسأله 
بالنرص والتمكني.

واحلمد هلل رب العاملني.
اخلالصة:

إذا كان القرض من األموال العينية من الذهب أو الفضة، أو السلع، 
فالواجب أن يردَّ مثلها مهام تغريت األسعار.

)1) أخرجه البخاري )3/ 117، برقم 2392(. وروى مسلم )1224/3، برقم1600( 
. نحوه من حديث أيب رافع
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أما إن كان الدين من األوراق النقدية: 
العملِة  مثِل  يرد  أن  فالواجب  يسرًيا،  العملة  قيمة  التغري يف  فإن كان 
التي كان فيها القرض، فمن اقرتَض مئة ألف لرية سورية فإنَّه يردها مئة 

ألف لرية، ألن هذا التغيري اليسري من طبيعة العمالت النقدية.
ففي رد  فأكثر:  الثلث  يبلغ  كثرًيا  العملة  قيمة  التغريُّ يف  إن كان  وأما 
املثل رضر عىل صاحب املال، وإزالة هذا الرضر يكون بأحد ثالثة أمور:
الطرفني  كال  عىل  وتوزيعها  اخلسارة  بتقدير  بينهام  الصلح   -1

بالرتايض.
2- فإن مل يصطلحا فيلجآن لتحكيم طرف ثالث يرتضيان حكمه يف 

تقدير اخلسارة.
3- فإن مل يمكن فريفعان أمرمها للقضاء ليفصل بينهام)1).

)1) أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:

بالعملة السورية، مثاًل عرشين ألف، وعندما  املال  لو أين استدنت من شخص مبلًغا من 
أردت أن أسدد له أرجعت له بالدوالر )بام يساوي قيمة اللرية يف يوم السداد( نظًرا ألن 

التي كانت متوفرة يف جيبي والرصف متيرس؟ هذه العملة هي 
جواب املكتب العلمي:

يتم االتفاق حني  التي استدنت هبا، وال جيوز أن  العملة  بنفس  القرض يسدد  األصل أن 
مع  ربويني  مالني  رصف  ألنه  الربا؛  من  ذلك  ألن  أخرى،  بعملة  التسديد  عىل  القرض 
تأجيل أحدمها، والواجب يف الرصف أن يتم القبض فوًرا، وقد قال النَّبي : )الذهُب= 
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ِمثاًل  =بالذهِب والفضُة بالفضِة والرُب بالرُبِّ والشعرُي بالشعرِي والتمُر بالتمِر وامللُح بامللِح، 
بِِمثل، سواء بسواء، يًدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيد( 

. أخرجه مسلم )1211/3، برقم 1587( عن عبادة بن الصامت
أما إن مل يكن هناك رشط، ثم جاء وقت السداد واتفق الدائن واملدين عىل سداد القرض 

بعملة أخرى: فهذا جائز، برشطني:
1- أن يتم ذلك بسعر يوم السداد، ال بالسعر الذي كان يوم القرض.

2- أن يتم تسديد كامل املبلغ يف املجلس نفسه؛ ألنه يشرتط يف بيع العمالت بعضها ببعض 
أن يكون ذلك يًدا 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:
األوىل: إذا كان الدين ألجل ومل ين االجل بعد، وحدثت حرٌب، وتفرق الناس وطالب 

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 مًعا يف هذه احلالة اخلسارة مًعا 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 مااًل قبل الثورة أو غصبه فإنه يرده اآلن بالقيمة وال يقال له بالصلح؟

جواب املكتب العلمي:
من رسق مااًل أو غصبه فإنه جيب عليه أن يرد املسـروق إىل من رسق منه إن كان موجـوًد 

أو مل يتغري عن احلالة التي رسق عليها.
وأما يف حال تغريه، أو تلفه، أو استهالكه فالواجب دفع قيمته يوم الرسقة، قال ابن تيمية: 
فالقيمة، وهو  وإال  أمكن،  أو غريمها حيث  موزوًنا  أو  مكياًل  بمثله  املغصوب  “ويضمن 
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:
 بقيت مسألة الثلث لتحديد الرضر حيث أن الثلث يف املعامالت املالية يعترب رضًرا كبرًيا 
الزمنية  املدة  االعتبار  بعني  األخذ  جيب  أنه  إضافة  فيه  النظر  إعادة  جيب  أنه  وأظن  جًدا 

نسبًيا. الرشائية  والقيمة 
جواب املكتب العلمي:

القول بأن الثلث حّد 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 تقريًبا 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 
أعيش  أزال  أين ال  العلم  لرية سورية؟ مع  الف  أربعامئة  اليوم  يعادل  ما  أي  الثامنية آالف 
وأقيم يف اإلمارات إىل اليوم؟                                                                                                  =
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= جواب املكتب العلمي:
أن  فينبغي  السؤال-:  من  ُيفهم  -كام  السورية  باللرية  القرض  عىل  واقًعا  االتفاق  كان  إن 

كذلك. السورية  باللرية  القرض  إرجاع  قيمة  احتساب  يكون 
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 جزًءا 
من اخلسارة، بحيث يتم احتساب قيمة اخلسارة بسبب نزول العملة ويتم توزيعها بينكام؛ 
فإن هذا أعدل األقوال يف املسألة وأنسبها، فإن مل يمكن الصلح: فُينتقل لتحكيم شخٍص 
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 
باملراعاة  أوىل  فهو  الداخل  يف  منهام  كان  َمن  سيام  ال  الوقت،  هذا  يف  العصيبة  الظروف 

تعاىل. اهلل  من  والثواب  األجر  ولكام  والتسامح، 
واهلل أعلم.

السؤال السادس:
لدي سؤال فيام يتعلق بالقيمة التي جيب أن يسدد فيها مؤجل املهر حيث إنه يف عقد الزواج 
الزوج  باقي يف ذمة  أنه  العقد  قيمته ثالثامئة ألف لرية سورية، وذكر يف  ُكتب مؤجل مهر 
وذلك كان يف عام 2010م وكانت قيمته ما يعادل 24000 ريال سعودي يف ذلك التاريخ..
الطالق  وحصل  مًعا،  حياهتام  طيلة  ذلك  عىل  قدرته  مع  لزوجته  بإعطائه  الزوج  يقم  ومل 
يف عام 2014م وأرص الزوج أن يعطي مؤجل املهر بقيمته بعد هبوط العملة السورية بام 
يساوي 7000 ريـال 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 
املقدم  كان  أنه  العلم  مع  الزوج،  ذمة  باٍق يف  أنه  الزواج  والذي كتب يف عقد  عليه  املتفق 
مقبوضًا يف تاريخ العقد وأن الزوج كان قادرًا عىل أن يعطي مؤجل املهر منذ أول يوم من 

الزوجية؟ حياهتام 
=                                                                                                                                                      
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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.
ين من العمالت الورقية،  وبالنسبة للحالة املذكورة: فقد أوردنا يف الفتوى أنه إذا كان الدَّ
ثم رخصت قيمتها، وبلغ التغري يف قيمة العملة الثلث فأكثر، فينبغي أن يرتاىض الطرفان، 

ويتحمل كل طرف منهام جزًءا منها برضامها.
بينهم ويدد  القضاء ليفصل  بينهام، أو  التحكيم  ر الصلح بني الطرفني فيلجأ إىل  فإذا تعذَّ

بكل طرف. النازل  الرضر  حجم 
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:

أعطيه  كنت  أخرى  قرية  يف  وكيل  عندي  وكان  نارية،  دراجات  معرض  أمتلك  كنت 
الدراجات يبيعها ويأخذ نسبة، ثم وقعت األزمة واملشاكل ومل أعد أستطيع الوصول إليه 
وعنده كمية كبرية من الدراجات، وأثناءها كان الدوالر بـ 47 لرية، وبعد ثالث سنوات 
التي عنده ِمن زمن طويل، ويف هذا  الدراجات  إليه وكان قد باع كلَّ  استطعت الوصول 
الوقت أصبح الدوالر بـ 250لرية، ومن ثالث سنوات كان سعر الدراجة 33 ألف لرية 
سورية، أي ما يعادل 650دوالًرا  تقريًبا، واليوم أصبح سعرها أيًضا 650دوالًرا تقريًبا، 
أي )150000لرية سورية(. وعىل ذلك اتفقنا أن يعطيني ثمنها، لكن مل يرَض إال بسعرها 

القديم، وأنا ما رضيت إال عىل سعرها اجلديد؛ ألنني سأخرس كثرًيا جًدا.
أرجو منكم احلل، وهل يق يل أن آخذ ثمنها عىل الثمن اجلديد أم القديم؟

جواب املكتب العلمي:
احلالة املسؤول عنها حتتمل أحد أمرين:

1- إن 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.
وما حصل من تغري سعر العملة فهذه اآلفة خارجة عن طاقة البرش فيتحّملها صاحب املال، 
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.
2- أما 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 يؤّدي احلق الذي عليه بالقيمة التي باع هبا الدراجات، وليس 

بالقيمة احلالية.
واهلل أعلم

السؤال الثامن:
 وضعت مبلًغا 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:

عن  مسألتك  بينام  الديون،  عن  تتحدث  فالفتوى  الفتوى،  موضوع  عن  تتلف  مسألتك 
والرشكة. الرشاكة 

واملال الذي تدفعه يف الرشكة )مضاربة( مل يعد مااًل نقدًيا 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:

 يل مبلغ بذمة شخص منذ عام 2009 م، ومل يسدد ما عليه علاًم أن لديه قدرة مالية، وكان 
يقول أنا متعثر ليس لـدي مـالءة مـالية اآلن، مع العلم أنه ُمقر ومل ينكـر املبلـغ، وقـام = 
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املال عىل  العلم أين كنت أدخر  = وقتها برشاء سيارة البنته. فكيف يل أن أسرتد مايل مع 
بيت؟ لرشاء  ذهب  شكل 
جواب املكتب العلمي:

واضح أن سؤالك عن كيفية اسرتداد املال عند من يامطل به.
أداء  الناس يف  املال احلرام، ومماطلة  باهلل تعاىل، وتويفه من أكل  بتذكريه  إما  وهذا يكون 
حقوقها، أو بتوسيط عدد من أهل اخلري ليحثوه عىل ذلك، أو بالشكوى عليه عند املحاكم 
وهكذا...فاألمر  البقية،  لتحصيل  دينه  من  جزء  خلصم  الشخص  يضطر  وقد  الرشعية، 

واملدين. بالدائن  املحيطة  األحوال  باختالف  يتلف 
 واهلل أعلم.

السؤال العارش :
عىل  ألف   60 منها  وسددت  2006م،  سنة  سورة  لرية  ألف   175 شخص  من  تدينت 
املامطلة  وكانت  ألف   ،115 وبقي  أقساط،  عىل  السداد  يكون  أن  االتفاق  ألن  دفعات؛ 
برضائه، وأريد السداد اآلن ويطالبني بالسداد بالدوالر، فام احلكم يف ذلك؟ وكم واجب 

سداده؟ عيل 
جواب املكتب العلمي:

املبلغ املتبقي وهو 115 ألف لرية: إذا كانت قيمتها قد تغريت تغرًيا كبريا يفوق الثلث فهو 
فارق كبري، وينبغي التعامل معه كام ورد يف الفتوى:

1- الصلح بينكام بتقدير اخلسارة وتوزيعها عىل كال الطرفني بالرتايض.
2- فإن مل تصطلحا فلتعّينا حكاًم من طرف ثالث ترضيان حكمه يف تقدير اخلسارة وتلتزمان 

به. 
3- وإال 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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= 1- أن يتم حساب قيمة اللريات بالدوالر بسعر يوم السداد، ال بالسعر الذي كان يوم 
الدين.

2- إن كان السداد للمبلغ كاماًل فيجب سديد كامل الدين يف املجلس نفسه وعدم تأخري 
بعضه إىل يوم آخر، أما إن أردتم تقسيم التسديد إىل أجزاء فال مانع، برشط أن يسب كامل 

املبلغ باللريات، ثم يسب مقدار كل قسط بام يقابله من دوالر بسعر يوم السداد..
واهلل أعلم.

السؤال احلادي عرش: 
املبلغ  للسداد، وكان سعر  أجل  مبلغ 1000 دوالر دون حتديد  استدنت من شخص  لو 
املحيل بالنسبة للــ 1000 دوالر يساوي 8500 جنيه مرصي، وأريد أن أسدد املبلغ لكن 
سعر اجلنيه فاق الضعف حيث بلغ الـ 1000 دوالر اآلن حوايل 18000 جنيه مرصي، 
لكن االتفاق كان بالدوالر، والفارق الكبري يول دون سداد املبلغ، فام احلكم الرشعي يف 

هذه احلالة؟
جواب املكتب العلمي:

إذا اقرتض اإلنسان ِمن آخر مبلًغا دون حتديد أجٍل للسداد فِمن حّق صاحب الّدين املطالبة 
به متى شاء، وجيب عىل املقرتض أن يرّد إليه حّقه يف أيِّ وقٍت يطالبه به إذا كان قادًرا عىل 

الوفاء .
بالدوالر، والذي يستحّقه صاحُب  الّسداد  أن يكون  فينبغي  بالّدوالر  الّدين كان  أّن  وبام 
املرصية  العملة  قيمة  وتغري  دوالر،  ألف  وهو  منه،  استدنَته  الذي  املبلغ  نفـس  هو  الدين 
ال عالقة له بالّدين وتسديده؛ ألن القرض مل يكن هبا، والدوالر مل تتغري قيمُته، فالواجُب 
يكون  أن  الّدين  تسديد  عند  وجيوز  منه،  اقرتضَتها  التي  دوالر  األلف  إليه  ترّد  أن  عليك 
التسديد، فُتحسب األلف دوالر كم تساوي باجلنيهات  السداد باجلنيه، ولكن بسعر يوم 

ُتسدد. ثم 
واهلل أعلم.
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الفتـــوى ))6(

هل مقولة )من مل يكفر الكافر

فهو كافر( صحيحة؟)))

)1) صدرت بتاريخ: االثنني 10 رمضان 1435هـ، املوافق 2014/7/7م.

السؤال:
الكفار  تكفري  عدم  اإلسالم  نواقض  ِمن  أنَّ  كثرًيا  نسمع 
فام  كافر.  فهو  املرتدين  يكفر  مل  وأن من  الشك يف كفرهم،  أو 
صحة هذه العبارة؟ وهل قال هبا أحد ِمن أهل العلم؟ أفتونا 

مأجورين.
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اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسوِل اهلل، وعىل آله وصحبه، وبعد:
ة أقدام، ومَضلَّة أفهام، ولذلك اهتّم  التكفري باب خطري، ومَزلَّ  فإنَّ 
ذلك  أتمَّ ضبط، ومن  بضبطِه  وقاموا  التوضيح،  غاية  بتوضيحه  العلامء 
الكافر فهو كافر(، فهي قاعدة صحيحة يف أصلها  ر  قاعدة: )َمن مل يكفِّ
تتعلق بردِّ النصوص الرشعية وتكذيبها، ال بوقوع بعض أفراد املسلمني 

يف الكفر، وبياهنا كام ييل:
َح  صحَّ أو  كفرهم  يف  شكَّ  أو  الكفار  ر  يكفِّ مل  )َمن  قاعدة:  أوًل: 
قدياًم  املسلمني  علامء  عليها  أمجع  صحيحة،  قاعدٌة  كافر(،  فهو  مذهبهم 
وحديًثا؛ ألّن َمن مل يكفر الكفار املقطوع بكفرهم بنصِّ القرآن واإلمجاِع: 

ٌب للقرآن والسنة. فهو مكذِّ
ملة  بغري  دان  َمن  يكّفر  مل  َمن  نكّفر  »وهلذا  عياض:  القايض  قال 
مذهـبهم..  صحح  أو  شـك،  أو  فيهم،  وقف  أو  امللل..  من  املسـلمني 
وإن أظهر مع ذلك اإلسالم واعتقده واعتقد إبطاَل كلِّ مذهب سواه.. 

فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خالف ذلك«. 
ثم بني السبب بقوله: »لقيام النصِّ واإلمجاع عىل كفرهم، فمن وقف 

يف ذلك فقد كذب النص«)1).

)1) الشفا )610/2(.



فتــاوى الثــورة الســورية

 94

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«)1).
وقال البهويت: »فهو كافر؛ ألنه مكذب لقوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ 

ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾«)2).

وتكذيبها،  الرشعية  النصوص  بردِّ  املتعلقة  التكفري  قواعد  من  فهي 
ال بوقوع بعض أفراد املسلمني يف الكفر أو ارتكاهبم ناقًضا من نواقض 
التكفري  الوارد يف  اخلرب  كان  إن  إال  القاعدة  تطبق هذه  لذا ال  اإلسالم؛ 
هلذه  ا  رادًّ مرتكبها  تكفرَي  ترك  َمن  يكون  وبالتايل  عليه،  متفًقا  صحيًحا 

األخبار مكذًبا هلا.
ثانًيا: هذه القاعدة تشمل ثالثة أمور:

األول: وجوب القطع بكفِر كلِّ َمن دان بغري دين اإلسالم من اليهود 
والنصارى والوثنيني وغريهم عىل اختالف مللهم ورشائعهم؛ إذ إّن كفر 

هؤالء ثابٌت بنصوص عامة وخاصة من الكتاب والسنة.
فِمن النصوص العامة: قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ  چ چچ﴾ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعاىل:  وقوله   ،]19 عمران:  ]آل 

)1) روضة الطالبني )70/10(.

)2) كشاف القناع )231/14(.
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]آل عمران: 85[.

ِة  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )والذي نفُس حممد بيده، ال يسمُع يب أحد من هذه األمَّ
-هيوِدّي وال نرصايّن- ثم يموت ومل ُيؤِمْن بالذي ُأْرِسْلُت به، إال كان من 

أصحاِب النَّار()1). 
ڱ   ڱ  ﴿ڱ  تعاىل:  قوله  اخلاصة:  النصوص  ومن 
ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۓ   ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  

ڭڭ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 30[.
وقوله تعاىل: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 
ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ     ڳ   ڳ  گ  

ڻ      ڻ  ۀ ۀ﴾ ]املائدة: 73[.
فَمن مل يكّفر هؤالء أو شكَّ يف كفرهم أو صحَح دينهم وعقائدهم: 

ب اهلل تعاىل ورسوَله ملسو هيلع هللا ىلص، وردَّ حكمهام. فقد كذَّ
ِمن  أحًدا  يكفر  مل  من  »كفر  عىل:  اإلمجاع  عياض  القايض  نقل  وقد 
النصارى واليهود، وكل َمن فارق دين املسلمني، أو وقف يف تكفريهم، 

أو شك«)2).

)1) أخرجه مسلم )134/1، برقم 153( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
)2) الشفا )603/2(.



فتــاوى الثــورة الســورية

 96

طوائف  بكفر  القطع  وجوب  القاعدة:  تشمله  الذي  الثاين  األمر 
القرامطة  ِمن  كالباطنية  وردهتم،  كفرهم  عىل  املجمع  الردة  ومذاهب 

واإلسامعيلية والنصريية والدروز، والبابية والبهائية والقاديانية.
فقد حكم أهل العلم عىل هذه الطوائف بالكفر والردة؛ العتقاداهتم 
يف  شك  أو  هؤالء  يكفر  مل  فمن  وجه،  كل  من  اإلسالم  ألصول  املنافية 
وعقائدهم  مذهبهم  صحح  فقد  حاهلم،  بحقيقة  العلم  بعد  كفرهم 

الكفرية، وطعن يف دين اإلسالم، فيكون كافًرا مثلهم.
قال ابن تيمية عن الدروز: »كفر هؤالء مما ال يتلف فيه املسلمون؛ بل 

َمن شك يف كفرهم فهو كافر مثلهم«)1).
نواقض  من  ناقًضا  ارتكب  َمن  القاعدة:  تشمله  الذي  الثالث  األمر 
اإلسـالم املجمع عليـها بني العلامء، كاالسـتهزاِء بالنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو سـبِِّه، 

أو جحِد ما هو معلوم بالرضورة من دين اإلسالم.
فَمن مل يكفر من ارتكب هذا النوع ِمن النواقض؛ إلنكاره أن يكـون 

ما قاله أو فعله كفًرا، فهو كافٌر مثله.
اعتقاًدا  اعتقد  أو  الصحابة  سب  جواز  اعتقد  فيمن  تيمية  ابن  قال 
كفرًيا: »أما َمن اقرتن بسبه دعوى أّن علًيا إله أو أنه كان هو النَّبـي وإنام 
غلط جربيل يف الرسالة، فهذا ال شك يف كفره، بل ال شك يف كفر َمن 

)1) جمموع الفتاوى )162/35(.
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توقف يف تكفريه«)1).
ثالًثا: قاعدة )َمن مل يكفر الكافر فهو كافر( ال تشمل:

تارك  يف  كاختالفهم  رات،  املكفِّ ِمن  ه  عدِّ يف  العلامء  اختلف  ما   -1
مل  َمن  ومنهم  امللة،  من  خمرًجا  كفًرا  ه  عدَّ َمن  فمنهم  تكاساًل،  الصالة 

يوصله إىل ذلك، فال يقال فيمن مل يكّفر تارك الصالة كساًل: إنه كافر.
نواقض  من  ناقًضا  ارتكب  معنيَّ  مسلم  تكفري  من  امتنع  من   -2
اإلسالم، فمثل هذا ال ُيكم بكفره؛ ألن تنزيل حكم الكفر عىل شخٍص 
بعينه ليـس مقطوًعا به، فقد يكون تكفـريه واحلكم عليه بالردة صـواًبا 
أو خًطا، وقد يكون التوقُّف يف تكفريه لوجود مانع، أو عدم توفر رشط، 

ة، ونحو ذلك. أو عدم قيام حجَّ
عليها  املتفق  الكفر  أحكاَم  ينزل  مل  َمن  القاعدة:  هذه  يف  يدخل  فال 
من  بغري  احلكم  أو  الطواغيت  أحكام  ل  ُينزِّ مل  امُلعيَّنني، كمن  بعض  عىل 
بالطاغوت أصٌل يف  الكفر  فإن  الطوائف واألفراد؛  أعيان  اهلل عىل  أنزل 

مت  خت  حت  جت  ﴿يب  تعاىل:  قال  كام  اإلسالم 
ىت  يت جث مث ىث يث حج﴾، لكن تنزيل الطاغوت 

عىل فرٍد معنٍي حملُّ اجتهاٍد ونظر.
وحينها ال يقال: إّن َمن مل يكفر مرتكب هذا الناقض فهو كافر؛ ألجل 

)1) الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص )586(.
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اخلالف أو االجتهاِد فيه. 
رابًعا: ال جيوز تنزيل هذه القاعدة عىل األعيان إال بعد حتقق رشوط 

التكفري، وانتفاء موانعه.
عن  يتلف  كافر(  فهو  الكافر  يكفر  مل  )َمن  كقول:  امُلطلق  فالتكفري 

تكفري معنٍي من الناس بقول: )فالن مل يكفر الكافر فهو كافر(.
قيام احلجة عليهم، واجتهادهم  متفاوتون بحسب  امُلعيَّنون  فاألفراد 
قون بني هذه املراتب بسبب اجلهل هبا. وتأويلهم، وكثري من الُغالة ال ُيفرِّ
قال ابن أيب العز احلنفي: »الشخص املعنيَّ يمكن أن يكوَن جمتهًدا خمطًئا 
النصوص،  يبلغه ما وراء ذلك من  له، ويمكن أن يكون ممن مل  مغفوًرا 

ويمكن أن يكون له إيامن عظيم وحسنات أوجبت له رمحة اهلل«)1).
فقد يكون توقف الشخص عن تكفري الكفار األصليني، أو املرتدين 
املتفق عىل ردهتم ناجًتا عن قصور يف العلم أو لشبهة رآها، أو غري ذلك 
من موانع التكفري، ) كاجلهل، واخلطأ، واإلكراه، والتأويل(، فال بّد من 

التأكد من خلو هذا املعني ِمن مجيعها.
نقل ابن حجر عن الشافعي قوله: »َمن خالَف بعد ثبوِت احلُجة عليه 

فقد كفر، وأما قبل قيام احلُجة فإنه ُيعذر باجلهل«)2).

)1) رشح الطحاوية ص )319(.
)2) فتح الباري )407/13( .
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أرُش من  الوجوِد، وأهنا  بياِن حقيقِة عقيدِة وحدِة  تيميَة يف  ابُن  وقال 
قوِل النصارى: »فهذا كلُّه كفر باطنًا وظاهًرا بإمجاع كل مسلم، ومن شك 
يف كفر هؤالء بعد معرفة قوهلم، ومعرفة دين اإلسالم،  فهو كافر كمن 

يشك يف كفر اليهود والنصارى واملرشكني«)1).
حاهلم،  معرفة  أي  قوهلم  معرفة  رشطني:  التكفري  هلذا  اشرتط  فقد 

ومعرفة دين اإلسالم أي األدلة عىل كفرهم.
وتوضيح  بتعليمه،  الكافر،  يكفر  مل  َمن  عىل  احلجة  إقامة  من  بد  فال 

األمر له.
ط وضيع، وفريٌق َأْفَرَط  خامًسا: َضلَّ يف هذه القاعدة فريقان: فريٌق فرَّ

وغال.
ا املضيعون: فلم يأخذوا هبذه القاعدة، وجحدوها، ومل يروا  1- فأمَّ

تكفري من مل يكفر الكفار بعد توافر القيود والضوابط.
من  ومنهم  االعتقاد،  حلرية  خمالف  الكافر  تكفري  أنَّ  زعم  وبعضهم 
ورسوله  هلل  تكذيٌب  القول  وهذا  مساواهتا،  أو  األديان،  بوحدة  نادى 

وجحٌد ملا أمجعت عليه األمة.
فيها  أدخلوا  حتى  القاعدة،  هذه  يف  توسعوا  فقد  الغالة:  وأما   -2
املسلم الذي رموه بالردة والكفر، ثم ألزموا اآلخرين بتكفريه، فإن مل يفعلوا 

)1) جمموع الفتاوى )368/2(.
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كفروهم عماًل هبذه القاعدة، زعموا!!.
وأخرًيا:

التفريق  آثار متتد لتشمل  ة أمر خطري، وله  بالردَّ التكفري واحلكم  فإنَّ 
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.
إليه  وجَد  ما  التكفرِي  ِمن  االحرتاُز  »ينبغي  الغزايل:  حامد  أبو  قال 
حني  املرصِّ القبلة  إىل  املصلني  ِمن  واألمواِل  الدماِء  استباحَة  فإّن  سبياًل، 
بقوِل ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل خطأ، واخلطُأ يف ترِك ألِف كافٍر يف 

احلياِة أهوُن من اخلطأِ يف سفِك حِمَْجَمٍة من دم مسلم«)1).
وقال الشوكاين: »اعلم أنَّ احلكَم عىل الرجل املسلِم بخروجه من دين 
أن  اآلخر  واليوِم  باهلل  يؤمن  ملسلٍم  ينبغي  الكفر ال  اإلسالم ودخولِه يف 
َيْقُدَم عليه إالَّ بربهاٍن أوضَح من شمس النهار، فإنه قد ثبت يف األحاديث 
: َمْن َقاَل ألَِخيِه َيا َكافُِر َفَقْد  الصحيحة املروية عن مجاعٍة من الصحابة أنَّ

ا«)2). َباَء هِبَا َأَحُدمُهَ

)1) االقتصاد يف االعتقاد للغزايل ص )135(.
و)املِْحِجمة(: آلة احلجامة، أي املقداُر اليسري من الدم الذي يكون يف آلِة احلجامة.

)2) 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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الفتـــوى )62(

هل تنظيم )الدولة اإلسالمية(

من الخوارج؟)))

)1) صدرت بتاريخ: اخلميس 27 رمضان 1435هـ، املوافق 2014/7/24م.

السؤال:
هل يصح وصف تنظيم )الدولة( باخلوارج، مع أّن اخلوارج 
يقولون  ال  )الدولة(  وتنظيم  الذنوب،  بكبائر  يكفر  من  هم 
بالتكفري بالكبرية، واخلوارج هم من خرج عىل إمام املسلمني، 
حكام  فيهام  بل  للمسلمني،  إمام  العراق  أو  سورية  يف  وليس 

طائفيون معادون ألهل السنة؟
وكيف يكونون خوارج وهم متمسكون بالرشع يف أنفسهم، 

وجياهدون يف العراق والشام، ويطالبون بتحكيم الرشيعة؟
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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، 
يف  وليس  االنطباق.  أشّد  الدولة  تنظيم  عىل  منطبقة  األوصاف  وهذه 
النصوص الرشعية ما يدلُّ عىل أّن ِمن رشط اخلوارج أْن يرجوا عىل إمام 
املسلمني، أو يكّفروا 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:
أوًل: الضابط امُلعترب، والقول الفصل يف تعريف اخلوارج وإحلاق هذا 
الوصف بطائفة أو فرقة من الفرق هو ما ورد يف النصوص الرشعية، وقد 
له يف أيِّ فرقة أخرى؛  لت السنة النبوية يف صفات اخلوارج ما مل ُتفصِّ فصَّ
التَّكفري، واستباحة  لعظيم خطرهم، ورسعة االغرتار هبم، ومن أمهها: 
فه، وحداثة  الدماء، وسوء الفهم لنصوص القرآن والسنة، والطَّيش والسَّ

السن، مع الغرور والتعايل)1).
ثانًيا: ما ذكره كثري من العلامء من أن مذهب اخلوارج )تكفري مرتكب 

يف  اخلوارج  )صفات  ملقال  بالرجوع  اخلوارج  صفات  تفاصيل  عىل  التعرف  ويمكن   (1(
الصياصنة. عامر  للدكتور  النبوية(  السنة 
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للوصف  رشًطا  وليس  »اخلوارج«،  لكل  جامًعا  وصًفا  ليس  الكبرية(، 
حق،  بغري  املسلمني  يكّفر  من  كل  اخلوارج  يف  يدخل  بل  باخلروج، 

ويستحّل دماءهم ولو مل يعتقد كفر مرتكِب الكبائر.
اإلسالم(، وذكر  أهل  )يقتلون  أهنم  النبوي  الوصف  فالذي جاء يف 

أهل العلم أن سبب هذا القتل هو: احلكم بالكفر والردة عىل خمالفيهم.
من  عليه  خرجوا  َمن  بكفر  حكموا  ملا  أهنم  »وذلك  القرطبي:  قال 

املسلمني، استباحوا دماءهم«)1).
املسلمني،  مجاعة  مفارقة  املعظم:  دينهم  »اخلوارج  تيمية:  ابن  وقال 

واستحالل دمائهم وأمواهلم«.
مرتدون  أهنم  العتقادهم  القبلة  أهل  دماء  يستحلون  »فإهنم  وقال: 

أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين«)2).
تأولوا ِمن كتاب اهلل عز  بام  الرب: »وهم قوم استحلوا  ابن عبد  وقال 

وجل: دماء املسلمني، وكفروهم بالذنوب، ومحلوا عليهم السيف«)3).
واخلوارج الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب والصحابة 
رضوان اهلل عليهم أمجعني مل يكونوا ممن يعتقد القول بكفر مرتكب الكبائر 

)1) املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )84/9(.
)2) جمموع الفتاوى )497/28(.

)3) االستذكار )2/ 499(.
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كالزنا والرسقة ورشب اخلمر، وإّنام كّفروا الصحابة بقبول التحكيم، مع 
أنه ليس بذنٍب أصاًل، فكّفروا علًيا ومعاوية ريض اهلل عنهام واحلَكمني، 
وَمن ريض بالّتحكيم، واستحلوا دماءهم، فحكم عليهم الّصحابُة ريض 
لفعلهم هذا، ومل  النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص  الذين أخرب عنهم  بأهنم اخلوارج  اهلل عنهم 

يسألوهم عن مذهبهم يف بقية الّذنوب، وهل يكّفرون هبا أم ال.
العلم،  أهل  باتفاق  اخلوارج  رؤوس  ِمن  وهم  »النَّجـدات«  إن  بل 
ال يقولون بكفر مرتكب الكبرية، قال أبو احلسن األشعري مبينًا عقيدة 
تقول  فإهنا ال  النجدات  إال  كّل كبرية كفر،  أّن  اخلوارج: »وأمجعوا عىل 

بذلك«)1).
فالوصف اجلامع للخوارج هو »تكفري املسلمني بغري حق، واستحالل 
الكبرية  مرتكب  كتكفري  كثرية:  صور  له  التكفري  وهذا  بذلك«،  دمائهم 
التكفري بالظن  التكفري بام ليس بذنب أصاًل، أو  الذنوب، أو  أو بمطلق 
اخلالف  فيها  يسوغ  التي  باألمور  أو  املحتملة،  واألمور  والّشبهات 

واالجتهاد، أو دون الّتحقق ِمن توفر الرشوط وانتفاء املوانع.
من  بأنه  الكبرية  مرتكب  يكفر  من  عىل  حكموا  قد  العلامء  كان  وإذا 
هو  بام  أو  االجتهادية  واألمور  بالصغائر  يكفر  بمن  فكيف  اخلوارج، 

مباح، كاجللوس مع الكفار ومراسلتهم، مثاًل؟ 

)1) مقاالت اإلسالميني ص )86(.
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ثالًثا: كذلك مل يرد يف النصوص الرشعية ما يدل عىل اشرتاط )اخلروج 
معتقدهم  عىل  كان  َمن  كلُّ  بل  باخلروج،  للوصف  املسلم(  اإلمام  عىل 

ومنهجهم فهو من اخلوارج سواء خرج عىل اإلمام أم مل يرج.
حق  بغري  التكفري  عن  نتج  اخلوارج  عند  األئمة(  عىل  و)اخلروج 
عليه  خرجوا  اإلمام  اخلوارج  وجَد  فإْن  املسلمني،  دماء  واستباحة 
عامة  دماء  استباحوا  اإلمام  جيدوا  مل  وإن  واألموال،  الدماء  واستباحوا 

املسلمني وخيارهم من املجاهدين والعلامء والدعاة.
الدين  أحكام  عن  خلروجهم  هي  إنام  »اخلوارج«  بـ  وتسميتهم 
الزماِن قوم  ومفارقتهم مجاعة املسلمني، كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: )سيخرُج يف آخِر 
َأحداُث األسنان، ُسفهاء األحالم، يقولوَن من خرِي قوِل الربية، يقرؤوَن 
من  هم  السَّ َيْمُرق  كام  الدين  من  َيمُرَقون  حناِجرهم،  جُياوز  ال  القرآن 
َقتلهم عند اهلل  لِقيُتموهم فاقتلوهم، فإنَّ يف قتلهم أجًرا ملن  ِميَِّة، فإذا  الرَّ

يوم القيامة()1).
 قال احلافظ ابن حجر: »ُسموا بذلك خلروجهم عن الدين، وخروجهم 

عىل خيار املسلمني«)2).

)1) أخرجه البخاري )16/9، برقم 6930(، أخرجه مسلم )746/2، برقم 1066(: 
. من حديث عيل

)2) فتح الباري )283/12(.
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وقيل:  اجلامعة،  عىل  خلروجهم  خوارج؛  »وسموا  النووي:  وقال 
ِضْئِضِئ  من  )يُرُج  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  وقيل:  اجلامعة،  طريق  عن  خلروجهم 

هذا()1).
جنس  من  تيمية  ابن  جعلهم  التتار  حكم  يف  الناس  اختلف  وحني 

اخلوارج مع أهنم مل يرجوا عىل إمام. 
الترت  هؤالء  قتال  كيفية  يف  الناس  تكلم  »وقد  كثري:  ابن  احلافظ  قال 
من أي قبيل هو، فإهنم يظهرون اإلسالم، وليسوا بغاة عىل اإلمام، فإهنم 
)أي  الدين  تقي  الشيخ  فقال  ثم خالفوه!.  يكونوا يف طاعته يف وقت  مل 
ابن تيمية(: هؤالء من جنس اخلوارج الذين خرجوا عىل عيل ومعاوية، 
ورأوا أهنم أحق باألمر منهام، وهؤالء يزعمون أهنم أحق بإقامة احلق من 

املسلمني«)2).
وإن أقام اخلوارج دولتهم، فهذا ال ينفي عنهم صفة اخلروج، فام زال 
اخلوارج يقيمون الدول واإلمارات عىل َمرِّ التاريخ، بل فيهم من ادعى 
اخلالفة، ومل ينزع ذلك صفة اخلروج عنهم ملجرد وصوهلم للحكم، طاملا 

أهنم يكفرون أهل اإلسالم ويستبيحون دماءهم.
رابًعا: االجتهاد يف الطاعة وبذل النفـس، واملناداة بتطبيق الشـريعة، 

)1) رشح النووي عىل مسلم )164/7(.
)2) البداية والنهاية )94/17(.
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أو حماربة الطواغيت، ال تعني بالرضورة السالمة من االنحراف، بل هذا 
ما ُعرف به اخلوارج طوال تاريهم. 

فقد أخربنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اجتهاد اخلوارج يف العبادة حتى ال نغرتَّ 
ِقُر َأَحدُكم صالَتُه مع صالهتم، وصيامه مع صَياِمهم()1). هبم فقال: )َيْ

قال احلافظ ابن حجر: »كان يقال هلم القراء لشدة اجتهادهم يف التالوة 
ويستبدون  منه،  املراد  غري  عىل  القرآن  يتأولون  كانوا  أهنم  إال  والعبادة 

برأهيم، ويتنطعون يف الزهد واخلشوع وغري ذلك«)2).
للحق،  الدعوة  ويظهرون  القول  يسنون  اخلوارج  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  وأخربنا 
)َيتكّلموَن  وقال:  الِفعَل()3)،  وُيسيؤوَن  الِقيَل،  )ُيِسنوَن  عنهم:  فقال 

بكلمة احلقِّ ال جُتاوُز حلوَقهم()4).
قال السندي: »أي يتكلمون ببعض األقوال التي هي من خيار أقوال 
الناس يف الظاهر، مثل: إن احلكم إال هلل، ونظائره، كدعائهم إىل كتاب 

برقم 1064(: من  برقم 3610(، ومسلم )744/2،  البخاري )200/4،  )1) أخرجه 
. حديث أيب سعيد اخلدري 
)2) فتح الباري )283/12(.

ِمن  برقم 13338(:  برقم 4765(، وأمحد )51/21،  داود )243/4،  أبو  )3) أخرجه 
حديث أيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك ريض اهلل عنهام.

 475/7( الكربى  السنن  يف  والنسائي   ،)1255 برقم   ،410/2( أمحد  أخرجه   (4(
برقم8513(، والبزار يف مسنده )111/3، برقم 897(: من حديث طارق بن زياد عن 

. عيل
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اهلل«)1). 
وتعاهدوا  أيب طالب،  بن  اخلوارج يف عهد عيل  اجتمع رؤوس  وقد 
وعدم  الظاملني  وجهاد  الظلم،  وإنكار  احلق  وطلب  القرآن،  حكم  عىل 
الركون إىل الدنيا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ثم قاموا إىل قتال 

الصحابة ريض اهلل عنهم!!
خامًسا: إن تنظيم )الدولة( قد وقع يف العديد من املخالفات -وهي 
عليهم  احلكم  تقتيض  التي  أفعاهلم-  من  ومتواترة  أقواهلم،  من  منشورة 

بأهنم خوارج منحرفون عن املنهج النبوي، وهي:
وإجياب  وردة،  كفٍر  بالد  بأهنا  املسلمني  بالد  مجيع  عىل  احلكم   -1

اهلجرة منها إىل مناطق سيطرهتم ونفوذهم.
بالصحوات،  بالكفر والردة، ووصفهم  2- احلكم عىل َمن خالفهم 
به، وبام ليس كفًرا أصاًل، كالتعامل  ورميهم باخليانة والعاملة للكفار، بالشُّ

مع احلكومات واألنظمة األخرى واللقاء بمسؤوليها.
اخلضوع  رفض  أو  منهجهم،  يف  خالفهم  من  قتال  استحالهلم   -3
لدولتهم املوهومة، فأعملوا يف املسلمني خطًفا، وغدًرا، وسجنًا، وقتاًل، 
رؤوس  من  فقتلوا  املجاهدين،  ملقرات  مفخخاهتم  وأرسلوا  وتعذيًبا، 
يستطع  مل  ما  والنشطاء  واإلعالميني،  والدعاة،  املجاهدين،  من  الثوار 

)1) حاشية السندي عىل سنن النسائي )119/7(.
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النظامان الطائفيان يف العراق وسورية فعله، وقاتلوا املسلمني بام مل يقاتلوا 
به األعداء.

ومجيع ذلك يصدق قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )يقتلوَن أهَل اإلسالِم وَيَدُعوَن 
أهل األوثان()1).

املنحرفة،  قتال اجلامعات  املسلمني بحجة  أموال  أخذ  4- استحالل 
ومصادرهتا دون وجه حق، واحتكار موارد الدخل العامة ِمن آبار نفط 

وصوامع غالل وغريها، والترصف فيها كترصف احلاكم املتمكن.
5- اخلروج عن مجاعة املسلمني، وحرص احلق يف منهجهم، واحلكم 
للدين، وآخر ذلك  بالعداء  املرشوع  أو  الفكر  عىل مجيع من يالفهم يف 

ادعاؤهم »اخلالفة«، وإجياب بيعتهم عىل مجيع املسلمني.
7- ليس فيهم علامء معروفون مشهود هلم عند املسلمني، كام قال ابن 
عباس  ألسالفهم من اخلوارج: »أتيُتُكم من عنِد صَحاَبِة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

ِمَن املهاِجريَن واألنصاِر... وفيِهم ُأنِزَل، وَليَس فيُكم منُهم أَحٌد«)2).
واالستعجال  ة  اخِلفَّ عليهم  تغلب  الذين  السنِّ  صغار  من  فغالبهم 
واحلامس، وقرص النظر واإلدراك، مع ضيق األفق وعدم البصرية، فهم 

كام قال عنهم النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص: )ُحدثاُء األسنَاِن، ُسفهاء األَحالم(.

)1) أخرجه البخاري )137/4، برقم 3344(، ومسلم )741/2، برقم 1064(.
)2) أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني )309/8، برقم 16740( 
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وقد أّثر غياُب أهل العلم واحلكمة عىل ترصفاهتم فوقعوا يف السفاهة 
والطيش، وعدم النظر ملآالت األمور وعواقبها، وما جتره عىل املسلمني 

من ويالت ودمار، بزعم الصدع بكلمة احلق أو التوكل عىل اهلل.
فقد  املسلمني،  عىل  والتَّعايل  الغرور  إىل  يدفعهم  ذلك  ومجيع   -8
اهلل يف  لسنن  والعارفون  اهلل،  املجاهدون يف سبيل  أهنم وحدهم  زعموا 

اجلهاد؛ لذا فإهنم ُيكثرون من التفاخر بام قدموه وما فعلوه!!
قال ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلوارج: )إنَّ فيكم قوًما يعبدون َوَيدَأُبوَن، حتى ُيعجب 
من  هم  السَّ ُمروَق  الدين  من  َيمُرقوَن  نفوسهم،  وُتعجبهم  الناس،  هبم 

ِميَّة()1). الرَّ
واحلكمة،  العلم  أهل  عىل  للتطاول  يدفعهم  الذي  هو  الغرور  وهذا 
األحداث  ويواجهون  والفهم،  العلم  فيدعون  بكالمهم،  األخذ  وعدم 
فيام  مستقلة  ملحاكم  التحاكم  ويرفضون  َروية،  وال  جتربة  بال  اجلسام، 

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 بعيًدا ما ُيظن ِمن دخول أعداء اإلسالم واستخبارات بعض 
ما عَجزوا عن  املجاهدين ويققون  الدول يف صفوفهم، يرضبون هبم  

 . 1) أخرجه أمحد )243/20، برقم 12886( من 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 
أعداء  ومماألة  العهود،  ونقض  واخليانة،  والغدر،  والكذب،  الرشعية، 
النظام  من  واملجاهدين  املسلمني  عىل  أخطر  صاروا  حتى  اإلسالم، 

النصريي الطائفي، وفاقوا اخلوارج األولني رًشا وسوًءا وانحراًفا.
وُحكمنا عىل تنظيم الدولة بأنه من اخلوارج، ال يعني بالرضورة احلكَم 
عىل كلِّ فرد من أفراده بذلك؛ إذ قد يكون فيهم َمن هو جاهٌل بحقيقة 
أقواهلم وحاهلم أو مغرر به، إال أهنم مجيًعا ِمن حيث حكم التعامل معهم 

سواء، فعلينا دفع رشورهم، وحساهبم عىل اهلل تعاىل)1).  
نسأل اهلل تعاىل، أن هيدي ضاهلم، ويقصم ظاملهم، وأن يكفي املسلمني 

رشورهم. 
واحلمد هلل رب العاملني)2).

)1) ينظر فتوى )هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم )الدولة( قتال فتنة؟( برقم 
) (، وقد سبقت ص ) (. 
)2) أسئلة عن الفتوى:

السؤال األول:
هل يلو تشكيل مقاتل من هذه العيوب التي ذكرمتوها؟ دلونا عليه لننتقل للجهاد يف صفه 

وحتت رايته. 
يمل=  الذي  البغدادي  مقدمتهم  ويف  الضخم،  العدد  العلامء  من  فيها  )الدولة(  إن  ثم 
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=دكتوراه وماجستري بالعلوم الرشعية من جامعة تكريت، و كان مدرًسا فيها. 
والتضخيم  السيايس  املال  هل  التمويل؟  مستقل  )الدولة(  غري  سورية  يف  تشكيل  أي 

حماربتها؟ سبب  هو  السلطان  وعلامء  اجلهادية(،  )السلفية  من  واخلشية  اإلعالمي 
 سألتكم باهلل أفتونا. واهلل إين أبحث عن احلق. و جزاكم اهلل خرًيا.

جواب املكتب العلمي:
عىل  نزكيـهم  وال  النـاس،  خـرية  من  هم  وقادهتـم  سـورية  يف  باجلهـاد  قام  من  غـالب 
اهلل، وال يعارض هذا وجود أخطاء أو جتاوزات، فهذا من طبيعة العمل البرشي، ويكون 
شتى  يف  به  معمول  هو  كام  واخلطأ،  االنحراف  من  يتناسب  وما  بالنصح،  معه  التعامل 

واملتاح. القدرة  حسب  املناطق، 
املخالفني،  وعامة  املجاهدين،  ر  كفَّ عمن  احلديث  بل  األمور..  هذه  عن  احلديث  وليس 
وأمواهلم،  دماءهم  ذلك  بسبب  واستباح  اإلسالم،  من  واخلروج  بالردة  عليهم  وحكم 
وخرج عن مجاعة املسلمني بادعاء احتكار احلق، واالفتئات عليهم بإعالن دولة، وإجياب 

الكتائب؟ بقية  يف  ذلك  فأين  والكتائب،  التنظيامت  بقية  وحل  مبايعته، 
ُتعرف  فال  أسامؤهم  ُعرفت  ولو  بأسامئهم،  معروفني  فغري  )الدولة(  تنظيم  يف  العلامء  أما 
أحواهلم، وال من زكاهم من أهل العلم، وال من شهد هلم بالعلم والفضل وصحة املنهج.
والقضائية،  الفقهية  أحكامهم  عوار  عليها  دل  قد  جمروحة،  والقضاء  للفتوى  وأهليتهم 
فليس العامل َمن حاز الشهادات، أو تعلم شيًئا من العلم وحفظه، بل العامل من كان صاحب 

سنة وبصرية، ومن شهد له أهل العلم وزّكوه.
لت أهليته،  قال النووي يف التبيان يف آداب محلة القرآن )ص47(: »وال ُيتعلم إال ممن تكمَّ
قت معرفته، واشتهرت صيانته؛ فقد قال حممد بن سريين ومالك بن  وظهرت ديانته وحتقَّ

أنس وغريمها من السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم«.
: »واملحنة يف اإلسالم بدعة،  السنة )ص123(  الربهباري رمحه اهلل يف رشح  وقال اإلمام 
وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وال تقبلوا 
احلديث إال ممن تقبلون شهادته فتنظر، إن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبَت عنه، 
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؟ 

وهم   - العلم  أهل  من  واملخالفني  التمويل،  يف  بالتبعية  املجاهدة  الكتائب  رمي  وأخرًيا: 
اجلمهور- بالتبعية للحكام واخلضوع هلم: فهذا من االهتام دون بينة، والكالم دون علم، 

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ   فاتقوا اهلل يف ترديد مثل هذه التهم دون بينة وال دليل، 
.]36 ]اإلرساء:  ھ﴾  ھ  ھ   ہ 

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.

  اهلل  رسول  عنها  تكلم  التي  الطائفة  هذه  عىل  دلوين  خوار،  الدولة(  )تنظيم  دامت  ما 
هبم.  االلتحاق 

أنتظر ردكم وشكًرا.
جواب املكتب العلمي:

ورد يف النصوص الرشعية مجلة من األوصاف التي تدل عىل الطائفة املنصورة، ومنها:
بأمر  قائمٌة  ة  ُأمَّ ُأمتي  من  يزال  )ال  يقول:   ، النَّبـي  ســمعت  قال:    معـاوية  عن   -
اهلل، ال َيرضهم من َخَذهلم، وال َمن َخاَلفهم، حتى يأتيهم أمر اهلل وهم عىل ذلك( أخرجه 

برقم1037(.  1524/3( ومسلم  برقم3641(،   207/4( البخاري 
ظاهرين،  أمتي  من  طائفة  يزال  )ال  قال:   ، النَّبـي  عن    شعبة  بن  املغرية  وعن   -
البخاري )207/4، برقم 3640(، ومسلم  يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون( أخرجه  حتى 

.)1921 برقم   ،1523/3(
- وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: سمعت النَّبي  يقول: )ال تزاُل طائفٌة من 
أمتي يقاتِلون عىل احلّق َظاهرين إىل يوم القيامة( أخرجه مسلم )137/1، برقم 156(.=
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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

 ثم تابعوهم ثم تابعو  وال شك أّن سادة هذه الطائفة وكرباءها هم صحابة رسول اهلل 
تابعيهم، كام يف حديث عبد اهلل  عن النَّبـي  قال: )َخرٌي الناس َقرين، ثم الذين َيلوهَنم، 
ثم الذين يلوهَنم( أخرجه البخاري )171/3 ، برقم 2651(، ومسلم )1964/4، برقم 

.)2535
 وملا سئل النَّبي  عن الفرقة الناجية من التفرق واالختالف قال: )ما أنا َعليِه وأصحاِب( 

رواه الرتمذي )323/4، برقم 2641(.
وكلُّ َ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
بني  مفرقة  الطائفة  هذه  أن  »ويتمل   :)67/13( مسلم  صحيح  رشح  يف  النووي  وقال 
أنواع املؤمنني منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم حمدثون، ومنهم زهاد وآمرون 
يكونوا  أن  يلزم  وال  اخلري،  من  أخرى  أنواع  أهل  ومنهم  املنكر،  عن  وناهون  باملعروف 

األرض«. أقطار  يف  متفرقني  يكونون  قد  بل  جمتمعني، 
وقال ابن حجر يف فتح الباري )295/13(: »وال 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 أواًل 

فأواًل، 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 
التزاًما 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 يكمون برشع اهلل؟ ولو قلنا بأهنم خوارج فهل هو خروج دون 

خروج كام قال ابن عباس كفر دون كفر؟
وأخرًيا: ال جيوز رشًعا 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 ويمدون هلل العيل القدير أن بعث اليهم من يصد عنهم كيد الشيعة والنصريية!
جواب املكتب العلمي:

الدين  أحكام  عن  خرجوا  ألهنم  بذلك  سموا  إنام  اخلوارج  أن  ذكر  الفتوى  يف  سبق   -1
ومفارقتهم مجاعة املسلمني، وال يشرتط لذلك خلروجهم عىل إمام أو حاكم، فلرتاجع يف 

موضعها.
2- من خالف الرشع وحكم بغري ما أنزل اهلل فال يسمى خارجًيا، ألن الضابط املعترب يف 
الوصف باخلروج هو التَّكفري بغري حق، مع استباحة الدماء، وإال ألطلق وصف اخلروج 

عىل كل عاٍص أو منحرف عن احلق.
3- ليـس هناك خروج دون خروج، بل من حتققت فيه أوصاف اخلروج أطلـقت عليه، 

وإال فال.
4- أما 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 )58(، وقد سبقت ص ) (.
خوف،  يف  هم  بل  صحيح،  فغري  عيش:  رغد  يف  حكمهم  حتت  الناس  أن  زعم  أما   -4

وقمع. جرائم  من  هبم  ينزل  مما  وخشية، 
واهلل أعلم.                                                                                                                                  =
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= السؤال الرابع:
عندما اختلط خاف الصحابة ان يتلط عليهم أمر اخلوارج والسبب أوصافهم التي تدل 
عىل زهدهم وورعهم وعبادهتم قالوا للرسول  ما سيامهم؟ قال سيامهم )التحليق( رواه 
أن  ومعلوم  الفئة،  هذه  أمر  يسم    اهلل  رسول  فهاذا  )التحالق(  مسلم  وعند  البخاري، 
جنود )الدولة( عىل غري هذه السمة، فاتقوا اهلل يا مسلمني.. اهلل اهلل يف إخوانكم املجاهدين، 

كونوا هلم عوًنا وال تكونوا هلم حزًنا.. حسبي اهلل ونعم الوكيل.
جواب املكتب العلمي:

أحاديث النَّبي  بينت أوصاف اخلوارج بام يوضح حقيقتهم، وال يدع جماال للشك فيهم، 
دت عليه النصوص الرشعية صفتني رئيستني: والذي أكَّ

مصداًقا  حق،  بغري  املسلمني  تكفري  بسبب  وذلك  دمائهم،  واستباحة  املسلمني  قتل   -1
التكفري  وهذا  األوثان(،  أهل  ويدعون  اإلسالم  أهل  )يقتلون  الصحيحني:  يف    لقوله 
بذنب  ليس  بام  التكفري  أو  الذنوب،  بمطلق  أو  الكبرية  مرتكب  كتكفري  كثرية:  صور  له 
أصاًل، أو التكفري بالظن والّشبهات واألمور املحتملة، أو باألمور التي يسوغ فيها اخلالف 

املوانع. وانتفاء  الرشوط  توفر  من  الّتحقق  دون  أو  واالجتهاد، 
قال أبو العباس القرطبي رمحه اهلل يف املفهم )114/3(: »وذلك أهنم ملا حكموا بكفر َمن 

خرجوا عليه من املسلمني، استباحوا دماءهم«.
2- اخلروج عن أحكام الدين القويم، ومفارقة مجاعة املسلمني، كام قال النبي : )سيخرُج 
يف آخِر الزماِن قوم َأحداُث األسنان، ُسفهاء األحالم، يقولوَن من خرِي قوِل الربية، يقرؤوَن 
ِميَِّة، فإذا لِقيُتموهم  هم من الرَّ القرآن ال جُياوز حناِجرهم، َيمُرَقون من الدين كام َيْمُرق السَّ
القيامة( أخرجه البخاري )16/9،  َقتلهم عند اهلل يوم  فاقتلوهم، فإنَّ يف قتلهم أجًرا ملن 

. برقم 6930(، ومسلم )746/2، برقم 1066(: من حديث عيل
 قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري )283/12(: »ُسموا بذلك خلروجهم عن 

الدين، وخروجهم عىل خيار املسلمني«.
وهذان مها الوصفان الرئيسان ملعرفة فكر اخلوارج، وما عداها من أوصاف فهي أوصاف 
ثانوية ناجتة عنهام، ومنها: اتاذهم شعاًرا يتميزون به عن سائر الناس، فقد كان للخوارج= 
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=يف كل عرص وزمان شعار يتميزون به يتـلف من زمـن آلخر، ومن جمموعٍة ألخرى، 
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 
د عن سواد األمة، وهو من عالمات اخلروج عن اجلامعة. نابٌع من التفرُّ

قال القرطبي رمحه اهلل يف املفهم )122/3(: »)ِسيامُهم التحليق( أي: جعلوا ذلك عالمًة 
هلم عىل رفضهم زينة الّدنيا، وشعاًرا لُيعرفوا به«.

الوقت،  بحسب  يتغري  أن  يمكن  بل  وقت،  كل  يف  هلم  الزًما  الوصف  هذا  ليس  لكن   
الفتاوى )497/28(: »وهذه  اهلل يف  تيمية رمحه  ابن  قال  الفكر،  املعتنقة هلذا  واجلامعات 

هلم«. الزم  وصف  هذا  أنَّ  ال  الثدية؛  ذو  كان  كام  أوهلم  سيام  السيام 
الغلو املعارصة يف ملبسها،  تتميز به مجاعة تنظيم )الدولة( والعديد من مجاعات  وهذا ما 
أو أسلوهبا، أو طريقة معيشتها؛ رغبة عن األمة ومتيًزا عنها، كإطالة الشعر، ولبس السواد، 

وغري ذلك.
واهلل أعلم

السؤال اخلامس:
أحد  ووصف  تكفريه،  يتم  ال  املسلمني  دم  استباح  من  حتى  فقط:  العقائدي  للتوضيح   

ضل!! فقد  اهلوى  اتبع  ومن  هبواكم،  تكفرون  أنتم  له،  تكفري  هو  باخلوارج 
جواب املكتب العلمي:

ريض  الصحابة  منذ  العلم  أهل  مذهب مجهور  وهذا  التكفري،  يعني  ال  باخلروج  الوصف 
أرساهم  وحكم  ولعنهم  )الدولة(  تنظيم  تكفري  )حكم  فتوى  مراجعة  ويمكن  عنهم،  اهلل 

.)  ( برقم )64(، وص  وأمواهلم(، 
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الفتـــوى )63(

هل يجوز ذبح الكفار واملحاربني 

بالسكني)))

)1) صدرت بتاريخ: األربعاء 24 شّوال 1435هـ، املوافق 2014/8/20م.

السؤال:
ما حكم ذبح أرسى األعداء بالسكني؟ وهل هو فعاًل سنة 

اتباعها؟ نبوية يمكن 
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اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

فقد أرسل اهلل سبحانه وتعاىل رسوَله باهلدى والعدل والرمحة، فكان 
مما رشعه اإلحسان يف استيفاء العقوبات واحلدود والقصاص، بأن تكون 
كتقطيع  ومتثيل،  تعذيب  فيه  ما  كل  من  ومنَع  وأرسعها،  طريقة  بأيرس 
القتل،  األعضاء والذبح بالسكني، فإهنا من الطرق الشنيعة واملنكرة يف 

وبيان ذلك فيام ييل:
أوًل: جاء اإلسالم بترشيعات واضحة توجب التعامل مع األرسى 
من  آدميتهم،  واحرتام  إنسانيتهم  مع  يتناسب  وبام  واإلحسان  بالعدل 
وإيذائهم،  تعذيبهم  والرفق هبم وعدم  املناسب،  والطعام  املأوى  تقديم 
]اإلنسان:  ٹ﴾  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ٺ  تعاىل:  قال 

.]8

يف  كنت  قال:  عمري(  بن  مصعب  )أخي  ُعمري  بن  َعزيز  أيب  وعن 
باألُسارى خرًيا(،  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )استوصوا  بدر،  يوم  األسارى 
اخلبز،  وأطعموين  الّتمر،  أكلوا  عشاءهم  أو  غداءهم  موا  َقدَّ إذا  فكانوا 

بوصية رسول اهلل إياهم()1).  
وقال قتادة: »قد أمر اهلل باألرساء أن يسن إليهم، وإن أرساهم يومئذ 

)1) أخرجه الطرباين يف املعجم )144/1(، وحّسن إسناده اهليثمي والسيوطي.
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ألهل الرشك، وأخوك املسلم أحق أن تطعمه«)1).
وقال الرسخيس: »وإن رأى اإلمام قتل األسارى فينبغي له أن ال يعذهبم 

بالعطش واجلوع، ولكنه يقتلهم قتال كريام«)2).
النظام  أيدينا من جنود  فتوانا )حكم من وقع أسرًيا يف  وقد سبق يف 
السوري()3) كيفية التعامل والتحقيق مع األرسى، وأنه ال جيوز قتله دون 

حماكمة، إال إذا دعت الرضورة احلربية إىل ذلك.
أن  عليه  القدرة  بعد  األرسى  من  القتَل  استحق  فيمن  األصل  ثانًيا: 

ُيقتل بأيرس طريقٍة ممكنٍة، وأقلِّها إيالًما وتعذيًبا.
اِد بن أوس  قال:  ثِنتان حفظتهام عن رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  فعن َشدَّ
وإذا  الِقتلة،  فأحسنوا  َقَتلُتم  فإذا  اإلحساَن عىل كل يشٍء،  كتَب  اهلل  )إن 

ح َذبيحته()4). َذبحتم فأحسنوا الّذبح، ولُيِحدَّ أحُدكم َشفرَته، ولرُيِ
أحسن  اختيار  وجوب  عىل  الِقتلة(:  )فأحسنوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  دل  فقد 
من  قتيل  كل  يف  »عام  احلديث:  أن  النووي  اإلمام  وذكر  للقتل،  طريقة 

الذبائح، والقتل قصاصا، أو حًدا«.
والطريقُة األيرس واألسهل للقتل هي: رضب مؤخر العنق بالسيف 

)1) تفسري الطربي )24/ 97(.
)2) رشح السري الكبري  )1029/1(.

)3) برقم )21(، ص )141 ( من اجلزء األول.
)4) أخرجه مسلم )1548/3، برقم 1955(.
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يف  ذلك  عىل  العمل  جرى  وقد  الروح،  زهوق  هبا  يكون  واحدًة  رضبًة 
خمتلف العصور واألزمان.

وأرسعها  الِقتالت  أحسن  بالسيف  العنق  »ورْضُب  القيم:  ابن  قال 
رضَب  املرتدين  الكفار  قتل  يف  سبحانه  اهلل  سنَّ  وقد  للنفس،  إزهاًقا 

األعناق دون النخِس بالسيف«)1). 
وإذا كان غري السيف أيرس وأسهل وأرسع يف إزهاق الروح، فال حرج 

من العمل به كالقتل رمًيا بالرصاص.
قال ابن رجب: »واإلحسان يف قتل ما جيوز قتله من الناس والدواب 
يف  زيادة  غري  من  وأوحاها  وأسهلها  الوجوه  أرسع  عىل  نفسه  إزهاق 

التعذيب، فإنه إيالم ال حاجة إليه. 
واملعنى:  احلديث...  هذا  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  ذكره  الذي  هو  النوع  وهذا 
يف  اإلرساع  وجوب  عىل  يدل  وهذا  القتل،  وهيئة  الذبح،  هيئة  أحسنوا 
الوجوه...وأسهل وجوه  إزهاقها عىل أسهل  يباح  التي  النفوس  إزهاق 

قتل اآلدمي: رضبه بالسيف عىل العنق«)2).
وقال ابن تيمية: »والقتل املرشوع: هو رضب الرقبة بالسيف ونحوه؛ 

)1) الصالة وأحكام تاركها ص )31(.
)2) جامع العلوم واحلكم )429/1(.
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ألن ذلك أروح أنواع القتل«)1).
ويستوي فيام سبق األسري الكافر واملرتد، كام ذكر اإلمام النووي أن 

إقامة احلد وقتل املرتد يكون: »بالسيف رضًبا للرقبة«.
فأحسنوا  َقَتلُتم  )إذا  خلرب:  ذلك؛  بغري  قتله  جيوز  »وال  الرميل:  قال 

الِقتلة(«)2). 
طريقة  الشاة  ُتذبح  كام  بالسكني  للقتل  املستحق  األسري  ذبح  ثالًثا: 

حمرمة وممنوعة رشًعا؛ وذلك لعدد من األمور، وهي:
1- منافاته لإلحسان املأمور به رشًعا يف القتل، كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: )إن اهلل 

كتَب اإلحساَن عىل كل يشٍء، فإذا َقَتلُتم فأحسنوا الِقتلة(.
قال القايض عياض: »)إذا َقَتلُتم فأحسنوا الِقتلة( عام يف كل يشء من 
ب خلَق اهلل،  التذكية والقصاص وإقامة احلدود وغريها، من أنه ال ُيعذِّ

ولُيْجِهز يف ذلك«)3).
وقال اجلصاص: »فأوجب عموم لفظه أن من له قتل غريه: أن يقتله 
بأحسن وجوه القتل وأوحاها وأيرسها، وذلك ينفي تعذيبه واملثلة به«)4). 
هُنينا عن تعذيب  تعذيًبا وإيالًما شديًدا لألسري، وقد  2- أن يف هذا 

)1) جمموع الفتاوى )313/28(.
)2) هناية املحتاج )431/2(.

)3) إكامل املعلم بفوائد مسلم )395/6(.
)4) أحكام القرآن )197/1(.
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األرسى إذا مل يكن منه فائدة.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ َأعّف النَّاس ِقتلًة: أهل اإليامن()1).

أي: أن أهل اإليامن والتقوى هم أكثر الناس رمحًة وإحساًنا يف طريقة 
القتل.

ًيا عن التمثيل  قال املناوي: »هم أرحم الناس بخلق اهلل، وأشدهم حترِّ
والتشويه باملقتول، وإطالة تعذيبه؛ إجالاًل خلالقهم، وامتثااًل ملا َصَدَر عن 
الكفر  أهل  القتلة(، بخالف  فأحسنوا  قتلتم  )إذا  النبوة من قوله:  َصْدِر 
من  واكتَفوا  اإليامن،  حالوة  قلوهبم  تذق  مل  ممن  الفسوق  أهل  وبعض 
ُمسامه بلقلقة اللسان، وُأرِشُبوا القسوة، حتى ُأبعدوا عن الرمحن، وأبعُد 

القلوب من اهلل القلب القايس، ومن ال َيرحم ال ُيرَحم«)2).  
وجاء يف عون املعبود: »)َأعفُّ النَّاس ِقتَلًة( بَِكرْسِ اْلَقاِف: َهْيَئُة اْلَقْتِل، 
َأْي: أكفهم وأرمحهم من ال يتعدى يف هيئة القتل التي ال يل فعلها من 
تشويه املقتول وإطالة تعذيبه، )أهل اإليامن( ملا جعل اهلل يف قلوهبم من 

الرمحة والشفقة جلميع خلقه بخالف أهل الكفِر«)3).
3- أن القتَل ذبًحا طريقٌة مل ُتعهد عن املسلمني منذ عهد النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
)1) أخرجه أمحد يف املسند )276/6، برقم 3728(، وأبو داود )300/4، برقم 2666(، 

. وابن ماجه )894/2، برقم 2681(: من حديث ابن مسعود
)2) فيض القدير )7/2(.
)3) عون املعبود )8/8(.
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إىل  األمر  هذا  فنِسبة  والقضاء،  العلم  أهل  من  بعدهم  ومن  وصحابته 
السنة منكر من القول، وادعاء بال علم.

وإنام ُعرفت هذه الطريقة يف القتل عن اخلوارج األولني، كام جاء يف 
ري أهنم »ذبحوا عبد اهلل بن خباب كام تذبح الشاة، ثم  كتب التاريخ والسِّ

قّربوا أم ولده فبقروها عام يف بطنها«)1).
فهي سنٌة خارجية، ال سنٌة نبوية.

ق بني قتل اإلنسان واحليوان، كام يف احلديث: )فإذا  4- أن الرشع فرَّ
بح(. َقتلُتم َفأحِسنُوا الِقْتلة، وإذا َذَبحُتم َفأحِسنُوا الذَّ

الطريقة  عىل  يدل  مما  للحيوان،  والذبَح  لإلنسان،  الَقتل  فجعَل 
املرشوعة إلزهاق الروح يف كليهام. 

قال ابن تيمية:  »ففي هذا احلديث أن اإلحسان واجب عىل كل حال، 
الِقتلَة  ُيِْسن  َمُه أن  َفَعلَّ النفوس، ناطقها وهبيمتها،  حتى يف حال إزهاق 

لآلدميني، والِذبحة للبهائم«)2). 
الرشعية  النصوص  ببعض  االستدالل  والتلبيس:  اخلطأ  من  رابًعا:   

الواردة يف القتل عىل جواز الذبح، ومن ذلك:
1-  قوله تعاىل: ﴿ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ  ﴾. 

)1) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )60/4، برقم 3630(.
)2) جامع املسائل )34/1(.
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فهذه اآلية تتحدث عن قتل الكفار حال التحام الصفوف يف احلرب، 
احلرب،  لرضورة  ممكنة  طريقة  بأي  املحارب  الكافر  قتل  حينئٍذ  فيجوز 

وجاء التعبري بالرضب مناسًبا لطبيعة املعركة وما فيها من شدة وقسوة.
قال ابن كثري: »أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف«)1). 
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«)2). 
ثم إن »رضب الرقاب« يتلف عن »الذبح بالسكني«، فاألُوىل تكون 
الذي  للذبح  خالًفا  مبارشًة،  الروح  هبا  تزهق  بالسيف  واحدٍة  برضبٍة 
لتعذيب  يؤدي  مما  الرقبة،  عىل  للسكني  إمراٍر  وتكراِر  بمعاجلٍة  يكون 

املقتول وزيادة إيالمه أثناء إزهاق الروح.
وهو  ايذائه  من  أكثروا  أن  بعد  قريش  من  لنفٍر  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  وأما   -2
لقد  بيده،  حممد  نفُس  والذي  أما  قريش؟  معرَش  َيا  )َأتسمعون  يطوف: 

بح()3). جئتكم بالذَّ
)1) تفسري ابن كثري )307/7(.

)2) تفسري القرطبي )226/16(.
)3) أخرجه أمحد يف مسنده )11610، برقم 7036( من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض 

اهلل عنهام.
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فال يصح االستدالل به عىل جواز ذبح األرسى كالنعاج؛ ألن الذبح 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  تعاىل:  قوله  كام يف  القتل،   كناية عن  هاهنا 
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ 

ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ﴾.
قال السمعاين: »معنى َقْوله: ﴿پ ڀ﴾ َأي: يقتُلون«)1).

وقال احلَِميدي يف »تفسري غريب الصحيحني«: )وقوله: َأمريِن أن ُأحرق 
الم: )ِجئُتُكْم بِالذْبِح(«)2). ُقريًشا(: كناية َعن الَقتل، كَقوله عليِه السَّ

وقال الزبيدي: »لقد جئتكم بالذبح: أي بالقتل«)3).
هبذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـي  توعدهم  الذين  األشخاص  هؤالء  أن  ذلك  ويؤكد 
ممن  وغريهم  معيط  أيب  بن  وعقبة  خلف  بن  وأمية  جهل  كأيب  الوعيد، 
ورد ذكرهم يف الروايات: مل َيذبح أحًدا منهم بالسكني، بل كان مصريهم 

القتل رضًبا بالسيف يف غزوة بدر كسائر قتىل املرشكني.
جلميع  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  يقلها  مل  بالذبح(  جئتكم  )لقد  اجلملة  هذه  إنَّ  ثم 
له  منهم  أذيته  ت  اشـتدَّ من  لبعض  بل  قريـش،  لعموم  وال  الكـفار، 
وللمسلمني، فال جيوز جعلها شعاًرا عاًما مع مجيع الناس والكفار يف كل 

)1) تفسري السمعاين )77/1(. 
)2) تفسري غريب ما يف الصحيحني ص )499(. 

)3) احتاف السادة املتقني )65/7(. 
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زمان ومكان!!
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص  وال أحٍد من أصحابه ذبُح أحٍد من  أنه مل يصح عن   -3 
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. 
القرسي أمري  أّن خالدًا  ِمن  املؤرخني  4-  كذلك ما أورده عدد من 
اهللَّ منكم،  تقبل  الناس ضحوا  أهيا  »يا  قال يف خطبة األضحى:  العراق 
نزل  ثم  الضالل(،  رؤوس  من  )وكان  درهم  ْبن  باجلعد  مضٍح  فإين 

فذبحه«؛ فإّن هذه احلادثة ال ُتروى بسند صحيح.
معتاد يف  بالسيف، كام هو  القتل  هنا:  الذبح  فاملراد من  ولو صحت 
إقامة العقوبات، وإنام عربَّ عن القتل بالذبح والتضحية؛ ألن القتل كان 

يف عيد األضحى.
يوم  دٍم  إراقُة  ألنه  تضحيًة؛  سامه  »وإنام  »التنكيل«:  يف  املعلمي  قال 
األضحى تقرًبا إىل اهلل تعاىل، فشبهه بالضحية املرشوعة من هذا الوجه 
 تضحية ألنه وقع يف  ى بعض الصحابة وغريهم قتل عثامن  كام سمَّ

أيام الضحى...
قال أيمن بن خريم:
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ويلهم  حرام  ذبح  وأي  ضحًى...  احلرام  الشهر  يف  بعثامن  ضحوا 
ذبحوا«)1). 

يف  يقتل  عمن  يعربون  إهنم  حيث  الناس  استعامل  يف  موجود  وهذا 
العيد بقوهلم: » ضحوا به«.

فضال عىل أن هذه احلادثة ليست من األدلة الرشعية التي يستند عليها 
يف تقرير األحكام.

املثلة  فهي من  املوت،  بعد  الرأس وقطعه«  أما مسألة »حزِّ  خامًسا:   
املنهي عنها رشًعا.

فعن عبد اهلل بن يزيد األنصاري  قال: )هَنى النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َعِن امُلْثَلِة()2).
وكان ملسو هيلع هللا ىلص  يويص أمـراءه بقوله: )ال َتُغلُّوا، وال َتغِدُروا، وال مُتَثُِّلوا، 

وال َتقُتُلوا َولِيًدا...()3).
وعن عمران بن حصني قال: )ما قام فِينَا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخطِيًبا إاّل َأمرَنا 

دقِة، وهنانا عِن امُلثَلِة()4). بِالصَّ
وامْلُْثَلة والتَّمثيل: هي تشويه اجلثة أو قطع عضٍو من أعضائها. 

قال ابُن األثري: »َمثَّْلت بالَقتيل، إذا َجَدْعت أنفه، أو أُذَنه، أو َمذاِكرَيه، 
)1) التنكيل )458/1(.

)2) أخرجه البخاري )129/5، برقم 4192(.
.  3) أخرجه مسلم )1356/3، برقم 1731( من حديث بريدة(

)4) أخرجه أبو داود )53/3، برقم 2667(، وأمحد يف مسنده )90/33، برقم 19857(.
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أو شيًئا من أطرافِه«)1). 
قال ابن عبد الرب: »فاملثلة حمرمة يف السنة املجتمع عليها«)2).

ويدخل يف امُلثلة: قطع رأس امليت.
قال الرسخيس: »إبانة الرأس: ُمثلة«)3).

الناس  تم محلها ونصبها وعرضها عىل جمامع  إذا  قبًحا  األمر  ويشتد 
ليشاهدوها.

روى النسائي  -بسند صحيح كام قال احلافظ)4)- عن عقبة بن عامر: 
)َينَّاق  برأس  بريًدا  بعثاه  حسنة،  ابن  ورشحبيل  العاص،  بن  عمرو  أنَّ 

البطريق( إىل أيب بكر الصديق، فلام قدم عىل أيب بكر بالرأس أنكره!.
فقال: يا خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إهنم يفعلون ذلك بنا.

يكفيني  فإنام  رأس،  إيّل  ُيملن  ال  والروم؟  بفارس  »أفاستناًنا  فقال: 
الكتاب واخلرب«)5).

ويف رواية أخرى قال: )إنام هذه ُسنة العجم()6).

)1) النهاية يف غريب احلديث واألثر )294/4(.
)2) االستذكار )33/5(.

)3) رشح السري الكبري ص )110(.
)4) يف التلخيص احلبري )201/4(. 

)5) أخرجه للنسائي يف السنن الكربى )51/8، برقم 8620(.
)6) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )132/9، برقم 1881( 
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بدر،  يوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأس قط، وال  إىل  الزهري قال: »مل ُيمل  وعن 
ومُحل إىل أيب بكر رأس، فأنكره«)1).

وقال: »قال سحنون ال جيوز محل الرؤوس من بلد إىل بلد وال محلها 
إىل الوالة«)2). 

فكيف بام شاهدناه من لعٍب وركل للرؤوس باألقدام؟!! أو حرقها، 
أو نصبها يف طرق الناس وساحاهتم؟ مع التلذذ بسفك الدماء والتمثيل 
عرب  ُتعرف  مل  والتي  السوية،  النفوس  منها  تشمئز  جرائم  يف  باجلثث، 

التاريخ إال عمن شاهبهم يف اإلجرام واالنحراف.
وما ورد أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد مُحلت له بعض رؤوس أعدائه، كإتيانه 
برأس كعب بن األرشف، أو األسود العنيس، أو رأس رفاعة بن قيس، 
)الرجل  وحديث  بدر،  غزوة  يف  جهل  أيب  لرأس  مسعود  ابن  واحتزاز 
الرؤوس  قطع  فيها  التي  الروايات  فجميع  أبيه(:  امرأة  تزوج  الذي 
واحتزازها ضعيفة، وال يثبت أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مُحل إليه يشء منها، وإنام 

الثابت قتلهم فحسب.
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص،  قال اإلمام أبو داود السـجسـتاين: »يف هذا أحاديث عن 

)1) أخرجه سعيد بن منصور يف سننه)288/2، برقم 2651(.
)2) النوادر والزيادات )73/3(.
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وال يصح منها يشٌء«)1).
هبا  حصل  التي  احلوادث  بعض  من  والتاريخ  العلم  أهل  ذكره  وما 
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.
ذلك  يف  كان  إذا  أنه  عىل  اهلل  رمحهم  مشاينا  »أكثر  الرسخيس:  قال 
كبٌت وغيٌظ للمرشكني أو فراغ قلٍب للمسلمني بأن كان املقتول من قواد 

املرشكني أو عظامء املبارزين: فال بأس بذلك«)2).
ومن ذلك ما ذكره الذهبي من إحاطة األعداء بجيش املسلمني، فقال 
الزبـري: »فخرقت الصف إىل جرجري ) قائد املرشكني( وما  عبد اهلل بن 
يسب هو وأصحابه إال أين رسوٌل إليه حتى دنوت منه، فعرف الرش فثار 
برذونه، فأدركته، فطعنته، فسقط، ثم احتززت رأسه فنصبته عىل رمح، 

وكربت، ومحل املسلمون، فهرب أصحابه من كل وجه«)3).
ونخلص من مجيع ما سبق: 

أنه مل يرد نص رشعي صحيح رصيح يدل عىل جواز ذبح العدو حًيا، 

)1) املراسيل ص )230(. 
)2) رشح السري للكبري )110/1(.
)3) سري أعالم النبالء )402/4(.
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فضاًل عن أن يكون سنة نبوية متَّبعة! وأن النصوص وردت بالتفريق بني 
القتل والذبح، وجعلت الذبح خاًصا بالبهائم.

ولو مل ترصح النصوص نًصا عىل منع الذبح بالسكني؛ ملا جاز فعله ملا 
فيه من مفاسد كثرية، من التنفري من الدين والصد عنه، وتكثري األعداء 
مقصوٌد  معترٌب  األفعال  مآالت  يف  »النظر  الشاطبي:  قال  وتأليبهم، 

رشًعا«)1).
ونرشه عىل االعالم أشد رضًرا، وقد كان النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص يراعي يف ترصفاته 
ُث  َيَتَحدَّ )الَ  املنافقني حتى  بعض  قتل  فامتنع عن  اإلعالمية(،  )الناحية 
من  أهمُّ  األذهان  يف  اإلسالم  فصورة  َأْصَحاَبُه(،  َيْقُتُل  ًدا  حُمَمَّ َأنَّ  النَّاُس 

»النكاية بالعدو«، فكيف إذا كان القتل بطريقٍة تثري االشمئزاز؟!!
وأخرًيا:

فإنَّ ما سـبق من تأصيل إنام هو يف قتـال املسـلمني ألعدائهم الكـفار 
أو املحاربني، أما ما تتداوله األخبار واملواقع من ترصفات تنظيم )الدولة( 

يف كيفية قتل معارضيه، فال يمتُّ هلذه املسألة بِصلة.
فأين قتال املسلمني من ترصفات هؤالء املجرمني يف نحر املجاهدين 
عامة  إخافة  أو  الردة،  بتهمة  املسلمني  عامة  أو  واجلهاد  العلم  وأهل 

املسلمني وإخضاعهم لدولتهم كام يزعمون؟

)1) 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 

ذ بذلك، واملفاخرة به وعرضه عىل عموم الناس. وإظهار النشوة والتلذُّ
يف  واإلفساد  حق،  بغري  بالقتل  ورسوله  اهلل  حمادة  من  ذلك  ومجيع 
قاسيٍة متحجرٍة،  نفوس مريضٍة جمرمة، وقلوٍب  األرض، ويكشف عن 

اتذت الغلو مطية هلا يف تنفيذ مآرهبا ووحشيتها.
سورية،  يف  املسـتضعفني  إخواننا  يرحـم  أن  وقوته  بحوله  اهلل  نسأل 

وأن يقمع عدوهم،،
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني)1).

)1) 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.
ثّم إّن أهل الشام وجماهدهيا الذين يملون 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:

ما قام به النّصريية ِمن جرائم وتنكيل يف حّق الشعب السوري قد فاق الوصف واخليال، 
بلغ  مهام  األعداء  مع  تعامله  يف  مقّيٌد  املسلم  ولكّن  به،  اإلحاطة  عن  العبارات  وتعجز 
بّينّا يف الفتوى أن الذبح بالّسـكني ليس طريقًة رشعيًة،  إجراُمهم بأحكـام الرشيعة، وقد 

الّتعامل مع األرسى. متبعة يف  وال سنًّة 
والقصاُص باملثل يكون يف شخٍص معنّي قام بجريمة قتٍل بطريقٍة معّينٍة، فُيفعل به مثل ما 
فعل باملجني عليه، كاليهودي الذي رّض رأَس جاريٍة بني حجرين، فرّض رسـوُل اهلل = 
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=  رأَسه بني حجرين، وال نعلم أحًدا يتخذ الّذبَح بالّسكني طريقًة مّطردًة يف الّتعامل مع 
خصومه غري أولئك الغالة.

وأهُل الفتوى الذين ُيرجع إىل فتواهم هم الذين مجعوا بني العلم بالرّشع، والعلم بالواقع، 
وال ُيشرتط أن يكونوا مِمن محل الّسالح، واجلهاُد املذكور يف اآلية ليس مقصوًرا عىل القتال 
منهجهم  تصحيح  وال  يشء،  كّل  يف  آرائهم  تصويب  باهلداية  املقصود  وليس  بالنّفس، 
وطريقتهم، فقد جياهد املنحرف من الروافض واخلوارج يف سبيل اهلل فال يكون ذلك دلياًل 

عىل استقامته عىل السنة.
كام أن أهل الشام ال يعرفون ذبح البرش بالّسكاكني، وال يقبلونه، والذين جاؤوا بالذبح، 
وجعلوه طريقًة يف الّتعامل مع األرسى ليسوا ِمن أهل الشام، بل هم غالًبا ِمن الغالة الذين 
رقاب  إىل  موّجٌه  ذبحهم  ِمن  وكثرٌي  به،  ونّكلوا  املسلمني،  وكّفروا  السنّة،  طريقة  خالفوا 

املسلمني ِمن أهل الشام مّمن افرتوا عليهم، وكالوا هلم الّتهم املختلفة، وكّفروهم هبا.
وأما عبارة )ال يفتي قاعٌد ملجاهد(، أو )ال يفتي قاعد ملجاهد( فليست من القواعد الرشعية 
العلم،  أهل  وأقوال  الرشعية  للنصوص  خمالفة  صحيحة،  غري  عبارات  هي  بل  املعتربة، 
وللمزيد حول هاتني العبارتني وغريمها من تلبيسات الغالة ننصحكم باالطالع عىل كتاب 

د عليها(. )ُشبهات تنظيم »الدولة اإلسالمية« وأنصاره والرَّ
واهلل أعلم.
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الفتـــوى )64(

حكم تكفي تنظيم )الدولة( ولعنهم 

وحكم أرساهم وأموالهم)))

)1) صدرت بتاريخ: السبت 25 ذو القعدة 1435هـ، املوافق 2014/9/20م.

السؤال:
اخلوارج  فهل  خوارج،  الدولة  تنظيم  إّن  قلتم:  أن  سبق 
يبدؤون  وهل  عليهم؟  والدعاء  لعنهم  جيوز  وهل  كفار، 
واألموال  األسلحة  حكم  وما  أسريهم،  حكم  وما  بالقتال؟ 

التي نغنمها منهم؟
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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 ُيَكم بخروجهم من 
الدين بإطالق، وجيوز الدعاء عليهم، ولعنهم عىل سبيل العموم، واتباع 
مدبرهم، واإلجهاز عىل جريهم، وقتل أسريهم يف حال املصلحة، وبيان 

ذلك كام ييل:
تكفري  عدم  واخللف:  السلف  من  العلامء  عامة  عليه  الذي  أوًل: 
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 
)يعني:  النهروان  أهل  عن  فسئل  عيل،  عند  »كنت  قال:  شهاب،  بن 
اخلوارج(، أهم مرشكون؟ قال: من الرشك فروا، قيل: فمنافقون هم؟ 
قال: إن املنافقني ال يذكرون اهلل إال قلياًل،  قيل له: فام هم؟ قال: قوم بغوا 

علينا«)1).
قال ابن تيمية: »ومل يكفرهم عيل بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص 
وغريمها من الصحابة، بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم، ومل يقاتلهم عيل 
لدفع  فقاتلهم  املسلمني،  أموال  عىل  وأغاروا  احلرام  الدم  سفكوا  حتى 

)1) أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )535/7، برقم 37763(.
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ظلمهم وبغيهم، ال ألهنم كفار«)1).
أن  اخلوارج مع ضاللتهم  املسلمني عىل  »أمجع علامء  اخلَطَّايب:  وَقاَل 
فرقة من فرق املسـلمني، وأجازوا مناكحـتهم وأكل ذبائحـهم، وأهنـم 

ال يكفرون ما داموا متمسكني بأصل اإلسالم«)2).
تيمية: »بل كانت سريُة عيل والصحابة يف اخلوارج خمالفًة  ابن  وقال 
لسرية الصحابة يف أهل الردة، ومل ُينكر أحٌد عىل عيلٍّ ذلك، فُعِلَم اتفاق 

الصحابة عىل أهنم مل يكونوا مرتدين عن دين اإلسالم«)3).
األكثرون  قاله  الذي  املختار  الصحيح  »املذهب  النووي:  وقال 

واملحققون: أن اخلوارج ال يكفرون كسائر أهل البدع«)4).
أن  إىل  السنة  أهل  من  األصول  أهل  أكثر  »وذهب  حجر:  ابن  وقال 
بالشهادتني  لتلفظهم  عليهم  اإلسالم جيري  وأن حكم  فساق،  اخلوارج 
املسلمني  بتكفريهم  فسقوا  وإنام  اإلسالم،  أركان  عىل  ومواظبتهم 
خمالفيهم  دماء  استباحة  إىل  ذلك  وجرهم  فاسد،  تأويل  إىل  مستندين 

وأمواهلم والشهادة عليهم بالكفر والرشك«)5).

)1) جمموع الفتاوى )282/3(.
)2) كام نقله عنه احلافظ ابن حجر يف الفتح )300/12(.

)3) منهاج السنة النبوية )241/5(.
)4) رشح النووي عىل مسلم )50/2(.

)5) فتح الباري )300/12(.
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 وعليه:
من  ذلك  يمنع  وال  الدولة«،  »تنظيم  بكفر  القول  إطالق  يصح  فال 
وقوع بعض أفرادهم يف الكـفر؛ الرتكابه ناقًضا من نواقـض اإلسـالم، 
أو كـونه من غري املسـلمني املندسـني يف صفوفهـم، أو غري ذلك، لكـن 
وانتفاء  الرشوط،  استيفاء  بعد  رشعيٍة،  ببينٍة  إال  عليه  احلكم  يكون  ال 

املوانع.
اآلجري:  اإلمام  قال  كام  والضاللة،  بالبدعة  عليهم  ُيكم  وإنَّام 
تعاىل  هلل  عصاة  سوء،  قوم  اخلوارج  أن  وحديًثا  قدياًم  العلامء  يتلف  »مل 
ذلك  فليس  العبادة،  يف  واجتهدوا  وصاموا  صلوا  وإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  ولرسوله 

بنافع هلم«)1).
التغسيل،  من  املسلمني:  بقية  كموتى  وموتاهم  قتالهم  يعامل  ثانًيا: 
والتكفني، والصالة عليهم، فام زال املسلمون يصلون عىل كل من أظهر 

ة. اإلسالم ما مل ُيْعَلم عنه نفاق أو ردَّ
النخعي: »مل يكونوا َيجبون الصالَة عن أحٍد من أهل  إبراهيم  قال 

القبلة«)2).
إىل  يصيل  ممن  مات  أحد  عىل  الصالُة  ُك  ُترْتَ »ال  مالك:  اإلمام  وقال 

)1) الرشيعة )325/1(.
)2) أخرجه الاللكائي يف »رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )1129/6(.
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الفقهاء ُيصىلَّ  الشافعي ومجاعة  الرب: »وهو قول  ابن عبد  القبلة«، وقال 
عىل كلِّ من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)1).

ولكن ُيرشع ألهل املكانة والعلم عدم الصالة عليهم عقوبًة ونكااًل 
نفسه،  قاتل  عىل  الصالة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  ترك  فقد  أفعاهلم؛  عن  وزجًرا  هلم، 
وعىل الغالِّ من الغنيمة، وعىل املدين، مع أمره للصحابة بالصالة عليهم.
البدعة  إىل  الداعي  عىل  الصالة  ترك  يف  كان  »وإذا  تيمية:  ابن  قال 
الصالة  فالكف عن  النَّاس،  انزجار  للفجور مصلحٌة من جهة  واملظهر 

ُر ترك صالته يف الزجر بأن ال يصىل عليه«)2). كان مرشوًعا ملن ُيَؤثِّ
ثالًثا: ذهب فريق من أهل العلم إىل أن حكم اخلوارج كحكم البغاة 
ُيتبع  وال  جريهم،  عىل  جيهز  وال  بقتال،  يبدؤون  ال  إهنم:  حيث  من 

مدبرهم، وال يقتل أسريهم.
والصواب الذي عليه كثري من املحققني أن حكم اخلوارج يتلف عن 
إمامهم  أو  املسلمني  مجاعة  عىل  اخلارجون  هم  البغاة  ألنَّ  البغاة؛  حكم 
لشبهٍة عرضت هلم، لكنهم ال يكفرون املسلمني وال يستحلون دماءهم، 
الذي  للخوارج  خالًفا  وعدواهنم؛  بغيهم  لرد  إال  يقاتلون  ال  ولذلك 
فُيقاتلون  ممتنعة،  طائفة  وهلم  دماءهم،  ويستحلون  املسلمني  يكفرون 

)1) االستذكار )53/3(.
)2) منهاج السنة النبوية )235/5(.
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ألجل بدعتهم وضالهلم وكفِّ رشهم عن األمة، كام ورد األمر النبوي 
بذلك.

ويدل عىل ذلك أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب مل يعامل اخلوارج 
كام عامل البغاة من أهل اجلمل وصفني.

جيوز  اخلوارج  أن  اهلل:  شاء  إن  »والصحيح  املقديس:  قدامة  ابن  قال 
ووعده  بقتلهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـي  ألمر  جريهم؛  عىل  واإلجهاز  ابتداء،  قتلهم 

بالثواب من قتلهم.
فإّن علًيا  قال: لوال أن تبطروا، حلدثتكم بام وعد اهلل الذين يقتلوهنم 
عىل لسان حممد ملسو هيلع هللا ىلص. وألن بدعتهم وسوء فعلهم، يقتيض حل دمائهم؛ 
بدليل ما أخرب به النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص من عظم ذنبهم، وأهنم رش اخللق واخلليقة، 
وأهنم يمرقون من الدين، وأهنم كالب النار، وحثه عىل قتلهم، وإخباره 
النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  لقتلهم قتل عاد. فال جيوز إحلاقهم بمن  بأنه لو أدركهم 
بالكـف عنهم، وتورع كثري من أصـحاب رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن قتاهلـم، 

وال بدعة فيهم«)1).
فيفرقون  العلم  أهل  مجهور  »وأما  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 
البغاة  من  يعد  ممن  وصفني(  اجلمل  )أهل  وبني  املارقني(  )اخلوارج  بني 
احلديث  أهل  عامة  وعليه  الصحابة،  عن  املعروف  هو  وهذا  املتأولني، 

)1) املغني )242/12(.
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والفقهاء واملتكلمني، وعليه نصوص أكثر األئمة وأتباعهم من أصحاب 
مالك وأمحد والشافعي وغريهم«)1).

وعليه:
فاخلوارج ُيقتل أسريهم، وجيهز عىل جريهم، 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 جريهم؛ فإن هؤالء 
أن  املسلمني  عىل  جيب  فإنه  عليه  هم  ما  عىل  ببالدهم  مقيمني  كانوا  إذا 

يقصدوهم يف بالدهم لقتاهلم حتى يكون الدين كله هلل«)2).
وهذا هو األليق هبذه الفئة؛ قطًعا 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 مجاعٌة 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، 

)1) جمموع الفتاوى )54/35(.
)2) جمموع الفتاوى )551/28(.
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والصحيح: أنه جيوز قتل الواحد منهم؛ كالداعية إىل مذهبه ونحو ذلك 
ممن فيه فساد«)1).

ثنيهم عن  أو حماولة  املسلمني منهم،  ملفاداة أرسى  كام جيوز حبسهم 
بدعتهم.

رابًعا: أما األموال التي حتت أيدهيم:
واملباين  النفط،  وآبار  كاألسلحة،  العامة:  األموال  من  منها  كان  فام 
احلكومية، واملصانع وغريها: فال ُتغنم وال ُتقسم، 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()2).
وما كان من أموال اغتصبوها أو أخذوها من أهلها بسبب أحكامهم 

اجلائرة: فإهنا ُتعاد ألصحاهبا.
وأما األموال اخلاصة هبم: فمذهب كثري من العلامء أهنا ال ُتغنم، وإنام 
ُتدفـع لذوهيـم، فبغيـهم وخروجهـم يل قتـاهلـم وال يـل أمواهلـم، 
إال أن يستعينوا هبذا املال عىل قتال املسلمني، فمثل هذا يبس عنهم حتى 
تنتهي فتنتهم، وجيوز أن يؤخذ منهم إن كان يف ذلك مصلحة للمسلمني، 

وبحكم رشعي.

)1) جمموع الفتاوى )499/28(.
)2) برقم )46(، وقد سبقت ص )304 ( من اجلزء األول.



فتــاوى الثــورة الســورية

 144

ماٌل  منهم  ُيستباح  ال  أنه  »الصحيح:  القرطبي:  املناصف  ابن  قال 
يف  والنظر  دفاعهم،  لرضورة  القتال  حومة  يف  اسُتهلك  ما  إال  بِحال، 

استصالحهم املأمور به رشًعا، 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 كلُّ ذلك منهم معصوٌم 
قتاهلم فقط، وليس كل من  الذي رُشع من  املقدار  بحرمة اإلسالم، إال 

وَجَب قتله أو قتاله ُيستباح لذلك ماله«)1). 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »ورشُّ من قاتلهم عيل: هم اخلوارج، 

م أمواهلم وسبيهم«)2).  ومع هذا فلم يكم فيهم بحكم الكفار، بل حرَّ
وقال: »فهؤالء يقاتلون ما داموا ممتنعني، وال تسبى ذرارهيم، وال تغنم 
قتال  عىل  به  استعانوا  ما  وأما  القتال،  عىل  هبا  يستعينوا  مل  التي  أمواهلم 
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«)3).

)1) اإلنجاد يف أبواب اجلهاد )ص 677(.
)2) منهاج السنة النبوية )405/7(.

)3) جمموع الفتاوى )555/28(.
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خامًسا: وأما لعن اخلوارج ففيه تفصيل:
1- فإن 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.
]هود:  ی﴾  ی  ىئ  ىئ  ﴿ىئ  الظاملني:  تعاىل  اهلل  لعن  فقد 
ېئ﴾  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ  والكاذبني:   ،]18

]آل عمران: 61[.

ولعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من لعن والديه، وآكل الربا، والسارق، وغري 
ذلك.

العايص  لعن  وأما   « العريب:  ابن  قال  ذلك،  عىل  اإلمجاع  انعقد  وقد 
مطلًقا؛ فيجوز إمجاًعا«)1).

اخلوارج؛  العن  اللهم  فيقال:  مجلة،  اخلوارج  لعن  فيجوز  هذا  وعىل 
ورد  وقد  هبم،  والغدر  وتكفريهم،  املسلمني،  وقتلهم  إفسادهم،  لعظم 

عن بعض الصحابة: لعن األزارقة )وهم فرقة من اخلوارج(.
2- أما لعن الشـخص املعنيَّ منهم، كام لو قال: لعنة اهلل عىل فالن، 

أو: فالن لعنه اهلل.
فمثل هذا اللَّعن حمرم وال جيوز عند مجهور العلامء؛ ألن مقتىض هذا 

)1) أحكام القرآن )75/1(.
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ُيطرد وُيبَعد من رمحة اهلل، ونحن ال نعلم احلال  بأن  الدعاء عليه  اللعن 
التي يتم له هبا.

قال أبو حامد الغزايل: »إنَّ لعَن فاسٍق بعينه: غرُي جائز، وعىل اجلملة 
ففي لعن األشخاص خطٌر فلُيجَتنَب«)1).

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«)2).
وروى البخاري يف صحيحه عن عمر : أن رجاًل عىل عهد النَّبي 
ملسو هيلع هللا ىلص كان اسمه عبد اهلل، وكان ُيضحك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد 
جلده يف الرشاب، فأيت به يوًما فأمر به فُجلد، قال رجل من القوم: اللهم 
العنه، ما أكثَر ما ُيؤتى به، فقال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص: ) ال تلعنوه، فو اهلل ما علمُت، 

إال أنَّه يُب اهلل ورسوَله()3).
قال ابن تيمية: »قد هنى النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص عن لعنِة هذا املعنيَّ الذي كان يكثر 
رشب اخلمر، معلاًل ذلك بأنه يب اهلل ورسوله، مع أنه ملسو هيلع هللا ىلص لعن شارب 
لعنة  جتوز  وال  املطلق،  ُيلعن  أن  جيوز  أنه  عىل  ذلك  فدل  مطلًقا،  اخلمر 

)1) إحياء علوم الدين )125/3(.
)2) رشح النووي عىل مسلم )67/2(.

)3) صحيح البخاري )158/8 برقم6780(.
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املعنيَّ الذي يب اهلل ورسوله، ومن املعلوم أن كلَّ مؤمٍن فال بد أن يب 
اهلل ورسوله«)1).

البدع  أهل  رؤوس  لعن  يف  الرتخيص  السلف  بعض  عن  ورد  وقد 
وبرش  عبيد،  أيب  بن  كاملختار  للمسلمني،  أذاهم  اشتد  ممن  والضالل 

املرييس، واجلهم بن صفوان، ونحوهم.
وعىل أي حال ال ينبغي أن يكون اللعن والسب ديدًنا للمسلم، لقوله 

اِن، َوال اْلَفاِحِش، َوال اْلَبِذيِء()2). اِن، َوال اللَّعَّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َلْيَس امْلُْؤِمُن بِالطَّعَّ
فاملسلم َعفُّ اللِّسان، طيِّب القول، ال يشُتمُّ وال يُسبُّ وال يطَعن؛ قال 

اهلل تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ﴾.
ـاًنا،  َلعَّ َفاِحـًشا، وال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يكـن رسـوُل  )لـم   : أنـٌس  وقـال 

وال َسبَّاًبا()3).
ثم إن اللعن يقتيض الدعاء عىل اإلنسان بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل، 
واألوىل الدعاء له باهلداية واإلنابة، كام قيل للنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا رسول اهلل، إِنَّ 

َدْوًسا َعَصْت َوَأَبْت، َفاْدُع اهللََّ َعَلْيَها.
فَقاَل: )اللَُّهمَّ اْهِد َدْوًسا، َوْأِت هِبِْم()4).

)1) منهاج السنة النبوية )570/4(.
)2) أخرجه الرتمذي )350/4، برقم 1977( عن ابن مسعود.

)3) أخرجه البخاري )15/8، برقم 6046(.
)4) أخرجه البخاري )44/4 برقم2937(.
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سادًسا: 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 أحٌد عىل أحٍد، إال أن يكون 
قولـه:  وذلك  َظلـمه،  من  عىل  يدعو  أن  له  َأرَخـَص  قد  فإنه  مظـلوًما، 

﴿پ     ڀ ڀ﴾ وإن َصرَب فهو خرٌي له«)1).
وقد دعا النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته عىل عدد من الظلمة.

لكن ال جيوز التعدي يف الدعاء عليهم، كالدعاء بموهتم عىل الكفر، 
بام  وشتمهم  سبهم  أو  واألهل،  كالذرية  يستحق  ال  من  عىل  الدعاء  أو 

يتضمن قذف أعراضهم، أو السخرية بِخلقتهم، ونحو ذلك.
 ومع كل ما تقدم:

د  به، والرَّ اليأس من دعوة هؤالء إىل احلق، وتبصريهم  فينبغي عدم 
عىل شبههم، فقد عاد عىل يدي ابن عباس من اخلوارج األول أكثر من 

ثلثهم.
لإلسالم  خري  هدايته  يف  كان  من  منهم  هيدي  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
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 

)1) أخرجه الطربي يف تفسريه )344/9، برقم 10749(.
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احلمد هلل رب العاملني)1).

)1) أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:

لكن حديث: )إذا قال املسلم ألخيه يا كافر فقد باء هبا احدمها( أال يدل ذلك عىل تكفري 
التكفري؟ اخلوارج ألهنم كفروا من ال يستحق 

جواب املكتب العلمي:
هذا احلـديث ومثله احلديث اآلخر: )ال يرمي رجُل رجاًل بالُفسوق، وال يرميه بالكـفر، 
ت عليه، إن مل يكن صاحبه كذلك( أخرجه البخاري )8/ 15، برقم 6045( عن  إال ارتدَّ
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 )332/2(: »هذه األحاديث عىل وجه التغليظ والتشبيه بالكفار 

ال عىل وجه احلقيقة«.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )355/7(: »فقد سامه أًخا حني القول، 

وقد قال: فقد باء هبا، فلو خرج أحدمها عن اإلسالم بالكلية مل يكن أخاه«.
وقد محلها بعض أهل العلم عىل املستبيح للتكفري، فيكون بذلك كافًرا الستباحته ما حرمه 

اهلل.
واهلل أعلم.

السؤال الثاين:
 كيف تدعون إىل قتال داعش والرسول  يقول بحرص جواز القتال يف حديث: )ال يل 
دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل، وأن رسول اهلل، إال بإحدى ثالث: الثّيب الزاين، 
والنفُس بالنفِس، والتارك لدينه املفاِرق للجامعة( فبامذا تستحلون قتال داعش بعد هذا؟

جواب املكتب العلمي:
ما ورد يف احلديث فإنه ال يدل عىل احلرص مطلًقا، وقد مجع العلامء من عموم األدلة أسباًبا 
أخرى للقتل، كحديث قتل من عمل عمل قوم لوط، وقتل الساحر، وقاطع الطريق، = 
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=ونحو ذلك. 
من  ورد  بام  عرشة  القتل  أسباب  إن  علامؤنا:  »قال   :)118/7( تفسريه  يف  القرطبي  قال 

األدلة«.
وعد بعضهم يف »املفارق للجامعة« من خرج عليها ببدعة أو بغي، قال ابن دقيق العيد يف 
املفارق للجامعة: عام يف كل مرتد عن اإلسالم  لدينه  »التارك  رشح األربعني )ص65(: 
بأي ردة كانت فيجب قتله إن مل يرجع إىل اإلسالم، قال العلامء: ويتناول أيًضا كل خارج 

عن اجلامعة ببدعة أو بغي أو غريمها«.
فيكون هذا احلديث أصاًل ملا يباح فيه قتل املسلم، فام كان من جنس انتهاك الفرج املحرم 
يكون داخاًل يف حكم الثيب الزاين، وما كان من جنس سفك الدم احلرام يكون داخاًل يف 
قتل النفس بغري حق، وما كان من جنس الردة والكفر يكون داخاًل يف حكم التارك لدينه 

للجامعة. املفارق 
قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )329/1(: »فرجعت نصوص القتل كلها إىل ما 

يف حديث ابن مسعود  هبذا التقدير وهلل احلمد«.
 وإن الذي أخرب عن عصمة دم املسلم، بقوله: )ال يل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث..( 
هو نفسه الذي أمر بقتال اخلوارج، بل وبقتلهم، فقال: )فأينام لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف 
قتلـهم أجًرا ملن قتلـهم يوم القيـامة(، وقــال )لئن لقيتهم ألقتلنهم قتل عاد(، فُعلـم أنه 
ال تعارض بني هذه النصوص اخلاصة الدالة عىل مرشوعية قتال اخلوارج، وبني النصوص 
العامة الدالة عىل عصمة دم املسلم، وحتريم قتله إال بتحقق ما يوجب قتله، وُعلم أيًضا أن 

حتّقق وصف اخلارجية يف املرء من األسباب الرشعية لقتاله.
واهلل أعلم.

السؤال الثالث:
من  عليهم  الدعاء  فيسمع  لداعش  أقارهبم  أو  أبنائهم  بانضامم  ابتلوا  قد  البيوت  من  كثري 

والشحناء! الفرقة  فتزيد  غريهم 
جواب املكتب العلمي:

أما الدعاء عىل املتعاطفني:                                                                                                             =
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واالغرتار  بحاهلم،  اجلهل  سببه  جرائمهم  عن  السكوت  أو  معهم،  التعاطف  كان  =إذا 
بالفعل  املسلمني  عىل  إعانٌة  يصاحبه  ومل  قلبية،  وحمبة  نفيس،  ميل  جمرد  وكان  بدعاياهتم، 
كالتربع هلم، أو بالقول كاالنتصار هلم، والدفاع عنهم يف كّل ما يصدر عنهم، والتحريض 
عىل خصومهم من املجاهدين، والسعي يف تشويه سمعتهم، وحماولة النيل منهم سواء كان 
إنام جاز بسبب  الدعاء عىل اخلوارج واملبتدعة  الدعاء عليهم حينئذ؛ ألن  بحق: فال جيوز 

املتعاطف مل يصدر منه يشء من ذلك. الدين، وأذيتهم للمسلمني، وهذا  ابتداعهم يف 
والواجب مع أمثال هؤالء توضيح احلق هلـم، والصرب عليهم حتى تنكشف األمور هلـم، 

وال يكون الدعاء عليهم أو سبهم وشتمهم سبًبا النضاممهم ألولئك املارقني.
وأما الدعاء عىل أهل الضالل أمام أهلهم:

ملا  أمامهم؛  أقارهبم  إيذائهم بسبِّ  بعدم  أقارب األعداء  فمام رشعه اإلسالم مراعاة حال 
ُجبلت عليه النفوس من االنتصار لذوي رمحها؛ فعن زياد بن عالقة أنه سمع املغرية بن شعبة 
يقول: قال رسول اهلل : )ال َتُسبُّوا األمواَت فُتؤذوا األحياء( أخرجه أمحد )150/30، 
برقم 18210(، والرتمذي )421/3، برقم1982(، وقال النووي يف خالصة األحكام 

)1039/2(: »بإسناد حسن أو صحيح«. 
بل املرشوع أن يدعو هلم باهلداية إىل احلق أمام أقارهبم. 

واهلل أعلم.
السؤال اخلامس:

راجع  ممتنعة....«  إذا كان هلم طائفة  اهلل: »وهؤالء  الضمري يف كالم شيخ اإلسالم رمحه   
عىل  وجيهز  أسريهم  يقتل  بأنه  اخلوارج  عىل  احلكم  ووضع  اخلوارج.  إىل  وليس  التتار  إىل 
غري  اإلسالم  شيخ  بقول  االستئناس  ثم  بالقتار  ابتداؤهم  وجيوز  مدبرهم  ويتبع  جريهم 

دقيق!!
جواب املكتب العلمي:

قرر ابن تيمية أن التتار من جنس اخلوارج، وبناء عىل ذلك جاءت أحكام القتال معهم.
وكامل  املواضع،  من  العديد  يف  ذلك  يتضح  املوضع  هذا  يف  تيمية  ابن  كالم  إىل  وبالنظر 
كالمه يف هذا املقطع من جمموع الفتاوى )548/28( هو: »وهؤالء إذا كان هلم طائفة= 
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=ممتنعة. فهل جيوز اتباع مدبرهم وقتل أسريهم واإلجهاز عىل جريهم ؟ عىل قولني للعلامء 
يتبع  نادى يوم اجلمل ال  مشهورين. فقيل: ال يفعل ذلك، ألن منادي عيل بن أيب طالب 
مدبر وال جيهز عىل جريح وال يقتل أسري. وقيل: بل يفعل ذلك، ألنه يوم اجلمل مل يكن 
حاجة،  ذلك  إىل  يكن  مل  اندفعوا  فلام  دفعهم  القتال  من  املقصود  وكان  ممتنعة.  طائفة  هلم 
فمن  ذلك.  أمرهم بخالف  كان  اجلمل وصفني  يوم  أنه  وقد روي:  الصائل.  دفع  بمنزلة 
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 

انتهى. اإلسالم« 
واهلل أعلم

السؤال السادس:
باألصل،  خوارج  ليسوا  لذا  باإلسالم؛  ويكمون  املسلمني  عموم  يكفرون  ال  هم  لكن   
وهذه طامة كربی ومؤملة أن يصنف ناس أهنم خوارج، بل واهلل تعالی أعلم أن من يرج 
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 يشى 

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 )19(، ص ) (.
واهلل أعلم.
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الفتـــوى )65(

حكم اعتقال املتهم، وتعذيبه، والواجب 

تجاه من ميوت تحت التعذيب)))

يف  وهي  2014/10/29م،  املوافق  هـ،   1436 حمّرم   5 األربعاء  بتاريخ:  صدرت   (1(
.)124( برقم  املوقع 

السؤال:
هل جيوز اعتقال اإلنسان ملجرد التُّهمِة، أو لوجود ُشبهات 
تدور حوله؟ وما كيفية التحقيق معه؟ وطريقُة أخذ املعلومات 

منه؟ وما احلكم فيمن ماَت بسبب التعذيب والرضب؟
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اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

ببيِّنة  فاألصل يف اإلنسان براءُة الذمة، فال جيوز توقيفه أو حبسه إال 
رشعية، أو هتمٍة معتربة، ويكون التعامل معه خالل ذلك بام يتوافق مع 
ر املتهم أو ماَت بسبب التعذيب، َوَجب عىل  إنسانيته وكرامته، فإن ترضَّ

ر، وبيان ذلك فيام ييل: املَتسبب ضامن الرضَّ
أوًل: حكم توقيف املتَّهم الذي مل َتُقم بينٌة رشعيٌة عىل ارتكابه ليشٍء 

من اجلرائم:
1- إن كان ممن ُعرف بالفضل والصالح والسرية احلسنة: فال جيوز 
ر  توقيفه ملجرد التُّهمة دون وجود بيِّنٍة رشعيٍة ُتثبت الدعوى، بل قد ُيعزَّ

من يتَّهمه دون بيِّنة.
قال أبو احلسن الطرابليس احلنفي: »أن يكون املدعى عليه بذلك بريًئا 
ليس من أهل تلك التهمة، كام لو كان رجاًل صاحلًا مشهوًرا، فهذا النوع 

ال جتوز عقوبته اتفاقا«)1).
وقال ابن تيمية: »فهذا ال يبس وال يرضب؛ بل وال يستحلف يف أحد 

قويل العلامء؛ بل يؤدب من يتهمه فيام ذكره كثري منهم«)2).

)1) معني احلكام ص )179(.
)2) جمموع الفتاوى )632/34(.
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ق من التُّهمة املوجهة  لكن ذلك ال يمنع من سؤالِه، أو البحث والتحقُّ
إليه.

2- وإن كاَن مستوَر احلال، ال ُيعرف بخري وال رش، أو كان معروًفا 
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 

قال: )َأَخَذ النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص َناًسا ِمْن َقْوِمي يِف هُتَْمٍة، َفَحَبَسُهْم()1).
والوايل  احلاكم  عند  احلال  جمهول  املتهم  يكون  »أن  الطرابليس:  قال 
ال يعرفه برِِبٍّ وال فجور، فإذا ادعي عليه هتمة، فهذا يبس حتى ينكشف 

حاله، هذا حكمه عند عامة علامء اإلسالم«)2).
وقال ابن تيمية: »فإذا جاز حبس املجهول فحبس املعروف بالفجور 
أوىل، وما علمت أحًدا من أئمة املسلمني املتبعني من قال إن املدعى عليه 

يف مجيع هذه الدعاوى يلف، ويرسل بال حبس وال غريه«)3).
األصول  وفق  معه  والتحقيُق  املتهم  توقيُف  يكون  أن  جيب  ثانًيا:   
الرشعية، وبام يتوافق مع إنسانيتِه وكرامته، ويبقى بريًئا حتى يثبت ُجرمه.

)1) أخرجه أمحد يف مسنده )223/33، برقم 20019(.
)2) معني احلكام ص )178(.

)3) جمموع الفتاوى )400/35(.
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يبـة:  وإذا كان املتَّهـم ممن ال ُيعـرف بالفجـور، وإنام وقعـت فيه الرِّ
فال جيوز إيذاؤه برضٍب أو غريه؛ إلجلائه إىل اإلقرار.

ويدل عىل هذا قوُله ملسو هيلع هللا ىلص يف يوم النحر بمكة: )فإن دماَءكم، وأموالكم، 
َكُحرمِة يومكم هذا، يف شهركم  وأعراضكم، وأبَشاركم عليكم حرام، 

هذا، يف بلدكم هذا، أال َهل َبلَّغُت()1).
ففي احلديث داللٌة واضحة عىل عصمة املسلم من اإليذاء بالرضب 
والسب والشتم واإلهانة إال بحق يوجب حًدا أو تعزيًرا، فال جيوز هدر 

هذه العصمة ملجرد التهمة.
وإذا كان جمرد خدش البرشة حمرًما، فكيف بغريه من أنواع الرضب 

والتعذيب؟!
يف  واألبشار  واألعراض  واألموال  الدماء  »شبَّه  القسطالين:  قال 

احلرمة باليوم وبالشهر والبلد؛ الشتهار احلرمة فيها عندهم«)2).
عصمِة  بمصلحِة  معاَرضٌة  املتهم  هذا  برضب  املظنونة  واملصلحة 
اجلناية  ثبوت  دون  اإلنسان  يعاَقب  أال  تقتيض  التي  واألموال  األنفس 

عليه.

. 1) أخرجه البخاري )50/9، برقم 7078( عن أيب بكرة(
ومعنى: )أبشاركم(: مجع »برشة« وهو ظاهر جلد اإلنسان.
)2) إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري )179/10(.
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 ثالًثا: إن كان املتَّهم معروًفا بالفجور واإلجرام واحتيج إىل الكشف 
املسلمني،  تنفع  للعدو  أرسار  معه  كان  أو  آخرين،  رشكاء  أو  أدلة  عن 
وصاحَب ذلك قرائُن، ومل يِقرَّ من نفسه: جاز إيقاع األذى عليه برضب 

أو غريه للكشف عنها.
اليهـود  عىل  اشـرتط  خيرب  فتح  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـي  أن  هـذا:  عىل  ويـدل 
فَغيَّبوا  َعهَد،  ذّمَة هلُم وال  فعلوا فال  فإِن  ُيغّيُبوا شيًئا،  َيكُتُموا وال  أن ال 
يّي بن أخطب، فسأل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص »عمَّ حيّي« عن  َمْسًكا)1) فيه ماٌل وُحيلٌّ حِلُ

ه بعذاب()2). هذا احليل فأنكر )فدفعه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الّزبري فمسَّ
قال ابن تيمية: »فهذا أصٌل يف رضب املتهم الذي علم أنه ترك واجبا، 

أو فعل حمّرًما«)3). 
وقال ابن القيم: »ويسوغ رضب هذا النوع من املتهمني، كام أمر النَّبـي 

ملسو هيلع هللا ىلص الزبري بتعذيب املتهم الذي غيب ماله حتى أقر به«)4).
وقد روى مسلم يف صحيحة: أن املسلمني ظفروا يف غزوة بدر برجل 
من املرشكني، ورجوا أن يرشدهم إىل قافلة أيب سفيان ورضبوه لإلقرار، 

)1) امَلْسك: اجللد.
)2) أخرجه ابن حبان يف صحيحه )608/11، برقم 5199(.

)3) جمموع الفتاوى )407/35(.
)4) الطرق احلكمية ص )91(. 
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ومل ينكر عليهم النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك)1).
لتعذر  بالتهم؛  والسجن  الرضب  يكن  مل  لو  »فإنه  الشاطبي:  قال 
إقامة  يتعذر  قد  إذ  والغصاب،  الرساق  أيدي  من  األموال  استخالص 
بالتعيني  التحصيل  إىل  وسيلة  التعذيب  يف  املصلحة  فكانت  البينة، 

واإلقرار.
فإن قيل: هذا فتح باب تعذيب الربيء!

قيل: ففي اإلعراض عنه إبطال اسرتجاع األموال، بل اإلرضاب عن 
اقرتان  مع  بل  الدعوى،  ملجرد  أحٌد  ُيعّذب  ال  إذ  رضًرا،  أشّد  التعذيب 

قرينٍة حتيك يف النفس، وتؤثر يف القلب نوًعا من الظن«)2).
 رابًعا: األذى املرشوع للمتهم يكون بام ال َيُشق جلًدا، وال ُينهر دًما، 

وال َيكرس عظاًم، وال بد من مراعاة ذلك يف اآللة، والكيفية.
والنحر،  والصدر،  الوجه،  عىل:  بالرضب  املتهم  تعذيب  جيوز  فال 
والبطن، ومكان العورة؛ ألهنا مواضع خموفة ُيشى عليه فيها من اهلالك، 

أو الرضر.
احلر  أو  للربد  تعريضه  وال  الكهرباء،  أو  بالنار  تعذيبه:  جيوز  وال 
الشديد، أو جتريده من املالبس وكشف عورته، أو قلع أظفاره أو شعره، 

. 1) أخرجه مسلم )3/ 1403، برقم 1779( عن أنس(
)2) االعتصام للشاطبي )21/3(.
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آدميته  إهدار  فيه  بام  تعذيبه  أو  النوم،  أو  الطعام  من  الطويل  حرمانه  أو 
كشتمه ولعنه وحتقريه، أو منعه من العالج، وغري ذلك من صور اإلذالل 

واالحتقار.
ِب يف الَوجِه()1). فقد: )هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الرضَّ

 ، ويف »مصنف ابن أيب شيبة »عن عيل: أنه ُأيت برجل سكران أو يف حدٍّ
فقال: »ارضب، وأعط كلَّ عضو حقه، واتق الوجه وامَلَذاِكري«)2).

قال السفاريني: »وجيتنب: الوجه، والبطن، واملواضع املخوفة«)3).
اهلل  )إنَّ  يقول:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أنه سمع رسول  بن حكيم  وثبت عن هشام 

نَيا()4). ُيَعّذُب الذين ُيَعّذبوَن النَّاس يف الدُّ
هِن  بِالدُّ اللصوص  عذاب  عن  تعاىل  اهلل  رمحه  مالك  اإلمام  وسئل 
فقـال:  التي حتمل عىل بطوهنـم،  ]كالقطـران ونحوه[ وهبذه اخلنافـس 

»ال يل هذا، إنام هو السوط أو السجن«.
قيل له: أرأيت إن مل نجد يف ظهره مرضًبا أترى أن يسطح فيرضب يف 

أليتيه؟
بالسوط  الظهر  يف  الرضب  هو  إنام  ذلك،  أرى  ما  واهلل  »ال  فقال: 

. 1) أخرجه مسلم )1673/3، برقم 2116( عن جابر(
)2) مصنف ابن أيب شيبة )529/5 برقم28674(.

)3) غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب )2/ 402(.
)4) أخرجه مسلم )2017/4، برقم 117(.
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والسجن«)1).
قـال ابن رشـد: »ال يصلح أن ُيعـاَقب أحٌد فيام يلزمـه فيه العقـوبة 
إال باجللد والسجن الذي جاء به القرآن، وأما تعذيب أحد بام سوى ذلك 

من العذاب فال يل وال جيوز«)2).
ي يف رضبه   خامًسا: إن حصل للمتهم أو السجني تلٌف بسبب التعدِّ
َأْرش  أو  قصاص،  أو  عقوبة،  من  يوجبه  بام  الضامن  ففيه  تعذيبه،   أو 

)تعويض(.
فإن مات حتت التعذيب، فال يلو من حالني:

1- أن يكون الرضب مرشوًعا يف مثل حاله، وحصل بالقدر املرشوع 
دون ظلم واعتداء، ففي هذه احلال يكون هدًرا ال ضامن فيه، وال يشء 

عىل من رضبه.
قال ابن قدامة: »وال نعلم بني أهل العلم خالًفا 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«)3).
؛ لكنه يف حكمه؛ ألنه رضٌب  وهذا الرضب وإن مل يكن يف حٍد رشعيِّ

)1) ينظر: النوادر والزيادات )467/14(، وتبرصة احلكام )151/2(.
)2) البيان والتحصيل )383/16(.

)3) املغني )504/12(.
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مرشوع ومأذون فيه، وما ترتب عىل املأذون فهو غري مضمون.
 2- أن يكون التعذيب غري مرشوع، أو كان مرشوًعا لكن حصل فيه 

اعتداء كاًم أو كيًفا، ففي هذه احلال يتحمل املعتدي الضامن:
أ- فإن كان فعله يقتل املتَّهم يقينًا أو غالًبا، لطبيعة الوسيلة، كاملنع من 
الطعام، أو العالج، أو الرضب باآلالت احلادة، أو كان املتهم ال يتمل هذا 
األذى لضعٍف، أو مرٍض، فإن اجلناية تكون من باب »القتل العمد« عند 
مجهور الفقهاء، ويكون احلق فيها ألهل امليت يف االختيار بني القصاص، 

أو الدية، أو العفو دون مقابل.
ب- وإن كان الفعُل ال يقتـل عـادًة، أو وقع عىل شـخٍص أو مكاٍن 
ال يموت منه اإلنسان غالًبا، فهذا من باب »القتل شبه العمد«، جتب فيه 

الدية امُلغلَّظة إال أن يعفو أهل القتيل.
ِشبُه  اخلطأ  قتيَل  إن  )أال  قال:  اهلل  رسول  َأنَّ  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن 
الَعمد: َقتيُل السوِط أو العصا، فيه مائٌة من اإلبل: منها أربعوَن يف بطوهنا 

أوالدها()1).
قال احلجاوي: »وإن أرسف يف التأديب بأن زاد فوق املعتاد، أو زاد 
عىل ما يصل به املقصود...: ضمن؛ ألنه غري مأذون يف ذلك رشًعا«)2).

)1) أخرجه أبو داود )195/4، برقم 4588(، والنسائي )41/8، برقم 4795(.
)2) كشاف القناع )349/13(.
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وقال الرسخيس: »وأما شـبه العمد: فهو ما تعمدت رضبه بالعصـا 
باعتبار  العمد  معنيني:  الفعل  فإن يف هذا  اليد،  أو  احلجر  أو  السوط  أو 

قصد الفاعل إىل الرضب.
التي  اآللة  ألن  القتل؛  إىل  منه  القصد  انعدام  باعتبار  اخلطأ  ومعنى 

استعملها آلة الرضب للتأديب دون القتل«)1).
يعتضد  مل  إذا  التعذيب  بسبب  املتهم  من  الصادر  االعرتاف  سادًسا: 

بأدلة أو قرائن: ال قيمة له رشًعا، وال يعتدُّ به.
ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  املكره:  يف  تعاىل  قال 
ڑ      ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  

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.
وما  والنسيان،  اخلطأ،  ُأمتي  عن  جتاوَز  قد  اهلل  )إنَّ  احلديث:  ويف 

اسُتكرهوا عليه()2).
وقـال عمر بن اخلطـاب: »ليـس الرجل أمينًا عىل نفسه: إذا َأجعَته، 

)1) املبسوط للرسخيس )64/26(.
. 2) سنن ابن ماجه )659/1، برقم 2043( عن أيب هريرة(



الجـزء الثانـي

163

أو أوَثقته، أو رضبته«)1).
أي: ال يؤمن أن يقر اإلنسان عىل نفسه بجرم مل يفعله بسبب اجلوع 

والرضب.
إىل  الوصول  ألجل  والتهديد  الرضب  مقام  بني  التفريق  من  بد  وال 
بجرم  ليقرَّ  ذلك  فعل  وبني  مرشوع،  فهذا  يقول،  فيام  والصدق  احلقيقة 
معني ال دليل عليه إال اعرتافه حتت اإلكراه، فهذا ال جيوز، وُيعد إقراره 

ال غًيا ال عربة به.
عىل أنه لو أدى االعتداء يف التعذيب إىل كشف أدلة وقرائن يف القضية، 

فال ُتردُّ هذه األدلة حلرمة الوسيلة املوصلة إليها.
جيوز حبس املتهم ملصلحة التحقيق، وينبغي أن يكون مكان  سابًعا: 
القدرة  حسب  كفايته،  وُيطعم  عليه،  ُينَفق  وأن  والئًقا،  مناسًبا  احلبس 

وامليسور.
روى البيهقي عن جعفر بن حممد، عن أبيه: أّن عليًّا  قال يف ابن 
ُملَجم)2) بعدما رضبه به: »أطِعموه، واسقوه، وأحسنوا َأَساره، فإن ِعشُت 
فأنا َويُل دمي، َأعفو إن شئُت، وإن ِشئُت اسَتَقدُت، وإن ِمتُّ َفقتلُتموه، 

)1) مصنف عبد الرزاق الصنعاين )411/6، برقم 11424( 
)2) هو عبد الرمحن بن ملجم اخلارجي قاتل عيل بن أيب طالب.
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فال مُتّثلوا«)1).
غري أنَّه ال جيوز توقيف أو سجن أقارب املتَّهم أو املجرم، لالعرتاف، 
اجلنائية شخصية،  املسؤولية  أنَّ  الرشيعة:  قواعد  فمن  نفسه؛  لتسليم  أو 
فال يسأل عن اجلرم إال فاعله وال يؤخذ امرؤ بجريرة غريه مهام كانت 

درجة القرابة بينهام.
قال تعاىل: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ یی ﴾ ]األنعام: 164[.

وجاءت أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تؤكد هذا املبدأ حيث يقول: )ال ُيؤَخُذ 
الرجُل بِجريرِة أبيه، وال بِجريرِة أخيه()2).

 وأخرًيا:
فإنَّه ال بد يف مجيع مراحل التحقيق أو التوقيف أو السجن للمتهم، من 
مراعاة احلفاظ عىل حقوقه وحقوق ذويه، وأن يكون ذلك بعلم القضاء 
حلرمات  انتهاك  أو  جتسٍس  دون  معتمد،  رسمي  بالٍغ  ووفق  وإرشافه، 

البيوت. 
 ولعل مما يعني عىل ذلك األخذ باللوائح واألنظمة املتعلقة باإلجراءات 
والسجن،  واالعتقال،  االهتام،  ألصول  التنظيمية  واللوائح  اجلزائية، 

)1) السنن الكربى للبيهقي )317/8، برقم 16759(.
)2) سنن النسائي )127/7، برقم 4127( عن مرسوق مرساًل. 
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ونحو ذلك)1)، واحلمد هلل رب العاملني)2).

املوحد-  العريب  )القانون  ينظر  املوحد،  العريب  للقانون  اإلجرائية  الكتب  ذلك  )1) ومن 
وتقييم(. دراسة 

)2) أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:

جزاكم اهلل خرًيا عىل هذه الفتوى املهمة واملحكمة، لدي تعقيب:
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 يل 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”(. 

1- حديث هشام عند مسلم من حقه التقديم يف الذكر، والرشح؛ ألنَّه عام جممل.
2- األثر عن مالك: ما معنى )وهبذه اخلنافس التي حتمل عىل بطوهنم( ؟ وملاذا مل يرض 

اإلليتني؟ اهلل الرضب عىل  رمحه 
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 آالًما كبرية، وقد ترتق اجللد.
ألن  عليهام،  االقتصار  عن  هني  فهو  األليتني:  عىل  الرضب  عن  مالك  اإلمام  هني  وأما 

كبري. هبام  والتأمل  اإلحساس 
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 مجيًعا”.
واهلل أعلم.

السؤال الثاين:
أسأل اهلل لكم السداد و حسن التبرص واسمحوا يل بأسئلة:

أقارب  سجن  أو  توقيف  جيوز  ال  أنَّه  عىل  ينص  املتهم  توقيف  حكم  يف  السابع  البند   -1
املتَّهم أو املجرم، لالعرتاف، أو لتسليم نفسه أليس يف إخفاء جمرم أو التواطؤ مع املتهم عىل 

تضليل القايض جرم ؟
2- أرجو بيان الفروق بني التوقيف -الذي أنكرتم فعله متاًما 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:

1- املقصود 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 )280/28(: “وكذلك كل من كتم ما جيب إظهاره من 
داللة واجبة ونحو ذلك يعاقب عىل ترك الواجب”.

2- والفرق بني التوقيف واحلبس للمصلحة يف الفقرات املشار إليها:
بالصالح والسرية احلسنة، ومل يكن عىل  الشخص معروفا  إذا كان  املنهي عنه:  فالتوقيف 
املتهم أي بينٌة رشعيٌة عىل ارتكابه ليشٍء من اجلرائم، فهنا ال يوقف، وإن كان يمكن سؤاله، 

واستدعاؤه للنظر يف حاله، لكن ال يوقف.
التحقيق،  وأما احلبس للمصلحة: فيكون ملجهول احلال وللمعروف باإلجرام الستكامل 

والتثبُّت 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.
“وأما عقوبة من عرف أن احلق عنده، وقد  قال ابن القيم يف الطرق احلكمية ص )92(: 
أو دين  بينهم أن من وجب عليه حق من عني  نزاع  العلامء، ال  جحده، فمتفق عليها بني 
-وهو قادر عىل أدائه- وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا عىل عقوبته بالرضب، 
ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف األربعة... ويف السنن عنه  أنه قال: )َمْطُل اْلَواِجِد ُيِلُّ 
ِعْرَضُه َوُعُقوَبَتُه(، والعقوبة ال تتص باحلبس، بل هي يف الرضب أظهر منها يف احلبس”.

واهلل أعلم.
السؤال الرابع:

جيوز  وهل  مثاًل؟  كالعاملة  التهمة،  وخطورة  نوع  باختالف  الرضب  شدة  تتلف  هل   
وغريه؟ ْبح  كالشَّ بالتعذيب،  خمتلفة  وسائل  استخدام 

جواب املكتب العلمي:
الضغط عىل املتهم ورضبه جائز بالضوابط التي بينتها الفتوى.

وبام أنَّ اجلرائم تتلف يف خطورهتا وشدهتا، لذا من املعقول أن يتلف 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 )رابًعا(. 
واهلل املوفق.
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الفتـــوى )66(

حكم من أُكره عىل االلتحاق بحملة التجنيد 

اإلجباري لجيش النظام السوري)))

)1) صدرت بتاريخ: اخلميس 20 حمّرم 1436هـ، املوافق 2014/11/13م.

السؤال:
يقوم النظام السوري بحملة جتنيد وَسْوق إجبارية يف مناطق 
سيطرته؛ لتعويض النقص احلاصل يف صفوفه، وهيدد بمعاقبة 
املتخلفني أو سجنهم، فهل جيوز االلتحاق هبذه احلملة إذا خيش 

الشخص عىل نفسه السجن أو التعذيب؟
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اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

أصبح  واألعراض  الدماء  يف  وإيغاله  السوري  النظام  إجرام  فإّن 
السعي إلسقاطه واجب  القايص والداين، وغدا  واضًحا ومعلوًما لدى 
الوقت الذي جيب عىل اجلميع اإلسهام فيه، وإنَّ إعاَنَتُه عىل قتل املسلمني 
بأي نوٍع من أنواع اإلعانة منكر عظيم، وُجرم كبري، ال ُيعذر فيه باإلكراه، 

وتفصيل ذلك فيام ييل:
 أوًل: ال شكَّ يف إجرام النظام السوري يف حق الشعب، وإرسافه يف 
ممارسة شتى أنواع التنكيل والتعذيب اجلسدي والنفيس، كام أنَّه ال شكَّ 
يف اجتامع أسباب عديدة لكفر هذا النظام وردته عن الدين، ومعاداته هلل 
ولرسوله؛ لذا فإنَّ مقاومته وجماهدته بكل وسيلة مرشوعٍة هي من اجلهاد 

يف سبيل اهلل.
ېئېئ  ۈئ  ۈئ       ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ  تعاىل:  قال 

ېئ   ىئ ىئ ىئ ی﴾ ]البقرة: 190[.
فهو  دمه  دون  ُقتِل  ومن  شهيد،  فهو  ماله  دون  ُقتِل  )من  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
ُقتِل دون أهله فهو شهيد(  ُقتِل دون دينه فهو شهيد، ومن  شهيد، ومن 

رواه أصحاب السنن)1).

  ،)1421 برقم   ،30/4( والرتمذي   ،)4772 برقم   ،246/4( داود  أبو  أخرجه   (1(
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السنوات  خالل  العديدة  والدراسات  الفتاوى  بذلك  وصدرت 
املاضية)1).

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

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[.
وقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )لن يزاَل املؤمُن يف ُفسحٍة من دينه ما مل ُيصب 

دًما حراًما()2).
زواِل  من  اهلل  عنَد  أعظُم  مؤمٍن  َلقتُل  بيده،  )والذي  نفيس  وقال: 

الدنيا()3).
وقال ابن عمر : »إِنَّ من َوَرَطاِت األمور التي ال خمرج ملن أوقع 

م احلرام بغري ِحلِّه«)4). نفسه فيها سفُك الدَّ

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

)1) ينظر كتاب )رشح ميثاق املقاومة( يف بيان أحكام اجلهاد يف سورية.
)2) أخرجه البخاري )2/9، برقم 6862( عن ابن عمر ريض اهلل عنهام.

)3) أخرجه النسائي )82/7، برقم 3988( عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
)4) أخرجه البخاري )2/9 برقم6863(.
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والدماء هي أول ما يقىض فيه يوم القيامة، كام يف احلديث: )أول ما 
ُيقىض بني الناس يف الدماء()1).

فكيف إذا كان سفك الدماء يف سبيل نظام كافر جمرم؟
عن عبد اهلل بن مسعود، عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )جييُء الرجُل آخًذا بيِد 
الرجِل فيقول: إنَّ هذا قتلني، فيقول اهلل له: مل قتلته؟ فيقول: لِتكوَن العزة 

ا ليست لفالن، َفَيبوُء بإثمه()2).  لفالن، فيقول: إهنَّ
كام أنَّ القتال يف صف الكفار ُيشى عىل صاحبه فيه من الكفر، قال 
ڤ﴾،  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعاىل: 

وقال: ﴿ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ﴾ ]هود: 113[)3). 

القتل والقتال، ال فرق يف  إباحة  به فحكمه حكمهم يف  التحق  ومن 
ذلك بني مسلم وغريه)4).

ثالًثا: من ُأكِره عىل اخلروج مع جيش النظام: فليس له طاعته يف قتل 

 . 1) أخرجه البخاري )2/9، برقم 6864( عن ابن مسعود(
)2) أخرجه النسائي )7/ 84، برقم 3997(.

)3) ينظر فتوى )هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟(، برقم )58(، وقد سبقت ص ) 49(.
برقم  قطاعاهتا(  بمختلف  األمنية  لألجهزة  املنتسبني  استهداف  )حكم  فتوى  ينظر   (4(
)25(، وقد سبقت ص ) 168( يف اجلزء األول، وفتوى )حكم العمليات التفجريية وَمن 

ُيقَتل فيها( برقم )16(، وقد سبقت ص )102 ( يف اجلزء األول.
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والتعذيب،  االعتقال  أو  القتل  نفسه  عىل  خيش  ولو  املسلمني  من  أحٍد 
فاإلكراه ليس عذًرا يبيح له قتل األنفس املعصومة.

فإن فعل ذلك فقد ارتكب جرًما عظياًم، واكتسب إثاًم كبرًيا.
يفعل  أن  له  يرخص  والزنا: ال  القتل  أكره عىل  »ولو  الكاساين:  قال 

أحدمها«)1).
وقال ابن العريب: »فال خالف بني األمة أنه إذا ُأكره عليه بالقـتل أنه 
البالء الذي  ال يل له أن يفدي نفسه بقتل غريه؛ ويلزمه أن يصرب عىل 

ينزل به«)2).
وقال العز بن عبد السالم: »فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصرب عىل 

القتل، ألن صربه عىل القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه«)3).
الفتنة  يف  القتال  عىل  املكره  كان  إذا  أنه  »واملقصود  تيمية:  ابن  وقال 
ليس له أن ُيقاتل؛ بل عليه إفساد سالحه، وأن يصرب حتى ُيقتل مظلوًما، 
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 

)1) بدائع الصنائع )181/7(.
)2) أحكام القرآن )160/3(.
)3) قواعد األحكام )93/1(.
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حضور صفهم ليقاتل املسلمني، وكام لو أكره رجل رجاًل عىل قتل مسلم 
معصوم، فإنه ال جيوز له قتله باتفاق املسلمني؛ وإن أكرهه بالقتل؛ فإنه 

ليس حفظ نفسه بقتل ذلك املعصوم أوىل من العكس«)1).
كام أنَّ وجود املكرهني يف جيش النظام ال يمنع من قتاله؛ فاإلكراه أمٌر 
خفٌي ال يمكن معه متييز املكره من غريه؛ واألصل معاملة الناس بام ظهر 

منهم.
نيته،  عىل  يبعث  فإنه  مكرًها:  معهم  أخرجوه  »ومن  تيمية:  ابن  قال 

ونحن علينا أن نقاتل العسكر مجيعه، إذ ال يتميز املكره من غريه«)2).
االحتياُط  لإلكراه:  ض  التعرُّ ظنه  عىل  يغلب  من  عىل  جيب  رابًعا: 
ْوق، أو املرور عىل احلواجز، ولو  لنفسه، بتجنب الوجود يف مناطق السَّ
مل جيد مناًصا إال باخلروج من املنطقة التي يعيش فيها: وجب عليه ذلك.

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ      ڍ  ڇ  ﴿ڇ  تعاىل:  قال 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک   ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ   ڳ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]النساء: 98-97[.
ٌة أو جرت عليه حمنٌة:  قال ابن بطال: »فالواجب عىل كل من أدركته ِذلَّ

)1) جمموع الفتاوى )539/28(.

)2) جمموع الفتاوى )535/28(.
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ة، وربام  ع اهلل عليه من األرض، فإن له يف ذلك ِخرَيَ أن يرج إىل ما وسَّ
كان الذي جرى عليه من املحنة سبًبا أراد اهلل به إخراجه من تلك البلدة 

ره له يف غريها«)1). خلرٍي قدَّ
جُينِّبهم  املسلمني، وأن  بلطفه ومنَّه وكرمه أن يمي شباب  نسأل اهلل 

الفتن، وهيدهيم لطريق الفوز والفالح.
واحلمد هلل رب العالني)2).

)1) رشح صحيح البخاري )91/2(.
)2) أسئلة عن الفتوى:

السؤال األول: 
جزاكم اهلل خرًيا عىل التفصيل، ولكن أرجو اإلجابة عىل سؤايل حتى ال جيد الشباب حرج 
أو يلتبس عليهم يشء. السؤال هو ماذا إن قبض عىل شاب وسيق إىل جيش النظام وأجرب 
الدم احلرام، هل  إهراق  أو مسايًرا هلم يف  نفسه هالًكا  املؤمنني ووجد  املسلمني  قتال  عىل 
جيوز إن استطاع أم هل جيب عليه أن يلتفت بسالحه إىل من يأمره بقتل املسلمني فيقتله؟ 

اإلفادة؟ أرجو 
جواب املكتب العلمي:

له أن يتخذ أي وسيلة تنجيه من هذا اإلكراه، حسب األيرس واملتاح له بام يغلب عىل ظنه 
ونحو  تفجريهم  أو  بقتلهم  العدو  يف  اإلثخان  أو  انشقاق،  أو  هروب،  من  اعتقاله،  عدم 

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 هبا: أنَّ 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 مطلًقا وإن زنى وإن 
بالذنب يذنبه، كالعجب  رسق، وهذا غري صحيح، بل إن املجاهد قد يرم أجر الشهادة 
التهاون  أو  الغنيمة،  من  الغلول  أو  اآلخرين،  عىل  االعتداء  أو  الصرب،  عدم  أو  بالنفس، 

ذلك. ونحو  بالذنوب، 
واهلل أعلم.

السؤال الثالث:
جزاكم اهلل خرًيا عىل هذه الفتوى التي جاء فيها » ولكن من كان مؤيًدا  للنظام يف خاصة 
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 
بامٍل أو سالح أو رأي، فال ينبغي التعّرض له، لكن جيب نصحه ورشح األمور له، وتبيني 

خطورة موقفه هذا عىل دينه، وحسابه عىل اهلل تعاىل«.
فإذا مل يستجب لنصحنا وأرص عىل رأيه هل جيوز لنا قطيعته خصوًصا إذا كان ذا قربى مثل 

العمة واجلد واألب؟
جواب املكتب العلمي:

هجُر العايص نوٌع ِمن التعامل والعالج الذي يسلكه املسلم عند احلاجة إليه، فمتى كان فيه 
مصلحة راجحة، وحصل بسببه تأثري عىل املهجور بأن يعود عن انحرافه، أو كان فيه محاية 
املناسب لتحقيق  بالقدر  التأثر بصاحب االنحراف فإّن اهلجر يكون مرشوًعا  للهاجر من 

الغرض منه، ومتى ال تتحّقق فيه املصلحة الراجحة فال ُيرشع استخدامه.
قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )206/28(: »وهذا اهلجر يتلف باختالف اهلاجرين= 
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ورجوع  وتأديبه،  املهجور  زجر  به  املقصود  فإن  وكثرهتم؛  وقلتهم  وضعفهم  قوهتم  =يف 
العامة عن مثل حاله. فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحًة بحيث يفيض هجُره إىل ضعف 
الرش،  يزيد  بل  بذلك،  يرتدع  املهجور وال غريه  الرش وخفيته كان مرشوًعا. وإن كان ال 
واهلاجُر ضعيٌف بحيث يكون مفسدُة ذلك راجحًة عىل مصلحته مل يرشع اهلجر، بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفَع من اهلجر، واهلجُر لبعض الناس أنفَع من التأليف، وهلذا كان 

 يتأّلف قوًما، وهيجر آخرين«. النبي 
وصلهم  فينبغي  النصيحة،  وحق  اإلسالم،  وحق  القرابة،  حق  هلم  األقارب  وهؤالء 
ِمن خمالفات يف بعض  فيه  يقعون  ما  بالنصح هلم، وجتنب  لقرابتهم وحقهم، واالستمرار 
العالقة  بقاء  من  يصل  فقد  معهم،  العالقة  قطع  هذا  يستلزم  وال  األماكن،  أو  املجالس 
والتناصح تأثر وتغيري حلاهلم مع الوقت، أو تقليل لتأثرهم بام حوهلم ِمن الرش، وإضعاف 

بالباطل. القتناعهم 
واهلل أعلم.
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الفتـــوى )67(

حكم عقد الُهدن واملصالحات

مع النظام السوري)))

)1) صدرت بتاريخ: األحد 29 صفر 1436هـ، املوافق 2014/12/21م.

السؤال:
مع  واملدن  املناطق  بعض  يف  تتم  التي  املصاحلات  حكم  ما 
ة ملا فيها  النظام؟ وهل ُتعدُّ هذه اهلدن واملصاحلات من قبيل الردِّ

من رىض بالنظام؟ أو إعانته؟
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اجلواب:
آله  نبيِّنا حممد، وعىل  والسالم عىل  والصالة  العاملني،  احلمد هلل رب 

وصحبه أمجعني، وبعد:
فإنَّ األصل يف اهلُدن مع العدو أهنا مرشوعٌة إذا وجدت احلاجة إليها، 
وحتققت املصلحة منها، وبام أن اهلُدن واملصاحلات مع »النظام السوري« 
تغـلب عليها املفاسـد، وتلُّـف املصالـح، مع تكرار الغـدر واخلـيانة، 
يف  هبا  ص  يرخَّ وإنام  والقدرة،  عة  السَّ حال  يف  عليها  اإلقداُم  جيوُز  فال 
حاالٍت خمصوصة إذا توفرت فيها الرشوط الرشعية، وتفصيل ذلك كام 

ييل:
ومن  العدو،  مع  املصاحلة  عىل  وُتطلق  كون،  السُّ لغة:  اهلُدنة  أوًل: 

مرادفاهتا: املعاهدة، واملوادعة.
القتـال، بِعوٍض  ويريد هبا الفقهاء: مصـاحلَة أهِل احلـرب عىل ترك 

أو بغري ِعوض.
ق  بالكتاب والسنة واإلمجاع، عند احلاجة هلا، وحتقُّ واهلدنة مرشوعة 

رشوطها.
﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ    تعــاىل:  قــال 
ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ     ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ ہ﴾ ]التوبة: 4[.
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پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقال: 
ٺ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ   

ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ﴾ ]التوبة: 7[.
وقد صالَح النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص كفاَر قريش يف »صلح احلديبية« عىل ترك القتال 

عرش سنوات، يأمُن الناس فيها عىل دمائهم وأمواهلم.
﴿ی ی  ی ی جئ حئ  وقال ابن حجر عن قوله تعاىل: 
مئ ىئيئ ﴾: »هذه اآلية دالة عىل مرشوعية املصاحلة مع املرشكني... ومعنى 
لإلسالم:  األحظ  كان  إذا  بام  مقيد  بالصلح  األمر  أن  اآلية  يف  الرشط 

املصاحلة«)1).
وُرجحان  إليها،  احلاجة  عند  اهلدنة  جواِز  عىل  العلامء  أمجَع  وقد 
جلواِز  دليٌل  األحاديِث  هذه  »ويف  النووي:  قال  عليها،  املرتتبة  املصلحة 

مصاحلِة الكفار، إذا كان فيها مصلحة، وهو جُممع عليه عند احلاجة«)2).
ويستوي يف ذلك أن تكوَن اهلدنة مع أهل الكتاب، أو املرشكني، فقد 

صالح النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص اليهوَد والنصارى، وصالَح مرشكي قريش والعرب.
ين عند احلاجِة إىل ذلك، والعجِز عن قتاهلم. كام جتوُز مهادنُة املرتدِّ

مة  قال ابن مودود املوصيل: »واملرتدون إذا َغلبوا عىل مدينٍة، وأهُل الذِّ

)1) فتح الباري )276/6(.
)2) رشح النووي عىل مسلم )143/12(.
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إذا نقضوا العهَد: كاملرشكني يف املوادعة«)1).
وقال الكاساين: »وجتوُز موادعة املرتدين إذا َغلبوا عىل داٍر من دور 
اإلسالم، وِخيف منهم، ومل ُتؤمن غاِئَلُتهم؛ ملا فيه من مصلحِة دفع الرش 

للحال«)2).
 ويستوي يف هذا احلكِم جهاُد الطَّلِب وجهاُد الدفع.

لِعزمه ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوِة األحزاِب عىل موادعة غطفان عىل ُثلث ثامر املدينة، 
فقد: )أرسل النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص إىل ُعيينة بن ِحصن الَفزاري، وهو يومئٍذ رأُس 
ثلَث  إن جعلُت لك  أرأيَت  َغَطفان، وهو مع أيب سفيان:  املرشكني من 

َثمَر األنصار َأترِجُع بمن معك من غطفان؟ وَتِذل بني األحزاب؟()3).
فع  وعىل هذا كاَن عمُل املسلمني يف عقد اهلُدن والصلح يف جهاد الدَّ
ملة بني صالح الدين  كلام كان ذلك يف مصلحتهم، ومن ذلك هدنة الرَّ
األيويب وملك اإلنجليز ريتشارد قلب األسد، وفيها: وضُع احلرب ثالث 
الساحلية،  البالد  بأيدهيم من  ما  هم عىل  ُيِقرَّ أن  سنني وستة أشهر، عىل 
وللمسلمني ما يقابلها من البالد اجلبلية، وما بينهام من املعامالت ُتقسم 

عىل املناصفة. ذكرها ابن كثري يف البداية والنهاية.

)1) االختيار)122/4(.
)2) بدائع الصنائع )109/7(.

)3) أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )367/5، برقم 9737(. 
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املؤمن  عبد  بن  يوسف  بن  يعقوب  والسلطان  الفرنجة  بني  واهلُدنة 
ملك الغرب بعد موقعة الزالّقة شامل قرطبة، وفيها: وضع احلرب مخس 

سنني، وغري ذلك كثري.
التي  املجرمة،  السوري  النظام  عصابات  معاملة  يف  األصُل  ثانًيا: 
القتاُل  ورسوله:  اهلل  وحتارب  والفساد،  بالبغِي  األرض  يف  تسعى 
ها، وُتصـان النفوُس واألعـراُض واألمـواُل  فـُع، حتى ينكـفَّ رشُّ والدَّ

من اعتـدائه وطغـيانه، قــال اهلل تعـاىل: ﴿ڭ ڭ  ۇ ۇ 
﴿ٱ ٻ  ]األنفال:39[، وقـال:  ۆ     ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ 
ڀ  ڀ  ڀ    پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ﴾ ]النساء:75[.
السوري  النظام  السابقِة إخالُل  السنواِت  ثبت من تكراِر جتربِة  وقد 
املجرم بمعظم رشوط اهلدن واملصاحلات املعقودة معه، مع َغدره بمعظم 
والتجسس،  اإلفساِد  حماولة  مع  واعتقااًل،  قتاًل،  وصاحله،  هادنه  من 
املعـنوية،  الروح  وإضـعاِف  واملجـاهدين،  النـاس  بني  رَشخ  وإحداِث 

أو استغالِل املصاحلاِت يف تركيز عدوانه عىل مناطق أخرى.
املنُع؛ لتخلِِّف املقصوِد منها يف  فاألصُل يف هذه اهلُدن واملصاحلات: 

الغالب.
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وعىل املجاهدين أن يستعينوا باهلل تعاىل عىل قتال العدو، وأن يتسلَّحوا 
يف  املرشكون  ه  حارَصَ فقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  بالنَّبي  يتأسوا  وأن  واملصابرة،  بالصرِب 
ِشعب أيب طالب، ومنعوا عنه الطعام وكلَّ أسباِب احلياة، فصرب وَثبت، 

حتى جعل اهلل له من أمره يرًسا.
يوم  عليهم،  األعداء  وتكالب  املسلمنِي  املرشكوَن  حارص  كذلك 
وكان   ،﴾ ک   ک   ک   ک      ڑ   ﴿ حتى  اخلندق، 

ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ    ﴿ بقوله:  اهلل  وصفه  عصيًبا  موقًفا 
والفرج، وكانت  بالنرص  اهلل  وصربوا حتى جاء  ثبتوا  ولكنهم  ڱ﴾ 

النتيجة كام قال تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ   ڇ  ڇڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ﴾.

لكن  السوري«،  »النظام  مع  التعامل  يف  األصُل  هو  سبق  ما  ثالًثا: 
ص يف حاالٍت خمصوصة لبعض املناطق املنكوبة يف عقِد هدنة معه  ُيرخَّ
قت املصلحُة املعتربة من ورائها، وتوفرت فيها الرشوط الرشعية،  إذا حتقَّ

وهي:
الرشط األول: وجود الرضر احلقيقي الذي ال يمكن دفعه أو الصرب 
عليه، بأن ُيشى عىل املجاهدين أو املدنيني من الفناء، أو من َعنٍَت 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«)1).

عن  العجِز  نحو  ملصلحٍة  الصلح-  -أي  كان  »وإن  القرايف:  وقال 
القتاِل مطلًقا أو يف الوقت احلارض، فيجوُز بِِعَوض أو بغري ِعَوض، عىل 

وفق الرأي السديد للمسلمني«)2).
واهلدنة جائزة ولو اشتملت عىل بعِض األرضار باملسلمني ما دامت 
املصلحة املرتتبة عىل ذلك أكرب، فقد َقبِل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف صلح احلديبية 
أن يكتب حممد بن عبد اهلل بداًل من حممد رسول اهلل، وأنَّ من آمن وأتى 
ه إليهم، ومن أتى قريًشا ممن كانوا مع  إليه دون إذن وليه من املرشكني ردَّ
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يردوه عليه، لكنه كان فتًحا ونرًصا للمسلمني بعد ذلك.
وقد ذكر املاوردي من حاالت جواز املهادنة مع دفع املال للعدو: »أن 
معه االصـطالم)3)،  أو وطء يافون  قتال  املسلمني يف  من  بطائفة  ياط 
فال بأس أن يبذلوا يف الدفع عن اصطالمهم ماال، يقنون به دماءهم، قد 
هم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عام اخلندق أن يصالح املرشكني عىل الثلث من ثامر 

املدينة«)4).
)1) األم للشافعي )199/4(.

)2) الذخرية )449/3(.
)3) أي الفناء.

)4) احلاوي الكبري )354/14(.
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لكنَّ دفع اخلطر عن بعض املدن أو املجاهدين جيب أال ُيزاَل بإرضاِر 
ُر اخلاُص  ل الرضَّ بقيِة املدن أو الفصائل املجاهدة، عماًل بقاعديت: )ُيتحمَّ

ر ال ُيزال بمثله(. ر العام(، و)الرضَّ لدفِع الرضَّ
 الرشط الثاين: أن تكوَن اهلدنة صادرًة عن أهِل الرأي واملشورة من 

العلامء وقادة املجاهدين؛ ألهنم ينوبون عن اإلمام حال عدم وجوده.
قال الشريازي: »ال جيوز عقُد اهلدنة إلقليٍم أو ِصْقٍع عظيم، إال لإلمام، 

َض إليه اإلماُم«)1). أو ملن َفوَّ
فال بدَّ من توافق أهل الرأي والشوكة يف تلك املنطقة.

إذ لو ُأعطي حقُّ اهلدنة لكل جمموعٍة، لكانت املفاسد عظيمة، كشقِّ 
صف املجاهدين، ومنِح العدّو قوة ملواجهة الذين مل هيادنوه، بل ربام كانت 

هذه املهادناُت األُحادية صورًة من صور إعانة العدو عىل املسلمني.
وعىل املجاهديَن -وعموِم الثواِر- احلذُر من هذه العصابة املجرمة، 
وعدم االنفراد بمثل هذه املصاحلات؛ حتى ال تكون وبااًل عليهم وعىل 

عموم املسلمني.
الرشط الثالث: أال يكون فيها رشط فاسد، كمخالفِة أصٍل رشعي، 
أو العودة عىل املجاهدين أو املسلمني برضر أعظم من املصلحة املتحققة 

من وراء الصلح.

)1) املهذب )322/3(.
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فاسٍد،  رشٍط  كل  عن  اهلدنِة  عقُد  َيُلو  »وأن  األنصاري:  زكريا  قال 
كسائِر الُعقوِد«)1).

وقال الدردير: »إن خال عقد املهادنة...عن رشط فاسد، فإن مل تل 
عنه: مل جتز«)2).

العلم،  وُتعرف صالحية هذه الرشوط أو فسادها بالرجوِع إىل أهل 
َحسب  آخر،  وقٍت  يف  جيوُز  ال  قد  وقٍت  يف  جيوز  فام  واملشورة؛  واخلربة 
الرضورة واألحوال؛ ألنَّ أمَر املصاحلات من باب السياسة الرشعية التي 

ُتبنى عىل جلِب املصالِح ودرء املفاسد.
غريه،  جيوز  ال  معلوم  هلا  حد  ال  »فاملوادعة  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
واألحوط  األحظ  يراه  ما  بحسب  اإلمام  رأي  إىل  راجع  ذلك  بل 

للمسلمني«)3).
 رابًعا: جيب عىل املجاهدين الوفاُء بالعهد ما وىفَّ به العدو، قال تعاىل: 
]التوبة:  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ   

.]7

وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  )إين ال َأِخيُس بالَعهِد()4).
)1) أسنى املطالب )224/4(.

)2) الرشح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي )206/2(.
)3) فتح الباري )282/6(. 

يف  حبان  ابن  وصححه   ، رافع  أيب  عن   )2758 برقم   ،387/4( داود  أبو  رواه   (4(
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العهـد،  أنقُض  ال  معـناه:  بالعهد(  أخيس  )ال  »قوله:  اخلطايب:  قال 
مع  ُيرعى  كام  الكافر،  مع  ُيرَعى  العقد  أن  الفقه:  من  وفيه  ُأفسده،  وال 
تؤمنه  أن  فقد وجب عليك  أمان  إذا عقد لك عقد  الكافر  وأن  املسلم، 

وأن ال تغتاله يف دم وال مال وال منفعة«)1). 
مرًة  عقدها  يلزمهم  وال  منها،  ِحلٍّ  يف  فهم  اهلدنَة  العدو  نقَض  فإذا 

أخرى إال إن شاؤوا ذلك.
إليهم  العهد  فُينبُذ  العدو:  من  وأماراهتا  اخليانة  بوادر  ظهرت  وإن 

ڻ  ڻ  ڻ  ں      ں  ﴿ڱ  تعاىل:  قال  كام  بإبطاله  ويعلمهم 
ڻ     ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]األنفال: 58[.

يقول: )َمن   قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وعن عمرو بن عَبسة 
كـان َبينَه وبني قوٍم عهٌد فال َيُشـّد عقدًة وال َيُلـها حتى َينقيض َأَمـُدها 

أو َينبَِذ إليهم عىل َسواء()2).
قال القرايف: »َفإِن استشعر خيانة فله نبذ العهد قبل املدة«)3).

ة  دَّ اهلـدن واملصـاحلات مع األعـداء ال تدخـل يف باب الـرِّ خامًسا: 
أو مواالة الكفار؛ ولذا ال جيوز وصف املهادنني مع النظام السوري بأهنم 

صحيحه )233/11، برقم 4877(.
)1) معامل السنن )317/2(.

)2) أخرجه أبو داود )83/3، برقم 2759(، وأمحد )181/32، برقم 19436(.
)3) الذخرية )449/3(.
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ُمرتدون.
فقد هادَن النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص مرشكي مكة، وهادن اليهود يف املدينة وخيرب، كام 
هادَن النصارى، وكان أثناء ذلك يعاملهم يف شتى األمور الدنيوية حسب 
ما تقتضيه مصالح املسلمني، ومل يؤدِّ ذلك إىل مواالهتم أو موافقتهم عىل 

دينهم، بل بقيت العداوة بينهم، حتى قاتلهم، وفتح بلداهنم.
قال ابن العريب:«صالح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 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)1).
للرشوط  خمالفة  كانت  أو  حمرم،  أمٍر  عىل  اهلدنة  اشتملت  لو  وحتى 
الرشعية، أو تسببت بتقوية النظام عىل بقية املجاهدين، فقد يأثم أصحاهبا 
ُيعدُّ من  إن مل يكونوا مضطرين لذلك، لكن ال تكون ردة وكفًرا كام ال 

املواالة للكفار القبوُل برعاية دوهلم أو منظامهتم هلا.
وأخرًيا: 

املستقبلية،  وآثارها  وُخدعها،  املفاوضاِت  مزالِق  إىل  التَّنبُّه  من  البد 
لتقوية  للهدن  النظام  استغالل  أو  الوسطاء،  أو  النظام  طرف  من  سواء 
مع  املسلمني،  صف  تفريِق  أو  الوقت،  بكسب  نفسه  إنقاذ  أو  موقفه، 

)1) أحكام القرآن البن العريب )2/ 427(، وتفسري القرطبي )40/8(.
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اختياِر الشخصيات املناسبة من أهل اخلربة والدراية هبذه األمور.
واهلل تعاىل أعلم.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وسلم)1).=

)1) أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

 ذكرتم يف الفتوى أن اهلدنة قد يكون فيها إعانة للنظام عىل املجاهدين، لكن هذا يتناقض 
إعانة  أن  الردة، مع  باب  النظام ال تدخل يف  اهلدنة مع  أن  الفتوى  آخر  ما ذكرمتوه يف  مع 

له وكفر؟ الكافر هي مواالة 
جواب املكتب العلمي:

ليـس كل هدنة يسـتفيد منها النظام تكـون إعانة له، فقد حتصـل هذه اإلعانة دون قصـد 
أو تعمد، وحينئٍذ ال تدخل يف باب املواالة.

ثم إنه لو ُقصد هبذه اهلدنة مساعدة النظام عىل بقية املجاهدين: فإهنا ال تكون كفًرا بإطالق، 
مع القول بحرمتها، وعظم جرمها، بل هناك تفصيل يف املسألة، وتراجع فتوانا )هل مواالة 

الكفار كفر بإطالق؟( برقم )58(، وص )49(.
باإلضافة إىل أن احلكم بالكفر عىل امُلعني 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:
الفاسدة؟ فصلح احلديبية فيه رشوط  أمثلة للرشوط   جزاكم اهلل خرًيا، هل تتكرمون بذكر 
ظاهرها الرضر كتسليم املسلمني للكفار من جاءهم مسلاًم، وما حدث مع الصحايب أيب بصري!.

جواب املكتب العلمي:
، أو العودة=  وِط الفاسدِة يف اهلدنِة بقولنا يف الفتوى: »كمخالفِة أصٍل رشعيٍّ أرشنا إىل الرشُّ
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=عىل املجاهدين أو املسلمني برضر أعظم ِمن املصلحة املتحققة ِمن وراء الصلح«.. وهذا 
يدّل عىل ضابطني يف اعتبار هذه الرشوط:

بالدنا  يف  املحرمات  بعض  كإظهار  الرشعية،  واألصوَل  األدلَة  تالَف  ال  أن  األول: 
وإشاعتها.

لِح واهلدنِة مصلحٌة أعظُم ِمن املفسدة املرتتبة عليه، وأعظم ِمن  الثاين: أْن يرتتَب عىل الصُّ
املفسدة املرتتبة عىل عدم إبراِمه.

وقد ذكر الفقهاُء أمثلًة عديدًة للرّشوط الفاسدة يف عقود الّصلِح واملهادنة، وهي ترجع إىل 
أحد الضابَطني السابقني، ويمكن أن نذكر ِمن األمثلة املتعلقة بواقعنا:

اشرتاط تسليم املطلوبات للنظام ِمن املسلامت، وتسليم املنشقني عن النّظام، وتسليم الثوار 
جلميع أسلحتهم...

أو عدم  الرشوط،  اعتبار بعض  قد يتلفون يف جواز  الفقهاء  أّن  إىل  هنا  أْن نشري  ويمكن 
اعتبارها بحسب ما يظهر هلم ِمن األدلة، أو األحوال، وأًيا ما كان الراجح يف هذه املسألة 

واملفاسد. املصالح  وتقدير  املذكورة،  الضوابط  اعتبار  إىل  راجعٌة  فهي 
وهبذا اإلطار يمكن فهُم ما جرى يف صلح احلديبية الذي تضّمن رشوًطا يظهر منها يشٌء 
ِمن الرضِر باملسلمني كام ورد يف السؤال، ولكن لـاّم علم رسوُل اهلل  أّن ما يرتتب عليها 
ِمن مصالَح أعظُم بكثرٍي ِمن هذه األرضار قبلها، وقد ظهر مصداُق ذلك فيام بعُد، وساّمه اهللُ 
فتًحا مبينًا، وأشار إىل بعض ما يرتتب عليه من املصالح ِمن النرص العزيز، ونزول السكينة 

يف قلوب املؤمنني، وزيادة إيامهنم...
مصاحلة  أنَّ  »ومنها:  احلديبية:  صلح  فوائد  يف   )272/3( املعاد  زاد  يف  القيم  ابن  قال   
الراجحة، ودفِع ما هو رشٌّ  املسلمني جائزٌة؛ للمصلحِة  فيه َضيٌم عىل  ما  ببعض  املرشكني 
منه، ففيه دفُع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها. ومنها: جواز صلح الكفار عىل رد من جاء 
منهم إىل املسلمني، وأال يرد من ذهب من املسلمني إليهم، هذا يف غري النساء، وأما النساء 

الكفار..«. إىل  اشرتاط ردهن  فال جيوز 
واهلل أعلم.
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الفتـــوى )68(

أحكام القتل الخطأ يف العمليات 

الجهادية)))

)1) صدرت بتاريخ: الثالثاء 21 ربيع اآلخر 1436هـ، املوافق 2015/2/10م.

السؤال:
التي  األخطاء  بعض  تقع  واالقتحامات  املعارك  بعض  يف 
عىل  يرتّتب  فامذا  د،  تعمُّ دون  مدنيني  أو  جماهدين  لقتِل  تؤّدي 

هذا القتل؟
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اجلواب:
احلمُد هللِ، والّصالُة والّسالُم عىل رسوِل اهلل، وبعُد:

ويقع  النقُص،  يعرتيه  البرشية:  األعامل  ِمن  كغريه  اجلهاديُّ  العمُل 
فيه اخلطُأ، وقد ينجم عن ذلك قتٌل لبعض املجاهدين، أو املدنيني دون 
قصـٍد، فام وقع ِمن ذلك فهـو ِمن قبيل »القتل اخلطأ« الذي ال إثَم فيه، 

ية، وتفصيُل ذلك كام ييل: وال ِقصاَص، لكن جتب فيه الكّفارُة والدِّ
املجني  لقتل  ٌد  تقصُّ وال  ٌد  تعمُّ فيه  ليس  الذي  هو  اخلطأ  القتُل  أوًل: 

عليه.
الفعل، واخلطُأ  اخلطُأ يف  أمران:  القتل اخلطأ عديدٌة، جيمُعها  وصوُر 

يف الَقصد.
تنظيِفه،  أثناَء  الّسالح  ِمن  صاص  الرَّ انفالُت  الفعل:  يف  اخلطأ  فِمن 
غري  الوقت  يف  العبوات  وتفجرُي  املجاهدين،  أحَد  وإصابُته  صيانتِه  أو 
املناسب بحيُث تؤّدي ملقتل َمن يكون قريًبا منها ِمن املجاهدين، وانحراُف 

القذائف وسقوُطها عىل بعض املدنيني.
عليه  فريمَي  األعداء،  ِمن  شخًصا  يظنَّ  أْن  الَقصد:  يف  اخلطأ  وِمن 
نحو  سالَحه  صّوب  َمن  وكذا  املجاهدين،  ِمن  أّنه   َ يتبنيَّ ثم  الّرصاَص، 

العدوِّ فأخطأ اهلدَف، وأصاب أحَد املجاهدين، أو املدنيني.
: »كلُّ ما وقع ِمن فاعله ِمن غري قصٍد وال إرادٍة: فهو  قال ابُن عبد الرَبِّ
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ُجِل يرمي َغَرًضا ]هدًفا[ فيصيُب  خطٌأ، ووجوُه اخلطأ كثريٌة جًدا... كالرَّ
إنساًنا، أو يرمي املرشكني بَمنَْجنيق وغرِيه فيصيُب مسلاًم«)1).

ذلك  عىل  ويدلُّ  القاتل،  عىل  ِقصاَص  وال  فيه،  إثَم  ال  اخلطُأ  والقتل 
قوُله تعاىل: ﴿ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ﴾ ]البقرة: 286[.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )إّن اهلل جتاوَز عن ُأمتي اخلَطَأ، والنسياَن، وما اسُتكرهوا 
عليه()2).

قال ابُن تيمية: »أما القاتِل خطًأ: فال ُيؤَخذ منه َقصاص؛ ال يف الدنيا، 
وال يف اآلخرة«)3).

يُة.  ثانًيا: يرتّتُب عىل القتِل اخلطأ أمران: الكّفارُة، والدِّ
ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ٱ  تعاىل:  اهلل  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
ڎ   ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ک  ک   ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

)1) الكايف )1106/2(.
. 2) أخرجه ابن ماجه )659/1، برقم 2043( عن أيب هريرة(

)3) جمموع الفتاوى )140/34(.
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ک﴾ ]النساء:92[.
فالكّفارُة: واجبٌة عىل القاتل، وهي ِعتُق رقبٍة مؤمنٍة، فإْن مل جيد صام 

شهرين متتابعني، كام يف اآلية.
الِفطَر، فإْن قطعه لغري عذٍر  وال يقطع صوَم الشهرين إال لعذٍر جُييز 

استأنف ِمن جديٍد.
وعند العجز عن الّصياِم فإّنه ال ينتقل إىل اإلطعاِم، بل يبقى الّصياُم 
يف ذّمِة القاتِل، متى استطاعه وجب عليه عند مجهور الفقهاء، وإن كان 

عجُزه دائاًم سقط عنه الّصوُم، ومل يلزمه يشٌء.
يُة: فهي واجبُة يف قتِل اخلطأ عىل عاِقلة القاتل، وهم عصبته،  وأما الدِّ
كور ِمن جهة األب: اإلخوة وبنوهم، واألعامم وبنوهم،  أي: أقارُبه الذُّ
وأعامم األب وبنوهم، وأعامم اجلد وبنوهم، سواء كانوا وارثني، أم غري 

وارثني.
قال ابن املنذر: »ثبتت األخبار عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أّنه قىض بدية اخلطأ 

عىل العاقلة، وأمجع أهُل العلم عىل القول به«)1).
فيتحّمل  والغنى،  القرابِة  حسب  العاقلة  عىل  يَة  الدِّ القايض  م  وُيقسِّ

األقرُب واألغنى أكثَر ِمن غريمها.
وديُة  تكثر،  اخلطأ  جنايات  أّن  ذلك:  يف  »واملعنى  قدامة:  ابُن  قال 

)1) اإلرشاف )5/8(.
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احلكمُة  فاقتضت  به،  مالِه جُيحف  اجلاين يف  فإجياهبا عىل  كثريٌة،  اآلدميِّ 
إجياهَبا عىل العاقلِة، عىل سبيل املواساِة للقاتل، واإلعانِة له، تفيًفا عنه؛ 

إذ كان معذوًرا يف فعِله، وينفرد هو بالكّفارة«)1).
ومقداُر دية اخلطأ: مئٌة ِمن اإلبل، تؤدَّى إىل ورثة املقتول، ُتدفع مؤجلًة 
: »وقد أمجع أهُل العلم عىل أنَّ الّديَة تؤخذ  يف ثالِث سننَي، قال الرّتمذيُّ

يف ثالِث سننَي، يف كلِّ سنٍة ثلُث الّديِة«)2).
وقال ابُن قدامة: »وال خالَف بينهم يف أهّنا مؤّجلٌة يف ثالِث سنني؛ فإّن 
عمَر وعليًّا ريض اهلل عنهام جعال ديَة اخلطأ عىل العاقلِة يف ثالث سنني، 

وال نعرف هلم ِمن الّصحابة خمالًفا، فاّتبعهم عىل ذلك أهُل العلم«)3).
وُينظر فتوى: ما احلكُم فيام لو قَتل املجاهُد أخاه خطًأ ؟)4)

بحيث  الّدية،  دفِع  فيشرتكون يف  اخلطأ مجاعٌة:  القتِل  وإذا اشرتك يف 
منهم،  واحٍد  كلِّ  عىل  كاملًة  فتجب  الكّفارُة  وأّما  مجيًعا،  عليهم  ُتقسم 

فيصوم شهرين متتابعني.
كفارٌة،  لزمْته  الكّفارَة  يوجب  قتٍل  يف  شارك  »وَمن  قدامة:  ابُن  قال 

)1) املغني )21/12(.
)2) سنن الرتمذي )11/4(.

)3) املغني )21/12(.
)4) اجلزء األول الفتوى )42( صفحة )276(.
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ويلزم كلَّ واحٍد ِمن رشكائه كفارٌة، هذا قوُل أكثر أهل العلم«)1).
الّدية؛  ل  حتمُّ يف  العاقلة  َمقام  اجلهادية  والفصائُل  الكتيبُة  تقوم  ثالًثا: 
وذلك ألّن املعنى الذي ِمن أجله ُجعلت الّديُة عىل العاقلة هو »الّتنارص« 
املوجود بني أفراد القبيلة، أو العائلة الواحدة، وهذا املعنى متحّقٌق يف هذه 

الفصائل والكتائب.
فكلُّ مجاعٍة يربط بينهم تنظيٌم واحٌد بحيُث يكونون ممّن ينرُص بعُضهم 
وأهَل  الواحدة،  احلرفِة  أهَل  يشمل  وهذا  العاقلة،  حكُم  فلهم  بعًضا، 

التنظيِم واحلزب الواحد.
يـوان -وهـم اجليـُش،  وقـد نـصَّ بعـُض الفقـهاء عىل أّن أهـِل الدِّ
يوان- يتحّمل بعُضهم ديَة بعٍض. أو العسكر الذين ُكتبت أسامؤهم يف الدِّ
ولذلك  الّتنارِص،  عىل  مبنيٌّ  الّتعاقَل  أنَّ  املسألِة  »ونكتُة  القرايف:  قال 
اختّص العاقلة العصبَة)2)، وسقطت عن النّساء والّصبيان واملجانني بعدم 
النُّرصِة  مع  الّدية[  ]أي  الَعقُل  دار  فقد  فيهم،  القرابِة  مع وجود  النُّرصِة 

وجوًدا وعدًما«)3).
أهِل  بني  يكون  ما  منها  أسباٌب،  الّتنارِص  »وهلذا   : الرّسخيسُّ وقال 

)1) املغني )226/12(.
)2) أي األقارب الذكور من جهة األب.

)3) الذخرية )393/12(.
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وأهل  العشائِر،  بني  يكون  ما  ومنها  الّديوان،  يف  باجتامعهم  الّديواِن 
الـَمحاّل، وأهِل احِلَرِف«)1).

قال ابُن تيمية: »فلاّم وضع عمُر الّديواَن كان معلوًما أنَّ ُجنَد كلِّ مدينٍة 
ينرص بعُضه بعًضا، وُيعني بعُضه بعًضا، وإْن مل يكونوا أقارَب، فكانوا هم 

العاقلَة، وهذا أصحُّ القولني«)2).
السادسة  دورته  يف  الدويل«  اإلسالمي  الفقه  »جممع  قرار  يف  وجاء 
عرشة املنعقدة بديب سنة 1426هـ، املوافق 2005م: »العاقلُة هي اجلهُة 
التي تتحّمُل دفَع الّديِة عن اجلاين يف غري القتِل الَعمِد دون أْن يكون هلا 
حقُّ الّرجوِع عىل اجلاين بام أّدته، وهي العصبُة يف أصل ترشيِعها، وأهُل 

ديوانه الذين بينهم النُّرصة والّتضامن«.
رابًعا: إذا َقتل املجاهدون رجاًل يف صفِّ قتال األعداء املحاربني، ثم 
تبنيَّ أنه ِمن املجاهدين أو املدنيني، ففي وجوب الّدية والكّفارة خالٌف 

بني العلامء.
واألقرُب يف هذه املسألة الّتفصيُل:

1- إْن كان معذوًرا يف وجوِده يف صفِّ األعداء ككونه أسرًيا مثاًل، 
هم لبعض الرّتتيبات العسكرية، ففي هذه احلال يتوّجُب  أو دخل إىل صفِّ

)1) املبسوط )66/26(.
)2) جمموع الفتاوى )256/19(.
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دفُع الّديِة إىل أهِله، وجتُب الكّفارُة عىل القاتل.
2- وأّما إْن كان غرَي معذوٍر يف وجوِده بينهم: فال ضامَن له، وتسقُط 
الّديُة والكّفارُة؛ ألنه هو الذي أهدر نْفَسه، وعّرضها للّتلِف حيُث صار 

يف صّف األعداء.
قال ابُن تيمية: »َفَأّما اّلذي َيِقُف يِف َصفِّ ِقتاهِلم باختياِره: فال ُيْضَمُن 

بِحاٍل«)1).
وإذا ترّتس ]َتسرّت واحتمى[ األعداُء باملسلمني، أو اضُطرَّ املجاهدون 
ففي  املجاهدين،  بفعل  قتىل  املسلمني  بعُض  فوقع  األعداِء،  الستهداف 
وجوب الّديِة والكفارِة خالٌف بني العلامء، واألحوُط: أداُء الكتيبِة الّديَة 
إىل أهِله، إْن كانت قادرًة عىل ذلك، أو إعانُتهم بام فيه تعويٌض هلم، مع 
إْن كان معـروًفا، فإْن مل يكـن معـروًفا:  القاتِل شـهرين متتابعني  صوِم 

فال كفارَة عىل أحٍد.
يف  الرشعية  الضوابط  يراعي  الذي  القاتل  حق  يف  التفصيل  وهذا 
جهاده، أما من كان مفرًطا هبا فتجب عليه الكفارة والدية لتفريطه، وربام 

أثم كذلك.
خامًسا: إذا حصل قتٌل خطأ ألحِد املجاهدين خالَل املعركة، ومل ُيعَلم 
قاتُله عىل وجه التَّعينِي، فتكون ديُته ِمن بيت مال املسلمني، وتقوم الكتيبُة 

)1) نقله عنه املرداوي يف اإلنصاف )447/9(.
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يف هذه احلال َمقاَم بيت املال، وال جتب فيه الكّفارُة؛ جلهالة القاتل.
اليامِن   قال: )اختلفت سيوُف املسلمني عىل  لبيد  فعن حممود بن 
أيب حذيفَة يوَم أحٍد، وال يعرفونه: فقتلوه، فأراد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أْن َيِدَيه 
]يدفع ديته[، فتصّدق حذيفُة بديتِه عىل املسلمني()1)، وألنَّ األصَل يف دم 

املسلم أال يذهب هدًرا.
وكذلك لو حصل نزاٌع بني كتيبتني أو قبيلتني أو طائفتني، ونتج عنه 
قتُل رجٍل ال ُيعرف َمن قتله: فيجب عىل الطائفة الثانية املناِزعة لطائفته 
دفُع الّديِة ألهله، وإن كان القتيُل ِمن غري الفريقني املتنازعني: فيتحمل 

كال الطرفني ديَته.
قال اإلمام مالك يف مجاعٍة ِمن النّاس، اقتتلوا فانَكشفوا، وبينهم قتيٌل 
أو َجريٌح، ال ُيدرى َمن فعل ذلك به: »إنَّ أحسَن ما ُسمع يف ذلك، أنَّ 
عليه الَعقَل، وأنَّ عقَله عىل القوم الذين نازعوه، وإْن كان اجلريُح أو القتيُل 

ِمن غري الفريقني: فَعقُله عىل الفريقني مجيًعا«)2).
ز منه،  سادًسا: إذا كان القتُل اخلطأ نتيجَة فعٍل ال يمكن للقاتِل التحرُّ
الّتقصري ِمن  وكان املقتوُل متسّبًبا فيام حصل له، وال وجوَد للّتفريط أو 

القاتل: فال ضامَن وال كّفارة.

)1) أخرجه أمحد )46/39، برقم 23639(.
)2) املوطأ )868/2(.
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وِمن ذلك: أْن يعرتض املقتوُل خطَّ النّاِر بشكٍل مفاجٍئ ال ُيمكُن معه 
دوَن  لَدفِعه  طريقَة  وال  فجأًة،  عليه  هَيُجَم  أْن  أو  عنه،  يرتَز  أْن  للّرامي 
القتِل، فيقتَله دفاًعا عن نفِسه، ففي هذه احلال ال ضامَن عىل القاتل؛ ألّن 

ط يف نفِسه، وعّرضها للخطر. املقتوَل هو َمن فرَّ
والقاعدُة الفقهيُة: أّن )ما ال يمكن الّتحّرُز منه: ال ضامَن فيه()1).

ومما قّرره جممع الفقه اإلسالمي يف مؤمتره الثامن املنعقد يف )بروناي 
دار السالم( سنة 1414هـ املوافق 1993م ما ييل: »احلوادُث التي تنتج 
الرشيعة  يف  املقّررة  اجلنايات  أحكاُم  عليها  ُتطّبق  املركبات  تسيري  عن 

اإلسالمية، ..... وال ُيعفى ِمن املسؤولية إال يف احلاالت التالية:
ر عليه  1- إذا كان احلادُث نتيجًة لقّوٍة قاهرٍة ال يستطيع دفَعها، وتعذَّ

االحرتاُز منها، وهي كلُّ أمٍر عارٍض خارٍج عن تدّخل اإلنسان.
2- إذا كان بسبب فعِل املترّضِر املؤّثِر تأثرًيا قوًيا يف إحداث النّتيجة.

الغرُي  فيتحمُل  يه،  تعدِّ أو  الغري  خطأِ  بسبب  احلادُث  كان  إذا   -3
املسؤوليَة«.

سابًعا: إذا كان القتُل ناجًتا عن ترّصٍف خاطٍئ ِمن املجاهد أّدى إىل قتِل 
هداء إْن شاء اهلل، لكْن ليس ألهِله ديٌة، ال ِمن  نفِسه، فهو شهيٌد، وله أجُر الشُّ

بيت ماِل املسلمني، وال ِمن غريه.

)1) ينظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر )325/3(.
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قتَل  أراد  خيرَب  غزوة  يف    األكوع  بن  عامر  أّن  الّصحيحني:  ففي 
، فارتدَّ السيُف إليه، فقتَل نفَسه، فقال بعُض النّاس: حبط عمُله؛  هيوديٍّ
ألنه قتل نفَسه، فقال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص: )كذَب َمن قاَله، إِنَّ لُه أَلجَريِن -ومَجَع 

بنَي إِصبعيِه- إّنُه جَلاهٌد جماهٌد()1).
نفَسه خًطا  إذا قتـل  البخـاريُّ يف صحـيِحه: »باٌب  وقد بّوب علـيه 

فال ديَة له«)2).
وقال ابُن امللّقن: »مل يوجب الشارُع لعامٍر ديًة عىل عاقلٍة، وال غرِيها، 
شهد  بل  البيان،  إىل  فيه  ُيتاج  مكاٌن  ألنه  لبّينه؛  يشٌء  عليها  وجب  ولو 
بدليل  يشٌء؛  نفِسه  عىل  للمرء  جيب  أْن  ممتنٌع  والنظُر  أجرين،  له  بأّن  له 

األطراِف، وكذا النفس«)3).
املجاهُد  هذا  هلا  ينتسب  التي  الكتيبُة  تقوم  أْن  يمنُع  ال  هذا  ولكن 
بمساعدة عائلته؛ تفيًفا عنهم، وجرًبا ملصاهبم، وعماًل بام قّررته الرشيعة 
فون الناس،  ل بذوي املجاهدين والّشهداء حتى ال ُيرتكوا يتكفَّ ِمن الّتكفُّ

ويكون ذلك صيانًة هلم، وإعانًة عىل مواصلة طريق اجلهاد.
وأن  الرأي،  وحسن  احلكمة  املجاهدين  يلهم  أن  -تعاىل-  اهلل  نسأل 
)1) أخرجه البخاري )131/5، برقم 4195(، ومسلم )1427/3، برقم 1802( من 

 . حديث سلمة بن األكوع
)2) صحيح البخاري )7/9(.

)3) التوضيح )375/31(.
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يرحم الشهداء.
واحلمد هلل رب العاملني)1).

)1) أسئلة عن الفتوى:                                                                                                             =
= السؤال األول:

القذائف  )وانحراُف  أعاله  بذكره  تفضلتم  ما  عىل  تعقيبًا  اآلتية  احلالة  توضيح  أرجو 
املدنيني(: بعض  عىل  وسقوُطها 

الرامي هيدف  إنام  أهداف واضحة،  القذائف أصاًل غري موجه عىل  كان رمي هذه  إذا  أ- 
عليها. ويسيطر  العدو  يتلها  مستضعفة  مناطق  عىل  العشوائي  للرمي 

ب- إذا كان الرامي يعلم أن نوعية السالح املستخدم غري دقيق أصاًل، ويعلم يقينًا أن نسبة 
من قذائف ستسقط عىل املدنيني.

ولكم جزيل الشكر.
جواب املكتب العلمي:

إذا كان العدو خمتلًطا باملدنيني ِمن املسلمني وغريهم ممن ال عالقَة هلم بالقتال وتأييد النظام 
ذلك،  منُع  الواجب  بل  الّدقيقة،  غري  واألسلحة  العشوائي،  بالرمي  استهداُفه  جيوز  فال 
واإلمساك عن رمي تلك القذائف، فإذا وقع ذلك، وترّتب عليه قتٌل أو إرضاٌر باألبرياء 
فإنه ُيعّزر َمن بارش فعل ذلك، أو أصدر األوامر، مع ما يرتتب عىل ذلك القتل اخلطأ من 
إصابة  إىل  يفيض  قد  ألنه  األحوال؛  هذه  مثل  يف  االستهداف  من  فاملنُع  والدية.  الكفارة 
الصّفني، واشتعال  التحام  إذا كان يف حال  إال  تبًعا  لو كان  املدنيني، وذلك ال جيوز حتى 
العـدو حينئذ،  للمجاهدين رمي  فيسوغ  املجاهدين،  ِمن هجومهم عىل  القتال، واخلوف 

املدنيني من غري قصد. ولو أفىض إىل إصابة بعض 
وأّما إن كان العـدو خمتـلًطا، أو مترتًسا باملؤيدين له ِمن الشـبيحة ِمن النصريية ونحوهـم 
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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 قتلت باخلطأ 7 أشخاص وكانوا مقبلني عيّل يف احلّد، وأنا كنت أحرس املنطقة وهم 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.
كام أنَّ إطالق النار هبذه الكثافة واإلصابة يف مقتل هلذا العدد الكبري قبل تبنّي حاهلم يدّل عىل 
التفريط واالستهتار بالّدماء 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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الفتـــوى )69(

أحكـام حـد الحـرابـة

وضوابط تطبيقه)))

)1) صدرت بتاريخ: السبت 8 مجادى اآلخر 1436هـ، املوافق 2015/3/28م.

السؤال:
ما هو حدُّ احلرابة؟ وما الرّشوُط التي جيب توّفُرها يف الفرد 
يف  مفسدٌة  وإهنا  حماِربٌة،  إهنا  عنها:  ُيقال  حتى  املجموعة  أو 
األرِض؟ وَمن يقوم بتطبيق عقوبة احلرابة؟ وجزاكم اهلل خرًيا. 
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اجلواب:
احلمُد هللِ، والّصالُة والّسالُم عىل رسوِل اهلل، وبعُد:

التي  اجلرائِم  وأعظِم  املعايص،  وأخطِر  الّذنوِب،  كبائِر  ِمن  فاحلرابُة 
هتّدُد حياَة النّاس وأمنَهم، ولذلك قررت الرّشيعُة فيها أشدَّ العقوباِت، 

َوفَق ضوابَط ورشوٍط قّررها العلامُء، وتفصيُل ذلك فيام ييل:
أوًل: احِلرابُة -وُتسّمى قطَع الطريِق- هي: التعّرُض للنّاِس بالّسالِح 
إلخافتِهم، وقطِع طريِقهم، أو االعتداِء عليهم يف أنفِسهم، أو أعراِضهم، 

أو أمواهِلم، سواٌء كان ذلك يف الّصحارى، أو يف الُبنياِن.
للَقْوِم  الِح  بالسِّ َيعِرُضوَن  القوُم  »واملحاربوَن:   : الّشافعيُّ اإلماُم  قال 

حّتى َيْغِصبوهْم جُماهرًة«)1).
-ولـو  بسـالٍح  للنّـاس  َيعِرضـون  »الذيـن  النّّجـار:  ابُن  وقال 
فَيغِصبون مااًل حمرَتًما  َبْحٍر،  أو  بنياٍن،  عـًصا أو حجًرا- يف صحراَء، أو 

جماهرًة«)2).
بيَل بقتِل َنْفـٍس،  وقال ابُن حزٍم: »كلُّ َمن حارب املاّرَة، وأخاف السَّ

أو أْخِذ ماٍل، أو جِلراحٍة، أو النتهاِك فْرٍج: فهو حمارٌب«)3).

)1) األم )164/6(.
)2) منتهى اإلرادات )159/5(.

)3) املحىل )283/12(.
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عىل  للغلبِة  قصًدا  الّسالِح  بإظهاِر  الطريِق  »إخافة  القرطبي:  وقال 
أخِذ األمواِل، وقد دخَل يف  ِمن  املحاربِة، وأقبُح  أفحُش  فهذا  الفروِج، 

معنى قولِه تعاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ  ڌ﴾ ]املائدة: 33[«)1).
ُق به »حكُم احلرابِة«هو: فالوصُف الذي يتحقَّ

الِح، سواء  قطُع الطريق، أو االعتداُء عىل النّاِس، وتويفهم بقّوِة السِّ
وقع ذلك ِمن فرٍد، أو مجاعٍة.

أّما جمرُد االعتداِء بغري قّوِة الّسالِح: فليس بحرابٍة.
: »وِمن رشط املحارِب: أن يكون معه سالٌح،  قال ابُن قدامة املقديسُّ
بالعصا  قاتل  وإْن  له،  منَعَة  ال  له  سالَح  ال  َمن  ألنَّ  بسالٍح؛  يقاتَل  أو 
أشبه  واألطراِف،  النّفِس  عىل  يأيت  سالٌح  ألنه  حمارٌب؛  فهو  واحلجارِة 

احلديَد«)2).
واُب الذي عليه مَجاهرُي املسلمني: َأنَّ َمْن قاتَل  وقال ابُن تيميَة: »فالصَّ

عىل َأْخِذ املاِل بَأيِّ َنْوٍع كاَن ِمن أنواِع القتاِل: َفُهَو حُمارٌب«)3).
وُيلحُق باحلرابة: كلُّ جريمٍة ُيقصد هبا اإلفساُد يف األرض، وترويُع 
اآلمنني، فيدخل يف وصف احلرابة: قطَّاُع الطُّرِق، والقراصنُة، وعصاباُت 

)1) تفسري القرطبي )156/6(.
)2) الكايف )68/4(.

)3) جمموع الفتاوى )316/28(.
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اخلطِف والّسطِو، و)التشبيح(، و)التشليح(، و)التشويل(.
ثانًيا: احِلرابُة ِمن أشدِّ اجلرائِم رضًرا عىل األفراِد واملجتمعات: وهي 
أشدُّ ِمن اجلرائم التي تستهدف أشخاًصا بأعياهنم، فاملحارب يقصُد إيقاَع 
عِب يف قلوب النّاِس  اجلريمِة عىل أيٍّ كان، مما يرتتب عىل فعِلها نرُش الرُّ
عاّمًة، فُيفقد األمُن، وَيشيع اخلوُف، وتنقطع الّطرُق، وتتعطل املصالُح، 
العقوبَة،  املحاربني، وغّلظ عليهم  اهللُ حاَل  قّبح  لذلك  املعايُش،  وتتلُّ 
وجعلها أشدَّ وأنكى ِمن اجلرائم األخرى، وترّبأ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص منهم، وأمجع 

املسلمون عىل ُقبِح صنيِعهم، وسوِء فعِلهم.
وإقامُة احلدِّ عىل املحاربني واجٌب بداللة الكتاب واتفاِق عاّمة علامِء 

األّمِة:
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ   تعاىل:  قال 
ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڳ  گ  گ   گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]املائدة: 33[.
وأظهروا  املدينَة،  َقِدموا  ُعرينَة  ِمن  نفًرا  أّن  الّصحيحني  يف  ثبت  وقد 
ذلك  فبلغ  اإلبَل،  ورسقوا  فقتلوهم،  اإلبِل،  برعاة  غدروا  ثم  اإلسالَم، 
هبم،  فَأمر  هبم،  فجيء  فُأدركوا،  آثاِرهم،  يف  فأرسل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسوَل 
أبو  قال  ماتوا.  حتى  الّشمِس  يف  نبذهم  ثم  وأرجُلهم،  أيدهيم  فُقطعت 
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وَقتلوا  اإلسالِم،  ارتّدوا عن  صنع هؤالِء؟!  مما  أشدُّ  »وأيُّ يشٍء  ِقالبة: 
ورسقوا«)1).

وزاد أبو داود والنسائي: قال أنٌس : »فأنزل اهللُ عز وجل: ﴿چ  
چ چ ڇ ڇ ڇ..﴾ اآلية«)2).

اهلل  ريض  موسى  وأيب  عمَر  ابِن  حديث  ِمن  أيًضا  الّصحيحني  ويف 
عنهم، عن النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )َمن محل علينا الّسالَح: فليس ِمنّا()3).

ولكوِن احلرابِة مما يتعّلُق بحفِظ الرّضورياِت التي ال قواَم حلياِة النّاِس 
العباِد  بحقوِق  والرتباطِها  واألمواِل،  واألعراِض  النّفوِس  ِمن  هبا  إال 
النّاِس،  أموُر  لتستقيم  وإقامُتها؛  تعجيُلها  ينبغي  التي  احلدوِد  ِمن  فهي 
وتنتظَم حياهُتم، وتتحّقَق مصاحِلُهم، إال إذا ترّتب عىل إقامة احلّد مفسدٌة 

أعظُم ِمن ترِكه.
وقد سبق بياُن ذلك يف فتوى )هل تقام احلدود والعقوبات يف املناطق 

املحررة من سورية يف الوقت احلايل؟()4).
فروِض  ِمن  اهلل  رشِع  َوفق  عىل  وحماكمُتهم  املحاربنَي  طلُب  ثالًثا: 

)1) صحيح البخاري )9/9، برقم 6899(، صحيح مسلم )1297/3، برقم 1671(: 
. من حديث أيب قالبة عن أنس

)2) أخرجه أبو داود )421/6، برقم 4366(، وسنن النسائي )94/7، برقم 4025(.
)3) أخرجه البخاري )4/9، برقم 6874(، ومسلم )22/1، برقم 98(.

)4) سبقت برقم )55(، ص )372 ( من اجلزء األول.
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التي يقوم هبا احلاكُم والّسلطاُن، وإذا عَجز اإلماُم عنهم لزم  الكفايات 
لطاِن يتعّلق  النّاَس مساعدُته ومؤازرُته يف ذلك، ويف حاِل عدِم وجوِد السُّ
الرّشعيِة والقضائّية  اهليئات  ِمن  النّاِس  يقوم عىل مصالِح  بَمن  الواجُب 
وامتنعوا  الرّشِع،  حلُكِم  اخلضوَع  املحاربون  رفض  وإذا  والعسكرية، 

بقوهتم وشوكتِهم وجب قتاهُلم، وُيعترب قتاهُلم ِمن اجلهاِد يف سبيل اهلل.
جاء يف املدونة: »قلُت: أرأيَت املحاربنَي، أجهاُدهم عند مالٍك جهاٌد؟ 

قال: قال مالك: نعم، جهاُدهم جهاٌد«)1).
، وحمارٍب،  ار ِمن َباٍغ، ومرتدٍّ وقال ابُن األزرق: »ِجَهاُد َمن عدا اْلكفَّ

: ِجهاٌد ُمْعَترٌب«)2). ولصٍّ
ـلطاُن أو نّواُبـه إلقامـة احلـدِّ  وقـال ابُن تيميَة: »فأّما إذا طلبهـم السُّ
العلامِء  باتفاق  قتاهُلم  املسلمني  عىل  جيب  فإنه  عليه  فامتنعوا  عدوان  بال 
املمتنعة عن  الّطوائف  ُيقَدَر عليهم... وقتاُل هؤالء أوكُد ِمن قتِل  حتى 
رشائع اإلسالم؛ فإّن هؤالء قد حتّزبوا لفساِد النّفوِس واألمواِل، وهالك 
َطَلُب  ُملٍك....بل  وال  ديٍن،  إقامَة  مقصوُدهم  ليس  والنّسِل؛  احلرِث 

هاِد يف َسبيِل اهللِّ«)3). هؤالِء ِمن َنوِع اجْلِ

)1) املدونة )557/4(.
)2) بدائع السلك )53/2(.

)3) جمموع الفتاوى )317/28(.
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﴿چ   رابًعا: بنّي اهللُ تعاىل عقوبَة املحاربني يف كتابِه فقال سبحانه: 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گگ  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ں﴾ ]املائدة: 33[.
فذكر عّز وجّل أربَع عقوباٍت معطوفٍة بحرف »أو« الّدالِّ عىل الّتنويِع 

والّتقسيِم، ال التخيرِي عند أكثر العلامِء، وهي:
1- القتل.

َمن  لرياهم  عاٍل؛  مكاٍن  عىل  القتِل  بعد  رفُعهم  وهو  الّصلب:   -2
فيكون  رّوعوه  الذي  املجتمع  يف  أمُرهم  ويشتهر  النّاُس،  ِمن  حرضهم 

رادًعا لغريهم.
3- قطع األيدي واألرجل ِمن ِخالٍف: فُتقطُع اليُد اليمنى ِمن مفصل 

جُل اليرسى ِمن مفصل القدم. الكف، والرِّ
ُتعَلم  حتى  بلداهنم  ِمن  وطردهم  بإبعادهم  األرض:  ِمن  النّفي   -4
توبُتهم، ويقوُم الّسجُن َمقام النّفِي إن مل يكن يف النفي عقوبٌة هلم، أو كان 

مظِنًة للهروب ِمن العقوبة.
َقتلوا  فإذا  جرائمهم،  اختالف  بحسب  املحاربني  حكُم  ويتلف 
وَأخذوا املاَل ُقتلوا وُصلبوا، وإذا قتلوا ومل يأخذوا املاَل ُقتلوا ومل ُيصلبوا، 
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ِمن خالٍف، وإذا  أيدهيم وأرجُلهم  ُقطعت  َيقتلوا،  املال ومل  وإذا أخذوا 
أخافوا السبيل ومل يأخذوا املال ُنفوا ِمن األرض.

ُمطلِق  يف  الّتخيري  ظاهِر  عىل  اآليِة  إجراُء  ُيمكن  »ال  الكاساين:  قال 
وينتقُص  اجلنايِة،  بزيادِة  يزداُد  اجلنايِة  قْدِر  عىل  اجلزاَء  ألنَّ  املحارِب؛ 
تبارك وتعاىل:  أيًضا، قال اهلل  العقِل والّسمِع  بنقصاهنا، هذا هو مقتىض 

﴿ھ ھ ے ےۓ ﴾ ]الشورى: 40[«)1).
أخذ  وبه  عنهم،  اهلل  ريض  الصحابة  بعض  عن  مروٌي  القول  وهذا 

مجهوُر العلامء. 
ِمن  كان  فَمن  العلم...  أهِل  ِمن  كثرِي  قوُل  »وهذا  تيمية:  ابُن  قال 
ا، ال جيوز العفُو عنه بحاٍل بإمجاِع  املحاربني قد َقتل، فإنه َيقتله اإلماُم حدًّ

العلامِء، ذكره ابُن املنذر، وال يكون أمُره إىل ورثِة املقتول«)2).
جال  الرِّ ِمن  البالغني  املحاربني  مجيع  عىل  احلرابِة  حدُّ  ُيطّبُق  خامًسا: 
والنِّساء، باعتدائهم عىل املعصومني ِمن املسلمني، أو الّذّميني، أو املستأمنني، 
أو كان  بنفِسه،  القتَل والرّسقَة، والرتويَع  َمن بارش  ال فرَق يف ذلك بني 

ُمعينًا له يميه وينارصه.
واملعاضدِة  املنَعِة  حصوِل  عىل  مبنيٌة  املحاربَة  »ألنَّ  قدامَة:  ابُن  قال 

)1) بدائع الصنائع )93/7(.
)2) جمموع الفتاوى )310/28(.
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ْدِء ]املعاونة واملساندة[،  واملنارصة، فال يتمكُن املبارِشُ ِمن فعِله إال بقوة الرِّ
بخالف سائِر احلدوِد. فعىل هذا، إذا قتل واحٌد منهم، ثبت حكُم القتِل يف 
حقِّ مجيِعهم، فيجب قتُل مجيِعهم. وإن قتل بعُضهم، وأخذ بعُضهم املاَل، 

جاز قتُلهم وصلُبهم، كام لو فعل األمرين كلُّ واحٍد منهم«)1).
ابُن تيمية: »وإذا كان املحاربون احلرامّيُة مجاعًة فالواحُد منهم  وقال 
بارَش القتَل بنفِسه، والباقون له أعواٌن وردٌء له، فقد قيل: إنه ُيقتل املبارُش 
ْدَء  الرِّ وأنَّ  مائًة،  كانوا  ولو  ُيقتلون،  اجلميَع  أنَّ  عىل  واجلمهوُر  فقط، 
املبارَش  وألنَّ  الراشدين..  اخللفاء  عن  املأثوُر  هو  وهذا  سواٌء،  واملبارَش 
دِء وَمعونته. والطائفُة إذا انترص بعُضها ببعٍض  إنام متكن ِمن قتِله بقوِة الرِّ
حتى صاروا ممتنعني فهم مشرتكون يف الثواب والعقاب كاملجاهدين«)2).
؛  احلدُّ عنه  سقط  عليه:  القبِض  قبل  امُلحاربني  ِمن  تاب  َمن  سادًسا: 

ہ   ہہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعاىل:  لقوله 
الّتوبِة:  هبذه  عنهم  فيسقط   ،]  34 ]املائدة:  ھ﴾  ھ  ھ  ھ 

لب حتتُُّم القتِل، وقطِع اليد والرجل، والنَّفِي والصَّ
وأّما حقوُق اآلدميني: فال َتسقط بل ُيعاقب كلُّ واحٍد بحسب ُجرمه.
: »فإن تابوا قبَل القدرِة عليهم سقطْت عنهم مع املآثِم  قال املاورديُّ

)1) املغني )486/12(.
)2) جمموع الفتاوى )311/28(.
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منهم  كان  فَمن  اآلدمينَي،  حقوُق  عنهم  تسقط  ومل  سبحانه،  اهلل  حدوُد 
قد قتَل فاخلياُر إىل الويلِّ يف الِقصاِص منه، أو العفِو عنه، ويسقط بالتوبة 
إحتاُم قتِله، وَمن كان منهم قد أخذ املاَل سقط عنه القطُع، ومل يسقط عنه 

الُغرُم إال بالعفِو«)1).
ُيقدر عليهم، سقطت عنهم  أْن  تابوا ِمن قبل  ابُن قدامة: »فإن  وقال 
واجلراِح،  األنفِس،  ِمن  اآلدميني،  بحقوق  وُأخذوا  تعاىل،  اهلل  حدوُد 
واألمواِل، إال أْن ُيعفى هلم عنها، ال نعلم يف هذا خالًفا بني أهِل العلم«)2).
التوبـُة،  تنفعه  القدرة عىل املحارب وثبوت اجلرم عليه: فال  بعَد  أّما 

وال عفُو أولياِء الّدم.
قال ابُن قدامَة: »ال يدخله عفٌو، أمجع عىل هذا كلُّ أهِل العلِم«)3).

يشٌء  عنُه  َيسُقُط  فال  عليِه:  الُقدرِة  بعَد  تاَب  َمن  »َأّما  البغوي:  وقال 
ِمنها«)4).

وقال ابُن القّيم: »واحلدوُد ال َتسقُط بالّتوبِة بعد الُقدرِة اّتفاًقا«)5).
سابًعا: ِمن املسائِل املهّمة معرفُة الَفْرِق بني املحاربني ِمن جهٍة، والُبغاِة 

)1) األحكام السلطانية  ص )109(.
)2) املغني )483/12(.
)3) املغني )477/12(.

)4) تفسري البغوي )50/3(.
)5) إعالم املوقعني )105/3(.
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األوصاف  هذه  بني  اخللِط  عىل  يرتّتب  ملا  أخرى؛  جهٍة  ِمن  واخلوارِج 
الرشعية، وتعميِم أحكاِم بعِضها عىل بعٍض ِمن الَفساِد، ووضِع األموِر يف 
غري موضِعها، وجتاوِز حدوِد الرّشيعة، وتعظُم احلاجُة إىل هذا الّتفريِق يف 
أزمنة الفتن، وانتشار اجلهل، واشتباه األمور، واختالط املصلح باملفسد.
وحقيقُة الفارِق بينها: أنَّ البغاَة واخلوارَج خرجوا عن تأويٍل يظنّون 
، وأما املحاربون فليس هلم تأويٌل، وال يظنّون أهنم عىل  به أهنم عىل حقٍّ
يسفكون  إهّنم  بل  للرشِع،  موافقًة  ذلك  يعملون  أهنم  يّدعون  وال   ، حقٍّ
بُحرمِة  مقّرون  وهم  األعراَض،  وينتهكون  األمواَل،  ويسلبون  الّدماَء، 

ذلك عليهم.
جاء يف املدونة: »قلُت: فام فرُق ما بني املحاربني واخلوارِج يف الّدماء؟
فسًقا  خرجوا  واملحاربني  التأويِل،  عىل  خرجوا  اخلوارَج  ألّن  قال: 
يرون  ديٍن  عىل  قاتلوا  اخلوارُج  هؤالء  وإّنام  تأويٍل،..  غري  عىل  وُخلوًعا 

أّنه صواٌب«)1).
خمالفيهم،  يكّفرون  اخلوارج  كون  يف  البغاَة  اخلوارُج  ويالُف 

ويستحّلون دماَءهم.
تنطبق  وال  العلم،  أهُل  بّينها  خاصٌة  أحكاٌم  هلم  واخلوارُج  فالبغاُة 

عليهم أحكام املحاربني.

)1) املدونة )530/1(.
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واجلهَل،  البالَء  عنا  يرفع  وأْن  دينِنا،  يف  يفّقهنا  أْن  سبحانه  اهللَ  نسأُل 
وأن يرزقنا اإلخالَص يف القوِل والعمِل، وأْن يوفق القائمني عىل اهليئاِت 
واملحاكِم الرّشعية يف إقامِة العدِل بني النّاِس، والرّتّوي يف ضبِط التَُّهم، 

والتثّبت يف الّتفاصيل، والّتحّري يف األحكام.
واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتـــوى )70(

حكم املجالـس والتشكيالت التي تحـوي 

مبادئ تخالف الرشيعة، والتعاون معها)))

)1) صدرت بتاريخ: السبت 8 مجادى اآلخر 1436هـ، املوافق 2015/3/28م.

السؤال:
تشكلت يف الّساحِة الّسوريِة جمالُس وكياناٌت سياسيٌة معارضٌة 
للنّظام، تنصُّ مواثيُقها عىل الّدعوِة إىل الّديمقراطيِة والّدولة املدنية، 

وال ُتشري إىل تطبيق الرّشيعة، فهل ُتعدُّ بذلك جمالَس كفريًة؟
وهل إذا شارك يف تشكيِلها أو دعِمها أو التأثرِي عىل بعض قراراهِتا 
دوٌل كافرٌة تكون بذلك مواليًة للكّفاِر، وخارجًة عن مّلة اإلسالم؟

حماربُتها  جيب  أو  معها؟  والّتعاون  فيها،  العمُل  جيوز  وهل 
والّتحذيُر منها؟

أفتونا مأجورين.
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اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسوِل اهلل، وبعُد:

الّسياسية  والكيانات  والّتشكيالت  املجالس  مجيع  عىل  فالواجُب 
الرّشيعة  ِمن  وأحكاِمها  قراراهتا  يف  تنطلق  أْن  وغريها:  والعسكرية 
ودعوهُتا  مناصحُتها  فيجب  ذلك  يالف  ما  فيها  ُوجد  فإْن  اإلسالمية، 
ُر كلُّ انحراٍف بَقْدِره، فقد يكون كفًرا، وقد  إىل تصحيح مساِرها، ثمَّ ُيقدَّ
يكون دون ذلك، وأّما التعاوُن معها فيام فيه خرُي البالِد والعباِد فتحكُمه 

قواعُد املصالح واملفاسد، وبياُن ذلك كام ييل:
ومهيمنًة  حاكمًة  لتكون  اإلسالمية«  »الرشيعة  هذه  اهلل  أنزل  أوًل: 
الفرد واملجتمع والّدولة يف كافة شؤوهنا: االقتصادية، والسياسية،  عىل 
اإليامن  مقتضيات  ِمن  اهلل  أنزل  بام  واحلكُم  ِع  الرشِّ وإقامُة  واالجتامعية، 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ﴿ۈ  تعاىل:  قال  باهلل، 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ەئ وئ﴾ ]النساء: 65[.
يف  الرّشيعة  وتطبيَق  الّدين،  إقامَة  يعني  تعاىل  اهلل  أنزل  بام  واحلكُم 
مجيع مناحي احلياة، ِمن الدعوة إىل اهلل تعاىل، وتعليِم النّاِس أموَر دينهم، 
ورفِع اجلهِل عنهم، واألمِر باملعروف، والنّهي عن املنكر، وحماربِة الّظلم 
دمائهم،  يف  للنّاس  األمِن  وحتقيِق  ألصحاهبا،  احلقوِق  وردِّ  والفساد، 
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واملالية،  األرسية،  شؤوهنم  يف  الرّشع  وحتكيِم  وأمواهلم،  وأعراِضهم، 
والقضائية، وعالقِة الّدولة بغريها ِمن الّدول، وتطبيِق العقوبات املقّررة 
ِمن  هي  التي  األمور  ِمن  ذلك  وغرِي  واملجرمني،  املعتدين  بحقِّ  رشًعا 

مهاّمت 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[.
حمّمُد  يا  ووّصيناك  املعنى:  »وكأنَّ  العريب:  ابُن  بكر  أبو  القايض  قال 
ونوًحا دينًا واحًدا، يعني يف األصوِل التي ال تتلف فيها الرّشيعُة، وهي: 
تعاىل  اهلل  إىل  والّتقّرُب  واحلّج،  والصيام،  والزكاة،  والّصالة،  الّتوحيد، 
بصالح األعامل، والتزّلُف إليه بام يردُّ القلَب واجلارحَة إليه، والّصدُق، 
والقتِل،  الكفر،  وحتريُم  الّرِحم،  وِصلُة  األمانة،  وأداُء  بالعهد،  والوفاُء 
والّزنا، واإلذايِة للخلق كيفام ترّصفت، واالعتداِء عىل احليوان كيفام كان، 

واقتحاِم الّدناءات، وما يعود بخْرِم املروءات«)1).
وِمن اخلطأ يف فهم تطبيق الرّشيعة واحلكم بام أنزل اهلل حرُصه يف إقامة 
إقامة  ترُك  الرّشع  الرّشعية، بل قد يكون ِمن تطبيق  احلدود والعقوبات 
احلدود يف بعض احلاالت، كام بّيناه يف فتوى )هل ُتقام احلدود والعقوبات 

)1) أحكام القرآن )4/ 89(.
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يف املناطق املحررة من سورية يف الوقت احلايل؟()1). 
الّسياسية  والكيانات  والّتشكيالت  املجالس  مجيع  عىل  فالواجُب 
الرّشيعة  ِمن  وأحكاِمها  قراراهتا  يف  تنطلق  أْن  وغريها:  والعسكرية 
اإلسالمية، وأّما خلوُّ مواثيِق هذه املجالس ِمن النصِّ عىل تطبيق الرّشيعة 
فال يكفي للُحكـِم عليها باملخـالفِة، فضاًل عن تكفرِيها؛ وإّنام الواجُب 

أال تتضّمَن ما يالُف الرّشَع.
واالستطاعة،  القدرِة  بحسب  يكون  وتطبيُقها  الرّشيعِة  إقامُة  ثانًيا: 
واملوازنِة بني املصالح واملفاسد، ال سيام يف زمن الّضعِف، وعدِم الّتمكني، 
عماًل بقاعدة: )حتصيل أعىل املصلحتني بتفويت أدنامها(، و)دفع أعظم 

هام(. املفسدتني باحتامل أخفِّ
مرص:  خزائن  عىل  السالم  عليه  يوسَف  تويل  عن  تيمية  ابُن  قال 
»وكذلك يوسُف كان نائًبا لفرعوِن مرَص، وهو وقوُمه مرشكون، وفَعَل 
ِمن العدل واخلري ما َقَدر عليه، ودعاهم إىل اإليامن بحسب اإلمكان«)2).

وقال عن النّجايش: »وكثرٌي ِمن رشائع اإلسالم أو أكثرها مل يكن َدخل 
أْن يُكَم  ُيْمِكنه  أنه مل يكن  َنعلم قطًعا  لَعجِزه عن ذلك... ونحن  فيها؛ 
بينهم بُحكِم القرآن... والنّجايشُّ ما كان ُيمكنه أن يكم بحكم القرآن، 

)1) سبقت برقم )55(، ص )372 ( من اجلزء األول.
)2) جمموع الفتاوى )68/28(.
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ونه عىل ذلك، وكثرًيا ما يتوىّل الرجُل بني املسلمني والّتتار  فإنَّ قوَمه ال يقرُّ
قـاضـًيا -بل وإمـاًما- ويف نفسـه أموٌر ِمن العدل يريُد أْن يعـمَل هبـا، 
فال يمكـنه ذلك، بل هـناك َمـن يمنـعه ذلـك، وال يكـّلـُف اهللُ نفًسـا 

إال ُوسـعها«)1).
وقال: »فَمن ويل واليًة يقصد هبا طاعَة اهلل، وإقامَة ما يمكنه ِمن دينه، 
ومصـالِح املسـلمني، وأقام فيـها ما يمكـنه ِمن الواجبـات، واجتنـاب 
ما يمكنه ِمن املحّرمات؛ مل يؤاخذ بام يعِجُز عنه؛ فإّن توليَة األبرار خرٌي 

لألّمة ِمن توليِة الفّجار«)2).
ومما ال شّك فيه أنَّ الّشعَب الّسوريَّ يمرُّ بمرحلِة استضعاٍف، وعدِم 
متكنٍي ألهِل احلق، وتسّلٍط ألهل الباطل، فالواجُب العمُل بالرّشع حسب 
ومتكينُهم  الناس،  لعاّمة  واحلرياِت  احلقوِق  وصيانُة  والوسِع،  الّطاقِة 
املحاذيِر  بعُض  وجدت  وإن  والدنيوية،  الّدينية  مصاحلهم  إقامة  ِمن 
املناصحِة،  الوسِع يف  بذل  إزالُتها، مع  تعرُس  أو  تتعّذُر  التي  واملخالفاِت 

وتكميِل إقامة الّدين.
أصِل  يف  تدلُّ  املدنية«  و»الّدولة  »الّديمقراطية«  مصطلحاُت  ثالًثا: 
نشأهتا عىل أموٍر خمالفٍة للرشِع إال أهّنا صارت ُتطلق ويراد هبا عدة معاٍن.

)1) منهاج السنة النبوية )113/5(.
)2) جمموع الفتاوى )28/ 396(.
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فتطلق »الديمقراطية« ويراد هبا أحد أمرين:
دون  ِمن  للعباِد  ا  حقًّ الّترشيَع  جيعل  عقدي،  فلسفٌي  معنًى  األول: 
األحكام  واستبداَل  احلالل،  وحتريَم  احلرام،  حتليَل  هلم  جييُز  تعاىل،  اهلل 

الرشعية بأخرى وضعية.
ومنُع  العدالة،  حتقيُق  منها  ُيراد  بأدواٍت  يتعلَّق  إجرائي  معنًى  الثاين: 
االستبداد، كآلياِت تعينِي احلّكام والوالة، والّرقابِة عليهم، وحماسبتهم، 

وعزهلم عند االقتضاء، ونحو ذلك.
فاملعنى األول مصادٌم ألصل الدين، مناقٌض لَعقِد اإلسالم، وأّما الثاين 

فمحلُّ اجتهاٍد ونظر.
كام ُتطلق »الّدولُة املدنية« ويراُد هبا معاٍن خمتلفة:

األول: الّدولة التي ليس هلا مرجعيٌة دينية، وهذا ما يقصده كثرٌي ِمن 
عىل  فِعٍل  ردَة  املفهوم  هذا  ظهر  وقد  ونحوهم،  واملستغِربني  العلامنيِّني 
يف  اإلهلي(  )احلّق  نظريِة  عىل  تقوم  التي  »الّثيوقراطية«  الّدينية  الّدولِة 

احلكم، وجتعل اإلماَم حاكاًم باسم اإلله.
ة التي تنترش فيها مظاهُر احلضارة العمرانيَّة  والثاين: الدولة املتحرضِّ

والثقافيَّة.
ة القمعيَّة. والثالث: الدولة املقابلة للّدولة العسكريَّ

فاألوُل معنًى باطٌل، ومناقٌض للّدين؛ إذ إّن اإلسالَم وإْن كان ال يقرُّ 
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املفهوَم الّثيوقراطي للّدولة الذي جيعل احلاكَم يف مقام اإلله، لكنه جيعل 
مرجعيَة الّدولِة يف كلِّ شؤوهنا إىل الرّشيعة.

وأما املعنى الثاين والثالث: فال إشكاَل فيهام.
معاٍن  عىل  املدنية«  و»الدولة  »الديمقراطية«  لفَظي  اشتامِل  وبسبب 
مراِده  قائلها عن  ِمن  االستفسار  ِمن  بدَّ  فإنَّه ال  وأخرى حمتملة،  باطلٍة، 

منها، وهو املنهُج احلقُّ يف الّتعامِل مع )األلفاِظ املجملة(.
والسـنّة،  الكتاب  يف  ليست  التي  األلفاُظ  »وأّما  يف:  تيمية  ابُن  قال 
يوافَق  أْن  أحٍد  عىل  ليس  فهذه  إثباهتا،  أو  نفِيها،  عىل  الّسلُف  اّتفق  وال 
يوافق  معنى  هبا  أراد  فإْن  مراِده:  يستفرَس عن  أثبَتها حتى  أو  نفاها،  َمن 
خرَب الرسول صىل اهلل غليه وسّلم أقّر به، وإْن أراد هبا معنًى يالف خرَب 

الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنكره«)1).
ونؤّكد عىل هجِر هذه األلفاِظ، وعدم استخداِمها حتى لو ُقصد هبا 
معاٍن صحيحٌة؛ ملا تتضمنه ِمن تلبيٍس، واحتامٍل للمعنى املحظور، وأْن 

ُتستبدل باأللفاظ الرّشعيِة، أو التي ال لبَس فيها.
قال ابُن القّيم: »فأْصُل ضالِل بني آدم ِمن األلفاظ الـُمْجَملِة، واملعاين 

املشتبهة«)2).

)1) جمموع الفتاوى )114/12(.
)2) الصواعق املرسلة )927/3(.
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رابًعا: ال جيوُز احلكُم بالكفِر والّرّدِة عىل كلِّ َمن نادى بـ »الّديمقراطية« 
أو »الدولة املدنية«، وذلك لسببني:

األول: أنَّ هذه األلفاَظ دخلها يشٌء ِمن اإلمجال واإلهيام، مما جعلها 
حتتمل معايَن خمتلفًة، منها ما هو كفٌر، ومنها ما ليس كذلك، ولذلك ال جيوز 

جعُلها مناًطا للحكِم بالكفر.
بل مناُط الكفر الذي وردت به النّصوُص هو: »الّدعوُة جلعل الّترشيِع 
ينادي  َمن  كلُّ  يكون  أْن  يلزم  وال  اهلل«،  لغري  حًقا  والتحريِم  والّتحليِل 

»بالّديمقراطية« أو »الّدولة املدينة« ممّن يقول هبذا.
إلباِس هذه  الّشبهاِت، مع  ِمن  كثرٌي  قد دخله  الباَب  أّن هذا  والثاين: 
املصطلحاِت َلبوًسا رشعًيا؛ فأصبح التفريُق بني هذه املعاين دقيًقا خفًيا، 

مل يستفض به العلُم. 
ومل يشتهر مع خطورة شأنِه، وال يزال يفى حتى عىل بعِض الفضالِء، 
فيطلقه بعُضهم ويريد به معنًى آخر، وقد يقع يف املعنى الباطل بتأويٍل، 

أو جهٍل.
والعباراِت  املجملة،  األلفاِظ  هذه  بمثل  التكفرُي  يمكن  ال  ولذلك 
بني  التفريق  ودّقة  املقصود،  وخفاِء  القوية،  الّشبهاِت  قيام  مع  املحتملِة 

املعاين التي ُيعرّبُ عنها بتلك األلفاظ.
ر أحًدا ِمن املسلمني وإن أخطأ  قال ابُن تيمية: »وليس ألحد أْن يكفِّ
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ة، وَمن ثبت إسالُمه بيقنٍي مل  ُة، وتبني له املحجَّ وغلط حتى ُتقام عليه احلجَّ
؛ بل ال يزوُل إال بعد إقامِة احلّجِة، وإزالة الّشبهِة«)1). َيُزل ذلك عنه بالّشكِّ
وقال: »املتأوُل الذي قصُده متابعُة الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ال يكفُر، بل وال يفسُق 
]يعني  العملية  املسائل  يف  النّاس  عند  مشهوٌر  وهذا  فأخطأ،  اجتهد  إذا 
الفقهية[، وأما مسائُل العقائِد فكثرٌي ِمن النّاس كّفَر املخطئني فيها، وهذا 
القوُل ال ُيعرُف عن أحٍد ِمن الّصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال عن 
أحٍد ِمن أئمِة املسلمني، وإنام هو يف األصِل ِمن أقواِل أهل البدع، الذين 
يبتدعون بدعًة، ويكّفرون َمن خالفهم، كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية«)2).
لني ِمن أهل القبلة الذين  وقال الشيخ عبُد الرمحن الّسعدي: »إّن املتأوِّ
ضلوا وأخطأوا يف فهم ما جاء يف الكتاب والسنة، مع إيامهنم بالرسوِل 
والتزموا  قاله كان حًقا،  ما  قال، وأنَّ  ما  ملسو هيلع هللا ىلص، واعتقاِدهم صدَقه يف كلِّ 
ذلك، لكنّهم أخطأوا يف بعض املسائل اخلربية أو العملية، فهؤالء قد دّل 
الكتاُب والّسنُّة عىل عدم خروِجهم ِمن الدين، وعدِم احلكِم هلم بأحكام 
ِمن  بعدهم  وَمن  والتابعون  عنهم  اهلل  ريض  الصحابُة  وأمجع  الكافرين، 

أئمة السلف عىل ذلك«)3).
)1) جمموع الفتاوى )466/12(.

)2) منهاج السنة النبوية )239/5(.
السعدي،  الشيخ  ملؤلفات  الكاملة  املجموعة  ضمن  األحكام،  معرفة  يف  اإلرشاد   (3(

.)558/2(
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خامًسا: اشتامُل جمالَس وكياناٍت عىل أصوٍل كفريٍة ال يلزم منه احلكُم 
لقيام  تقريرهم  مع  العلم  أهل  رأينا  فقد  ورّدٍة؛  كفٍر  طوائُف  بأهّنا  عليها 
جيزموا  مل  أهنم  إال  وغريهم  كاملعتزلة  كفرية،  أصول  عىل  الفرق  بعض 

بتكفريها.
بل مل يكموا عىل دوٍل وحكوماٍت تبنّت هذه العقائَد بالكفِر والرّدِة، 
بخلق  القول  إىل  دعوا  الذين  العباسيني  اخللفاء  مع  أمحَد  اإلمام  كحال 

القرآن وامتحنوا الناس يف ذلك وسجنوا العلامء وقتلوا بعضهم.
قال ابن تيمية: »ومع هذا فاإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل ترّحم عليهم، 
للّرسـول ملسو هيلع هللا ىلص،  أهنم مكـذبون  يتبنّي هلم  مل  بأهنم  لعلـمه  واسـتغفر هلم؛ 
هلم  قال  َمن  وقّلدوا  فأخطأوا،  تأّولوا  ولكن  به،  جاء  ملا  جاحدون  وال 

ذلك«)1).
ولو ُسّلم جداًل بكفر بعض هذه املجالس أو الكيانات: فال يلزم ِمن 
دة، فإن املسلم امُلعنّي ال يكم بكفره  ذلك احلكُم عىل أفرادها بالكفر والرِّ

إال بتوفر رشوط وانتفاء موانع.
ابُن تيمية: »القوُل قد يكون كفًرا فُيطلق القوُل بتكفري صاحبه،  قال 
ويقال: َمن قال كذا فهو كافٌر، لكّن الّشخَص امُلعنّيَ الذي قاله ال ُيكم 

)1) جمموع الفتاوى )349/23(.
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بكفِره حتى تقوم عليه احلجُة التي يكفر تارُكها«)1).
امُلعنيَّ يمكُن أن يكوَن جمتهًدا  خُص  الِعزِّ احلنفي: »الشَّ ابُن أيب  وقال 
ِمن  ذلك  وراء  ما  يبلْغه  مل  ممّن  يكوَن  أْن  يمكن  أو  له،  مغفوًرا  خمطًِئا 
النصوص، ويمكن أن يكوَن له إيامن عظيم، وحسنات أوجبْت له رمحة 
َيْكُفر  له  إنَّه كفر، والقائل  نفِسه كفًرا، قيل:  القول يف  إذا كاَن  ثمَّ  اهلل... 

برشوٍط، وانتفاِء موانع«)2).
ي هذه املجالس للدعم من الدول الغربية، أو تأثر قراراهتا  سادًسا: تلقِّ
هبا، ال يّتم اهتامها بالعاملة والوالء للكفار، فضاًل عن تكفريها، فعالقُة 
االستضعاف،  ِمن  الوقِت  ظروُف  حتكُمه  الّدول  بتلك  املجالس  هذه 
وعدِم الّتمكني، ويدخُل يف حتصيِل املصالح، وتقليِل املفاسد، وهو ِمن 

موارد االجتهاد والنّظر.
له  مفسدٍة،  دفُع  أو  مصلحٍة،  حتقيُق  فيه  فيام  الكّفاِر  مع  والتعامُل 
شواهُد كثريٌة ِمن سرية النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد دخل الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يف جوار عّمه 
  أيب طالب، ثّم يف جوار الـُمطِعم بن َعدي، ودخل أبو بكر الّصديق
ِغنة، ودخلت ُخزاعُة ]وهم مرشكون[ يف حلف النَّبـي  يف جوار ابِن الدَّ

ملسو هيلع هللا ىلص بعد احلديبية.

)1) جمموع الفتاوى )345/23(.
)2) رشح الطحاوية ص )319(.
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أن  إال  كفًرا  تكون  ال  فإهنا  املقاصد،  هذه  من  العالقُة  خلت  لو  بل 
الكفر  أو حبَّ ظهوِر  أو تصحيَح مذهبهم،  دينِهم،  الّرضا عن  تتضمن 
كفر  الكفار  مواالة  )هل  فتوى  وينظر  ذلك،  ونحو  اإلسالم،  عىل 

بإطالق؟()1).
خمالفات  عىل  تشتمل  التي  واملجالس  الكيانات  يف  الدخوُل  سابًعا: 
رشعية -ولو وصلت إىل حّد الكفر- أو التعاوُن معها: ليس حمّرًما عىل 
كلِّ حاٍل، بل يكون احلكم فيه مبنًيا عىل حال الشخص وقصِده، ومدى 

ما يّقُق ِمن مصالَح، ويدفع ِمن مفاسد.
التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف  جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي 
موضوع  حول  2007م  املوافق  1428هـ  لعام  عرشة  التاسعة  دورته 

مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني:
البالد غري  املسلمني يف  االنتخابات مع غري  املسلم يف  »1- مشاركُة 
اإلسالمية ِمن مسائل الّسياسة الرّشعية التي يتقرر احلكُم فيها يف ضوء 
األزمنة  باختالف  تتلُف  فيها  والفتوى  واملفاسد،  املصالح  بني  املوازنة 

واألمكنة واألحوال«.
ثم ذكروا ِمن ضوابط املشاركة:

حتصيِل  يف  اإلسهاَم  بمشاركته  املسلمني  ِمن  املشارُك  يقصد  »1-أْن 

)1) سبقت يف اجلزء األول برقم )58(، ص ) 49(.
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مصالح املسلمني، ودرِء املفاسد واألرضار عنهم.
أّن مشاركَتهم ُتفيض  املسلمني  املشاركني ِمن  2- أن يغلَب عىل ظنِّ 
تعزيز  ِمن  البالد؛  هذه  يف  املسلمني  عىل  بالفائدة  تعوُد  إجيابّية،  آثاٍر  إىل 
احلكم،  ِة  َدفَّ ومديري  القرار،  أصحاب  إىل  مطالبهم  وإيصاِل  مركزهم، 

واحلفاِظ عىل مصاحلهم الّدينية والّدنيوية.
املسلم يف هذه االنتخابات ما يؤّدي إىل  3- أال يرتتب عىل مشاركة 

تفريطِه يف دينِه«.
وسبق نقُل كالِم أهل العلم يف والية يوسف عليه السالم، والوالية 

حتت الّتتار.
وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي: »فعىل هذا؛ لو ساعد املسلمون 
ن  يتمكَّ ًة  مجهوريَّ الوالية  جْعل  عىل  وعِملوا  ار،  الكفَّ والية  حتت  الذين 
ِمن  َأْوىَل  لكان  ة،  نيويَّ والدُّ ينيَّة  الدِّ حقوقهم  ِمن  والشعوب  األفراُد  فيها 
وحتِرُص  نيوّية،  والدُّ ينّية  الدِّ حقوقهم  عىل  َتقيض  لدولٍة  استسالمهم 
عىل إبادهتا، وجْعِلهم عملًة وخدًما هلم، نعْم إْن أمكن أْن تكون الدولُة 
املرتبِة  هذه  إمكان  لعدم  ولكن   ، ُ املتعنيِّ فهو  ام،  احلُكَّ وهم  للمسلمني 

مٌة، واهلل أعلم«)1). نيا ُمقدَّ ين والدُّ فاملرتبُة التي فيها دْفٌع، ووقاية للدِّ
وال يلزم ِمن الّدخول يف هذه املجالِس، أو التعاون معها الرضا بام فيها 

)1) تفسري السعدي ص )389(.
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من خمالفات؛ فإّن الرضا أمٌر زائٌد عن جمرد الفعل.
﴿ې ې ى ى  ائ  ومن األدلة عىل ذلك: قوُله تعاىل: 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ  ﴾ ]النساء: 140[.
قال الّسمعاين: »أّما إذا قعد معهم، وريض بام يوضون فيه، فهو كافٌر 
بام  يرَض  ومل  قعد،  وإْن  یجئ﴾.  ی  ﴿ی  قوله:  معنى  وهو  مثُلهم، 

يوضون فيه، فاألوىل أْن ال يقعد، ولكن لو قعد كارًها، فال َيكفر«)1).
قعدتم  إْن  أي:  یجئ﴾  ی  »﴿ی  »تفسريه«:  يف  البغوي  وقال 

عندهم وهم يوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كّفاٌر مثُلهم«)2).
فدلت اآلية عىل أن الرضـا أمر زائد عن القعود، قد يكون معه وقد 

ال يكون.
ثامنًا: الّدخوُل يف هذه الكياناِت واملجالِس، أو التعامُل معها قد يكون 

سبًبا لتحصيِل مجلٍة ِمن املصالح منها:
واإلسهاُم  واملحتاجني،  امللهوفني  وإغاثُة  املظلوم،  الّشعب  1-نرصُة 

يف التخفيف عنهم.
وقد اجتمعت بطوُن كفار قريش يف اجلاهليِة بمكَة، فتحالفوا يف دار 

)1) تفسري السمعاين )492/1(.
)2) تفسري البغوي )301/2(.
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عبد اهلل بن ُجدعاَن عىل رّد املظامل، وأْن ال َيظلم أحٌد إال منعوه، وأخذوا 
ه. للمظلوِم حقَّ

وقد ذكر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك بقولِه: )لقْد َشِهدُت يف داِر عبِد اهللِ بِن ُجدعاَن 
ِحلًفا ما ُأحبُّ أّن يل به مُحَْر النَّعِم، ولو ُأدعى به يِف اإلسالِم ألجبُت()1).

فهذا الّتحالُف وافقه النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف اإلسالم وأحّبه، وأخرب أنه لو ُدعي 
إليه جمّددا ألجابه؛ ملوافقته ملا يدعو له اإلسالُم ِمن نرصِة املظلومني.

إليه  دعتهم  جاهلًيا  فعاًل  كان  وإْن  »وهذا  اهلل:  رمحه  املاورديُّ  قال 
السياسُة فقد صار بحضوِر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص له، وما قاله يف تأكيِد أمِره حكاًم 

رشعًيا، وفعاًل نبوًيا«)2).
وقال ابُن القيم: »إّن املرشكنَي وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة 
إليه،  ُأجيبوا  تعاىل  اهلل  حرمات  ِمن  ُحرمًة  فيه  يعّظمون  أمًرا  طلبوا  إذا 
تعظيُم  فيه  ما  عىل  فُيعاَونون  غرَيه،  منعوا  وإن  عليه،  وُأعينوا  وُأعطوه، 
حرمات اهلل تعاىل، ال عىل كفِرهم وبغِيهم، وُيمنعون ممّا سوى ذلك فكلُّ 
َمن التمس املعاونَة عىل حمبوٍب هلل تعاىل، ُمْرٍض له ُأجيب إىل ذلك كائنًا 
املحبوِب مبغوٌض هلل أعظُم  إعانته عىل ذلك  َمن كان، ما مل يرتّتب عىل 

)1) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )596/6، برقم 13080( عن طلحة بن عبد اهلل 
. بن عوف

)2) األحكام السلطانية ص )133(.
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منه، وهذا ِمن أدّق املواضع، وأصعبِها، وأشّقها عىل النّفوس«)1).
2- محايُة العاملنَي يف املجال الّثوري.

﴿ڄ  السالم:  عليه  شعيب  مع  مدين  قوم  قصَة  حاكًيا  تعاىل  قال 
ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍڍ  ڇ 
ڳ    ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک   ڑ 

ڳ﴾. ]هود92-91[.
قد  املسلمني  أّن  عىل  تدلُّ  القرآنية  اآلياُت  »وهذه  الشنقيطي:  قال 
يف  إخواهنَم  بإخواهنم:  ويقصد  الكافرين«)2)،  إخواهِنم  عصبيُة  تنفُعهم 

النّسب؛ ألهنم كانوا ِمن بني قومهم.
التي  الروابَط  هذه  »وأّن  السورة:  فوائد  بعض  مبّينًا  السعدي  وقال 
فيها، بل رّبام  بالّسعي  بأَس  الّدفُع عن اإلسالم واملسلمني ال  يصل هبا 

تعنّي ذلك؛ ألن اإلصالَح مطلوٌب عىل حسب القدرة واإلمكان«)3).
3- املشاركُة يف صنع القرار، والّتخفيُف ِمن الفساد بقدر االستطاعة.
وقد ُسئل ابن تيمية عن رجل متوٍل والياٍت، وعليه التزاماٌت بأخذ 

)1) زاد املعاد )269/3(.
)2) أضواء البيان )199/2(.

)3) تفسري السعدي ص )389(.
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املكوِس املحرمة، وال يستطيع منَع كلِّ املظامل، مع اجتهاده يف ذلك قدر 
االستطاعة.

فقال: »إذا كان جمتهًدا يف العدل، ورفع الظلم بحسب إمكانه، وواليُته 
خرٌي وأصُلح للمسلمني ِمن والية غرِيه، واستيالؤه عىل اإلقطاع خرٌي ِمن 
واإلقطـاع،  الوالية  عىل  البقـاُء  له  جيوز  فإنه  ُذكر:  قد  كام  غريه  استيالء 
وال إثَم عليه يف ذلك، بل بقاؤه عىل ذلك أفضُل ِمن تركه إذا مل يشتغل 
إذا تركه بام هو أفضُل منه، وقد يكون ذلك عليه واجًبا إذا مل يقم به غرُيه 
قادًرا عليه، فنرُش العدل بحسب اإلمكان، ورفُع الظلم بحسب اإلمكان 
فرٌض عىل الكفايِة، يقوم كلُّ إنساٍن بام يقدر عليه ِمن ذلك إذا مل يقم غرُيه 
الّظلـم،  َمقامه، وال ُيطالب واحلالُة هذه بام يعِجز عنه ِمن رفع  يف ذلك 
وما يقّرره امللوُك ِمن الوظائف ]وهي الرضائب[ التي ال يمكنُه رفُعهـا 

ال ُيطالُب هبا«.
وأخرًيا:

فإّننا نذّكر هذه املجالس والقائمني عليها: أْن يكون هدَفهم وغايَتهم 
والعباد،  للبالد  الفعلية  املصالح  حتقيق  عىل  والعمُل  اهلل،  رشع  تطبيُق 
وجتنُّب املحاذير املفسدة للّدين والدنيا، وأال يدفعهم احلفاُظ عىل كياناهتم 
برامَج  بفرض  النّاس  عىل  االفتئات  أو  الرشَع،  يالف  ما  ارتكاب  إىل 

وأحكاٍم ال يرضوهنا.
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ولُيعلم أّن طريق املشاركَة واإلصالَح الّسيايَس ليس بدياًل عن واجِب 
بناء األّمة عىل اإليامن والعمل الصالح، واألخالق الفاضلة، والّدعوة إىل 

اهلل.
كام ُنذّكر إخواَننا الثائرين واملجاهدين، أْن يفرقوا بني املأمول واملمكن، 

وأال يستعجلوا قطف الثامر، وأن يتفكروا يف عواقب األمور ومآالهتا.
خيارهم،  عليهم  يويّل  وأن  رشًدا،  أمًرا  لبالدنا  هييئ  أْن  تعاىل  نسأله 

ويكفيهم رش رشارهم، وأن هيدي ضاّل املسلمني.
واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتـــوى ))7(

حكم هجرة السوريني إىل بالد غي 

املسلمني، والتجنس بجنسيتها)))

)1) صدرت بتاريخ: الثالثاء 8 شعبان 1436هـ، املوافق 2015/5/26م.

السؤال:
إىل  احلرب  ظروُف  دفعتهم  الذين  الّسورين  ِمن  عدٌد  يلجأ 
اخلروج ِمن سورية للّسفر إىل بالد غربية، ملا جيدونه ِمن تسهيالٍت 
يف املعيشة، وفرص احلصول عىل عمٍل، وربام هيدف بعُضهم إىل 
استخراج  صعوبات  بعد  جنسية  أو  دائمٍة،  إقامٍة  عىل  احلصوِل 
النظام، وقد يكون ذلك رغبًة يف تأمني  جوازاهتم ِمن سفارات 

حياة مستقرٍة، فام حكم ذلك؟ أفيدونا بارك اهلل فيكم.
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اجلواب:
الُم عىل رسوِل اهلل، أّما بعُد: الُة والسَّ احلمُد هلل، والصَّ

فاألصُل يف الّسفِر واالنتقاِل ِمن بالد الّشام إىل البالد غري اإلسالمية 
يف الّظروف احلالية هو: املنع، وُيستثنى ِمن ذلك املضطرُّ الذي ال جيد بلًدا 
ِمن بالد املسلمني يعيُش فيها، فيجوز له االنتقاُل للعيش يف بالد الكفاِر 
بجنسيِة  التجنُّس  وكذلك  رضورُته،  ارتفعت  متى  منها  ينتقَل  أْن  عىل 
يف  ذلك  وبياُن  ذلك،  إىل  اضطر  ملن  إال  جيوز  ال  اإلسالمية  غري  وِل  الدُّ

النّقاط الّتالية:
أوًل: الواجُب عىل املسلم املضطر للخروج ِمن بلده: البحُث عن بالٍد 
إسالميٍة يأمن فيها عىل دينه ونفسه وماله، ويتار ِمن هذه البالد أسلَمها 

لدينه، وأحفَظها لعرضه.
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ  تعاىل:  قال 

ې﴾]النساء: 100[.
منها  بدينه  هرًبا  وأهَلها  الرشك  أرَض  ُيفارق  »ومن  الطربي:  قال 
ومنهم، إىل أرض اإلسالم وأهلها املؤمنني... جيد هذا املهاجر يف سبيل 

اهلل مهرًبا ونجاًة، ورحاًبا فسيحة«)1)، )بترصف يسري(.
وقد جاء يف حديث توبة قاتل املئة نفٍس: )انطلْق إىل أرِض كذا وكذا؛ 

)1) تفسري الطربي )112/9(.
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فإّن هبا أناًسا يعبدون اهللَ فاعبد اهلل معهم، وال ترجْع إىل أرِضك؛ فإهنا 
أرُض سوء()1).

يف  اإلنسان  عىل  ظاهٌر  أثٌر  له  املسلمني  بالد  يف  العيَش  أنَّ  شّك  وال 
طاعته وعبادته، وتربية أبنائه.

الكفُر،  فيها  ينترش  التي  البالد  إىل  واهلجرة  الّسفَر،  املسلُم  وجيتنب 
ملا يف ذلك ِمن خماطَر كثريٍة،  الغرب-  الفساُد والفتُن -بالد  فيها  ويكثر 

منها:
1- الفتنُة يف الّدين بسبب حال تلك املجتمعات ِمن الفساد الّديني، 
واالنحالل اخلُُلقي يف خمتلف جماالِت احلياِة، واألماكِن اخلاصة والعامة، 

ووسائِل اإلعالِم وغريها.
الّديَن  يراعي  جمتمٍع ال  لنشأهتم يف  األبناء؛  مستقبل  اخلشيُة عىل   -2
واألخالق يف املدارِس، وأنظمة الّتعليم، ومجيع مرافق املجتمع، مما ُينذر 

بخطِر انحرافهم، ورّبام انسالخهم من الدين بالكلية.
3- ما حتويه قواننُي تلك البلداِن ِمن أحكام خمالفٍة للرشيعِة ُتل بقيام 
واألبناء،  الزوجة  عىل  الوالية  انتزاَع  للدولة  وتتيح  أرسته،  عىل  الرجل 

وتوِكُل أمَر رعايتهم وتربيتهم ألرٍُس أو مؤسسات.

)1) أخرجه البخاري )174/4، برقم 3470(، ومسلم )2118/4، برقم 2766(: من 
. حديث أيب سعيد اخلدري
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تلك  بعض  يف  اإلسالِم  شعائِر  ببعِض  القيام  عىل  القدرة  5-عدُم 
البالد.

ىض بدينهـم،  6- خطُر االفتتان بالكفار، أو الوقوع يف حمبتهم، أو الرِّ
أو منكراهتم، أو مواالهتم، وإعانتِهم عىل املسلمني؛ بسبب طول املعارشة، 

وكثرة املخالطة.
اإلنسان،  أحوال  بحسب  الكفر  بالد  يف  اإلقامة  حكُم  يتلف  ثانًيا: 

والظروف املحيطة به:
املسلُم  إذا خيش  إليها  واللجوُء  البالِد،  تلك  اإلقامُة يف  1- ال جتوز 
هوات، أو كان  بهات، أو الشَّ الفتنَة يف دينه، سواء كان ذلك ِمن قبيل الشُّ
مستضَعًفا ال يتمّكن ِمن إقامِة الّشعائِر اإلسالميِة، أو ال يأمُن عىل نفِسه، 
اهلجرَة  يرتكون  الذين  توّعد  وتعاىل  تبارك  اهللَ  ألنَّ  ِعرِضه؛  أو  مالِه،  أو 
ِمن بالد الكفر إىل دار اإلسالم، وهم عىل هذه احلال، فكيف بمن هاجر 

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

ڳ ڳڳ ڳ ڱ  ڱڱ ڱ ں﴾ ]النساء: 98[.
أقام بني ظهراين  َمن  الكريمُة عاّمٌة يف كلِّ  اآليُة  ابُن كثرٍي: »هذه  قال 
املرشكني، وهو قادٌر عىل اهلجرِة، وليس متمّكنًا ِمن إقامِة الّدين، فهو ظاملٌ 
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لنفِسه، مرتكٌب حراًما باإلمجاع، وبنصِّ هذه اآلية«)1).
وقال النّووي: »املسلُم إْن كان ضعيًفا يف دار الكفر ال يقِدُر عىل إظهار 
الّدين، حُرَم عليه اإلقامُة هناك، وجتب عليه اهلجرُة إىل دار اإلسالم«)2).

وقد بايع النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص عدًدا ِمن الصحابة عىل اإلسالم، واشرتط عليهم 
عن  أبيه،  عن  َحكيٍم،  بِن  هَبَْز  حديث  ففي  املرشكني،  بني  اإلقامة  عدَم 
اهللَُّ عّز وجلَّ ِمن ُمرشٍك بعدما  َيقبُل  له: )ال  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال  َجّده: أن 

أسلم عماًل، أو ُيفارَق املرشكني إىل املسلمني()3).
األحاديث:  ِمن  معناه  يف  جاء  وما  احلديث،  هذا  عن  حجر  ابُن  قال 

»وهذا حمموٌل عىل َمن مل يأمن عىل دينه«)4).
2- جيوز الّسفُر إىل بالِد الكفِر اآلمنِة للمضطِر إذا مل جيد بلًدا مسلاًم آمنًا 
يقيم فيه، أو يلجأ إليه، ويتقي اهلل يف دينه ما استطاع، كام هاجر املسلمون 
املستضعفون إىل بالد احلبشة؛ ألّن فيها مِلًكا عاداًل، ال ُيظلم عنده أحٌد، 
املفاسد الكثرية يف اإلقامة  إليه ِمن  وتقييُده باملضطر؛ ملا سبقت اإلشارُة 

بينهم، التي إن سلم ِمن بعضها فال يسلم ِمن بعضها اآلخر.
قال ابُن حزٍم: »وأّما َمن فّر إىل أرض احلرِب؛ لظلٍم خافه، ومل يارب 

)1) تفسري ابن كثري )389/2(.
)2) روضة الطالبني )282/10(.

)3) أخرجه النسائي )82/5، برقم 2568(، وابن ماجه )848/2، برقم 2536(.
)4) فتح الباري )39/6(.
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املسلمنَي، وال أعاهنم عليهم، ومل جيْد يف املسلمني َمن جُيريه، فهذا ال يشَء 
عليه؛ ألنه مضطٌر ُمكَرٌه«)1).

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

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

إلحدى البالد اإلسالمية متى زالت الرضورُة، وقَدر عىل ذلك.
لغري رضورة،  الكّفار  بني  اإلقامة  يتساهَل يف  أْن  للمسلم  ينبغي  وال 
املسلمني،  مع  نفَسه  يصرب  بل  املعيشة،  يف  الرتفُّه  أو  ب،  التكسُّ كفضول 
نفَسه  يعّرض  وال  وذريته،  لدينه  صوًنا  تعاىل؛  اهلل  عند  ذلك  ويتسب 

للبالء والفتن.
ثالًثا: ويتأّكد املنُع يف حال الالجئني الّسوريني إذا ُنظر إىل ما يكتنف 

هذا اللجوَء واإلقامَة ِمن خماطَر عظيمٍة، ومفاسَد كثريٍة، ومنها:
بالزوارق  الّسفر  يف  كام  اهلالك،  احتامل  وغلبُة  الطرق،  أمن  عدُم   -

البحرية عن طريِق الّتهريب.
- التكاليُف املاّدية الباهظة، وما يصاحُب ذلك ِمن احتياٍل، وتزويٍر 

)1) املحىل )125/12(.



الجـزء الثانـي

239

يتحّمل املسافُر تبعَته عند اكتشافِه.
- َفْقُد البالِد الّشامّيِة فلذاِت أكباِدها، وخريَة أبنائها، وهجرُة ُنَخبِها، 
وأصحاِب العقول فيها وهي أحوُج ما تكون إليهم؛ لريابطوا عىل ثغوِرها 
والرتبوية،  واإلعالمية،  واإلغاثية،  العسكرية،  املجاالت  خمتلف  يف 

وغريها.
- مساعدُة النّظاِم يف حتقيِق أطامِعه يف هتجري أهِل الّسنة، وتفريِغهم ِمن 

ّكاِن يف البالِد. مناطِقهم واستبداهلم، وصواًل إىل تغيري تركيبة السُّ
رابًعا: يف التجنس قدٌر زائد عىل جمرد اإلقامة باخلضوع والتبعية للّدولة 
واالجتامعية،  الّسياسية،  ُنظِمها  عىل  باحلفاظ  والّتعهد  اجلنسية،  صاحبة 
فاِع عنها، وقد يؤدي للوالء هلا، ومسألُة  للدِّ واالقتصادية، واالستعداَد 
األحوال  املفتني بحسب  أنظاُر  فيها  اختلفت  التي  النوازل  ِمن  الّتجنُّس 

والّصور.
وِل غرِي اإلسالمّيِة، إال يف  والذي يرتجح: حتريُم التجنُّس بجنسية الدُّ
ُضيِّق  أو  بلده،  يف  االضطهاد  بسبب  جنسيَته  فقد  كَمن  الرّضورة،  حال 
عليه بسببِها، أو عَجز عن استخراج األوراق الثبوتية الالزمة، ومل يستطع 

أْن يصل عىل جنسية بلٍد ِمن بالد املسلمني.
قال الشيخ عيل الطنطاوي يف »فتاواه«: »وِمن املمنوِع عىل املسلم أْن 
يأخَذ جنسيَة دولٍة غري مسلمٍة؛ ألنه يكون حينئٍذ ملتزًما بإطاعِة أوامِرها، 
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إذا  إال  عليها،  اخلروُج  أو  خمالفُتها،  له  جيوُز  ال  بحيُث  قوانينِها،  واّتباع 
اضُطّر إىل ذلك اضطراًرا، ومل يعمل ما ينايف رشَع اهلل«)1).

وجاء يف جملة جممع الفقه اإلسالمي يف اإلجابة عىل األسئلة املوجهة 
ِمن املؤسسة اإلسالمية العاملية بأمريكا:

أوربيًة،  أو  أمريكيًة،  كانت  سواًء  املسلمِة  غرِي  باجلنسياِت  »التجنُُّس 
أو غريها، قد تكوُن جائزًة إذا دعت الرضورة إليه، ال حًبا للتشبِه بأهِل 
الكفِر والتَّسمي بأسامِئهم، أو االتصاِف بصفاهتم، برشِط أن ال يؤدَي هذا 
ه إىل مواالِة أعداِء  التَّجنُّس إىل تعطيِل أو نقِص يشٍء من أموِر دينه، أو جَيُرُّ
اهلل، وإال فال، قال تعاىل: ﴿ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ﴾

إلخ اآلية«)2).
عن  الّرىض  أو  للكافرين،  تاّمًة  مواالًة  يتضمن  الّتجنُّس  كان  إْن  أّما 
دينِهم، أو تفضيَل القواننِي اجلاهليِة عىل أحكام الرّشيعة، أو الرىض هبا: 

فهذا ِمن الّرّدة، والعياذ باهلل.
وأخرًيا:

إىل  الالجئني  -وخاّصًة  سورية  ِمن  للخروج  اضُطرَّ  َمن  عىل  ينبغي 
)1) فتاوى عيل الطنطاوي ص )163(.

عبد  احلاج  معايل  جواب  هو  واملذكور  الثالث،  العدد  اإلسالمي-  الفقه  جممع  جملة   (2(
اللطيف آل سعد،  العثامين، وحممد بن عبد  العلامء: حممد تقي  باه، وبنحوه أجوبة  الرمحن 

وغريهم.                 السالمي  خمتار  وحممد 
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بالٍد أجنبيٍة، أو بعيدة- االستمراُر يف منارصة إخواهنم يف سورية، ودول 
ْعم املعنوي: بالتواُصل والتثبيت  اللجوء، باإلعانة املاّدية املختلفة، والدَّ
والسياسية  واالجتامعية  الّدعوية،  الفعاليات  يف  وامُلشاركة  والّتصبري، 
رين  وغريها لنرصة الشعب املجاهد، وبذل املستطاع للتواصل مع املفكِّ
الذي  البلد  يف  للنَّاس  القضيَّة  إبراز  أجل  ِمن  والصحفيِّني،  والُكتَّاب 
يعيشون فيه، واحِلرص عىل فضح أكاذيب النِّظام، ونرش جرائمه، وبذل 

اجلهِد يف توعية النَّاس هبذه القضيَّة العادلة.
الشام  وأهِل  عموًما،  املسلمني  أحوال  يصلَح  أْن  سبحانه  اهللَ  نسأل 
هم،  خصوًصا، وأن يعّجَل فرَجهم، وينّفَس كربَتهم، وينرَصهم عىل عدوِّ

ويرّد املهّجرين منهم إىل ديارهم ساملني.
واحلمد هلل رب العاملني)1).

)1) أسئلة عن الفتوى:
السؤال األول:

فتقام  اإلسالمية،  شعائرك  وممارسة  دينك  إظهار  من  يمنعوك  ال  الغرب  بالد  معظم  يف 
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 !!
قواعد  وتقيم  ارسائيل  حتمي  التي  البالد  هي  أم  دخوهلا؟  من  متنعنا  التي  البالد  هي  هل 

أرضها؟ عىل  عسكرية 
أم البالد التي تنترش فيها املخالفات الرشعية، فتباع فيها اخلمور، وتنترش الرذيلة؟             =
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= جواب املكتب العلمي:
الفتوى اهتّمت ببيان الضوابط الرشعية املتعلقة بحاالت املسألة، ومل هتتم باستقراء أحوال 
بالتفاوت  التسليم  مع  إليها،  االنتقال  إمكان  ومدى  اإلسالمية،  وغري  اإلسالمية،  البالد 
املتاحة،  اخليارات  يف  ينظر  فإنه  الضوابط  تلك  املسلم  عرف  فإذا  البالد،  تلك  بني  الكبري 

ما استطاع. املفاسد، ويتقي اهلل  أقرهبا للرشع، وأبعدها عن  ويتار 
والبالُد اإلسالمية كثرية بفضل اهلل، وهي خمتلفة يف إمكان االنتقال إليها، واألمُر ال يتعّلق 
يف  وجوَده  ذلك  يلزم  فال  املفاسد،  ِمن  ذكرت  ممّا  يشٌء  بعضها  يف  ُوجد  وإذا  معنًي،  ببلد 
غريها، وال يلزم أّن تكون تلك املفاسد أشدَّ ِمن املفاسد املوجودة يف بالد الغرب، والغالُب 

األعمُّ أّن املصالح يف تلك البالد أعظم ِمن املفاسد املوجودة فيها.
ووجوُد بعض مظاهر احلرية يف كثري من البالد الغربية ال ينفي أن تكون مفاسُد االنتقال إىل 
تلك البالد يف الغالب أعظَم وأخطر ِمن املصالح التي قد يققها املرء بالتحّول إليها ، كام أّن 

تلك املفاسد تشمل خمتلَف جوانب احلياة،  ومجيَع أفراد العائلة.
وقد ذكرت الفتوى من حاالت جواز االنتقال إىل بالد الغرب : )إذا مل جيد بلًدا إسالمًيا ً 

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 
تفصلوا  ولو  اجلهاد،  ووجوب  الراهنة  الظروف  بسبب  للمنقطعني  اجلامعية  الدراسة 
الفتوى لنا بحسب جماالت طلب العلم كالعلم الرشعي أو الطبي أو حتى الفروع األدبية 

اهلندسية والعلمية فضال. وبارك اهلل يف جهودكم. أو 
جواب املكتب العلمي:

اجلهاُد يف سوريَة ضدَّ النظام املجرم وأعوانه ِمن فروض الكفايات التي ال بّد ِمن االهتامم 
بتوفري كفاياهتا يف اجلانب البرشي، ويف جانب العلم واخلربة، وكلُّ َمن توّقف حتقيُق الكفاية 
يف ذلك عىل شـخصه كان اجلهاُد واجًبا عليه، كَمن يتـاج املجاهدون خلـربته العسـكرية 
بلدٍة هيامجها=  أو يف  املجاهدون،  فيها  يقّل  أو كان يف منطقة  الفنية يف بعض اجلوانب،  أو 
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=األعداُء ونحو ذلك.
 وَمن مل جيب عليه اجلهاُد، ومل يكن يف حّقه فرَض عنٍي فينبغي له االشتغال بام ينفع األمة يف 
احلارض واملستقبل، مع حرصه عىل املشاركة يف اجلهاد يف املجاالت التي جييدها، ويستطيع 

نفَع إخوانه ِمن خالهلا، كاملجال اإلعالمي والدعوي واإلغاثي وغريه .
ويدخُل يف ذلك الطالُب الذين انقطعوا عن الدراسة ِمن أجل احلرب، فيجوز هلم -إذا مل 
يتعنّي اجلهاد عليهم- أن يبحثوا عن فرٍص إلكامل الدراسة، وينبغي النظر فيام يكون نفعه 
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 
لألمة  والصالح  اخلري  أهل  قيادة  يف  مهم  دور  هلا  التي  واالقتصادية  واإلدارية  السياسية 
دينهم  أحكام  ويعرفون  الناس،  عن  اجلهل  هبا  ُيرفع  التي  الرشعية  والعلوم  املستقبل،  يف 

الدارس وقدراته. النافعة، مع مراعاة ميول  العلوم  ثّم سائر  وعقائدهم، 
واحلمد هلل رب العاملني.

السؤال الثالث:
أكثر  يف  جيدون  ال  فالسوريون  تفصياًل،  نحتاج  ربام  لكن  طيبة  الفتوى  فيكم،  اهلل  بارك   
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 
البلد غري واضحة؟ وما حكم  نبقى نعيش يف املجهول وأوضاع  يغلقه مستقباًل، فهي  قد 

التجنس يف هذه احلالة؟ طلب 
جواب املكتب العلمي:

اضطر  إذا  بجنسيتها  التجنس  ، وكذلك جواز  الكفر  بالد  اإلقامة يف  الفتوى جواز  بينت 
: ، وهي عىل سبيل اإلجياز  املسلم إىل ذلك، وذكرت عدًدا من احلاالت يف ذلك 

- جتـوز اإلقامة يف بالد غري املسلمني اآلمنِة للمضطِر إذا مل جيد بلًدا مسلاًم آمنًا يقيم فيه، 
أو يلجأ إليه، مع األخذ بالضوابط الرشعية املذكورة مراعًيا تقوى اهلل تعاىل، وجتنيب نفسه 

وأهله حماذير اإلقامة يف تلك البالد.
- جيوز السعي للحصول عىل جنسية بالد غري املسلمني للذي فقد جنسيَته، أو ُسحبت= 
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عن  عَجز  أو  متعذرة،  أو  صعبة  وتنقالته  إقامته  فأصبحت  بسببِها  عليه  ُضيِّق  أو  =منه، 
استخراج األوراق الثبوتية الالزمة كجوازات السفر، ومل يستطع أْن يصل عىل جنسية بلٍد 

الفتوى. املبينة يف  بالضوابط  التجنّس  له  املسلمني، ونحو ذلك، فيجوز  ِمن بالد 
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؟

ومن  منكم  نستفيد  أن  جيوز  أنه  املسلمني..  غري  بالد  إىل  رسالة  توصل  هذه  فتواكم   -
أعداء. فأنتم  ذلك  غري  أما  أمورنا..  يف  ستساعدنا  كانت  إذا  إنسانيتكم 

جواب املكتب العلمي:
هتتم  ومل  باملسألة،  املتعلقة  اجلوانب  ملختلف  الرشعية  الضوابط  بيان  عىل  الفتوى  ركزت 

فيها.. املعيشة  وأوضاع  اإلسالمية،  البالد  أحوال  باستقراء 
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 
الغرب، بل الغالُب األعمُّ أّن املصالح يف البالد اإلسالمية أعظم ِمن املفاسد املوجودة فيها.
مفاسُد  تكون  أن  ينفي  ال  الغربية  البالد  من  كثري  يف  احلرية  مظاهر  بعض  وجوُد  أنَّ  كام 
االنتقال إىل تلك البالد يف الغالب أعظَم وأخطر ِمن املصالح التي قد يققها املرء بالتحّول 
إليها ، وهي مفاسد تشمل خمتلَف جوانب احلياة،  ومجيَع أفراد العائلة،  وقد أشارت الفتوى 

لبعضها، وسارت أحاديث الناس وقصصهم بالكثري منها.
ب، أو الرتفُّه يف  وما ذكرته يف السؤال من مصاعب ومشاق هو من باب الزيادة يف التكسُّ
املعيشة، وليس من باب الرضورة أو احلاجة الشديدة، ومثل هذه األمور ال جتعل الشخص 
مضطًرا جيوز له ارتكاب املحرم أو املحظور ألجله.                                                                               =
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=وقد بيَّنت الفتوى الضوابط الرشعية ملختلف احلاالت التي يمرُّ هبا الالجؤون، فإذا عرف 
عن  وأبعدها  للرشع،  أقرهبا  ويتار  املتاحة،  اخليارات  يف  ينظر  فإنه  الضوابط  تلك  املسلم 

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 

املسلمني بعدها مسوغة رشًعا نظًرا ملا ذكرت من عدم السامح للسوريني بالعمل؟
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.

فإن مل جيد بلًدا مسلاًم آمنًا يقيم فيه، أو يلجأ إليه، وكان حمتاًجا للعمل وطلب الرزق: فيجوز 
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 الرضورُة، وقَدر عىل ذلك.
كام جيب عليه أن يتار 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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عىل  الرشعي  احلكم  وتنزيل  النصوص  فهم  يف  العلم  أهل  اجتهاد  فهي  الفتوى:  =أما 
وأحكامها. الرشعية  بالنصوص  العلم  عىل  مبنية  وتكون  والوقائع،  احلوادث 

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 ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ   ۉ﴾.

واخلطوب،  املدهلامت  يف  إليهم  بالرجوع  الناس  أمر  الذين  األنبياء  ورثة  هم  العلم  وأهل 
ڑ   ژ   ﴿ژ   وقال:  ٺ﴾،  ٺ   ٺ  ڀ   ڀ    ڀ    ﴿ڀ   تعاىل:  قال 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک      ڑ   
ڱ  ں  ںڻ﴾، وقال : )وإن العـلامء ورثة األنبياء، وإن األنبيـاء مل يورثوا 
ديناًرا وال درمًها وإنام ورثوا العلم( أخرجه أبو داود )485/5، برقم 3641(، والرتمذي 
 . 345/4، برقم2682 (، وابن ماجه )150/1، برقم 223(: من 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:
وبعض  اآليات  نكذب  أن  نستطيع  وال  وقراءته  املوضوع  وشدين  بالسويد  حاليا  أنا   
وجوب  لعدم  األسباب  اهلل  أنزل  حني  ولكن  املوضوع؛  هذا  يف  الصحيحة  األحاديث 
اهلجرة إىل دول الغري مسلمة اتذ املقاييس اإلجيابية لذلك السبب، أقصد أمرنا اهلجرة إىل 
االقتصادية  القوانني االجتامعية  الرشيعة االسالمية حسب  تطبق هبا  دول مسلمه حقيقية 
واالنسانية والسياسية، أي حسب القانون املنبثق من القرآن والرشع، وحني تفقد الشعوب 
أبواهبا  تفتح  ان  من  بداًل  املهاجرين  عىل  ضيقت  التي  االسالمية  بالدول  باإلقامة  حقها 
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...
احلد، واهلل عادل وهو  القحط رفع   حني صار  العدالة، سيدنا عمر  فامتت  مات عمر 
الذي وهب صفة العدال لعمر، املوازين تتلف حني تتلف الظروف، واهلل أدرى بعباده!

جواب املكتب العلمي:
نسأل اهلل أن يزيل الكرب ، ويرفع البالء عن أهلنا يف بالد الشام خاصة ، وبالد املسلمني 

عامة.
-  ال شك أن بعًضا مما ذكرته حق، وعلينا أن نعلم: أن اهلل ملا حرم أطعمة معينة كامليتة وحلم 

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 أواًل 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 

فيها عىل دينه ونفسه وماله، ويتار ِمن هذه البالد أسلَمها لدينه، وأحفَظها لعرضه.
فبالد اإلسالم كثرية وواسعة وهلل احلمد، وكثري منها يمكن للسوري السفر هلا، والعيش 
فيهـا، وإن كانت أقل حًظا 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  
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ   ژ  ژ 
ڱ   ڱڱ  ڱ  ں﴾، قال ابُن كثرٍي يف »تفسريه«: »هذه اآليُة الكريمُة عاّمٌة يف 
كلِّ َمن أقام بني ظهراين املرشكني، وهو قادٌر عىل اهلجرِة، وليس متمّكنًا ِمن إقامِة الّدين، 

فهو ظاملٌ لنفِسه، مرتكٌب حراًما باإلمجاع، وبنصِّ هذه اآلية«.
الفرار بدينه وحفظ ذريته من بعده ، فهو مسئول عن نفسه أواًل وعن زوجه=  فمن أراد 
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=وأوالده، فال يلقي بنفسه وهبم يف هتلكة أنظمة وفساد الغرب ، فيندم حينام ال ينفع الندم.
 وخالصة الكالم: 

أّن من كان مضطًرا للهجرة فيجب عليه البحث عن بلد مسلم يأمن فيه عىل نفسه وأهله، 
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:
قلتم يف إحدى التعليقات إنه جيوز للشباب السوري السفر من سورية إىل تركيا -إذا مل يتعنّي 

اجلهاد عليهم- إلكامل دراسته اجلامعية.
1- من هو الشاب السوري الذي ال يتعنّي عليه اجلهاد يف بلده؟

الذي  عدوهم  عدوان  لرد  احلايل  وقتنا  يف  عني  فرض  السوري  الشباب  جهاد  أليس   -2
للجهاد؟ الشباب  ينقصها  الشبيبة  أرض  أن  العلم  مع  واالرايض  االعراض  يغتصب 

3- هناك 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 جواًبا شافًيا كافًيا.
جواب املكتب العلمي:

أواًل: 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 كافًيا ملالقاة العدو، سقط اإلثم عن الباقني، قال 

عز وجل: ﴿ې  ى ى  ائ   ائەئ﴾ ]التوبة: 122[.
العدو عىل قطر من  بغلبة  القرطبي رمحه اهلل يف تفسريه )151/8(: »إذا تعني اجلهاد  قال 
ينفروا  أن  الدار  تلك  أهل  مجيع  عىل  وجب  ذلك  كان  فإذا  بالعقر،  بحلوله  أو  األقطار، 
تلك  أهل  عجز  فإن  طاقته...  قدر  عىل  كل  وشيوخا،  شبابا  وثقاال،  خفافا  إليه  ويرجوا 
البلدة عن القيام بعدوهم كان عىل من قارهبم وجاورهم أن يرجوا 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...«.

ويتعني اجلهاد عىل كل فرد يف حاالٍت، من أمهها:
1- أن يقتحم العدو بلدة أو مكاًنا ما، فيدافع أهلها عنها. 

يمل  أن  القتال  يسن  كان  من  عىل  فيجب  العدو،  مدافعة  عن  منطقة  أو  بلدة  عجز   -2
املجاهدين. لنرصة  السالح 

3- احلاجة إىل شخص بعينه، خلربة، أو مكانة، أو قدرة قتالية، ونحو ذلك، فيجب عليه 
بعينه. القتال 

لكن ال جيب عىل كل الناس محل السالح والقتال.
فإن مل جيب عىل الشخص محل السالح: وجب عليه اجلهاد يف جماالٍت 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 : 
ابن  قال  وغريها،  وعياله  املجاهد  ونفقة  السالح،  حتصيل  من  اجلهاد،  مؤنة  عىل  القدرة 

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.

عىل  القادر  املدرب  للرجل  إضافة  واخلربات،  املال  إىل  بحاجة  هناك  املجاهدون  ثانًيا: 
سالح  من  املقاتلون  يتاجه  ما  لتوفري  هي  سورية  يف  األكرب  واحلاجة  السالح،  استخدام 

كافية. بأعداد  متوفرون  فهم  للمقاتلني،  ال  ومتويل، 
سواء   العلوم  حتصيل  يف  االستمرار  والواجب  األمم،  قيام  رضوريات  من  العلم  أّن  كام 
الرشعية أو التطبيقية، مما حتتاجه األمة، فاحلرب قد تطول، والعلم إن مل يصله شبابنا اآلن= 
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=فسنجد شعًبا جاهاًل ال يستطيع حتمل أعباء بناء األمة وتشييد رصوح جمدها.
قال تعاىل: ﴿ې  ى ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی﴾.
واهلل أعلم.

السؤال التاسع:
فيها  أحتدث  أن  أريد  وقفات  هناك  لكن  اإلجابة،  عىل  بعلمكم  ونفعنا  خرًيا  اهلل  جزاكم 

. حرًصا  سورية  يف  واقعنا  عن  هنا  اتكّلم  وأنا  للتوضيح: 
وينفع  تطبيقيا  او  رشعيا  كان  إن  بعلمه  جياهد  لكي  يتعلم  من  بني  فرق  يوجد  أال  أواًل: 
او من أجل  يتعلم يف تركيا وغريها لِكي هيرب من اجلهاد  الذي يريد ان  به املجاهدين و 
مصلحة دنيوية والقسم الثاين هو الغالب عىل الشباب كام نعرف . أي هل النية هلا دور هنا 
الثاين ما حكمه؟ مع العلم ليس لديه عذر وما حتّدثتم به عن نفقة  حكم األول جماهد أم 

باألغلب عندنا يف سورية  متوفر  نفقته  و  للمجاهد  اجلهاد من سالح 
ثانًيا: مع االعرتاف بحاجتنا للامل واخلربات لكن نحن يف سورية نحتاج الرجال اكثر من 
املحارصة  محص  يف  عندنا  فمثاًل  وغريهم  الفصائل  قادة  من  التأكد  وباستطاعتكم  ذلك 
كان 1500 جماهد حمارصين يف 13 حي حمّرر ربعهم مصابني وكانوا بحاجة للرجال جًدا 
أبًدا وهذه احلالة مل تكن يف محص املحارصة فقط . وأيًضا  وليسوا متوفرون بأعداد كافية 
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 .
ثالًثا: اآلية الكريمة التي ذكرمتوها هل تطّبق يف جهاد الدفع ام الطلب ام االثنني ؟

وهل تطّبق يف حال ان أغلب شباب البلد عىل جبهات تركيا والسويد وأملانيا !!!
جواب املكتب العلمي:

يف  للمسلمني  نافٍع  علٍم  كلَّ  يتعّلم  أْن  فله  الّشخص  عىل  جيب  مل  اجلهاَد  أّن  دام  ما  أواًل: 
أمورهم الّدينية، ِمن تصحيح عقائدهم واستقامة عباداهتم، وهتذيب أخالقهم، ويف حياهتم 
شؤون=  وإصالح  اجلوانب،  خمتلف  يف  املجتمع  حاجات  وسّد  األرض،  لعامرة  الّدنيوية 
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=البالد والعباد، وكّلام كان ذلك العلم أنفع لألمة يف العاجل واآلجل كان أوىل، والسعي 
لتعّلمه أفضل، وقد جاء يف حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام: )أحبُّ النّاِس إىل اهلل أنفُعهم 

للنّاس( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )453/12، برقم 13646(.
وليس كلُّ النّاس قادًرا عىل اجلهاد والقتال، أو تتوفر فيه الرّشوط املذكورة سابًقا.

أّما النّّيُة: فأمُرها عظيم، واالهتامم هبا مهم، وينبغي للمسلم أْن يقصَد بكّل أعامله مقصًدا 
حسنًا حتى يتحّقق له األجُر والثواب؛ ألّن األموَر بمقاصدها، ويف احلديث املّتفق عليه: 
)إّنام األعامل بالنّيات(، كام يتأكد للطالب أْن ينووا بدراستهم نفَع األّمة، ونرصَة املسلمني 
نّيتِهم، وفساد مقصدهم؛ فأحواُل  النّاس بسوء  اهتاُم غالبية  واملجاهدين، ولكن ال يسوغ 
دينهم،  أمور  النّاس  تعليُم  فينبغي  واحدة،  وليست  متعددة،  وأوضاعهم  خمتلفة،  النّاس 

وبيان فضل اجلهاد، وأحكامه، واحلث عليه ، وترك تقدير أحوال النّاس إليهم .
ثانًيا: مع تقديرنا هلذا الكالم، ومعرفتنا بصّحته يف بعض األحيان إال أّن املناطق واألحوال 
التي  الكربى  احلاجة  أّن  أنفسهم  الكتائب  قادة  عاّمة  كالم  ِمن  نعلمه  والذي  تتلف، 
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.
ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ   وئ   ەئ   ائەئ    ائ    ى   ى   ﴿ې   اآلية:  هذه  ثالًثا: 
عىل  اجلهاُد  يتعنّي  أْن  إال  بأنواعه،  اجلهاَد  فتشمل  مطلقة،  ېئ﴾  ۈئ   ۈئ   ۆئ  
الّشخص بنفسه، فال بّد له ِمن النّفري حينئٍذ، كام أّن جهاَد الّدفع ال يتلف عن جهاد الّطلب 
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 يتلف؟ فالسنة يف العراق يقتلون منذ 13 سنة 
بأسوأ  يعاملون  ولكنهم  وغرًبا  رشًقا  الدول  العراقيون  خاض  يستقبلهم،  من  يوجد  وال 
معاملة وينبذون، وال يق 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 مرحًبا 
هبم يف بلدهم ألهنم سنة!
جواب املكتب العلمي:

األحكام الواردة يف هذه الفتوى من أحكام اللجوء للدول غري اإلسالمية وأخذ جنسيتها 
يمر هبذه  أو جمتمع  بلد  أي  تنطبق عىل  أحكام رشعية  بل هي  فقط،  بالسوريني  ال يتص 

الظروف.
واهلل أعلم.
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الفتـــوى )72(

عدد ركعات صالة الرتوايح،

وختم القرآن فيها)))

)1) صدرت بتاريخ: األربعاء 30 شعبان 1436هـ، املوافق 2015/6/17م.

السؤال:
تكّرر يف سنواٍت سابقٍة اختالُف املصّلني يف بعِض املساجِد يف 
أموٍر تتعلُق بصالِة الرّتاويِح، وحصل فيها اهتاٌم بالبدعِة، وخمالفِة 
وحَدهم،  ليصّلوا  بعِضهم  انفصاِل  إىل  ذلك  أّدى  ورّبام  الّسنِّة، 

وهذه األموُر هي:
- الّزيادُة يف صالِة الرّتاويح عىل إحدى عرشَة  ركعًة.

- الّرجوُع للّصالِة يف النّصِف الّثاين ِمن الّليل بعد االنتهاِء ِمن 
الرّتاويِح.

- ختُم القرآِن يف الرّتاويِح، والّدعاُء بختم القرآِن فيها.
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اجلواب:
الُم عىل رسوِل اهلل، أّما بعُد: الُة والسَّ احلمُد هلل، والصَّ

فصالُة قياِم الّليِل ِمن ُسنن اهلدى التي ينبغي املحافظُة عليها، وليس 
خالٍف  عىل  األّمِة،  وفقهاِء  الّسلِف،  علامِء  عنَد  الزٌم  ٌد  حمدَّ قْدٌر  لعدِدها 
املسـلمني،  بني  للّتفريِق  سبًبا  العدِد  جعُل  جيوُز  فال  األفضل؛  يف  بينهم 
أو االهتاِم باالبتداع، وال بأَس بالّرجوِع إىل الّصالِة يف النّصِف الّثاين ِمن 
الليل، كام يستحبُّ ختُم القرآِن كاماًل يف صالِة الرّتاويِح، وبياُن ذلك فيام 

ييل:
نِن الّثابتِة عن النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص، والتي واظب عليها،  أوًل: قياُم الّليِل ِمن السُّ

ب فيها، ومنه قياُم رمضاَن الذي ُسّمي بعَد ذلك بالرّتاويِح. ورغَّ
وكان يصليها إحدى عرشَة ركعًة يف الغالِب ِمن أحوالِه، بل كان إذا 
شغله عن قياِم الّليِل نوٌم، أو وجٌع، أو مرٌض صىّل ِمن النّهار اثنتي عرشة 
ثالَث  فيصّليها  الّليِل  صالِة  يف  يزيُد  وقد  النّسائي،  سنن  يف  كام  ركعًة، 

عرشَة ركعًة، ورّبام صىّل بأقلَّ ِمن ذلك، وكلُّ هذا سنٌّة.
قالت عائشُة ريض اهلل عنها: )ما كان رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يزيُد يف رمضاَن، 

وال يف غرِيه عىل إحدى عرشَة ركعًة()1).
ويف الّصحيحني عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام قال: )كان رسوُل اهللِ 

)1) أخرجه البخاري )53/2، برقم 1147(، ومسلم )509/1، برقم 738(. 
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ملسو هيلع هللا ىلص يصيّل ِمن الّليِل ثالَث عرشَة ركعًة()1).
اهلل  رسوِل  صالَة  )ألرمقنَّ  قال:    اجلهني  خالٍد  بِن  زيِد  وعن 
ثم صىّل ركعتني طويلتني طويلتني  الّليلَة، فصىّل ركعتني خفيفتني،  ملسو هيلع هللا ىلص 
ركعتني،  صىّل  ثّم  قبَلهام،  الّلتني  دون  ومها  ركعتني،  صىّل  ثم  طويلتني، 
ومها دون الّلتني قبَلهام، ثّم صىّل ركعتني، ومها دون الّلتني قبَلهام، ثّم صىّل 

ركعتني ومها دون الّلتني قبَلهام، ثّم أوتر، فذلك ثالَث عرشَة ركعًة()2).
قال النّووي: »قال العلامُء: يف هذه األحاديِث إخباُر كلِّ واحٍد ِمن ابن 
عباٍس، وزيِد بن خالٍد، وعائشَة ريض اهلل عنهم بام شاهده...، وذلك ملا 
كان يّتفُق ِمن اّتساِع الوقِت له، أو ضيِقه، إّما بتطويل قراءتِه يف بعِضها كام 

.(3(» جاء، أو طوِل نوِمه، أو لعذٍر ِمن مرٍض، أو كرَبِ ِسنٍّ
وكان النّاُس يف عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يصّلون قياَم رمضاَن أوزاًعا متفّرقني، 
ثّم صىّل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املسجِد، فاجتمع النّاُس عىل الّصالِة معه عّدَة لياٍل، 
ُتفرَض عليهم، وبقي األمُر عىل ذلك يف خالفِة أيب  أْن  ثّم تركها خشيَة 
النّاَس    بكر، وصدًرا ِمن خالفة عمر ريض اهلل عنهام، ثم مجع عمُر 

عىل القياِم يف رمضاَن يف مجاعٍة واحدٍة.

)1) أخرجه البخاري )51/2، برقم 1140(، ومسلم )508/1، برقم 737( 
)2) أخرجه مسلم )531/1، برقم 765( 

)3) رشح النووي عىل مسلم )18/6(.
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 ، خرجُت مع عمَر بِن اخلّطاب« : قال عبُد الّرمحن بن عبٍد القاريُّ
الرّجُل  يصيّل  متفّرقون،  أوزاٌع  النّاُس  فإذا  املسجِد،  إىل  رمضاَن  يف  ليلًة 
: إيّن أرى  لنفِسه، ويصيّل الّرجُل فيصيّل بصالتِه الّرهُط، فقال عمُر 
لو مجعُت هؤالء عىل قارٍئ واحٍد، لكان أمثَل، ثمَّ عزم، فجمعهم عىل أيبِّ 

.(1(» بِن كعٍب
دت الرواياُت يف عدِد الّركعات التي مجع عمُر بن اخلطاب  ثانًيا: تعدَّ

 النّاَس عليها.
والعمدُة يف هذا الباب: ما رواه الّصحايب السائب بن يزيد ، وقد 

اختلفت الّرواياُت عنه يف عدد الركعات:
أيبَّ  اخلطاِب  بُن  عمُر  »أمر  قال:  أّنه  يوسف  بن  حممد  عنه  فروى   *
بَن كعٍب، ومتياًم الّداريَّ أْن يقوما للنّاس بإحدى عرشَة ركعًة، وقد كان 
القارُئ يقرأ باملئنَي، حتى كنّا نعتمُد عىل الِعيّص ِمن طوِل الِقيام، وما كنّا 

ننرصُف إال يف فروِع الفجِر«)2).
اجلعد«،  بن  عيل  »مسند  يف  -كام  ُخصيفة  بن  يزيُد  عنه  وروى   *
- أّنه قال: » كانوا يقومون عىل عهِد عمَر بِن  وأخرجه ِمن طريِقه البيهقيُّ

)1) صحيح البخاري )3/ 45، برقم 2010(.
)2) موطأ مالك )115/1(.
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اخلطاِب  يف شهِر رمضاَن بعرشين ركعًة«)1).
وقد صّحح كثرٌي ِمن أهِل العلِم كلتا الّروايتني، ومحلوا كلَّ روايٍة عىل 
، والنّووّي، والزيلعي، وابُن تيمية، والعراقي،  حاٍل خمتلفة، منهم: البيهقيُّ

وابُن حجر، والعيني، والّسيوطي.
وقالوا: كانت صالهُتم أّوَل األمِر إحدى عرشَة ركعًة، وكانوا يطيلون 
القياَم جًدا، فشقَّ ذلك عىل كثرٍي ِمن املأمومني، فخّففوا القياَم، وزادوا يف 
الركعات، فأصبحت عرشين ركعًة دون الوتِر، ولفُظ األثرين يساعُد عىل 
هذا اجلمِع؛ ففي األثر األول أنَّ عمر  مجعهم عىل إحدى عرشة ركعة، 

ويف الثاين أهنم كانوا يصلون يف عهد عمر ، وليس فيه أنه مجعهم.
يقومون  كانوا  فإهنم  الّروايتني،  بني  اجلمُع  »ويمكن  البيهقي:  قال 

بإحدى عرشَة، ثم كانوا يقومون بعرشين، ويوترون بثالٍث«)2).
وقال احلافظ ابُن حجٍر: »واجلمُع بني هذه الرواياِت ممكٌن باختالِف 
األحواِل، ويتمُل أّن ذلك االختالَف بحسب تطويِل القراءِة وتفيِفها، 

فحيُث ُيطيُل القراءَة تقل الّركعاُت، وبالعكس«)3).
تطئة  أو  بينها  الرّتجيِح  عىل  م  ُمقدَّ الّروايات  بني  اجلمِع  ومسلُك 

)1) السنن الكربى للبيهقي )699/2، برقم 4289( 
)2) السنن الكربى للبيهقي )699/2(.

)3) فتح الباري )253/4(.
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بعضها.
ثالًثا: اتفق عاّمُة أهِل العلِم ِمن الّسلف واخللِف عىل أنَّ صالَة الرّتاويِح 
ليس هلا عدٌد حمّدٌد بحيث ال جيوز الّزيادُة عليه أو النقص منه، ويدلُّ عىل 

ذلك مجلٌة ِمن األدلِة الرّشعيِة:
1- حديُث ابن عمر ريض اهلل عنهام: أنَّ رجاًل سأل النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص: كيف 
بَح فأوتر بواحدٍة توتر  صالُة الّليِل؟ فقال: )َمثنى َمثنى، فإذا خشيَت الصُّ

لك ما قد صليَت()1).
يعلم عدَدها، وتأخرُي  الّسائَل ال  أّن  له عدًدا مع  فالنَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص مل يّدد 

البياِن عن وقت احلاجِة ال جيوز، فدلَّ ذلك عىل جواِز الّزيادِة.
 : 2- أّن النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص قام بأصحابِه حتى ذهب شطُر الليِل، فقال أبو ذرٍّ
ْلتنا بقيَة ليلتِنا هذه«)2)، فقال له النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص: )إّن الّرجَل إذا قام مع  »لو نفَّ

اإلماِم حتى ينرصَف ُحسب له قياُم ليلٍة()3).
فقد أقرَّ النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص أبا ذر  عىل طلب الّزيادة يف الركعات، ومل يضع 
هلا حّدَا، ولو كانت الزيادُة عىل ما فعله النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص غرَي جائزٍة لنهاه عنها، 

وبنّي له عدَم جواِز ذلك.

)1) أخرجه البخاري )24/2، برقم 990(، ومسلم )516/1، برقم 749(.
)2) أي: لو زدتنا وصّليَت بنا بقيِة الّليِل.

)3) أخرجه أبو داود )526/2، برقم 1375(، والنسائي )83/3، برقم 1364(.
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3- جرياُن العمِل لدى الّسلِف الّصالح منذ عهد الّصحابة ريض اهلل 
دون  بينَهم،  ذلك  واشتهاُر  ركعًة،  عرشة  إحدى  عن  الّزيادِة  عىل  عنهم 

ح فهَمهم لقوِل النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص وفعِله. نكرٍي، مما يوضِّ
ركعًة  ثالًثا وعرشين  يصّلون  النّاَس وهم  »أدركُت  قال:  فعن عطاٍء 

بالوتر«)1).
وعن داوَد بِن قيٍس قال: »أدركُت النّاَس باملدينِة يف زمِن عمَر بِن عبِد 
العزيز، وأباَن بِن عثامَن يصّلون سًتا وثالثني ركعًة، ويوترون بثالٍث«)2).
وقال اإلماُم مالٌك: »بعث إيلَّ األمرُي، وأراد أْن ُينقَص ِمن قياِم رمضاَن 
الذي يقومه النّاُس باملدينِة -وهي تسع وثالثون ركعًة بالوتر-  فنهيُته أْن 
ينقَص ِمن ذلك شيًئا، قلُت له: هذا ما أدركُت النّاَس عليه، وهو األمُر 

القديُم الذي مل يزل النّاُس عليه«)3).
: »وليس يف يشٍء ِمن هذا ِضيٌق وال حدٌّ ُينتهى  وقال اإلماُم الّشافعيُّ
إليه؛ ألّنه نافلٌة، )فإْن أطالوا القياَم وأقّلوا الّسجوَد: فحسٌن، وهو أحبُّ 

، وإْن أكثروا الرّكوَع والسجوَد: فحسٌن(«)4). إيلَّ
4- اإلمجاُع الذي نقله عدٌد ِمن العلامِء عىل أّن صالَة القياِم ليس هلا 

)1) مصنف ابن أيب شيبة )163/2(.
)2) املرجع السابق.

)3) املدونة )287/1(.
)4) نقله البيهقي عنه يف معرفة السنن واآلثار )305/2(.
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عدٌد حمدوٌد:
أنَّ  املسلمنَي  بني  خالَف  فال  األمُر،  كان  »وكيف  الرب:  عبد  ابُن  قال 
 ، برٍّ وعمُل  خرٍي،  وفعُل  نافلٌة،  وأهنا  حمدوٌد،  حدٌّ  فيها  ليس  الّليِل  صالَة 

، وَمن شاء استكثر«)1). فَمن شاء استقلَّ
وقال القايض عياض: »وال خالَف أّنه ليس يف ذلك حدٌّ ال ُيزاُد عليه 
وال ُينقُص منه، وأنَّ صالَة الّليِل ِمن الفضائل والّرغائب التي كّلام ِزيد 

فيها ِزيد يف األجر والفضل«)2).
وقال العراقي: »وقد اّتفق العلامُء عىل أّنه ليس له حدٌّ حمصور«)3).

وقال ابُن تيمية: »كام أّن نفَس قياِم رمضاَن مل يوّقت النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه عدًدا 
معّينًا...، وَمن ظنَّ أنَّ قياَم رمضاَن فيه عدٌد موّقٌت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ال ُيزاد 

فيه، وال ُينقص منه فقد أخطأ«)4).
واحلساُن  الّصحيحُة  األحاديُث  به  وردت  »الذي  الّسيوطي:  وقال 

األمُر بقيام رمضاَن، والرتغيُب فيه ِمن غري تصيٍص بعدٍد«)5).
ِمن  الرّتاويِح  ركعاِت  عدِد  يف  الّزيادة  العتبار  وجَه  فال  وعليه: 

)1) التمهيد )70/21(. 
)2) إكامل املعلم بفوائد مسلم )82/3(.

)3) طرح التثريب )50/3(.
)4) جمموع الفتاوى )272/22(.

)5) املصابيح يف صالة الرتاويح ص )14(.
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اإلحداِث يف الّدين، فرمُي املخالِف يف ذلك بالبدعِة مل يسبق يف كالِم أحٍد 
ِمن أهل العلم مع تطاول القرون.

وال جيوز جعُل مسألِة العدِد يف صالة الرّتاويِح ِمن املسائل التي تؤّدي 
الّتنـازِع واالفـرتاِق، وتنافر القلـوِب، أو االخـتالِف عـىل اإلمـام،  إىل 
أو االنفصال بجامعٍة، أو مسجد دون بقية املسلمني، بل هو ِمن االبتداِع 

يف الّديِن، وتفريِق مجاعة املسلمني.
كام أنه ال جيوز اإلنكـاُر عىل َمن اقتصـر عىل إحـدى عشـرَة ركعـًة، 
أنَّ  فكام  املؤمنني،  سبيَل  تالف  التي  املحدثات  ِمن  اعتباُره  يسوُغ  وال 
الزيادَة عىل إحدى عرشَة ركعًة جائزٌة، فكذلك االقتصاُر عليها، ويف كلٍّ 

خرٌي.
وعىل طلبِة العلِم، وأئّمِة املساجد أن يعّلموا النّاَس سعَة ذلك بأقواهلم 
وأفعاهِلم، وينّوعوا يف صالهتم أحياًنا بني عدد الّركعات، وطوِل القراءة؛ 

ليعلم النّاُس أنَّ األمَر ال َحجَر فيه.
رابًعا: تنوعت اجتهاداُت أهِل العلِم يف األفضِل ِمن عدِد الّركعاِت يف 
قياِم الّليِل، فذهب مجهوُرهم إىل أّن األفضَل يف ذلك عرشون ركعًة دوَن 
عمُل  عليه  وجرى  الّصحابة،  حاُل  عليه  استقّر  الذي  األمُر  ألّنه  الوتر؛ 

املسلمني عىل مّر الّسنني.
ألّنه  الوتر؛  مع  ركعًة  عرشَة  إحدى  األفضَل  أّن  إىل  آخروَن  وذهب 
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الذي اختاره النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه يف أغلِب األوقات.
وذهب غرُيهم إىل أّن األفضَل ستٌّ وثالثون ركعًة دون الوتر؛ ألّنه 

الذي استقّر عليه عمُل أهِل املدينة يف زمن الّتابعنَي وبعَده.
ولعّل األقرَب أّن ذلك يتلف بحسِب طوِل القراءِة وِقرَصها، فصالُة 
القراءة، كام قالت  الّتطويل يف  النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص كانت إحدى عرشَة ركعًة مع 
وطوهلّن،  حسنِهّن  عن  تسْل  فال  أربًعا،  )يصيّل  عنها:  اهلل  ريض  عائشُة 
ثّم يصيّل أربًعا، فال تسل عن حسنهّن وطوهِلّن، ثم يصيّل ثالًثا()1)، ويف 
رواية للبخاري: )ويسجُد بقْدِر ما يقرُأ أحُدكم مخسني آيًة قبل أن يرفَع 
إحدى  يصّلون  كانوا  حينام  الّصحابِة  صالُة  كانت  وكذلك  رأَسه()2)، 

عرشة ركعًة، كانوا يقرأون باملئني، وال ينرصفون إال قرَب الفجِر.
فَمن استطاَع أن يصيّل إحدى عرشَة ركعًة مع الّتطويِل واخلشوِع فهو 

األفضُل يف حّقه.
أطوَل  كان  ما  فاألفضُل  والّصالِة،  القراءة  يف  الّتخفيف  مع  وأّما 
زمنًا؛ ألّن الّصحابَة انتقلوا إىل العرشين حني مل ُيطِق النّاُس طوَل القياِم 
عن  تعويًضا  الركعاِت؛  ِمن  وأكثروا  القراءَة،  فخّففوا  عرشَة،  باإلحدى 

طوِل القياِم.

)1) أخرجه البخاري )53/2، برقم 1147(، ومسلم )509/1، برقم 738(.
)2) أخرجه البخاري )25/2، برقم 994(. 
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فإن  املصّلني،  أحواِل  باختالِف  يتلف  »واألفضُل  تيمية:  ابُن  قال 
بعَدها  وثالٍث  ركعاٍت  بعرِش  فالقياُم  القياِم  لطوِل  احتامٌل  فيهم  كان 
لنفسه يف رمضاَن وغريه- هو األفضُل. وإن  النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يصيل  -كام كان 
كانوا ال يتملونه فالقياُم بعرشين هو األفضُل، وهو الذي يعمل به أكثُر 
املسلمني؛ فإنه وسٌط بني العرِش، وبني األربعنَي، وإن قام بأربعنَي وغرِيها 
جاز ذلك، وال ُيكره يشٌء ِمن ذلك، وقد نصَّ عىل ذلك غرُي واحٍد ِمن 

األئّمِة، كأمحَد وغرِيه«)1).
وأّما اإلرساُع يف صالِة الرّتاويِح إىل حدٍّ ُيلُّ بسالمة القراءة، وطمأنينة 
قد  الذي  العبث  وِمن  مذموٌم،  حمّرٌم  فهو  املرشوعة:  واألذكار  األركان، 
يؤّدي لبطالن الصالة، واحلرُص عىل عدٍد معنّيٍ ِمن الّركعاِت ليس عذًرا 
هلذا اإلخالل، فصالة ركعتني، أو أربًعا بتؤدٍة ومتّهٍل وتفّكٍر فيام يقرأ خرٌي 
ِمن ركعاٍت كثريٍة ُيلُّ فيها بالواجِب، ويفّوُت فيها املقصوَد ِمن الّصالة.

خامًسا: ما جرى عليه عمُل النّاِس اليوَم يف املساجِد، ال سيام يف العرش 
األواخِر ِمن العودِة للّصالِة آخَر الّليِل مجاعًة، بعَد أداِء صالِة الرّتاويِح يف 
أّوِل الليِل: ال بأَس به، وكانوا يسّميه بعُضهم بـ)التَّعقيب(، وُيطلق عليه 

اآلن )الّتهّجد(.
خرٌي  فهو  بيته  بأهل  أو  وحَده،  بيتِه  يف  صىّل  أو  للّصالة،  َيُعد  مل  وإْن 

)1) جمموع الفتاوى )272/22(.
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أيًضا، فقد كان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص جيتهد يف العرش األواخر ما ال جيتهُد يف غريها.
والزيادُة يف ركعاِت قياِم الّليل يف العرِش األواخِر ِمن رمضاَن معروٌف 
شيبَة  أيب  ابُن  روى  فقد  العلم،  أهل  ِمن  إنكاٍر  دون  متقّدمٍة  عصوٍر  ِمن 
عن سعيد بن جبري: أنه كان يصيّل ِمن أّول الشهِر إىل عرشين ليلًة ستَّ 
تروياٍت، فإذا دخل العرُش زاد ترويًة. والرتويُة عندهم أربُع ركعاٍت.

أنٍس  عن  رمضاَن:  يف  الّتعقيب  باب  يف  شيبَة  أيب  ابُن  أخرج  وقد 
َيرجعون إىل خرٍي يرجونه، ويربءون ِمن رشٍّ  إّنام  به،  بأَس   قال: )ال 

يافونه()1).
نافلًة  الرّتاويِح  بعَد  يصيّل  أْن  -وهو  التعقيب  »فأّما  قدامَة:  ابُن  قال 
أخرى مجاعًة، أو يصيل الرتاويَح يف مجاعٍة أخرى- فعن أمحَد: أنه ال بأَس 
به..، ونقل حممد بن احلكم عنه الكراهَة، إال أّنه قوٌل قديٌم، والعمُل عىل 

ما رواه اجلامعُة«)2).
لكْن إن عزم عىل القياِم ِمن آخر الّليِل فال يصيّل الوتَر يف القياِم األّوِل؛ 
حلديث ابِن عمر ريض اهلل عنهام: )اجعلوا آخَر صالتِكم بالّليِل وتًرا()3)، 
وإْن صىلَّ الوتَر يف القياِم األّوِل فال ُيعيُده يف القياِم الّثاين؛ حلديث طلق بن 

)1) أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )167/2، برقم 7733(.
)2) املغني )607/2(.

)3) أخرجه البخاري )25/2، برقم 998(، ومسلم )517/1، برقم 751(.
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عيل : )ال ِوتراِن يف ليلٍة()1).
سادًسا: جُيزئ يف صالِة اللَّيِل ِمن القراءِة ما جُيزئ يف سائِر الّصلوات 
الرّتاويح يف قوِل عاّمة  القرآِن يف صالِة  الفقهاِء، وُيستحب ختُم  باّتفاِق 
أهل العلم؛ ملا ثبت يف الّصحيحني ِمن معارضة النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص جلربيَل بالقرآن 

يف رمضاَن.
وعن أيب عثامَن النّهدي قال: »دعا عمُر  القّراَء يف رمضاَن، فأمر 
أرَسعهم قراءًة أْن يقرأ ثالثني آيًة، والوسَط مخًسا وعرشين آية، والبطيَء 

عرشين آيًة«)2).
: »الّسنُة أْن يتَم القرآَن مّرًة يف الرتاويِح، وذلك فيام قاله  قال الكاساينُّ
أبو حنيفَة، وما أمر به عمُر  فهو ِمن باب الفضيلة، وهو أْن يتَم القرآَن 
مّرتني أو ثالًثا، وهذا يف زماهنم. وأّما يف زماننا فاألفضُل أْن يقرأ اإلماُم 
عىل حسب حاِل القوِم ِمن الّرغبة والكسِل، فيقرأ قْدَر ما ال يوجُب تنفرَي 

القوِم عن اجلامعِة؛ ألّن تكثرَي اجلامعِة أفضُل ِمن تطويِل القراءِة«)3).
وقال البهويت: »وُيستحبُّ أْن ال َينقَص عن ختمٍة يف الرتاويِح؛ لُيسمَع 
النّاَس مجيَع القرآِن، وال ُيستحبُّ أْن يزيَد اإلماُم عىل ختمٍة كراهيَة املشّقِة 
 ،)470 برقم   ،333/2( والرتمذي   ،)1439 برقم   ،67/2( داود  أبو  أخرجه   (1(

والنسائي )229/3، برقم 1679(.
)2) أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )2/ 162(.

)3) بدائع الصنائع )289/1(.
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عىل َمن خلَفه«)1).
ًرا  فعىل اإلماِم أْن يراعَي حاَل املأمومني، وال جيوز أْن يكون اإلماُم منفِّ
للنّاِس، فُيطيَل هبم الّصالَة حتى يشقَّ عليهم، ويظنَّ أنه إْن مل يفعل ذلك 
فقد أساء! بل األوىل له أْن يرّغَب النّاَس يف الّصالِة، ولو بتخفيِفها برشِط 
ًة خرٌي ِمن ترِك كثرٍي  تامَّ النّاُس صالًة خفيفًة  تاّمًة، فأَلْن يصيَل  أْن تكوَن 

منهم للّصالِة مع اإلماِم .
قال أبو داوَد: »ُسئل أمحُد بن حنبل عن الرجِل يقرأ القرآَن مّرتني يف 
فيهم  القوِم، وإنَّ  قْدِر نشاط  قال: هذا عندي عىل  النّاَس؟  يؤمُّ  رمضاَن 

َل«)2). العامَّ
سابًعا: مل يثبت يف دعاِء ختم القرآِن يشٌء مرفوع إىل النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص، لكنّه 
صحَّ ِمن فعل أنِس بن مالك ، فكان إذا ختم القرآَن مجع أهَله وولَده، 

ودعا هلم)3).
وتبعه عىل ذلك مجاعٌة ِمن التابعني، وعدٌد ِمن أهل العلم املعتربين:

فقد أخرج الّدارميُّ عن جماهٍد: أّنه قال لرجٍل: »إنام دعوناك أّنا أردنا 
أْن نختَم القرآَن، وإنه بلغنا أّن الدعاَء ُيستجاُب عند ختِم القرآِن«، فَدعوا 

)1) كشاف القناع )59/3(.
)2) مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود ص )63(.

)3) أخرجه سعيد بن منصور يف سننه )140/1، برقم (.



الجـزء الثانـي

267

بدعواٍت)1).
عقيب  َعاء  الدُّ عىل  رمحه  َأمحَد  اإِلماُم  نصَّ  »وقد  القيم:  ابُن  وقال 
اخلتمِة...قال يف روايِة حرٍب: أستحبُّ إِذا ختم الّرجُل الُقرآَن َأن جيمَع 

َأهَله ويدعو«)2).
وعىل ذلك فال بأَس بالّدعاء عند ختِم القرآِن خارج الصالة، ِمن غري 

، أو طريقٍة حمّددة. أن ُيلتزم يف ذلك بدعاٍء معنّيٍ
أحٍد  وال عن  النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص،  فيه يشٌء عن  يرد  فلم  الّصالِة:  داخَل  وأّما 
ِمن صحابتِه، وال عن أحد ِمن الّتابعني، غري أّنه منقوٌل عن عدٍد ِمن أهل 
مكَة،  أهِل  عمُل  عليه  وجرى  عيينَة،  بِن  وسفياَن  أمحد،  كاإلمام  العلم، 

وأهِل البرصِة.
والذي نختاُره يف ذلك أْن ال جَيعَل خلتم القرآِن يف الّصالِة دعاًء خاًصا، 
بل يؤّخره إىل ما بعَد الصالِة، وإن شاَء جعله يف دعاء القنوت، وزاد فيه 
إىل  املنسوب  كالّدعاء  معينًا،  دعاًء  ذلك  يف  يلتزم  أن  دون  القرآن،  خلتم 

بعض األئمة.
أو غريها  السنة،  أو  القرآن  ِمن  املأثورة  اختيار األدعية  ويرُص عىل 
ِمن األدعية النّافعة كطلِب املغفرِة، واالستعاذة ِمن الفتن، وطلِب الّتوفيِق 

)1) أخرجه الدارمي يف سننه )2184/4، برقم 3525( .
)2) جالء األفهام ص )402(.
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لفهم القرآن الكريم، وِحفظه والعمل به، ونحو ذلك، ويتجنّب التكّلَف 
يف الّدعاء، واإلطالة املبالَغ فيها.

اإلماِم  عىل  اإلنكاُر  له  فليس  مرشوًعا  القرآِن  ختِم  دعاَء  رأى  وَمن 
الذي ال يدعو به، وال أن ُيلزمه باإلتيان به، وَمن مل يَره مرشوًعا فال يرتك 
التي  املسائل  ِمن  الدعاَء  هذا  به؛ ألنَّ  يدعو  الذي  اإلمام  خلَف  الّصالَة 
اختلف فيها أهُل االجتهاِد، وعدم الصالة خلف األئمة بسبِب اخلالِف 
الفقهي يف بعض أفعال الّصالة خمالف هلدي الّسلِف الّصالح، كام أنَّ ترَك 
ينبغي  فال  اجلامعاِت،  ويفّرق  الّضغائَن،  النّفوِس  يف  يورث  مما  الّصالِة 

املصري إليه.
نسأله سبحانه وتعاىل أْن يتقبَل ِمن الّصائمني صياَمهم، وِمن القائمني 
عليه،  والقادُر  ذلك  ويلُّ  إّنه  سبيِله،  يف  املجاهدين  ينرص  وأْن  قياَمهم، 

واحلمد هلل ربِّ العاملني)1).

)1) 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 اتباًعا للنبي ، هدانا اهلل مجيًعا إىل املنهج القويم منهج 

ما كان عليه صىل اهلل و أصحابه.
جواب املكتب العلمي:

احلمُد هلل ، وبعد:                                                                                                                        =
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 وأصحاُبه يف أصوِل  =فال شّك أنَّ املنهَج القويَم -كام ذكرت- هو ما كان عليه النّبيُّ 
 وأصحاُبه يف هذه املسألة؟ النبّي  الّدين وفروِعه، ولكن ما هو الذي كان عليه 

ملعرفة ذلك يمكُن مالحظُة التايل:
أواًل: أّن النّبي  رّغب يف قياِم الّليِل عموًما، فقال: )يا أهيا النّاس، أفشوا الّسالم، وأطعموا 
ابن ماجه )360/2،  اجلنَة بسالم( أخرجه  تدخلوا  نيام،  والنّاس  بالليل  الّطعام، وصلُّوا 
برقم 1334(، ورّغب يف قيام رمضاَن خصوًصا فقال: )َمن قام رمضان إيامًنا واحتساًبا، 
برقم   ،523/1( ومسلم   ،)37 برقم   ،16/1( البخاري  رواه  ذنبه(  ِمن  تقّدم  ما  له  ُغفر 
مقداَر  هلم  بنّي  أّنه  عنه  يثبت  ومل  أصحاُبه،  وصىّل  بالّليل،    اهلل  رسوُل  صىّل  ثّم   .)759

الركعات التي يقومون هبا، حتى انتقل إىل الّرفيق األعىل. 
ثّم بعد وفاته بمّدة طويلة يأيت أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الذي ُولد يف أواخر خالفة 
عثامن  ليسأل أّم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها عن صالة النبي  بالّليل، فتخرُبه عن 
حاله اخلاصة يف بيتِه، وأّنه ما كان يزيد يف رمضاَن، وال غريه عىل إحدى عرشة ركعة، فكيف 
يمكن اعتباُر هذه اجلملة التي صدرت ِمن أم املؤمنني بعد وفاة النبي  بنحو ثالثني سنة، 
أو أكـثر دالًة عىل حتريـم الزيـادة عن هـذا العدد؟ مع أّن هذا األمَر غـاب عن الّصـحابة، 

أو معظمهم مدَة حياة النبي ، وبعد وفاته حتى سأل عنه بعُض التابعني؟
ا  فلو كان لصـالِة الليِل حدٌّ ال جتوُز الزيادُة عليه لبّينه النبّي  ألصـحابه وألّمته بياًنا عامًّ
ال لبَس فيه، وحلّذرهم ِمن الزيادة عىل ذلك احلّد، وَلـام تركهم حتى يأيت بعُض َمن يسأل 

عن حاله اخلاصة يف بيتِه.
ثانًيا: ذكرنا يف الفتوى حديث الّرجل الذي جاء َيسأل عن صالِة الّليل، وهو جيهل كيفيَتها 
وعدَدها، ومعلوٌم أنه جيب عىل النّبي  أن يبنّي له ما يتاجه يف عبادته، فبنّي له كيفيَتها، 
وأمره أن يصيل مثنى مثنى حتى إذا خشـي الصبح أوتر، فجـعل عدَدها مطلًقا مهـام زاد، 
وال يفى أن َمن يقوم الليل حتى يطلع الصبح يزيد عن إحدى عرشة ركعة يف الغالب، ومع 
ذلك مل يّذره النبّي  ِمن الزيادة عىل عدٍد معلوٍم، واتفق العلامُء عىل أّن تأخرَي البيان عن 
وقت احلاجِة ال جيوز، فلامذا هُندر داللة هذه احلديث وما جاء يف معناه عىل جواز الّزيادِة 
مع وضوِحها ؟!.                                                                                                                      =
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 نفُسه، كام ثبت ِمن حديث  النّبي  أّوَل َمن زاد عىل إحدى عرشَة ركعًة هو  أّن  ثالًثا:   =
 يف صحيح  ابن عباس ريض اهلل عنهام يف الصحيحني، وحديث زيد بن خالد اجلهني 
مسلم، بل ثبت ذلك أيًضا ِمن حديث عائشة ريض اهلل عنها فيام رواه البخاري )57/2، 
برقم 1170( عنها قالت: )كان رسوُل اهلل  يصيّل بالليل ثالَث عرشَة ركعًة، ثّم يصيّل إذا 
بِح ركعتني خفيفتني(، فدّل ذلك أّن محَل هذا النّفي عىل ظاهره غرُي دقيق،  سمع النّداَء بالصُّ

بل يتعنّي محُل النّفي الوارد يف احلديِث عىل غالب األحيان، ال مجيِعها.
رابًعا: أّنه لو ُفرض عدُم ورود هذه األحاديث الّصحيحة التي ُتثبت زيادَة النّبي  يف صالة 
الّليل عىل إحدى عرشَة ركعًة، ملا جاز االستدالُل برتك النبي  للّزيادة عىل حتريِمها، واملنِع 

منها مع ثبوت األدّلِة التي تدّل عىل أّنه ليس لصالة الليل حدٌّ تنتهي إليه.
 خامًسا: أّن الواجَب أْن يؤخذ احلكُم ِمن جمموع أحاديث النّبي  يف املسألِة، وليس ِمن 
حديث واحٍد نفهمه بعيًدا عن تطبيق النبي ، وفهم صحابته، وتابعيهم ِمن أهل العلم ، 
فحاُل الذي يمنع ِمن الزيادِة عىل إحدى عرشة ركعة هبذا احلديث كَمن يبيح ربا الفضل 
بحديث أسامة : )ال ربا إال يف النسيئة( رواه البخاري )74/3، برقم 2178(، ومسلم 
)3/ 1217، برقم 1596(، مع ثبوت أحاديث حتريم ربا الفضل يف الّصحيحني، وإمجاع 

األمة عىل حتريمه.
 وكَمن يمنع رفَع اليدين يف الّدعاء بحديث أنس بن مالك  قال: )كان النّبيُّ  ال يرفع 
يديه يف يشٍء ِمن دعائه إال يف االستسقاء( رواه البخاري )32/2، برقم 1031(، ومسلم 
)2/ 612، برقم 895(، مع تواتر أحاديِث رفع اليدين يف غري االستسقاء، وإذا كان بعُض 
أهل العلِم قد مجع بني هذه األحاديث املتواترة وحديث أنس  بحمل النّفي يف حديث 
 عىل نفي الرفع املبالغ فيه لليدين؛ أخًذا بقول أنس يف احلديث نفسه: )فإنه كان  أنس 
يرفع يديه حتى ُيرى بياُض إبطيه( فرّبام جاء بعُضهم واّدعى أّن ذلك تأويٌل باطٌل!، وأّنه 
أخُذ  اخلاطئ  الفهم  هذا  يف  والسبُب   ،! أنٍس  حديث  وهو  األصل،  إىل  الرجوع  جيب 

احلكِم ِمن حديٍث واحٍد، ورضُب بقية األحاديث واألدلة وأقوال أهل العلم به!
سادًسا: أّن علامَء األمة املعتربين عىل مّر أربعة عرش قرًنا مل َيفهموا ِمن حديث عائشة ريض 

اهلل عنهام حتريَم الّزيادِة عىل إحدى عرشَة ركعًة.                                                                   =
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= سابًعا: أّنه إذا كان حديُث عائشَة ريض اهلل عنها بياًنا الزًما لكيفية صالِة الّليل فإنه جاء 
يف  يزيد    اهلل  رسوُل  كان  )ما   : قالت  حيث  العدد،  ذلك  صفِة  وتوضيح  العدد،  ببيان 
رمضاَن، وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركعًة، يصيل أربًعا، فال تسل عن حسنهّن وطوهلّن، 
ثم يصيّل أربًعا، فال تسل عن حسنهّن وطوهلّن، ثّم يصيل ثالًثا(، فلامذا يكون األخُذ بالعدِد 

الزًما، واألخُذ بصفة ذلك العدد ِمن التطويل غرَي الزٍم؟!.
األدلة  وكذلك  فُيقال:  التطويل،  وجوب  عدم  عىل  دّلت  األخرى  األدلَة  ألّن  قيل:  فإن 
األخرى دّلت عىل عدم وجوب التقّيد بالعدد، وإن قيل: ألّن أهَل العلم اتفقوا عىل عدم 
عن  جواًبا  كان  فام  الزيادة،  ِمن  املنع  عدم  عىل  اتفقوا  وكذلك  فُيقال:  التطويل،  وجوب 

بالعدد. التقّيد  وجوب  عن  جواٌب  فهو  بالّصفة  التقّيد  وجوب 
ثامنًا: أّن الّصحابة كانوا يصّلون يف زمن عمر  بعرشين ركعة، وهذا أمٌر ظاهٌر منترٌش، 
ومل ُينَقل ِمن أحٍد منهم إنكاٌر لذلك، فكان إمجاًعا منهم عىل جواز الزيادِة، وال عربَة بَمن 
أهِل  عاّمة  عند  ثابٌت  ركعة  بعرشين    عمَر  عهد  يف  وصالهُتم  الّصحابة.  اتفاَق  يالف 

العلم، وال ُيعلم أحٌد ضّعفه قبل العرص احلارض .
يف  الزيادة  جواز  يف  حكايته  عىل  العلم  أهُل  تتابع  الذي  اإلمجاع  الفتوى  يف  ذكرنا  تاسًعا: 
ركعات صالة الليل، وأّن النّبي  مل يّد فيه حًدا ال جتوز الزيادُة عليه، فام هو املنهج القويم 

بعد فعل النبي ، وإمجاع صحابته، وإطباق علامء أّمته؟!.
 وهذا تعليٌق عىل بعض ما ورد يف كالمك:

 - أّما قولك عن تكثري الركعات وتفيف القراءة : “هو تأويل باطل”.
املعنى  وأّما  حّجٍة،  غرِي  ِمن  الرّشعيَة  النّصوَص  ُيصادُم  الذي  هو  الباطُل  الّتأويُل  فنقول: 
الذي ذكرناه - ِمن أّن الصحابَة كانوا يقومون أّواًل بإحدى عرشة ركعًة مع الّتطويل، ثّم 
العلم يف  القراءِة- فليس تأوياًل، بل هو طريٌق سلكه أهُل  قاموا بعرشين ركعًة مع تقليل 
اجلمِع والّتوفيِق بني اآلثار الّثابتة عن الّصحابة، وِمن املقّرر أّن اجلمَع مقّدٌم عىل الرتجيِح، 
والعمُل بالّدليلني أوىل ِمن العمل بأحِدمها، وإمهاِل اآلخر، وهذه الطريقُة يف اجلمع تتابع 
عليها أهُل العلِم ِمن غري نكرٍي منهم، فوصُفها بـ”التأويل الباطل” ليس يف حمّله، بل قوُل 
ذلك بعد معرفِة أهّنا طريقُة أهِل العلِم يف اجلمع بني اآلثار الواردة عن الّصحابة ُيعترب ِمن= 
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= اجلرأِة املذمومة، والتنّقص ملكانة العلامء.
اتباًعا  الناس  أشد  الصحابة وهم  أن يكون عىل عهد  “وال يمكن  الزيادة   - وقولك عن 

.” للنبي 
فنقول: قد ينفي املرُء ما يريُد، ويزعم عدَم إمكاِن وقوِع يشٍء يف عهد الّصحابة، لكن ما قيمُة 
هذا النّفي، وذلك اإلنكار إذا كان ما نفاه مروًيا بأسانيَد صحيحٍة، وكان عاّمُة أهِل العلِم 

مّتفقني عىل وقوِعه فعاًل، فهل يّتفق هذا النفي مع منهج ما أنا عليه وأصحايب؟!
الفرجار  الناس حيارى ال يعلمون الصح واخلطأ. و كألوان توسيع  “و تركتم  - قولك: 

لو عىل حساب األصل”. و  كافة االختالفات  لقبول 
نقول: يف كالمك أمران:

أوهلام: هل نفهم ِمن كالمك أّنه ال بّد ِمن األخذ وااللتزام بأحد العددين يف صالة الرتاويح 
واآلخُر  للسنة،  موافٌق  أحدمها صواٌب  وأّن  وإّما عرشين ركعة،  إحدى عرشة ركعة،  إّما 

خطٌأ خمالٌف للسنّة ؟!
فإن كان هذا مقصوَدك بالكالم فنوّد أن نبني لك خطَأ تصورك، فصالُة إحدى عرشة ركعًة، 
أو عرشين، أو أكثر أو أقّل كّله صواٌب حسٌن موافٌق للرشيعة، وليس يف يشء ِمن ذلك يشٌء 
مكروه خمالٌف للسنّة، كام بّينه أهُل العلم، بل ُحكي االتفاق عىل ذلك، ونقلنا شيًئا ِمن ذلك 

يف الفتوى .
ثانيهام: ليس يف كالمنا ما يدّل عىل قبول كّل اختالف، كام أنه ليس فيه أيًضا ما يدّل عىل 

ليس عىل درجة واحدة: املسلمني  بني  الواقع  االختالف  أّن  اختالٍف، وذلك  كّل  رفض 
يف  التشّهدات  أنواع  يف  كاخلالف  صواًبا،  فيه  الوارِد  مجيُع  يكون  تنّوٍع  اختالُف  فمنه   -
فيه  املكّلُف خمرًيا  فيكون  القراءات،  أدعية االستفتاح، واخلالف يف  الصالة، واخلالف يف 
بأخذ ما شاء ِمن الوارد، وقد يتلُف أهُل العلم يف التفضيل بني أنواعه، فال يرجه ذلك عْن 
كونه اختالف تنّوع، فليس يف هذا النوع خطٌأ وصواٌب، بل فيه فاضل وأفضل، وصواب 

وأصوب.
- ومنه اختالٌف سائٌغ يقع بني األئمة وأهل العلم؛ الختالف املدراك، وطرق االجتهاد، 
وعدم وضوح الدليل، فالواجُب عىل أهل العلم فيه حتّري الّصواب، وموافقة السنّة، وهذا= 
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=النوُع ِمن اخلالف ال جيوز اإلنكار فيه، وال إلزام األّمة بقوٍل واحٍد ِمن أقوال املجتهدين .
قال ابن تيمية: “وأّما إذا مل يكن يف املسألة سنٌة، وال إمجاٌع ، ولالجتهاد فيها مساٌغ ، فال ُينَكر 
“وال للعامل واملفتي أْن ُيلزم الناَس باتباعه يف  عىل َمن عمل هبا جمتهًدا، أو مقلًدا”، وقال: 

مثِل هذه املسائل”.
األحكام  يف  واالجتهاد  النظر  أهليُة  له  ليست  ممّن  يقع  سائغ  غري  حمّرٌم  اختالٌف  ومنه   -
الرشعية، أو يكون اخلالُف يف املسائل التي ال يسوغ فيها االجتهاد ؛ لثبوت اإلمجاع فيـها، 
مجيع  عىل  فالواجب   ، فيها  احلّق  تعيني  عىل  والّسنة  الكتاب  ِمن  القطعية  األدلة  قيام  أو 
املختلفني فيه الّتسليم لألدلة القطعية، واإلمجاع الثابت، قال اإلماُم الشافعي : »كلُّ ما أقام 
بّينًا: مل يلَّ االختالُف فيه ملن علمه”،  اهلل به احلجَة يف كتابه، أو عىل لسان نبيه منصوًصا 

اّتفاًقا”. إنكاُره  أو إمجاًعا شائًعا وجب  القوُل يالف سنًّة،  “فإذا كان  القيم:  ابن  وقال 
 واخلالُف يف عدد ركعات صالة الّليل هو ِمن النّوع األول الذي هو خالف التنّوع، فيجوز 
الذي هو  الثالث  النوع  ِمن  وأّما جعُله  الركعات،  ِمن عدد  بام شاء  يأخذ  أن  لكّل مكّلف 
اخلالف املحّرم غري السائغ بحيث جيب عىل مجيع املسلمني األخُذ بأحد األقوال فهو خطأ 
عظيٌم خمالٌف التفاق العلامء سلًفا وخلًفا، فال جيوز جعُله ماّدًة للخصام والتنازع، وتفريق 
قصدت  الذي  املعنى  وهذا  والتفسيق،  التبديع  وإطالق  بينهم،  ذات  وفساد  املسلمني، 

إبرازه وتوضيحه. إىل  الفتوى 
واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتـــوى )73(

كيف نتعامل مع تنظيم )الّدولة( يف 

املناطق التي يسيطر عليها)))

)1) صدرت بتاريخ: األحد 22 ذو القعدة 1436هـ، املوافق 2015/9/6م.

السؤال:
مشاينا األفاضل: نحُن نعيُش يف املناطق التي يسيطر عليها 
تنظيُم )الّدولة(، ونريد االستفساَر عن حكم الّتعامل معهم يف 
الّصالة وراءهم، والّدعاء هلم، والّتأمني  خمتلف األمور، مثل: 
عىل دعائهم، والّصالة عىل موتاهم، وحضور دوراهتم الرّشعية، 
والقتال معهم، ودفع الزكاة إليهم، وتزوجيهم أو الّزواج منهم، 

والّتخاصم إىل حماكمهم، وغري ذلك ِمن املعامالت.
أفتونا مأجورين، وجزاكم اهلل خرًيا..
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اجلواب:
احلمُد هلل، والّصالة والّسالم عىل رسوِل اهلل، وبعُد:

واحلذُر؛  واملجانبُة  املدافعُة  )الّدولة(  تنظيم  مع  الّتعامل  يف  فاألصُل 
أْن  فعليه  بالعيش حتت حكمهم  ابُتيل  الغلّو واإلجرام، وَمن  بني  جلمِعه 
يكون عىل بيِّنٍة ِمن أمره يف أحكام الّتعامل معهم، وذلك بحسب ُوسِعه 
واستطاعتِه دون أن يعّرَض نفَسه ملا ال يطيق ِمن بطشهم، وبياُن ذلك فيام 

ييل:
مجاعٌة  )الّدولة(  تنظيَم  أّن  الواضحة  الّظاهرة  باألدّلة  ثبت  أوًل: 
منحرفٌة، مجعت بني الغلوِّ واإلجرام، فخّونْت َمن مل يوافقها، وحكمْت 
بُكفرهم وِردَّهتم، وسفكت دماَءهم، وطعنْت يف أعراضهم، واستباحت 
والّدعاِة  واملجاهدين  عموًما  املسلمني  عىل  خطُرها  بات  حتى  أمواهَلم، 

خصوًصا ال يقلُّ عن خطر النّظام املجرم، وحلفائه املعتدين.
ذلك:  وِمن  وخطَرهم،  ضالهَلم  توّضح  فتاوى  عّدُة  صدرت  وقد 
»الّدولة اإلسالمية« ِمن اخلوارج؟()1)، وفتوى )هل  فتوى )هل تنظيُم 

القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم الّدولة قتاُل فتنة؟()2).
ِمن  اخلروج  يف  الّسعُي  فعليه  منهم،  دينِه  أو  نفِسه  عىل  خيش  فَمن 

)1) صدرت برقم ) 19(، وقد سبقت يف اجلزء األول ص )127 (.
)2) صدرت برقم ) 57(، وقد سبقت ص )20 (.
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مناطقهم، وَمن مل يمكنه اخلروُج، أو رجا أْن يكون يف بقائه منفعٌة للنّاس، 
فال حرَج يف بقائه، مع احليطة واحلذر.

ثانًيا: الواجُب جتاه أفراد الّتنظيم ترُك جمالستهم، والُبعد عن خمالطتِهم 
ما أمكن؛ لشّدة ضالهلم، وهدِمهم ألصول الّدين، ومقاصِده الكلية، مع 
النّاِس هبا،  البالغ عىل نرش باطِلهم، وترويِج شبهاهتم، وإلزام  حرِصهم 
وال يتوّرعون يف سبيل ذلك عن الّتلبيس والّتدليس والكذب، فُيخشى 

عىل َمن جالسهم أن ُيفسدوا عليه دينَه ودنياه.
قال ابُن عباس ريض اهلل عنهام: »ال جُتالْس أهَل األهواِء؛ فإّن جمالسَتهم 

مَمَْرضٌة للقلوِب«)1).
وقال أبو ِقالبة: »ال جُتالسوا أهَل األهواِء، وال جتادلوهم؛ فإيّن ال آمُن 
ُلبِّس  ما  بعَض  الّديِن  يف  عليكم  َيْلبِسوا  أو  الّضاللِة،  يف  يغمسوكم  أْن 

عليهم«)2).
وقد أجاز أهُل العلِم اجللوَس مع أهل البدع للّدعوة واملناظرة لـَمن 
كان أهاًل لذلك، لكن ينبغي لـَمن أراد دعوهَتم أْن يكون حِذًرا حكياًم، وأْن 
ُيدرك خـطَر ما هو ُمقـِدٌم عليه؛ فإهّنم ال يرقبون يف خمالفهم إالًّ وال ذّمًة، 
)1) أخرجه اآلجري يف الرشيعة )452/1، برقم 133(، وابن بطة يف اإلبانة )438/2، 

برقم 371(.
)2) أخرجه اآلجري يف الرشيعة )435/1، برقم 114(، وابن بطة يف اإلبانة )435/2، 

برقم 363(.
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وال يفظون عهًدا وال وعًدا.
ثالًثا: ال جيوز حضوُر الّدوراِت »الرّشعية« التي يقيمها تنظيُم )الّدولة(، 
وال الّدروِس التي يعقدوهنا، وال االنتساُب للمعاهد واملدارس الرّشعية 
للّدين،  وحتريٍف  للبدعة،  تعليٍم  ِمن  ذلك  يف  ملا  عليها؛  ُيرشفون  التي 

وتزينٍي للباطل، وإسقاٍط حلرمة دماء املسلمني وأمواهلم.
كام أنَّ العلَم الرشعيَّ ديٌن، فال يؤخذ إال ممّن استقام منهُجه، وصّحت 

طريقته.
 قال: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إّن ِمن أرشاط  عن أيب أميَة اجلَُمحي 

الّساعِة أْن ُيلتمس العلُم عند األصاغر()1).
وقال ابُن املبارك: »األصاغُر ِمن أهل البدع«)2).

وقال اإلماُم مالك رمحه اهلل:« ال يؤخذ العلُم ِمن أربعٍة، ويؤخذ ممّن 
سوى ذلك؛ ال يؤخذ ِمن رجٍل صاحِب هوًى يدعو النّاَس إىل هواه..«)3).
هو  إن  منهم  نفِسه  عىل  خيش  أو  دروسهم،  حضور  عىل  ُأكره  فَمن 
فيها، ويستفرس عام  ُيقال  له حضوُرها، وْليحذْر مما  تغيَّب عنها: فيجوز 

ُيشكل عليه، وليسأل اهلل تعاىل أْن يعصَم قلَبه ِمن األهواء والفتن.
الزهد  املبارك يف  برقم 908(، وابن  الكبري )361/22،  املعجم  الطرباين يف  )1) أخرجه 

ص )21(.
)2) رشح أصول اعتقاد أهل الّسنة )95/1(. 

)3) أخرجه اخلطيُب البغدادي يف الكفاية ص )160(. 
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الفاسق  خلَف  الّصالِة  ة  صحَّ إىل  العلِم  أهِل  مجهوُر  ذهب  رابًعا: 
واملبتدع -مع اتفاقهم عىل أّنه ال ينبغي تقديُم هؤالء إلمامة النّاس- فَمن 

صىّل خلف أفراِد تنظيم )الّدولة( صّحت صالُته، وال إعادَة عليه.
روى البخاريُّ يف صحيحه عن ُعبيد اهلل بن َعدي بن ِخيار: أّنه دخل 
عىل عثامَن بِن عفان  وهو حمصوٌر -أي حمبوٌس يف داره يف فتنة مقتِله- 
فقال: »إّنك إماُم عاّمٍة، ونزل بك ما نرى، ويصيّل لنا إماُم فتنٍة، ونتحّرُج؟ 
فقال: الّصالُة أحسُن ما يعمل النّاُس، فإذا أحسن النّاُس فأحسن معهم، 

وإذا أساءوا فاجتنْب إساَءهتم«)1).
وقد بّوب البخاريُّ عىل هذا األثر بقوله: )باُب إمامِة املفتون واملبتدع، 

، وعليه بدعُته(. وقال احلسن: »صلِّ
وقد كان ابُن عمر ريض اهلل عنهام يصيّل خلَف بعِض أهل البدع ِمن 
اخلوارج وغريهم، فلاّم عوتب يف ذلك قال: »َمن قال: حّي عىل الّصالة 
أجبُته، وَمن قال: حّي عىل الفالِح أجبته، وّمن قال: حّي عىل قتِل أخيك 

املسلم وأخِذ مالِه قلُت: ال«)2).
وال جيوز الّدعاُء هلم بالنرّص عىل املجاهدين، أو الّتمكني يف األرض؛ 

)1) أخرجه البخاري )141/1، برقم 695(.
)2) أخرجه أبو ُنعيم يف حلية األولياء )309/1(، والبيهقي يف السنن الكبري )174/3، 

برقم 5305(. 
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ملخالفته مقصوَد الّشارع يف قتاهلم واستئصاِل رّشهم، وال مانَع ِمن الّتأمني 
ا للمسلمني، وال إثَم فيه وال اعتداء، وُيسكت  عىل دعائهم إذا كان عامًّ

عن غريه ِمن الّدعاء بالباطل والعدوان.
امليت  عىل  الّصالَة  ألّن  جائزٌة؛  فهي  جنائزهم:  عىل  الّصالُة  أما 
مرشوعٌة طاملا حكمنا بإسالمه، ولوال خوُف األذى والبطش السُتحّب 
ألهل العلم ووجهاء البلد أْن يرتكوا الّصالَة عليهم عقوبًة ونكااًل هلم، 
وزجًرا عن أفعاهلم، وقد سبق تفصيُل ذلك يف فتوى )حكم تكفري تنظيم 

)الّدولة( ولعنهم وُحكم أرساهم وأمواهلم( )1).
خامًسا: أما تويّل األعامِل أو املناصب هلم: فاألصُل فيه املنُع؛ ملا فيه ِمن 
إعانتهم عىل باطِلهم، وتقويِة شوكتِهم، وتكثري سوادهم، إال ملن علم ِمن 
نفسه أّنه يعني النّاَس، ويؤّدي هلم حقوَقهم، ويّفف عنهم الظُّلَم حسب 
استطاعتِه فيجوُز له ذلك؛ ألنَّ تويّل مثِل ذلك عند احلاكم الكافر جائٌز، 

فيجوُز هنا ِمن باب أوىل.
قال ابُن تيمية: »فَمن ويل واليًة يقصد هبا طاعَة اهلل، وإقامَة ما يمكنه ِمن 
دينه، ومصالِح املسلمني، وأقام فيها ما يمكنه ِمن الواجبات، واجتناب 
ما يمكنه ِمن املحّرمات؛ مل يؤاَخذ بام يعِجُز عنه؛ فإّن توليَة األبرار خرٌي 

)1) صدرت برقم )64(، وقد سبقت ص ) 136(.
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لألّمة ِمن توليِة الفّجار«)1).
سادًسا: ال جيوز القتاُل إىل جانب تنظيم )الّدولة(؛ ألنَّ غالَب قتاهلم 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسوُل  وصفهم  كام  فهم  واملجاهدين،  املسلمني  ّضّد  هو  إّنام 
يقاتلون  إّنام  وهم  األوثان()2)،  أهَل  ويَدعون  اإلسالم،  أهَل  )َيقتلون 

إلقامة خالفتهم املزعومة عىل األرض التي يتمكنون منها.
عىل  املعتدين  الّصائلني  رضِر  لدفع  معهم  القتاُل  ذلك  ِمن  وُيستثنى 
النّفس أو الِعرض، وَيتجنّب مشاركَتهم فيام يالُفون فيه الرّشَع ِمن أعامل 
وكذهبم  غدرهم  ِمن  واحلذر  احليطة  أخذ  ِمن  ذلك  مع  بدَّ  وال  القتال، 
مشاهٌد  هو  كام  القتال،  ساحات  ويف  املجاهدين  مع  للعهود  ونقض 
معروٌف يف الّساحات التي خرج فيها الّتنظيم، ال سيام يف العراق والشام.
سابًعا: ال جيوز دفُع الزّكاة لتنظيم )الّدولة(؛ ملا فيه ِمن تقوية شوكتهم، 
جيب  بل  املسلمني،  وقتاِل  والعدوان  واملعصيِة  البدعة  عىل  وإعانتهم 
إخراج  يف  واالجتهاُد  اإلمكان،  قدَر  هلم  دفعها  ِمن  والّتهّرُب  الّتحايُل 

الزّكاة إىل مستحّقيها ِمن غري طريقهم.
عنهم  أجزأت  باالمتناع  الرّضَر  أو خاف  دفِعها هلم،  ُأجرب عىل  فَمن 

)1) جمموع الفتاوى )396/28(.
برقم 1064(: من  برقم 3344(، ومسلم )741/2،  البخاري )137/4،  )2) أخرجه 

. حديث عيل 
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عىل الّراجح األقوى ِمن أقوال أهل العلم.
عن  أجزأْت  الّزكاَة:  والبغاُة  اخلوارُج  أخذ  »إذا  قدامة:  ابُن  قال 

صاحبِها«)1).
الّتنظيم؛ ألهّنم ال يتوّرعون  الزّكاِة أو األعطيات ِمن  َقبوُل  وال جيوز 
، إال إْن  عن استباحة األموال العامة واخلاّصة، ومصادرهتا دون وجه حقٍّ
أخذها بنية احلفاظ عليها ورعايتِها ألصحاهبا إْن كان يعرفهم، أو رصَفها 
للفقراء واملحتاجني وإعانة املجاهدين إْن كانت جمهولَة املصدر، وجيوز 
أخُذ ما ُعلم ِحّله وسالمُته ِمن النّهب والغصب، أو كان أجرًة عىل عمٍل 

أو وظيفٍة.
لعدم  منهم؛  الّزواج  أو  )الّدولة(  تنظيم  أفراِد  تزويُج  جيوز  ال  ثامنًا: 

الكفاءة يف الّدين، فهم ليسوا أكفاًء ألهل الّسنّة.
وقـد قـال النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا أتاكـم َمن ترضون ُخلَقه وِدينَه فزّوجوه، 
إال تفعلوا تكْن فتنٌة يف األرض وفساٌد عريٌض()2)، وأفراد تنظيم الّدولة 
إرضاٌر  تزوجِيهم  ففي  املعتقد،  وال  الّدين،  مرضّيي  غرُي  جفاٌة،  غالٌة 

بالّزوجة - واألوالد مستقباًل- ورّبام أفسد عليهم دينَهم.

)1) املغني )95/4(.
)2) أخرجه الرتمذي )386/3، برقم 1084(، وابن ماجه )632/1، برقم 1967(: من 

حديث أيب هريرة.
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كذلك ال ينبغي نكاُح َمن كانت عىل مذهبهم ِمن النساء؛ ملا للّزوجة 
العلم  أهِل  ِمن  يكن  ومل  هبا،  تعّلق  إذا  سّيام  ال  زوجها  عىل  تأثرٍي  ِمن 
لطة القائمة إذا حصل خالٌف بينهام،  والبصرية، وربام استقوْت عليه بالسُّ

وال يفى عظيُم تأثري املرأِة عىل أبنائها.
فإن وقع الزواُج منهم عىل الرغم من ذلك: فالعقُد صحيح.

األلقـاُب،  فيهم  تكـثر  أّنه  الّتنظـيم  أفراد  ِمن  الّزواج  مفاسـد  وِمـن 
وال ُتعرف أسامؤهم وال أنساهبم، وقد يؤّدي هذا إىل ضياع احلقوق ِمن 

إرٍث ونحوه، أو جهِل املحارم، فيكون املنُع آكد.
تاسًعا: جيُب عىل َمن كان حتت حكِمهم حلُّ نزاعاهتم دوَن الّلجوء إىل 
حماكِمهم؛ ملا ثبت ِمن جهِل وظلِم قضاهتم، وإجراء أحكامهم القضائية 
النّزاعـات  الفاسد. فإن مل يمكن حتصيُل احلقوِق، وفصُل  عىل مذهبِهم 
إال بالرّتافع إليهم فيجوُز، ألّن النّاَس حمتاجون إىل حتصيل حقوِقهم، وإذا 
كان الّتحاكُم إىل حماكـم غري املسـلمني جائًزا إذا مل يمكن حتصـيُل احلّق 

إال به، فجواُز الّتحاكم إىل هؤالء ِمن باب أوىل.
وليحذر املتقايض إىل حماكِمهم ِمن أخِذ ما يكم به قضاهُتم ممّا ليس 
أّن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إّنام  أّم سلمة ريض اهلل عنها،  ، فعن  له فيه حقٌّ
بعٍض،  ِمن  أبلَغ  يكون  أْن  بعَضكم  فلعلَّ  اخلصُم،  يأتيني  وإّنه  برٌش،  أنا 
فأحِسُب أّنه صدَق، فأقيض له بذلك، فَمن قضيُت له بحقِّ ُمسلٍم، فإّنام 
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هي قطعٌة ِمن النّار، فليأخْذها أو فْليرتْكها()1).
الباطَن فهو حراٌم  له بظاهٍر يالف  إْن قضيُت  النّووي: »معناُه:  قال 
يؤول به إىل النّار. قوله ملسو هيلع هللا ىلص )فليحمْلها أو يذْرها( ليس معناه التخيري، بل 

هو الّتهديُد والوعيد«)2).
وأّما ما حتكم به حماكُمهم ِمن فسخ النّكاح بسبب )الّرّدة(، أو التحاق 
أحِد الّزوجني بـام يسموهنا )الّصَحوات(: فهي أحكـاٌم جائـرٌة باطـلٌة، 
عليه  حكمْت  ممّن  الزواُج  يّل  وال  اآلثار،  ِمن  يشٌء  عليها  يرتّتب  ال 

حماكُمهم بذلك.
وأخرًيا:

هؤالء  عن  ُعرف  فقد  بالقدرة،  منوٌط  فيام سبق  أحكاٍم  ِمن  بينّاه  فام 
فليدارهم  أذاهـم  فَمن خاف  بَمن خالفهـم،  والبطـُش  اإلجراُم  القوِم 
ما استطاع، وإن أكرهوه عىل يشٍء ِمن أقواهلم وأفعاهلم الباطلِة فله أْن 
هم، إىل أْن ييرس اهللُ له خمرًجا، فإّن اهللَ يتجاوز  يأيت منها ما يدرأ عنه رشَّ
عن املكَره واملضطرِّ طاملا كان منِكًرا بقلبه، مطمئنًّا بإيامنه، لكن ال جيوز 
يدعو  أو  عوراهتم،  عىل  يدلَّ  أو  املجاهدين،  عىل  يعينَهم  أن  بحاٍل  له 

النّاَس إىل ضالالهتم.

)1) أخرجه البخاري )131/3، رقم 2458(، ومسلم )1337/3، برقم1713(. 
)2) رشح النووي )6/12(.
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الّليِل  طوارِق  ورشَّ  الفّجار،  وكيَد  األرشار،  رشَّ  يقَينا  أْن  اهللَ  نسأُل 
والنّهار، وأن يصلَح لنا دينَنا ودنيانا.

واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتـــوى )74(

هل يجوز االعتداء عىل النصارى

من أهل البالد اإلسالمية)))

)1) صدرت بتاريخ: األربعاء 27 صفر 1437هـ، املوافق 2015/12/9م.

السؤال:
الّشام؟  بالد  وخاّصًة  املسلمني  بالد  يف  النّصارى  حكُم  ما 
خارَج  هتجرِيهم  حكم  وما  معصومٌة؟  وأمواهلم  دماؤهم  هل 

البالد؟ وكيف تكون معاملُتهم؟
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اجلواب:
احلمُد هللِ، والّصالُة والّسالُم عىل رسوِل اهللِ، أما بعُد:

عصمُة  اإلسالمّيِة  البالِد  سّكان  ِمن  الكتاب  أهل  يف  األصَل  فإّن 
يشٍء  يف  عليـهم  االعتـداُء  جيوز  فال  وأعراضـهم،  وأمواهلـم  دمائهم 
ِمن ذلك، وال هتجرُيهم أو إيذاؤهم، وجيب أْن تؤّدى هلم حقوُقهم التي 
أعداَءهم،  ُيعينوا عليهم  أو  املسلمني،  يعتدوا عىل  مل  ما  كفلها اإلسالُم، 

وتفصيُل ذلك فيام ييل:
هدنٍة،  )أهُل  أقساٍم:  ثالثُة  عموًما  الكّفاِر  ِمن  املحاربني  غرُي  أوًل: 

وأهُل أماٍن، وأهُل ِذّمة(.
- فأهُل اهلدنة: هم الكّفاُر الذين يعيشون يف بالدهم، واّتفق املسلمون 

معهم عىل ترِك القتال مطلًقا أو لفرتة حمّددة.
-وأهُل األمان )أو املستأَمنون(: هم الكّفار الذين يؤَذن هلم بدخول 
ّياح  والسُّ والتُّّجار  فراء  كالسُّ حمّددة،  ملّدة  فيها  واإلقامة  املسلمني  بالد 

ّوار ونحوهم. والزُّ
ة: هم الكّفاُر ِمن أهل الّديار اإلسالمّية، وقام بينهم وبني  مَّ - وأهُل الذِّ
املسلمني عقٌد يستوجب عصمَة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، ووجوَب 

محايتهم، مقابَل خضوِعهم لُسلطان الّدولة، ودفِع اجلزية.
ّمة(: الَعهُد واألماُن والـحـُرمة. ومعنى )الذِّ



الجـزء الثانـي

287

وإنَّام ُأطلق عليهم )أهل الّذمة( إشارًة إىل الواجب جتاَههم، وأهنم يف 
ـًصا  عهـد املسـلمني ومحايتـهم، فليـس يف هذه الّتسميِة ما يتضـّمن تنقُّ

أو اضطهاًدا هلم، كام ياول أعداُء اإلسالم بثَّه وإشاعَته.
الّذّمة  أهِل  عن  يدافعون  العصور  خمتلف  يف  املسلمون  كان  وقد 
املسلمني،  وأرسى  أرساهم  ويستنقذون  املسلمني،  عن  يدافعون  كام 

ويفادوهنم مًعا.
الّذّمة، ومنُع َمن يقصدهم  ابن قدامة: »وعىل اإلمام حفُظ أهِل  قال 
بأذًى ِمن املسلمني والكّفار، واستنقاُذ َمن ُأرس منهم بعد استنقاد أسارى 

املسلمني«)1).
»أهل  ِمن  هم  املسلمني  بالد  يف  اليوم  املوجودون  النّصارى  ثانًيا: 
الذمة«، وعقُد ذّمتهم قائٌم مستمّر، وهم آمنون به عىل دمائهم، وأمواهلم، 

وأعراضهم؛ ملا ييل:
1- أنَّ املسلمني األوائل قد أبرموا »عقَد الّذّمة« مع آبائهم وأجدادهم، 
وعقُد الّذّمة عند عامة العلامء: عقٌد مؤّبد، يكون لـَمن ُعقد له ولذّريته 
ِمن بعده إىل األبد، وهو أماٌن يقينٌي ثابٌت ال ُينتقل عنه إال بناقٍض يقينٍي 
ثابت، وهو ما مل يوَجد، فَيبقون عىل حكِمهم؛ عماًل بقاعدة )األصل بقاء 

ما كان عىل ما كان(.

)1) الكايف يف فقه اإلمام أمحد )181/4(.



فتــاوى الثــورة الســورية

 288

منهم،  تناسل  وَمن  ّمة  الذِّ أهِل  أوالَد  أّن  »واّتفقوا  القطان:  ابُن  قال 
فإنَّ احلكَم الذي عقده آباؤهم وإن بعدوا: جاٍر عىل هؤالء، ال َيتاج إىل 

جتديده َمن حدث منهم«)1).
ِمن  سيبلغ  وَمن  البالغني،  يتناول  األّوُل  »العقُد  القيم:  ابُن  وقال 
خلفائه  وسنُّة  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسوِل  سنُّة  استمرت  هذا  وعىل  أبًدا،  أوالدهم 

كلِّهم يف مجيع األعصار حتى يومنا هذا..«)2).
وألعقاهبم  جلميِعهم  »الزم  بأّنه:  الّذّمة  عقَد  املاوردي  وصف  وكذا 

قرًنا بعد قرٍن«)3).
وقال ابُن قدامة: »عقد الّذّمة مؤّبٌد«)4).

يملك  وال  وإلغاؤه،  فسُخه  جيوز  ال  الزٌم  عقٌد  ّمة  الذِّ عقَد  أنَّ   -2
َتهم، بل ال يقع النَّقـُض  املسلمون نقَضه، وليس هلم أْن ينبذوا إليهم ذمَّ

ّمة أنفِسهم. إال ِمن أهل الذِّ
نا حتى ال يملك  قال الكاساين: »وأّما صفُة العقِد فهو أّنه الزٌم يف حقِّ

املسلمون نقَضه بحاٍل ِمن األحوال«)5).

)1) اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )351/1(.
)2) أحكام أهل الذمة )157/1(.

)3) األحكام السلطانية ص )224(.
)4) املغني )249/13(.

)5) بدائع الصنائع )112/7(.
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جيْز  مل  منهم،  النّقَض  خاف  لكن  َينقضوا،  مل  »وإْن  قدامة:  ابُن  وقال 
هم، بدليِل أنَّ اإلماَم تلزمه  أْن ينبذ إليهم عهَدهم؛ ألنَّ عقَد الّذّمة لِـَحقِّ
إجابُتهم إليه، بخالف عقِد األماِن واهلدنة؛ فإّنه ملصلحة املسلمني، وألنَّ 

ّمة آكُد؛ ألّنه مؤّبٌد«)1). عقَد الذِّ
)ذّميـني  إال  يكونون  ال  اإلسـالم  بالد  يف  املقيمني  الكّفاَر  أنَّ   -3
ألهنم  املستأمنني؛  حقيقُة  فيهم  توجد  أن  يتعّذر  أنَّه  وبام  مستأمنني(،  أو 
ليست  وإقامُتهم  بعيدٍة،  أزمنٍة  منذ  الّدوام  عىل  اإلسالم  دار  يف  مقيمون 

ألمٍر عارٍض: تعنّي أْن يكونوا أهَل ذّمة.
والّتعامُل معهم  البالد اإلسالمية حماربني،  النّصارى يف  اعتباُر  ثالًثا: 
جيوز  ال  ومنكٌر  باطٌل  قوٌل  وأمواهلم:  دمائهم  باستحالل  ذلك  عىل  بناًء 

القوُل به؛ ملا ييل:
دياِر  وأهُل  القرون،  مّر  عىل  اإلسالميِة  الّديار  أهِل  ِمن  أهّنم   -1

اإلسالم ال يكونون حربّيني البتة.
فيهم،  األصل  وهو  طويلة،  عهوٍد  منذ  هلم  مة  الذِّ عهد  ثبوُت   -2

والقوُل بنقض هذا العهد يفتقر إىل الّدليل واإلثبات.
بعيدة،  أزمنٍة  منُذ  املسلمني  أظهر  بني  بإقامتهم  هلم  األماِن  3-ثبوُت 
وتعايِشهم معهم، وتعامِلهم بشّتى أنواع املعامالت، وقد أِمَن كلُّ طرٍف 

)1) املغني )250/13(.
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الّذّمة عليهم فال أقّل ِمن ثبوت  اآلخر، وعىل فرض عدم انطباق حكِم 
ُحكم األمان أو شبهته.

بالد  يف  إقامُته  طالت  إن  املستأمَن  أّن  يرون  الفقهاء  مجهوَر  إّن  بل 
املسلمني صار ذّمًيا، فكيف بَمن هم مستوطنون يف هذا البلد ِمن أزمنة 

بعيدة!.
ففي »املوسوعة الفقهية«: »ومجهوُر الفقهاء عىل أّن مّدَة اإلقامة يف دار 
اإلسالم للمستأمن ال تبلغ سنًة، فإذا أقام فيها سنًة كاملًة أو أكثر ُتفرض 
عىل  قرينٌة  املسلمني  غري  إقامِة  فطوُل  ذّمًيا،  بعدها  ويصري  اجلزيُة،  عليه 

ّمة«)1). رضاهم باإلقامة الّدائمة، وَقبوهلم رشوَط أهِل الذِّ
وقد ذكر عدٌد ِمن أهل العلم أّن املستأمَن إذا أتى بام يدلُّ عىل اإلقامة 
ِمن  الواجبة  احلقوق  بأداء  التزم  أو  البالد،  أهل  من  زواٍج  ِمن  الّدائمة 

َخراج ونحو ذلك، فقد حتّول أماُنه إىل ذّمة.
3- أّن القوَل بأهّنم حربّيون مل يقل به أحٌد ِمن علامء األّمة املعتربين، 
مع أّن حاهلم املعارص مستمّر مل يتغرّي منذ زمٍن طويٍل، وإّنام هو قوٌل أحدثه 

بعُض أهل الغلو الذين مل يتخّرجوا عىل أهِل العلم، ومل يأخذوا عنهم.
بل كان العلامُء والّدعاة يّذرون ِمن إيذاء غري املسلمني أثناء احلروب 
القادر  الفقيه عبد  الّشيخ  ِمن  والفوىض، وِمن األمثلة عىل ذلك ما وقع 

)1) املوسوعة الفقهية الكويتية )125/7(.
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القّصاب )ِمن دير عطية، ت: 1360هـ-1941م(، عندما قامت الّثورة 
النّصارى، ويؤذوهنم، ندب  يعتدون عىل  بعُض اجلهلة  السورية، وأخذ 
الّشباب  ويرسل  بيوهتم،  عىل  يطوف  وكان  عنهم،  للّدفاع  نفَسُه  الشيُخ 

حلراستهم يف الليل، كام يف تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش.
4- ما قيل ِمن نقض ذّمتِهم المتناعهم عن أداء اجلزية: غرُي صحيح؛ 
يقيمون  حّكاٍم  وجوِد  وعدُم  الّطلب،  بعد  إال  يكون  ال  االمتناَع  فإنَّ 
عنهم  يزيل  ال  بذلك-  تقصريهم  -أو  هبا  ويطالبون  الّذّمة  أهل  أحكاَم 

تلك الّصفة، وال يرفع عنهم أحكاَمها.
فأحكاُم اجلزية واملطالبة هبا تفتقر إىل حكم اإلمام ونظره وما يراه ِمن 
ِمن اإلمام  ة واهلدنة إال  الذمَّ ابُن قدامة: »وال يصحُّ عقد  املصلحة، قال 
أو نائبه، وهبذا قال الّشافعي، وال نعلم فيه خالًفا؛ ألّن ذلك يتعلَّق بنظر 
أن  جُيز  فلم  مؤبَّد،  عقٌد  ة  الذمَّ عقَد  وألّن  املصلحة،  ِمن  يراه  وما  اإلمام 

ُيفتات به عىل اإلمام«)1).
اجلزيـة،  بأحكـام  القبوِل  عـدِم  عىل  يدلُّ  ما  منهم  صدر  لو  وحتى 
أو اخلضوع لسلطان الدولة املسلمة: فال يكون امتناًعا إال إْن ُوجد َمن 

ياسب عليه، ويطالب به ابتداًء.
كام أنَّ عدَم أخِذ حّكاِم البالد اإلسالمية للجزية ِمن أهل الذّمة ابتداًء 

)1) املغني )213/13(.
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الّذّمـِة عقٌد الزٌم للمسـلمني  الّذّمـة؛ ألّن عقَد  َينقـض عهـَد  ممّا  ليـس 
فال يملكون نقَضه، وال يقع النقض إال ِمن جهة أهِل الّذّمة.

ّمة بعدم دفِع اجلزية. مع أّن بعض أهل العلم ال يرى نقَض الذِّ
ة  ردَّ بسبب  ّمة  الذِّ عقد  ببطالن  القول  ِمن  الغالُة  إليه  ذهب  ما   -5
كفٍر  دار  إىل  اإلسالم  بالد  وحتّول  اإلسالمية،  الّدول  يف  احلكومات 

، وليس هذا موطَن بسطِه. وحرٍب: فهو ِمن الغلو والّتكفري دون حقٍّ
فهذه العهوُد واملواثيق ال َتبطل بمجّرد رّدة احلاكم، وإال لزم عىل ذلك 
إبطاُل كلِّ ما بارشه احلاكم أو نائبه مما ُيشرتط فيه اإلسالم، كاألنكحة، 
عهوده  سائر  وبني  للكّفار  عهده  بني  فرق  ال  إذ  ذلك؛  وغري  والقضاء، 
وعقوده، ويرتتب عىل ذلك ِمن الفساد ما يكفي تصّوره يف ثبوِت بطالنه.
وعىل فرض صّحة هذا الّتكفري: فإنَّه مل يقع منهم نقٌض للعهد، فيبقى 

هلم أماهنم الذي كانوا عليه يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم.
وهذا ما عليه علامء املسلمني وفهمهم للّدين منذ قرون، فقد وقعت 
العراق، والشام، وغريها، وتوىّل  الكّفار يف  بالد املسلمني حتت احتالل 
وغريها،  مرص  يف  كالعبيديني  مرتّدون  حّكاٌم  كثريٍة  سنواٍت  يف  ُحكَمها 
ومل يكم أهُل العلم بنقض ذّمتِهم أو عهوِدهم أو مواثيقهم ألجل ذلك.
عن  وخرجوا  مجيعهم،  ِمن  انتقض  قد  ّمة  الذِّ عقَد  أنَّ  ُفرض  لو   -6
استباحَة دمائهم  يستلزم  فإنَّ هذا ال  الّدولة ورفضوا اخلضوَع هلا  طاعة 
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وأمواهلم.
ّمة عهَدهم مل ُيستبح بذلك قتُلهم،  قال املاوردي: »وإذا نقض أهُل الذِّ
وال َغنُم أمواهلم، وال سبُي ذرارهيم ما مل ُيقاتلوا، ووجب إخراُجهم ِمن 

ك..«)1). بالد املسلمني آمنني حتى يلحقوا مأمنَهم ِمن أدنى بالد الرشِّ
وقال زكريا األنصاري: »وُيبلغهم مأمنَهم قبَل قتاهلم إْن كانوا بداِرنا 

وفاًء بالعهد، وألنَّ العقَد الزٌم قبّل ذلك..«)2).
ّمة بموجب هذا العقد: رابًعا: جيب عىل أهِل الذِّ

1- االلتزام واخلضوع لنظام الّدولة املسلمة يف األحكام العامة.
كالّزواج  الّشخصيَّة،  وأحكامهم  الّدينية،  شؤوهنم  ِمن  كان  ما  أّما 
والّطالق، ومأكوالهتم ومرشوباهتم، ونحو ذلك، فال ُيتعّرُض هلم فيها، 
مع التزامهم بعدم إظهار شعائر دينِهم، أو الّدعوة إليه، أو إظهار ما يعتقدون 

إباحَته ِمن رشب اخلمور أو أكل اخلنزير، ونحو ذلك.
غار( الوارد يف قوله تعاىل: ﴿گ  گ   وهذا االلتزام هو معنى )الصَّ

گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]التوبة: 29[.
عليهم  جَيرى  أْن  أعلم-  تعاىل  -واهلل  غاُر  الصَّ »فكان  الشافعي:  قال 

)1) األحكام السلطانية ص )227(.
)2) أسنى املطالب )226/4(.
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حكُم االسالم«)1).
وقال ابن القيم: »والّصواُب يف اآلية أّن الّصغاَر هو التزاُمهم جلريان 

غاُر«)2). أحكام املّلِة عليهم، وإعطاِء اجلزيِة؛ فإّن التزاَم ذلك هو الصَّ
عاٍم  كلَّ  الّذّمة  أهُل  يدفعه  املال  ِمن  مقداٌر  وهي  اجلزية:  دفع   -2

ّمة، ويكون يف مقابل محايتهم، وتأدية حقوقهم. بموجب عقد الذِّ
قال ابُن قدامة: »وال جيوز عقُد الّذّمة املؤّبدة إال برشطني؛ أحدمها: أن 
يلتزموا إعطاَء اجلزيِة يف كلِّ حوٍل. والثاين: التزاُم أحكاِم اإلسالم، وهو 

، أو ترِك حمّرم«)3). َقبوُل ما ُيكم به عليهم ِمن أداء حقٍّ
بصوٍر  اإلذالل  أو  اإلهانة  سبيل  عىل  تؤخذ  اجلزيَة  أّن  ِمن  ُيقال  وما 

خمتلفة، فقد ذكره بعُض أهل العلم، لكنه غري صحيح.
ُينقل  ومل  اخرتعها،  َمن  مردودٌة عىل  باطلٌة  اهليئُة  »هذه  النّووي:  قال 
أّن النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وال أحد ِمن اخللفاء الراشدين فعل شيًئا منها مع أخذهم 

اجلزية«.
وقال: »تؤخذ اجلزيُة برفٍق كأخذ الّديون«)4).

املعارصة،  األسامء  ِمن  غرِيه  أو  الزكاِة  باسِم  اجلزيَة  أخُذ  وجيوُز 
)1) األم )223/4(.

)2) أحكام أهل الذمة )121/1(.
)3) املغني )207/13(.

)4) روضة الطالبني )316/10(.
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أْن  عىل  تغلَب  بني  نصارى    عمُر  صالح  وقد  ونحوها،  كالرّضيبة 
يضاِعَف عليهم الّصدقَة ]أي الزكاة[، وال يأخذ منهم اجلزية.

قال النّووي: »فلو طلب قوٌم ِمن أهل الكتاب أْن يؤّدوا اجلزيَة باسم 
الّصدقة، وال يؤّدوها باسم اجلزيِة، فلإلماِم إجابُتهم إذا رأى ذلك«)1).

أّنه ال رضَر عىل  القاسم بن ساّلم وقال: »َعلم  أبو عبيد  وذكر ذلك 
املسلمني ِمن إسقاط ذلك االسم عنهم، مع استبقاء ما جيب عليهم ِمن 
ضاعفها  حني  الّصدقة  باسم  منهم  واستوفاها  عنهم،  فأسقطها  اجلزية، 

ًدا«)2). عليهم... وكان مسدَّ
وقال ابُن قدامة: »فإْن ُوجد هذا يف غريهم، فامتنعوا ِمن أداء اجلزية، 
وخيف الرّضُر برتك مصاحلتِهم، فرأى اإلماُم مصاحلَتهم عىل أداء اجلزية 
باسم الّصدقِة، جاز ذلك، إذا كان املأخوُذ منهم بقدر ما جيب عليهم ِمن 

اجلزيِة أو زيادًة..«)3).
وليس ألفراد املسلمني وقادِة اجلامعات الّدعوية أو اجلهادية أو اهليئات 
ِمن  ذلك  ألّن  اجلزية؛  بأداء  املسلمني  غري  مطالبُة  القضائية  أو  الرّشعية 

أحكام الّدولة املمّكنة، وواجبات اإلمام األعظم.

)1) روضة الطالبني )317/10(.
)2) األموال ص )651(.
)3) املغني )227/13(.
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وألّن أهَل الّذّمة يستحّقون بتأديتها مجلًة ِمن احلقوق التي ال قدرَة لغري 
الّدولة عىل الوفاِء هبا، فأفراُد املسلمني أو مجاعاهتم غرُي قادرين عىل القيام 

بحقوق َمن حتَتهم فضاًل عن القيام بحقوق غريهم.
وحفظ  بالعدل،  ّمة  الذِّ أهَل  ُيعاِملوا  أن  املسلمني  عىل  جيب  خامًسا: 

احلقوق، واإلحسان إليهم، وِمن حقوقهم:
1- حقُّ االنتامء للّدولة التي يعيشون فيها، ومحل جنسيتها.

2- الوفاُء هلم بعهدهم، وعدُم نقضه إال إذا ُوجد منهم ما ينقضه.
عن عمر  أنه قال: »ُأويص اخلليفَة ِمن بعدي باملهاجرين األّولني 
خرًيا..، وأوصيه بذّمة اهلل وذّمة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: أْن يوىف هلم بعهدهم، وأْن 

ُيقاتَل ِمن ورائهم، وأْن ال ُيكّلفوا فوَق طاقتِهم«)1).
ِمن  ومحايتهم  وأعراضهم،  وأمواهلم  أرواحهم  عىل  احلفاُظ   -3

االعتداء عليهم.
قال ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن قتل معاهًدا مل يرح رائحَة اجلنّة، وإنَّ ريها توجد ِمن 

مسرية أربعني عاًما()2).
وقال: )أال َمن ظلم معاهًدا، أو انتقصه، أو كّلفه فوَق طاقتِه، أو أخذ 

)1) أخرجه البخاري )69/4، برقم 3052( 
)2) أخرجه البخاري )99/4، برقم 3166( عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام. 
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منه شيًئا بغري طيِب نفٍس، فأنا حجيُجه يوَم القيامِة()1).
لكنائسهم،  التعّرض  وعدم  دينهم،  شعائر  إقامة  ِمن  متكينُهم   -4
وصلباهنم، ومخورهم، إذا مل ُيظهروها، وعدم إكراههم عىل الّدخول يف 

اإلسالم.
العاّمة، والعمل والّتكّسب  الّدولة  5- حّقهم يف االنتفاع ِمن مرافق 

والّتعليم والتنّقل، وغريها.
6- حّقهم يف رعاية الّدولة اإلسالمية هلم حني احلاجة إىل ذلك.

وقد أخرج أبو عبيد: »أّن عمَر بن اخلطاب  وجد شيًخا ِمن اليهود 
يسأل النّاس، فقال: ما أنصفناك، إْن كنا أخذنا ِمنك اجلزيَة يف شبيبتك، 

ثّم ضّيعناك يف كربك!، ثّم أجرى عليه ِمن بيت املال ما ُيصلحه«)2).
ّمة: امتناُع أهل  سابًعا: املّتفُق عليه بني الفقهاء فيام ينتقض به عقد الذِّ
الكتاب عن اخلضوع لسلطان الّدولة املسلمة، واخلروُج عليها، وحماربُة 

املسلمني، أو إعانُة َمن يارهبم.
لكنّها حملُّ  ّمة،  الذِّ عقُد  ينتقض هبا  أخرى  أموًرا  العلامء  بعُض  وذكر 
خالٍف بني العلامء، وهي ِمن مسائل االجتهاد التي ليس فيها نصٌّ رشعيٌّ 

جيب املصرُي إليه؛ فاألقرُب أْن ُيرتك النظُر فيها الجتهاد احلاكم يف حينه.

 . 1) أخرجه أبو داود )170/3، برقم 3052( عن بعض أصحاب النبي(
)2) األموال ص )57(.
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قال القرايف: »والقاعدُة الرّشعيُة املشهورُة يف أبواب العقود الرّشعية 
أهنا ال ُتبطـل عقًدا ِمن العقود إال بام ينايف مقصـوَد ذلك العقد دون ما 
ال ينايف مقصوَده، وإن كان منهًيا عن مقارنته معه فكذلك هنا ينبغي أن 
ال يبطل عقُد اجلزيِة إال بام تقّدم...وممّا اّتفقوا عىل أّنه موجٌب ملنافاة عقِد 
الّذّمة: اخلروُج عىل الّسلطان، ونبُذ العهـِد، والقتـُل والقتاُل بمفردهـم 

أو مع األعداء ونحو ذلك..«)1) انتهى بترّصٍف يسري.
وأّما ما يصدر منهم ِمن خمالفاٍت وجناياٍت وجرائَم أخرى، فُيحاسبون 

عليها كام ُياَسب املسلم.
منهم  قوٌم  فقطع  قوم  ِمن  اجلزيُة  ُأخذت  »وإذا  الّشافعي:  اإلمام  قال 
معاهًدا،  أو  مسلاًم،  ظلموا  أو  فرضبوه،  مسلاًم  رجاًل  قاتلوا  أو  الّطريَق، 
 ، أو زنى منهم زاٍن، أو أظهر فساًدا يف مسلٍم، أو معاهٍد ُحدَّ فيام فيه احلدُّ
لًة فيام فيه العقوبُة، ومل ُيقتل إال بأْن جيَب عليه القتُل،  وعوقب عقوبًة منكِّ
بمنع  إال  للعهد  النقُض  يكون  دَمه، وال  ُيِلُّ  للعهد  نقًضا  يكن هذا  ومل 

اجلزيِة، أو احلكِم بعد اإلقراِر واالمتناع بذلك«)2).
ه أو قصاُصه، وإن  وقال ابُن قدامة: »إْن فعل ما فيه حدٌّ ُأقيم عليه حدُّ

)1) الفروق )12/3(.
)2) األم )198/4(.
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ر، وُيفعل به ما ينكفُّ به أمثاُله عن فعِله«)1). ا ُعزِّ مل يوجب حدًّ
ّمة فإّن حكَم النّقِض يتصُّ به، وال يتعّداه  وَمن نقض العقَد ِمن أهل الذِّ

لغريه إال إن وافقوه عليه.
قال النّووي: »فنقُضه ِمن البعض ليس نقًضا ِمن الباقني بحاٍل«)2).

وقال ابُن قدامة: »وإن نقض بعُضهم دون بعٍض اخَتصَّ حكُم النّقِض 
بالنّاقض دون غريه«)3).

وختاًما:
فإّن غري املسلمني ما داموا قد َساَكنُوا املسلمني وجاوروهم، ومل يظهر 
حقِّ  يف  فالواجُب  املسلمني،  أعداَء  يساندوا  ومل  إيذاء،  أو  اعتداٌء  منهم 
املسلمني، ومجيع الفصائل أْن ُيسنوا جواَرهم، ويفظوا عليهم أمواهلم 
وأعراضهم وأنفسهم، وأن ُيربزوا حماسَن اإلسالم؛ فثبوُت العصمِة هلم 
أمٌر مقطوٌع به؛ ألّنه ال يلو حاهُلم ِمن ذّمة سابقة، أو عهٍد قائٍم، أو شبهِة 

﴿ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     أمان، كام قال تعاىل: 
﴾ ک  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ       

]املمتحنة: 8[.

)1) املغني )239/13(.
)2) روضة الطالبني )338/10(.

)3) املغني )250/13(.
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ونسأل اهللَ تعاىل أْن ينرص املجاهدين يف سبيله يف بالد الّشام وغريها، 
النّاس،  طبقات  خمتلف  مع  الّتعامل  يف  النّبوي  املنهج  متثَُّل  يرزَقهم  وأْن 

وأْن يوّفقهم لتطبيق دينِه، وإظهاِر حماسن رشيعتِه.
واهلل أعلم.
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الفتـــوى )75(

حكم الجهاد مع الفصائل والكتائب

التي لديها مخالفات رشعية)))

)1) صدرت بتاريخ: األربعاء 11 شعبان 1437 هـ، املوافق 18 مايو 2016م.

السؤال:
أودُّ 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 
املناطق  استهداف  يف  الّتسبُّب  أو  للقصف،  تعريضها  أو  إذهنم، 
اجلنود  بعض  من  واملعايص  املنكراِت  بعِض  ووجوُد  الّسكنية، 
والقادة، وأخاف ِمن الّتسّبب أو املشاركة يف هذه الّتجاوزات، فهل 

جيوز يل أن أخرج مع تلك الفصائل مع وقوع ذلك منها؟
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اجلواب:
اجلواب:

احلمد هلل، والّصالُة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:
القـادة،  وظلُم  الـوالة  منه جوُر  يمنع  اهلل ال  اجلهاد يف سبيل  فإقامُة 
بعض  عىل  التعّدي  حصول  أو  اجلنود،  بعِض  ِمن  الفسق  وقوُع  وال 
املمتلكات، ولكن عىل املجاهد أن جيتهَد يف اجتناب املنكِر، والعمل عىل 
تفيفه وإنكاره، وأال يعينَهم عىل فعله قدَر املستطاع وتفصيُل ذلك فيام ييل:
أوًل: ال شّك أّن دفَع النّظام املجرم، وكفَّ رّشه ِمن اجلهاد يف سبيل 
اهلل، وهو ِمن الواجبات الرّشعية التي جيب أن ُتقام بحسب القدرة، وقد 

سبق بياُن ذلك يف عّدة فتاوى سابقٍة للمكتب، منها:
)هل يسمى املقتول عىل أيدي النظام السوري شهيًدا؟()1)، و)حكم 
و)حكم  قطاعاهتا()2)،  بمختلف  األمنية  لألجهزة  املنتسبني  استهداف 

عقد اهلُدن واملصاحلات مع النظام السوري()3).
القتال  ِمن  )الّدولة(  تنظيم  يف  واخلوارج  الغالة  عادية  دفَع  أّن  كام 
املرشوع الذي دّلت عليه األدلُة الرشعية، وقد تّم توضيُح ذلك يف فتوى: 

)1) صدرت برقم )4(، وقد سبقت ص ) 36( يف اجلزء األول.
)2) صدرت برقم )24(، وقد سبقت ص ) 159( يف اجلزء األول.

)3) صدرت برقم )67(، وقد سبقت ص )177 (.
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)هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم )الدولة( قتال فتنة؟()1).
بسبب  املمتلكات  أو  باملباين  إرضاٍر  ِمن  اجلهاِد  أثناَء  يقع  ما  ثانًيا: 
ممنوٌع  هو  ما  ومنه  فيه،  مأذوٌن  مرشوٌع  هو  ما  منه  العسكرية  العمليات 

حمّرم.
بيٍت  كتدمري  عنه،  االمتناُع  يمكنهم  وال  املجاهدون،  إليه  ُيضطر  فام 
حتّصن به األعداُء، أو رضِب العدوِّ ملكاٍن حتّصن فيه املجاهدون، ونحو 
ذلك: فهذا ال لوَم عىل املجاهدين فيه، وليس هو ِمن املحّرمات عليهم، 

وال ِمن اإلفساد املنهي عنه.
إليها  اضُطر  إذا  اخلاّصة  واملمتلكات  البيوت  استخداُم  جيوز  كام 
املجاهدون، يف اإليواء، أو االحتامء، أو غري ذلك ِمن رضورات املعارك، 

وجيوز هلم استخداُمها لغري الرضورة إذا أذن هلم أصحاهُبا.
وأّما استخداُم تلك املمتلكات دون إذن مالكيها فيام ال رضورَة فيه، 
مناطَق  يف  كالوجود  مرشوعة:  غري  بطريقٍة  هبا  اإلرضار  يف  الّتسّبب  أو 
سكانيٍة ال تتطلبها رضورُة احلرب، أو إتالِف بعض املمتلكات عمـًدا، 
أو إساءة استخدامها، أو أخذ ما فيها ِمن ممتلكاٍت دون رضورة: فذلك 

حمّرٌم ال جيوز، وعليهم ضامن كّل ما أتلفوه أو تِلف بسببهم.
وقد سبق بيان ذلك يف فتوى )حكم االستفادة من البيوت واملزارع 

)1) صدرت برقم )57(، وقد سبقت ص ) 20(.
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اخلالية إليواء النازحني واملهجرين()1).
ويمكن الرجوُع ألهل العلـم ملعرفة ما ُيشـكل ِمن حـاالت اجلـواز 

أو الّتحريم، وما يلزم فيه الّضامُن، وما ال يلزم.
ديني،  ومطلٌب  رشعي،  واجٌب  الّصائل  العدّو  بجهاد  القياُم  ثالًثا: 
وإنكاُر املنكر واجٌب آخر، فإذا أمكن املسلَم أن يقوَم باجلهاد مع إنكار 
للكفار،  جهاٍد  جهاَدين،  يف  وهو  واجبان،  ه  حقِّ يف  اجتمع  فقد  املنكر، 
وجهاٍد للمنكر، كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن مل 
يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعُف اإليامن()2) فوجوُد 

أحِدمها ال يمنُع ِمن اآلخر.
والواجـُب عىل َمن جياهـد مع فصيٍل تقع منهـم بعـُض املخالفـات 

أو الّتجاوزات أمران:
برتكها،  ونصيحُتهم  والطاقة،  الوسع  بقدر  املنكرات  إنكاُر  أوهلام: 
روى  وقد  املعايص،  وترك  احلال،  بإصالح  النرص  أسباب  وحتقيِق 
البخاري من حديث عن جرير بن عبد اهلل  أنه قال: )بايعُت رسوَل 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل إقام الّصالة، وإيتاء الزكاة، والنّصح لكلِّ مسلم()3).

)1) صدرت برقم )56(، وقد سبقت ص )9(.
)2) أخرجه مسلم )69/1، برقم 49(.

)3) أخرجه البخاري )21/1، برقم 57(.
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قال: )هلل ولكتابه ولرسوله  قلنا: ملن؟  النصيحة(  )الديُن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
وألئمة املسلمني وعامتهم()1).

وثانيهام: أن ال يعينَهم عىل الباطل، ويتجنّب خمالفاهتم قدر املستطاع؛ 
﴿ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ      لقولـــه تعــــاىل: 

ېئېئ  ﴾ ]املائدة: 2[.
وقد قال أمري املؤمنني عثامن : )إذا أحسن الناُس، فأحسن معهم، 

وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم()2).
رابًعا: إذا أراد املجاهُد النّفرَي للجهاد فعليه أْن يتحّرى أفضَل الكتائب 
وأكثَرها التزاًما بالرّشع، فيلتحق هبا، ثم ال يرّضه بعد ذلك ما قد يقع فيه 
الرّشعية؛ فوجوُد  املخالفات  ِمن بعض  أو بعُض جنوده  الفصيُل،  ذلك 
يشٍء ِمن اجلور أو الظلم أو الفسق يف بعض القادة أو املجاهدين ال يمنع ِمن 
القيام بشعرية اجلهاد يف سبيل اهلل، وإال لتعّطل اجلهاُد، وفاتت املصالح 
العظيمة املرتتبة عليه، ووقعت املفاسد اجلسيمة التي تندفع به، ولذلك 
قّرر أهُل السنة واجلامعة يف عقائدهم أّن اجلهاَد يف سبيل اهلل ماٍض إىل يوم 

القيامة مع كلٍّ  َبرٍّ وفاجر.
قال اإلمام األشعري رمحه اهلل: »وأمجعوا -أي الّسلف وَمن اتبعهم- 

. 1) أخرجه مسلم )74/1، برقم 55( عن متيم الداري(
)2) أخرجه البخاري )141/1، برقم 695(.
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ِمن  شيًئا  َويِل  َمن  كلَّ  أنَّ  وعىل  املسلمني،  ألئمة  والّطاعة  الّسمع  عىل 
أمورهم عن رًضا أو غلبٍة، وامتدت طاعُته ِمن َبرٍّ وفاجٍر ال يلزم اخلروُج 
يف جار أو عدل، وعىل أن يغزوا معهم العدو، وُيجَّ معهم  عليهم بالسَّ
اجلُمُع  خلفهم  وُيصىل  طلبوها،  إذا  الّصدقات  إليهم  وُتدفع  البيت، 

واألعياد«)1).
وقال أبو بكر اإلسامعييل رمحه اهلل: »ويرون جهاَد الكفاِر معهم، وإن 

كانوا َجَورة«)2).
الوجه  عىل  يقاتلهم  َمن  اتفق  »فإن  التتار:  قتال  عن  تيمية  ابن  وقال 
دينه، وطاعة  وإقامة  كلمته،  وإعزاز  اهللِ،  الغايُة يف رضوان  فهو  الكامل 
يقاتل  يكون  بأن  نيٍة  وفساُد  فجوٌر  فيه  َمن  فيهم  كان  وإن  ملسو هيلع هللا ىلص.  رسوله 
ترك  مفسدُة  وكانت  األمور،  بعض  يف  عليهم  يتعّدى  أو  ياسة،  الرِّ عىل 
الوجه:  قتاهلم عىل هذا  ِمن مفسدة  ين  الدِّ التتار[ أعظَم عىل  قتاهلم ]أي 
فإّن  أدنامها؛  بالتزام  املفسدتني  ألعظم  دفًعا  قتاهَلم؛  أيًضا  الواجُب  كان 
هذا ِمن أصول اإلسالم التي ينبغي مراعاهتا، وهلذا كان ِمن أصول أهل 
السنة واجلامعة الغزُو مع كلِّ َبرٍّ وفاجر؛ فإّن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر، وبأقوام ال خالق هلم كام أخرب بذلك النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه إذا مل يتفق 

)1) رسالة إىل أهل الثغر ص )168(.
)2) اعتقاد أئمة احلديث ص )75(.
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الغزو إال مع األمراء الفجار، أو مع عسكٍر كثري الفجور، فإنه ال بّد ِمن 
أحد أمرين: إما ترُك الغزو معهم، فيلزم ِمن ذلك استيالُء اآلخرين الذين 
هم أعظم رضًرا يف الدين والدنيا، وإما الغزو مع األمري الفاجر فيحصل 
بذلك دفُع األفجَرين، وإقامُة أكثر رشائع اإلسالم، وإن مل يمكن إقامة 
مجيعها. فهذا هو الواجب يف هذه الصورة وكلِّ ما أشبهها، بل كثرٌي ِمن 

الغزو احلاصل بعد اخللفاء الراشدين مل يقع إال عىل هذا الوجه«)1).
بل إن التعاون مع من تلبَّس ببدعٍة يف دفع العدو الصائل أمر مرشوع، 
ر إقامُة الواجباِت ِمن العلم واجلهاد  قال ابن تيمية -رمحه اهلل-: »إذا تعذَّ
ِة ترِك ذلك الواجِب؛ كان  هُتا دون َمرَضَّ وغرِي ذلك إالَّ بَمن فيه بدعٌة َمرَضَّ
حتصيُل مصلحِة الواجِب مع مفسدٍة مرجوحٍة معه خرًيا ِمن العكس«)2).
املجاهدين  األمة عموًما، وأحوال  أحوال  أن يصلح  تعاىل  اهلل  نسأل 
عىل  ويعينهم  جهادهم،  يف  املستقيم  بالطريق  يبرّصهم  وأن  خصوًصا، 
القول  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  للنَّبي  االتباع  جتريد  وعىل  سبحانه،  هلل  النية  إخالص 

والعمل، وأن يعجل هلم النرص والّتمكني.
واهلل أعلم.

)1) جمموع الفتاوى )506/28(.
)2) جمموع الفتاوى )28/ 212(.
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الفتـــوى )76(

رشعية الهيئات القضائية يف سورية 

ومدى إلزامية أحكامها)))

)1) صدرت بتاريخ: السبت 13 رمضان 1437 هـ، املوافق 2016/6/18م.

السؤال:
هيئاٌت  املحررة  املناطق  يف  قامت  الّسورية  الّثورة  قيام  بعد 
رشعيٌة وقضائيٌة متعّددة، ونود أن نسأل عن حدود صالحياهتا، 
وإلزامها للنّاس بأمور القضاء والفصل يف املنازعات، وخاصة 
هذه  تعدد  مرشوعية  ومدى  الزوجني،  بني  التفريق  قضايا 
يف  آراء  ِمن  لدهيا  ترّجح  بام  الناَس  ُتلزم  أْن  هلا  وهل  املحاكم؟ 

املسائل الفقهية اخلالفية؟
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اجلواب:
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل..أما بعُد:

العلم  أهل  ِمن  والعقد  احلّل  أهُل  بتشكيلها  قام  إذا  القضائيُة  فاهليئُة 
ورؤوس النّاس يف املناطق املحررة فإهنا تقوم مقاَم املحاكم الرّشعية املعيَّنة 
ِمن ِقبل ويلِّ األمر املسلم يف حال وجوده، وتتمّتع بام هلا ِمن صالحيات، 
وتتوىّل ما يتواله القايض ِمن أحكام األرسة وغريها، وبياُن ذلك فيام ييل:
أوًل: قّرر أهُل العلم أّن فصَل اخلصومات، وفضَّ النزاعات، وتأديَة 
احلقوق، وإقامَة العقوبات ِمن أعامل احلاكم والّسلطان صاحب الشوكة 

والقوة، الذي جيتمع عليه الناس ويضعون له.
»تنفيُذ األحكام بني  املاوردي رمحه اهلل معدًدا واجبات احلاكم:  قال 
املتشاجرين، وقطع اخلصام بني املتنازِعني حتى تعّم النَّصفُة، فال يتعّدى 
ظاملٌ، وال َيضعَف مظلوٌم..، وإقامُة احلدود؛ لُتصان حمارُم اهلل تعاىل عن 

االنتهاك، وحُتفَظ حقوُق عباده ِمن إتالٍف واستهالك..«)1).
مع  القصاص  أو  احلدود  يقيَم  أن  ليس ألحٍد  أّنه  العلم  أهل  بنّي  كام 

وجود احلاكم.
أولوا  إال  يقيمه  الَقْتِل ال  يِف  الِقصاَص  َأنَّ  القرطبي: »ال ِخالَف  قال 

)1) األحكام السلطانية ص )40(. 
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األْمِر«)1).
ثانًيا: إذا َخال مكاٌن أو زماٌن ِمن الّسلطان الذي يتحاكم الناُس إليه فإنه 
جيب عىل أهِل احللِّ والعقد ِمن العلامء والوجهاء وأهل الرأي واحلكمة 
أْن يقيموا َمن يتوىل القياَم بام جيب ِمن احلقوق والواجبات املتعلقة باحلكم 

والقضاء.
ر أبو املعايل اجلويني نقاًل عن بعض أهل العلم: أنه »لو خال  وقد قرَّ
أْن  قريٍة،  كلِّ  وسكاِن  بلدة،  كلِّ  ُقّطان  عىل  فحقٌّ  الّسلطاِن  عن  الزماُن 
يلتزمون  َمن  العقول واحِلجا  يقّدموا ِمن ذوي األحالم والنُّهى، وذوي 
امتثاَل إشاراته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإهنم لو مل يفعلوا 

ذلك، ترّددوا عند إملام املهامت، وتبّلدوا عند إظالل الواقعات«)2).
وقال ابن حجر اهليتمي: »إذا عدم السلطان لزم أهَل الّشوكة الذين هم 
أهل احلل والعقد َثمَّ أن ينصبوا قاضًيا، فَتنُفُذ حينئذ أحكاُمه؛ للرضورة 

امللجئة لذلك«)3).
َمقام  يقومون  البلد  فصاحلو  حاكٌم  يكن  مل  »فإن  اخلريش:  قال 

احلاكم«)4).
)1) تفسري القرطبي )245/2(.

)2) غياث األمم  ص )387(.
)3) حتفة املحتاج )261/7(.

)4) رشح خمترص خليل )98/4(.
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ثالًثا: إذا قام أهُل الشأن من أهل العلم والرأي ورؤوس النّاس من 
فتنفذ أحكاُمها يف كّل ما  القضائية،  اهليئة  الشوكة والقوة بتشكيل  ذوي 
حال  يف  املسلمني  إمام  قبل  ِمن  املوىلَّ  الرّشعي  القايض  أحكاُم  فيه  تنفُذ 
وجوده، وِمن ذلك احلكم يف شؤون اجلهاد، واألرسى، والغنائم، وإقامة 
احلدود والقصاص، وعقد النّكاح، واحلكم يف املفقودين، والّتفريق بني 
كاخللع،  بينهام  يفرق  أن  للقايض  فيها  جيوز  التي  األحوال  يف  الزوجني 
املوتى،  مواريث  توزيع  تتوىل  كام  الرشعي،  سببه  وجود  عند  الفسخ  أو 
واحلكم يف العقوبات واجلنايات والديات، ونحوها، وهو ما صدرت به 

الفتاوى السابقة، ينظر جمموعها فيام سبق.
رابًعا: إذا مل يكن يف املنطقة قوى عسكرية أو مدنية لتشكيل هذه اهليئة 
القضائية، ومل يوجد يف البلدة أهُل حلٍّ وعقٍد أو شوكٍة وسلطان يقّلدون 
إنفاِذ  ِمن  بام يمّكنها  القضاء وجيتمعون عليها،  أموَر  الرّشعية  اهليئة  هلذه 
وخميامت  أماكن  يف  كام  ذلك  عىل  القدرُة  هلم  تكن  مل  أو  فيهم،  أحكاِمها 
الالجئني السوريني يف دول اجلوار: فيجوز حينئٍذ لطلبة العلم أن يشّكلوا 
القضائية  اهليئة  مقاَم  تقوم  ال  ولكن  والّتحكيم،  للفتوى  رشعيًة  هيئًة 
الـُمعيَّنة ِمن أهل األمر والشوكة يف نفوذ األحكام واإللزام هبا، أو احلكم 
أن  تعدو  ال  بل  ونحوها،  الزوجني،  بني  والّتفريق  املفقودين  قضايا  يف 
بالرتايض  إليها  يرتافعون  فيام  النّاس  بني  والّتحكيم  للفتوى  هيئًة  تكون 
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بينهم.
يكم  حَكاًم  اخلصمني  »توليُة  التحكيم:  تعريف  يف  نجيم  ابُن  قال 
فيه  تنازعا  فيام  ليحكم  أكثر؛  أو  الشأن شخًصا  اختيار ذوي  بينهام، أي: 

م واليُة القضاءبينهام«)1). دون أن يكون للمحكَّ
يزيد  بن  ثبت عن أيب رشيح هانئ  ما  الّتحكيِم  ويدلُّ عىل مرشوعيِة 
: أّنه لـاّم َوَفَد إىل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مع قومه َسِمَعهم يكنونه بأيب احلَكَم، 
فدعاه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: )إّن اهللَ هو احلََكُم، وإليه احلُكُم، فِلَم ُتكنّى 
أبا احلََكِم؟( فقال: »إّن قومي إذا اختلُفوا يف يشٍء أتوين، فحكمُت بينهم، 

فَريِضَ ِكال الفريقني، فقاَل رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ما أحَسَن هذا..()2).
فإذا تراىض اخلصامن عىل التحاكم إىل َمن كان أهاًل للُحكم فإّن ُحكَمه 

يكون الزًما هلام رشًعا، حتى لو مل يمكن إلزاُمهام به قضاًء.
جاء يف »املوسوعة الفقهية«: »متى أصدر احلَكُم ُحكَمه، أصبح هذا 

احلكُم ملزًما للخصمني املتنازعني، وتعنّي إنفاُذه«)3).
خامًسا: يتلف الّتحكيُم عن القضاء يف أموٍر، منها:

1- أّن الّتحاكَم إىل هيئة الّتحكيم ال يكون إال برتايض اخلصمني، فإذا 

)1) البحر الرائق )24/7(.
)2) أخرجه أبو داود )289/4، برقم 4955(.

)3) املوسوعة الفقهية الكويتية )244/10(.
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مل يرَض أحُدمها بالّتحاكم مل ُيلزم بذلك، بخالف القضاء الذي ال يشرتط 
فيه رضا اخلصمني.

اتاذ  عن  عبارة  هو  »الّتحكيُم  العدلية«:  األحكام  »جملة  يف  جاء 
اخلصمني حاكاًم برضامها لفصل خصومتِهام ودعوامها«)1).

2- أّن ُحكَم هيئة التحكيم قارٌص عىل املتخاِصَمني، وال يتعّدامها إىل 
غريمها ممَّن مل يرض بالّتحكيم.

جاء يف »املوسوعة الفقهية«: »ولكّن هذا اإللزاَم الذي يّتصف به ُحكُم 
احلَكم ينحرص يف اخلصمني فقط، وال يتعّدى إىل غريمها، ذلك ألّنه صدر 
اتفاقهام عىل اختيار احلَكم للُحكم  هام عن واليٍة رشعيٍة نشأت ِمن  بحقِّ
فيام بينهام ِمن نزاٍع وخصومة. وال واليَة أليٍّ منهام عىل غريه، فال يرسي 

أثُر ُحْكم احلََكم عىل غريمها«)2).
3- ليس هليئة التحكيم أن حتبس أحَد اخلصمني أو الّشهود، كام أنه 
النزاع  الّتحكيم حسـم  إذ اهلدُف ِمن  ليس هلا أن تعاقب باجللد وغريه؛ 

ال إيقاع العقوبة.
ِمن  كان  فيام  التحكيُم  جيوز  ال  أّنه  إىل  العلم  أهل  مجهوُر  ذهب   -4
حقوق اهلل تعاىل كاحلدود، وال يف القصاص، وال فيام ال سلطَة للمحّكم 

)1) جملة األحكام العدلية ص )365(.
)2) املوسوعة الفقهية الكويتية )244/10(.
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الولد  لنسب  نفٌي  أو  إثباٌت  فيه  إذ  كالّلعان؛  عليه كحقوق غري اخلصوم 
مع أنه ليس طرًفا يف النّزاع، وال فيام يتّص به القضاء؛ ألّنه من األحكام 

السلطانّية املنوطة بويل األمر.
جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي: »ال جيوز التحكيم يف كلِّ ما هو 
نفيه  ٍأو  إثباَت حكم  فيه  استلزم احلكُم  فيام  تعاىل كاحلدود، وال  حقٌّ هلل 
بالنّسبة لغري املتحاكمني ممّن ال والية للَحَكم عليه كاللعان؛ لتعّلق حّق 

الولد به، وال فيام ينفرد القضاء دون غريه بالنّظر فيه«)1).
وعليه: فإذا مل يكن هلذه اهليئاِت املقامِة يف دول الّلجوء سلطٌة متنحها 
إياها الّدولة املضيفة: فال يكون هلا سلطُة الّتفريق بني الزوجني، وال تكون 

أحكاُمها إال برضا الّطرفني وتوكيِلهام.
فينبغي ملن احتاج للُحكم يف هذه املسائل أن يلجأ للمحاكم الرشعية 
يف الدول التي يقيم فيها، أو أن يوكل  اهليئات القضائية داخل األرايض 

الّسورية املحررة بالقضاء يف مسألته.
سادًسا: ما ُذكر ِمن تعّدد اهليئات القضائية يف البلد الواحد، وقياِم كّل 
املحّررة،  املناطق  يف  وقع  الذي  البالء  ِمن  له  تابعٍة  حماكَم  بإنشاِء  فصيٍل 
واهليئات  العسكرية،  الفصائل  بني  الّسائدة  التفّرق  حلالة  انعكاٌس  وهو 
الرّشعية، واملؤسسات املدنية، والواجُب عىل اجلميِع السعُي إلهناء هذه 

)1) جملة جممع الفقه اإلسالمي- العدد التاسع، ص )1969(.



الجـزء الثانـي

315

احلالة، والعمُل عىل توحيد اجلهات القضائية والرشعية؛ منًعا الضطراب 
األحكام، وسعًيا إىل استقالل القضاء، ورفًعا لتبعية القضاء للفصائل.

ومع ذلك فإذا كان هلذه املحاكم شوكٌة يف تطبيق أحكامها فإّن أحكاَمها 
ر  تنفُذ يف حّق َمن يضع لسلطتها إذا وقع حكُمها موافًقا للرشيعة، فقد قرَّ
الفقهاَء يف حال من تغلَّب عىل بلٍد -من أهل العدل أو البغي- فأقام فيها 

قضاًة أن أحكاَمهم نافذٌة، وال ُينقض منها إال ما خالف الرّشيعة.
والباقون  واحد،  إمام  للمسلمني  يكون  أن  »السنة  تيمية:  ابن  قال 
نوابه، فإذا ُفِرَض 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 َينُْفذ من 
اإلمارة  شاركوا  لو  وكذلك  العدل،  أهل  أحكام  من  ينفذ  ما  أحكامهم 

وصاروا أحزابا لوجب عىل كل حزب فعل ذلك يف أهل طاعتهم«)1).
وقال ابُن عبد الرب: »ولو تغّلبوا عىل بلٍد فأخذوا الصدقات، وأقاموا 
احلدوَد، وحكموا فيهم باألحكاِم، مل ُتنقض عليهم الصدقاُت وال احلدوُد، 
وال ُينقض ِمن أحكامهم إال ما كان خالًفا للكتاب أو السنة أو اإلمجاع 

كام ُينقض ِمن أحكام أهِل العدِل والّسنّة«)2).

)1) جمموع الفتاوى )175/34(.
)2) الكايف يف فقه أهل املدينة )486/1(.
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وقال ابُن اهلامم: »وإذا وىل البغاُة قاضًيا يف مكاٍن غلبوا عليه، فقىض ما 
شاء، ثم ظهر أهُل العدل، فُرفعت أقضيُته إىل قايض أهِل العدل نفذ منها 
ما هو عدٌل، وكذا ما قضاه برأي بعِض املجتهدين: ألّن قضاَء القايض يف 

املجتهدات نافٌذ، وإن كان خمالًفا لرأي قايض العدل«)1).
األوقاف  إدارات  وال  والقضائية  الرشعية  للهيئات  ليس  سابًعا: 
الناس بام يرتّجح لدهيا ِمن آراء أو اجتهادات يف مسائل  ُتلزم عموَم  أن 
اخلالف املعترب يف عبادات الناس وشؤوهنم اخلاصة، فاملسائُل االجتهاديُة 

ليست حماًل لإلنكار، وال لإللزام.
قال سفيان الثوري: »إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اخُتلف 

فيه وأنت ترى غريه فال تنهه«)2).
وقـال اإلمـام أمحـد: »ما ينبغي للفقيه أْن يمل الناَس عىل مذهـبه، 

وال يشّدد عليهم«)3).
وقال ابن تيمية: »وليس لويل األمر أن يمَل الناس عىل مذهبه يف منع 
باتباعهام يف مسائل  الناَس  يلزما  أْن  للعامل واملفتي  يراها، وال  معاملٍة ال 
االجتهاد بني األئمة، بل قال العلامُء: إمجاُعهم حّجٌة قاطعٌة، واختالُفهم 

)1) فتح القدير )109/6(.
)2) حلية األولياء )368/6(.

)3) نقله عنه ابن مفلح يف اآلداب الرشعية )166/1(.
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رمحٌة واسعٌة، ومثُل هذه املسائل االجتهادية ال ُتنكر باليد..«)1).
نسأله تعاىل أن يوفق القائمني عىل القضاء لالجتامع عىل أمٍر  يكون فيه 

خري البالد والعباد، واحلمد هلل رب العاملني)2).

)1) خمترص الفتاوى املرصية ص )352(.
)2) سؤال عن الفتوى:

عندي مالحظات يسرية أمهها:
فإّن  أحكامها  تطبيق  يف  شوكٌة  املحاكم  هلذه  كان  فإذا  ذلك  )ومع  الفتوى:  يف  جاء   -1

للرشيعة(! موافًقا  حكُمها  وقع  إذا  لسلطتها  يضع  َمن  حّق  يف  تنفُذ  أحكاَمها 
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.
2- جاء يف الفتوى: )ليس للهيئات الرشعية والقضائية وال إدارات األوقاف أن ُتلزم عموَم 
النقطة فيها  الناس بام يرتّجح لدهيا ِمن آراء أو اجتهادات يف مسائل اخلالف املعترب( هذه 

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، 
الناس باجتهاد. وهذا ال يستقيم يف املنطق وال الرشع. أما املنطق فهو  إلزام  ثم منعته من 
ما أرشنا إليه وأما الرشع فألن القايض أو احلاكم له أن يلزم الناس برأي اجتهادي معترب 
واألحوال  املعامالت  يف  والسيام  للحقوق،  حفظا  أو  للذريعة  سدا  عديدة،  حاالت  يف 

التقسيط مثال. أو  العربون  بيع  بالثالث ومنع  الشخصية كالطالق 
جواب املكتب العلمي:

نشكر لك اهتاممك ونصحك، وجوابنا كام ييل:                                                                      =
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= 1- ما أرشت إليه ِمن االسـتثناء الوارد يف الفتوى )إذا وقع حكـُمها موافًقا للرشيعة( 
اهليئات الرشعية وعدَم صدورها عن مرجعية واحدة أو عملها  تفّرَق هذه  أّن  ُيقصد منه 
الدينية  الناس  مصالح  فإّن  أحكامها؛  نفوَذ  يمنع  ال  الواجب  هو  كام  موّحدة  مظـّلة  حتت 
متلكـها،  التي  والشوكة  بالغـلبة  تتعلق  أحكـامها  إّن  ثم  بذلك،  إال  تقـوم  ال  والدنيوية 
القول  من  مناص  فال  جتاوزه...،  يمكن  ال  واقع  أمٌر  هبا  الناس  وإلزام  أحكامها،  فتطبيُق 

بنفوذ أحكامها.
ثم إن كانت هذه األحكاُم مما ُتعلم موافقتها للرشع لزم الناس اخلضوع هلا؛ ألّن اخلضوع 
الناس  لعامة  يظهر  نحٍو واضٍح  للرشع عىل  كانت خمالفًة  وإن  به.  ممّن جاء  للحق واجٌب 

واستطاعتهم. بقدرهتم  املتعلقة  اإلنكار  درجات  بحسب  إنكارها  فعليهم 
 أما إن كانت هذه املخالفة مما يفى عىل عامة الناس ِمن دقائق األحكام الرشعية والقضائية 
فيبقى النظر فيها لطلبة العلم وَمن 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 تبّدلت األحوال، وزالت مرحلة 
قضـاء الرضورة، وتوىل القضاَء قاٍض ُمعني، فحينئذ ينظر يف هذه األقضية، وينقـض منها 

ما خالف إمجاًعا أو نًصا ثابًتا أو قياًسا جلًيا، وُيقر منها ما كان ِمن موارد االجتهاد.
 2- أما 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.
باآلراء  فيها  الناس  يلزم  أن  للحاكم  ليس  أنه  فاألصُل  ذلك:  عدا  الرشعية  املسائل  أّما 
ببعِض  للناس  احلاكم  وإللزام  معنّي..  قوٍل  أو  مذهب  عىل  يملهم  وأن  االجتهادية، 
األحكام صوٌر وتفصيالت رأينا اإلعراض عنها؛ لعدم مناسبتها لواقعنا، واالكتفاء باملبدأ 

والتفرق... االنقسام  واقع  يناسب  الذي  العام 
مرجعية  وجود  عدم  مع  القضائية  السلطات  تعدد  هو  الفتوى  عنه  حتدثت  الذي  فالواقع 
أو تظهر  بعكسه،  بأمر، وتلزمهم أخرى  الناس  تلزم هيئة رشعية  أن  واحدة هلا، فيحدث 
وهذا=  وارتباك،  حرج  يف  الناس  فيقع  اهليئة..  تلك  أصدرته  ما  رشعية  بعدم  لعامل  فتوى 
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مواطن  يف  اإللزام  تتجنب  أن  املتعددة  اهليئات  عىل  جيب  هنا  وِمن  ومشاهد.  =حاصل 
والتنازع. التفرق  ملادة  وحساًم  لالضطراب،  منًعا  االجتهاد؛ 

واهلل أعلم.
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الفتـــوى )77(

عمل املحاكم ولجان التحكيم عند

قاق بني الّزوجني))) وقوع الشِّ

)1) صدرت بتاريخ: اخلميس 23 شّوال 1437هـ، املوافق 2016/7/28م.

السؤال:
الزوجني؟ وهل متتلك  الشقاق بني  الواجب عند وقوع  ما 
املحاكم وجلان الصلح يف سورية ودول اللجوء حق التفريق بني 

الزوجني للشقاق، وتعذر الصلح بينهام؟
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اجلواب:
احلمُد هلل، والّصالُة والّسالُم عىل رسوِل اهلل، أّما بعُد:

بينهام  لإلصالح  الّسعُي  الّزوجني  بني  الّشقاق  وقوع  عند  فالواجُب 
ثّم تقوُم املحكمُة بإرسال حكَمني ِمن أهلهام، فيحكامن بام  بكّل سبيل، 

يريانه ِمن املصلحة، وتفصيُل ذلك فيام ييل:
منهام  كلٍّ  واّدعاُء  والعداوُة  اخلالُف  هو  الّزوجني  بني  الّشقاُق  أوًل: 
عىل اآلخر االساءَة والّتقصري، قال املاوردي: »وشقاُقهام يكون ِمن جهِة 
الّزوجة بنشوزها عنه، وترِك لزوِمها حلّقه، ويكون ِمن جهة الّزوج بعدوله 

عن إمساٍك بمعروٍف، أو ترسيٍح بإحساٍن..«)1).
وحّثهام  بنُصحهام،  البدُء  فالواجُب  الّزوجني  بني  الّشقاُق  وقع  فإذا 
تعاىل:  قال  املستطاع،  قدر  بينهام  الّصلح  وحماولة  العرشة،  حسن  عىل 

﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ  
]النساء:  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ 

.]128

ثانًيا: إذا استمّر الّزوجان عىل نفرهتام: فُيرشُع بعُث حكَمني عدَلني ممّن 
َيعرف حاَل الّزوجني، قال تعاىل: ﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

)1) 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[.

الّطاهر بن عاشور: »اآليُة دالٌة عىل وجوب بعِث احلكمني عند  قال 
قاق«)1). نزاع الّزوجني النّزاَع املستمرَّ املعربَّ عنه بالشِّ

وِمن رشوط احلكمني: البلوُغ والعقل واإلسالم والعدالة، وينبغي أن 
يكونا ِمن أهل الزوجني؛ ليكونا أقرَب إىل إدراك الواقع، وفهِم حقيقة ما 

جيري بني الّزوجني، والّشفقة عليهام، واحلرص عىل حتقيق مصلحتهام.
عدلني  بالغني  عاقلني  إال  يكونان  ال  احلكمني  »إّن  قدامة:  ابُن  قال 
مسلمني؛ ألّن هذه ِمن رشوط العدالة سواء قلنا: مها حاكامن أو وكيالن، 
واألوىل أن يكونا ِمن أهلهام؛ ألمِر اهلل تعاىل بذلك، وألهنام أشفُق وأعلُم 
باحلال، فإن كانا ِمن غري أهلهام جاز؛ ألنَّ القرابَة ليست رشًطا يف احلُكم 

وال الوكالة، فكان األمُر بذلك إرشاًدا واستحباًبا«)2).
بني  اإلصالح  ألجل  احلكمني  يبعَث  أن  القايض  عىل  ويتوّجب 
الّزوجني، وذكر بعُض أهل العلم أّن بعَث احلكمني واجٌب عىل القايض 
اختلف  »إذا  املالكي:  الّلخمي  قال  إليه،  الّزوجان  يرتفع  مل  لو  حتى 
الّزوجان، وخرجا إىل ما ال يلُّ ِمن املشامتة والوثوِب كان عىل الّسلطان 

)1) التحرير والتنوير )46/5(.
)2) املغني )265/10(.



الجـزء الثانـي

323

أْن يبعَث حكـمني ينظران يف أمرمها، وإن مل يرتفعا يطلبـان ذلك مـنه، 
ين«)1). وال يلُّ أْن يرتَكهام عىل ما مها عليه ِمن املآثم، وفساد الدِّ

ثالًثا: جيب عىل احلكمني أْن يستقصيا أسباَب اخلالف، وياوال رأَب 
الّصدع، وتذليَل العقبات والّصعوبات يف ذلك، وهلام أْن يكام بام يظهُر 

هلام ِمن حقوٍق وواجباٍت.
جاء عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال: »فهذا الّرجُل واملرأُة إذا 
أهل  ِمن  صاحلًا  رجاًل  يبعثوا  أْن  سبحانه  اهللُ  فأمر  بينهام،  الذي  تفاسد 
الّرجل، ومثَله ِمن أهل املرأة، فينظران أهّيام امليسء، فإن كان الرجُل هو 
هي  املرأُة  كانت  وإن  النّفقة،  عىل  وقرصوه  امرأَته،  عنه  حجبوا  امليسَء 

املسيئَة قرصوها عىل زوِجها، ومنعوها النفقَة..«)2).
فاألمُر  الفساد  ِمن  الزوجني  ما طرأ بني  إزالة  ِمن  فإذا متّكن احلكامن 
عىل ما توصـال إليه، وجيـب عىل القـايض إنفاُذ ما حكام به ِمن حقوٍق، 

أو نفقٍة، ونحو ذلك.
الصلح  يتمكنا من  مل  إذا  الزوجني  التفريق بني  للحكمني  رابعا: هل 

بينهام؟
ذهب كثرٌي ِمن أهل العلم إىل أّنه ليس للحكَمني أْن ُيفّرقا بني الّزوجني 

)1) التبرصة )2589/6(.
)2) تفسري الطربي )325/8(.
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ألنَّ  العوض؛  وبذل  باخلُلع  املرأة  رضا  أو  بالّطالق،  الّزوج  برضا  إال 
الزوجني إنام وّكال احلكمني، أو رفعا أمرمها للقايض لإلصالح بينهام يف 
شقاقهام، ال للّتفريق، ويف ذلك فرصٌة للزوجني ملراجعة أمرمها، والنّظر يف 
حاهلام، وقد يوفقهام اهلل، أو يوفق احلكمني للتوفيق ورفع الّشقاق بينهام، 

كام قال تعاىل: ﴿ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک﴾ ]النساء: 35[.
فعن احلسن، وقتادة أهنام قاال: »إّنام ُيبعث احلكامن؛ ليصلحا ويشهدا 

عىل الّظامل بظلمه؛ وأّما الفرقُة فليست يف أيدهيام، ومل يملكا ذلك«.
الّتفريَق  يملكـان  فال  وكـيالن  »مهـا  الشريازي:  إسـحاق  أبو  وقال 
الّزوجة، فال جيـوز  إىل  املال  الّزوج، وبذل  إىل  الّطـالَق  بإذهنام؛ ألّن  إال 

إال بإذهنام«)1).
وعليه: إن رأى احلكامن التفريق بني الزوجني فَيعرضان األمر عليهام: 
بـأْن يقـوم الّزوُج بتطليقـها بإحسـان، أو أن تالعـه املرأُة عىل حقوقهـا 
الفراق، فإن تراضيا عىل ذلك فيصحُّ  أو بعضها ِمن مهٍر أو نفقٍة مقابَل 
االتفاق،  توثيق  عىل  القايض  عمُل  ويقترص  حينئٍذ؛  احلكمني  تفريُق 

واإللزام به.
الزوجـني  بني  رت حماوالت اإلصالح  وتعذَّ الّشقاق،  استمّر  إن  أما 
أو إجياد حلول لشقاقهام: فقد ذهب مجٌع ِمن أهل العلم إىل أّن للحكمني 

)1) املهذب )488/2(.
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سلطَة الّتفريق بني الّزوجني ولو دون رضامها، بطالٍق خاٍل ِمن العوض 
كانت  إذا  املرأُة  تبذله  بعوٍض  أو  الزوج،  جهة  ِمن  اإلساءُة  كانت  إذا 
وإخبار  ذلك،  بتوثيق  يقوم  أْن  القايض  عىل  وجيب  جهتها،  ِمن  اإلساءُة 

الزوج بلزوم طالقها، أو خمالعتها بحسب حكم احلكمني.
وقد صّح هذا القوُل عن كثرٍي ِمن الّصحابة والتابعني ريض اهلل عنهم، 
واختاره مجٌع ِمن املحققني ِمن أهل العلم قدياًم وحديًثا، وبه أخذ عدٌد ِمن 

هيئات الفتوى، ومدّونات أحوال األرسة.
فعن عيل بن أيب طالب  أّنه قال للحكمني: »أتدريان ما عليكـام؟ 

إْن رأيتام أن تفّرقا فّرقُتام، وإْن رأيُتام أن جتمعا مجعُتام«)1).
وعن اْبِن َعبَّاٍس ريض اهلل عنه قال: »ُبعْثُت أنا ومعاويُة حَكَمني، فقيل 

لنا: إْن رأيتام أن جتمعا مجعُتام، وإن رأيتام أن تفّرقا فّرقتام«)2).
وقال ابن تيمية: »فإْن رأيا املصلحَة أن جيمعا بني الّزوجني مجعا، وإن 
رأيا املصلحة أْن يفّرقا بينهام فّرقا: إّما بعوٍض تبذله املرأُة فتكون الفرقُة 
بغري  بينهام  ُفّرق  الظامل  هو  الزوُج  كان  وإن  الظاملة،  هي  كانت  إن  ُخلًعا 
حكمني  اهلل  ساممها  كام  حكامن  هذين  أّن  عىل  العلامء  وأكثُر  اختياره، 

)1) أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )512/6، برقم 11883( 
)2) أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )512/6، برقم 11885( 
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يكامن بغري توكيل الّزوجني«)1).
بني  قاق  الشِّ أسباب  تعّرف  عليهام  »وجيب  سابق:  سيد  الشيخ  وقال 
اإلصالح  عن  عجزا  فإن  اإلمكان،  بقدر  بينهام  واإلصالح  الّزوجني، 
قّررا  احلقائق،  تتبني  مل  أو  الزوج،  ِمن  أو  الّزوجني،  ِمن  وكانت اإلساءة 
التفريق بينهام بطلقٍة بائنٍة، وإن كانت االساءُة ِمن الّزوجة فال ُيفّرق بينهام 

بالطالق. وإّنام ُيفّرق بينهام باخللع«)2).
وقال د. مصطفى السباعي مبينًا سبب األخذ هبذا القول: »فإّن احلياة 
بالٍغ  الّشقاق والنّزاع، عدا ما يف ذلك ِمن رضٍر  الزوجية ال تستقيم مع 
برتبية األوالد وسلوكهم. وال خري يف اجتامٍع بني متباغضني، ومهام يكن 
أسباُب هذا النزاع خطرًيا أو تافًها فإّن ِمن اخلري أن تنتهي العالقُة الزوجية 
بني هذين الّزوجني لعل اهلل هييئ لكلِّ واحٍد منهام رشيًكا آخر حلياته جيد 

معه الطمأنينَة واالستقرار«)3).
خامًسا: إذا اختلف احلكامن، أو مل يستطيعا الوصوَل إىل رفع الّشقاق، 
احتامُل  دام  ما  آخرين  حكمني  بعُث  فيمكن  احلّل  طريُق  هلام  يتبني  مل  أو 
ِمن  يراه  بام  القايض  َحكم  وإال  ممكنًا،  الّشقاق  ورفُع  قائاًم،  اإلصالح 

)1) جمموع الفتاوى )386/35(.
)2) فقه السنة )290/2(.

)3) املرأة بني الفقه والقانون ص )115(.
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الّتفريق بعوٍض أو بغري عوض.
بالّتفريق  دعوى  القايض  إىل  يرفع  أن  الّزوجني  ألحد  يمكن  كام 
أو فجـوٍر،  أو عيٍب،  املوجبة لذلك ِمن رضٍر،  ببيان األسباب  مشفوًعا 
أو إعساٍر بالنّفقة أو غري ذلك، وحينها يكم القايض وفق أحكام الّتفريق 

بني الّزوجني، وال ُيشرتط حينها رضا كال الّزوجني بحكم القايض.
جاء يف قرار هيئة كبار العلامء بالسعودية: »فإن مل يتفق احلكامن، أو مل 
يوجدا وتعّذرت العرشُة باملعروف بني الزوجني نظر القايض يف أمرمها، 

وفسخ النكاح حسبام يراه رشًعا بعوض أو بغري عوض«)1).
سادًسا: إن مل يكن هناك قاٍض وال حمكمة: فيقترص عمُل احلكمني عىل 
اإلصالح بني الّزوجني وإرشادمها، وليس هلام حقُّ الّتفريق بينهام إال إذا 
ضهام الزوجان بذلك، لذلك نرى للّزوجني يف هذه احلال -ويف مجيع  فوَّ

األحوال السابقة- تفويَض احلكمني ابتداًء بام يريانه إلهناء الّشقاق.
لكوهِنام  احلكمني؛  تفريُق  فيصحُّ  ذلك:  عىل  الزوجان  وافق  فإن 

َضني بذلك، وجيب األخذ بام اتفق عليه احلكامن رشًعا. مفوَّ
وختاًما:

نويص الزوجني بأن يلني كل منهام لآلخر، ومن ترك شيئا هلل عوضه 
امتثااًل  الشقاق،  عند  رشيكه  حماسن  منهام  كل  يذكر  وأن  منه،  خرًيا  اهلل 

)1) أبحاث هيئة كبار العلامء )656/1(.
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ألمر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص )ال َيْفَرْك ]أي: ال ُيبغْض[ مؤمٌن مؤمنًة، إن كره منها ُخُلًقا 
ريض منها آخر()1).

للزوجني،  وينصحا  النية،  يلصا  وأن  اهلل،  بتقوى  احلكمني  ونويص 
ويستفرغا الوسع يف اإلصالح، وأن يستعينا عليه بالدعاء.

واحلمد هلل رب العاملني.

)1) أخرجه مسلم )1091/2، برقم 1469(. 
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الفتـــوى )78(

هل البالُد اإلسالميُة اليوَم

داُر كفر؟)))

)1) صدرت بتاريخ: السبت 16 ذو احلجة 1437هـ، املوافق 2016/9/17م.

السؤال:
هناك َمن يكم عىل البالِد اإلسالمّيِة يف هذا الّزمن بأهّنا دياُر 
كفٍر؛ ألهنم يقولون:  إّن حكوماهِتا كافرٌة مرتّدٌة حتكم بغري ما 
أنزل اهلل، وبناًء عىل ذلك: يوجبون عىل أهِلها اهلجرَة إىل مناطَق 
وأموال  بدماِء  ويستهينون  احلكومات،  هلذه  تضع  ال  أخرى 

املسلمني املقيمنِي فيها. فهل هذا احلكُم صحيٌح؟
وما حكُم  كفٍر؟  أو  إسالٍم  داُر  بأهنا  الّدار  ُيكم عىل  ومتى 

األرايض التي ما زالت تضع حلكم النّظام الّسوري؟
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اجلواب:
احلمُد هلل ربِّ العاملني، والّصالُة والّسالُم عىل املبعوث رمحًة للعاملني، 

وعىل آله وصحبِه أمجعني، وَمن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الّدين، أّما بعُد:
يف  كبرٌي  صدًى  هلا  كان  التي  الّدقيقِة  املسائل  ِمن  الّديار  عىل  فاحلكُم 
هلا  املغلوِط  الفهِم  عن  ونتج  املعارصة،  واجلهاديِة  الفكرية  الّساحاِت 
واحلكِم  املعصومة،  واألمواِل  الّدماِء  كاستباحِة  وعمليٌة:  علميٌة  مفاسُد 
عىل مجيع البالد اإلسالميِة بأهّنا داُر كفٍر، وكلُّ هذا منكٌر وباطٌل؛ فدياُر 
اإلسالِم ال تتحّوُل إىل دار كفٍر بمجّرد اختالِف بعِض أحواهلا، أو تغرّي 

النّظام احلاكم هلا -ولو ُحكم بكفره-، وفيام ييل تفصيُل ذلك:
النّاس،  ِمن  جمموعٌة  يسكنه  الذي  والوطُن  البلُد  بالّداِر:  امُلراد  أوًل: 
االصطالح  يف  الداَر  ُيقابل  ما  وأقرب  واحدة،  سلطٍة  حتَت  ويعيشون 

الّسيايس املعارص لفُظ: »الّدولة«.
لطة  والسُّ والسّكان،  اجلغرايف،  اإلقليم  وجود:  ِمن  الّدار  يف  بدَّ  وال 

احلاكمة.
وقد اّتفق أهُل العلم ِمن حيث اجلملة عىل أّن الّدياَر تنقسم إىل دارين: 
دار إسالٍم، ودار كفٍر، ووردت بذلك األحاديُث النّبوية وآثاُر الّصحابة:  
- ففي حديث ُبَرْيدة : أّن النّبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أرسل رسّيًة أو جيًشا 
أوىص قائَدها قائاًل: )... ثّم ادعهم إىل اإلسالِم، فإْن أجابوك، فاقبْل منهم، 
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وُكفَّ عنهم، ثّم ادعهم إىل الّتحّول ِمن دارهم إىل دار املهاجرين...()1).
- وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: )ال َيقبُل اهللُ عز وجـل ِمن مرشٍك بعدما أسـلم عماًل، 

أو يفارَق املرشكني إىل املسلمني()2). 
أصُله  أي:  اإلسالم()3)  داِر  )ُعْقُر  بأهنا:  الشام  بالَد  ملسو هيلع هللا ىلص  ووصف   -

وموضُعه.
- وصحَّ عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال: »كان ِمن األنصار 
مهاجرون؛ ألّن املدينَة كانت داَر رشك، فجاءوا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليلَة 

العقبة«)4). 
- وكتب خالُد بُن الوليد  ألهل احِلرية  يف حقوق أهِل الّذمة أّن 
-أي:  وِعيل  جزيَته،  »طرْحُت  االفتقار:  أو  الّضعف  منهم  أصابه  َمن 
اهلجرة  بدار  أقام  ما  وعياُله  املسلمني  مال  بيت  ِمن  عليه-  وُأنفق  ُكِفل 
ودار اإلسالم؛ فإْن خرجوا إىل غري دار اهلجرة ودار اإلسالم؛ فليس عىل 

املسلمني النّفقُة عىل عياهلم..«)5).

)1) أخرجه مسلم )1357/3، برقم1731(.
برقم   ،848/2( ماجه  ابن  وأخرجه   ،)2568 برقم   ،82/5( النسائي  أخرجه   (2(

حسن. وإسناده  جده،  عن  أبيه،  عن  يدث  حكيم،  بن  هبز  حديث  ِمن   :)2536

. 3) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )53/7، برقم 6359( عن سلمة بن نفيل(
)4) أخرجه النسائي )144/7، برقم 4166(.

)5) اخلراج أليب يوسف ص )158(.
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اهلجرُة  داٌر ترشع  داَرين:  وجود  عىل  وغرُيها  النّصوُص  هذه  فدّلت 
إليها، وهي ديار املسلمني، وداٌر ترشع اهلجرة منها، وهي دياُر الكفار.

اإلسالم،  دار  إىل  اهلجرة  عىل  الدالة  باآليات  ذلك  يف  وُيستأنس 
كقوله تعاىل: ﴿ې ې ى ى ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ  

وئ﴾ ]احلرش: 9[.
ثانًيا: )داُر اإلسالم(: هي البالُد التي نزهلا املسلمون وخضعت هلم، 
وجرت فيها أحكاُم اإلسالم، وكانت املنعُة والقوُة فيها للمسلمني، وإن 

أقام هبا غرُي املسلمني ِمن ذّميني أو مؤمتنني.
قال ابُن القيم: »قال اجلمهور: داُر اإلسالم هي التي نزهلا املسلمون، 

وجرت عليها أحكاُم اإلسالم«)1).
خضوُعها  هو  -ابتداًء-  إسالم  داَر  بكوهنا  للّدار  احلكم  يف  فالعربُة 
لسلطِة املسلمني، وجرياُن أحكامهم فيها، وال ُيشرتط أن يكون سكاُن 

هذه الّدار كلُّهم أو معظُمهم ِمن املسلمني.
الكـفر،  أحكـاُم  وتعلوها  فيها  جتري  التي  الّدار  هي  الكفر(:  و)داُر 

وال يكون فيها الّسلطاُن واملنعُة بيد املسلمني، وإْن أقام بعُضهم هبا.
وتنقسم داُر الكفر إىل قسمني:

1- دار احلرب: وهي دار الكفر التي ليس بينها وبني املسلمني عهٌد 

)1) أحكام أهل الذمة )728/2(.
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بل  واملسلمني،  الكّفار  بني  قائمًة  احلرُب  تكون  أن  يلزم  وال  أمان،  وال 
يكفي عدُم وجود ما يمنعها ِمن عهٍد أو أمان.

2- ودار العهد: وهي داُر الكفر التي بينها وبني املسلمني عهٌد برتك 
القتال ِمن صلٍح أو هدنة.

قال ابُن عباٍس ريض اهلل عنهام: »كان املرشكون عىل منزلتني ِمن النّبي 
ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني: كانوا مرشكي أهِل حرٍب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومرشكي 

أهِل عهٍد، ال يقاتلهم وال يقاتلونه«)1).
ينفّك  ال  الزًما  وصًفا  ليس  كفٍر  أو  بإسالٍم  الّدار  عىل  احلكُم  ثالًثا: 
ل بني زمٍن وآخَر باختالِف احلُكِم  عنها أبًدا، بل قد تتغريَّ األحكاُم وتتبدَّ
لطة فيها، وطبيعِة َمن يسكنُها، فقد تكون الّدولُة داَر كفٍر يف زمٍن،  والسُّ

وتتحّوُل إىل دار إسالٍم يف زمٍن آخر، وبالعكس أيًضا.
فاسقني  دار  أو  إيامن  وداَر  كفر  داَر  األرِض  »وكوُن  تيمية:  ابُن  قال 
فإْن   ،.. سكاهنا  بحسب  عارضٌة  صفٌة  هي  بل  هلا؛  الزمًة  صفًة  ليست 

سكنها غرُي ما ذكرنا وتبّدلت بغريهم فهي داُرهم«)2).
وقال: »والبقاُع تتغري أحكاُمها بتغريُّ أحواِل أهِلها، فقد تكون البقعُة 
كام  أهُلها  أسلم  إذا  إسالٍم  داَر  تصري  ثم  كفاًرا،  أهُلها  كان  إذا  كفٍر  داَر 

)1) أخرجه البخاري )48/7، برقم 5286(.
)2) جمموع الفتاوى )282/18(.
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كانت مكُة -رشفها اهلل- يف أول األمر داَر كفٍر وحرٍب..، ثّم لـاّم فتحها 
النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص صارت داَر إسالم«)1).

وقد اتفق أهُل العلم عىل أنَّ )داَر الكفِر( تصرُي وتنقلب )داَر إسالٍم( 
بظهور أحكام اإلسالم فيها، وتسلُِّط املسلمني عليها.

داَر  تصري  الكفر  داَر  أّن  يف  أصحابنا  بني  خالَف  »ال  الكاساين:  قال 
إسالٍم بظهور أحكاِم اإلسالم فيها«)2).

دت أقواُل الفقهاء وآراؤهم يف حتّول )دار اإلسالم( إىل )دار  رابًعا: تعدَّ
كفر( ومتى ُيكم بتحّوهلا، وهلم يف هذه املسألِة مخسُة أقواٍل مشهورة:

أوهلا: أّن الّداَر التي ثبت كوهُنا داًرا لإلسالم ال تصري داَر كفٍر مطلًقا، 
ين. وإن استوىل عليها الكفاُر، واندرست منها معاملُ الدِّ

وهو ما نصَّ عليه مجٌع ِمن علامء الشافعية.
يسكنها  »َداٌر  صوٍر:  ثالَث  اإلسالِم  لدار  أّن  النّووي  فذكر 
 ، ِبِجزيٍة...  الكّفار  يد  يف  وها  وأَقرُّ املسلمون  فتحها  وداٌر  املسلمون...، 

وَداٌر كان املسلمون يسكنوهنا ثم َجَلْوا عنها، وَغَلَب عليها الكفّار«)3).
وقال ابُن حجر اهليتمي: »ما ُحكم بأّنه داُر إسالٍم ال يصري بعد ذلك 

)1) جمموع الفتاوى )143/27(.
)2) بدائع الصنائع )130/7(.

)3) روضة الطالبني )433/5(.
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داَر كفٍر مطلًقا«)1).
مسكنًا  كوُنه  ُعلم  ما  اإلسالم-  دار  ِمن  -أي:  »وِمنها  الّرميل:  وقال 
نظًرا  كقرطبَة؛  الكّفاُر  عليه  فغلب  قديٍم،  زمٍن  يف  ولو  للمسلمني، 

الستيالئنا القديم«)2).
وثانيها: أّن )داَر اإلسالم( ال تتحّول إىل )دار كفٍر( إال باجتامِع رشوٍط 

ثالثٍة تدلُّ عىل متام القهر والغلبة للمرشكني عليها.
وهو قول اإلمام أيب حنيفة.

قال الّتمرتايش احلنفي: »ال تصرُي داُر اإلسالِم داَر حرٍب إال: بإجراء 
أحكام أهِل الرّشِك، وباّتصاهلا بداِر احلـرب، وبأْن ال يبقى فيها مسـلٌم 

أو ذميٌّ آمنًا باألماِن األّوِل«)3).
أّن )داَر اإلسالِم( ال تتحّول إىل )داِر كفٍر( بمجّرد استيالء  وثالثها: 
شعائَر  يقيمون  املسلمون  دام  ما  فيها  أحكامهم  وإظهار  عليها،  الكّفار 

اإلسالم فيها.
حرٍب  داَر  تصري  ال  اإلسالم  »بالُد  املالكية-:  -ِمن  الّدسوقي  قال 
د استيالِئهم عليها، بل حتى َتنقطَع إقامُة شعائِر اإلسالِم عنها، وأّما  بمجرَّ

)1) حتفة املحتاج )269/9(.
)2) هناية املحتاج )5/ 454(.

)3) تنوير األبصار مع رشحه الدر املختار )175/4(.



فتــاوى الثــورة الســورية

 336

ما دامت شعائُر اإلسالِم أو غالُبها قائمًة فيها: فال تصرُي داَر حرب«)1).
عليها  استوىل  إذا  كفر(  )دار  إىل  تتحول  اإلسالم(  )دار  أّن  ورابعها: 

الكّفاُر، وأظهروا أحكاَم الكفر فيها.
بعُض  به  وقال  حنيفة،  أيب  صاحبي  وحممد  يوسف  أيب  قول  وهو 

احلنابلة.
داَر  تصرُي  ا  إهنَّ اهلل:  رمحهام  وحممد  يوسف  أبو  »وقال  الكاساين:  قال 
فقد  داٍر  يف  الكفر  أحكاُم  ظهَر  فإذا  فيها...  الكفِر  أحكاِم  بِظهوِر  الكفر 

صارت داَر كفر«)2).
وخامسها: أّن الّدياَر اإلسالميَة التي استوىل عليها الكّفاُر، وأظهروا 
فيها أحكاَمهم، ولكن بقي أهُلها ِمن املسلمني: ال تتحّول إىل دار كـفٍر 

وال تكون داَر إسالم، بل تكون داًرا مرّكبة ِمن األمرين.
وهو قوُل ابِن تيمية كام يف فتواه الّشهرية يف أهل »ماردين«، وهي بلدٌة 
أهُلها ِمن املسلمني، ودخل جنُدها وحكاُمها حتت سلطة الّتتار. قال رمحه 
اهلل: » هي مركبة: فيها املعنيان؛ ليست بمنزلة دار السلم التي جتري عليها 
التي  احلرب  دار  بمنزلة  وال  مسلمني،  جندها  لكون  اإلسالم؛  أحكام 
ويقاتل  يستحقه،  بام  فيها  املسلم  يعاُمل  ثالث  بل هي قسم  أهلها كفار، 

)1) حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري)188/2(.
)2) بدائع الصنائع )7/ 130(.
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اخلارج عن رشيعة اإلسالم بام يستحقه«)1).
هذا جممُل أقوال الفقهاء يف املسألة، وهي ِمن مسائل االجتهاد النازلة 

بعد عهد الّصحابة والّتابعني، وليس فيها نصٌّ رشعيٌّ حاسم.
)داَر  أنَّ  ومقاصدها:  الرّشيعة  ألصول  أقرُب  أّنه  يظهر  والذي 
ل إىل )داِر كفٍر( إال إذا غلب عليها الكّفاُر أو املرتّدون،  اإلسالم( ال تتحوُّ
وظهرت فيها أحكاُم الكفر، واندرست منها معاملُ الّدين وشعائُر اإلسالم 

الّظاهرة، كاألندلس. 
اإلسالم  بقيت شعائُر  أو  الّظاهرة،  الكفر هي  أحكاُم  تكن  مل  إذا  أّما 
ظاهرًة ِمن أذاٍن وصالِة مجاعٍة ومجعة وصيام وأعياد ونحوها، واملسلمون 
هم أهل البلد: فال تكون داَر كفٍر، ولو كان حكاُمها وذوو الّسلطان فيها 

ال يكمون برشيعة اإلسالم.
وقد ُسئل األمري الصنعاين )ت 1182 هـ( عن َعَدن هل هي داُر كفٍر 
فيهم اجلمعة واجلامعة،  ُتقام  املسلمني  ِمن  أهِلها  أكثَر  أّن  أم إسالم؟ مع 

ولكن الّشوكة فيها لإلفرنج، وكذلك نظائرها ِمن بالد اهلند.
املسلمون، وغلبوا عليها منذ  التي استوىل عليها  »أّما األقطار  فقال: 
الفتوحات اإلسالمية أيام الّدولتني األموية والعّباسية وهلّم جّرا، فبعد 
يقينًا  ظهور كلمة اإلسالم هبذا املعنى هي داُر اإلسالم ... فمتى علمنا 

)1) جمموع الفتاوى )241/28(.
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رضورًيا باملشاهدة أو الّسامع املتواتر أّن الكّفاَر استولوا عىل بلٍد ِمن بالد 
اإلسالم التي تليهم، وغلبوا عليها وقهروا أهَلها، بحيث ال يتمُّ هلم إبراُز 
أقيمت  وإن  حرب  داَر  صارت  الكّفار:  ِمن  بجواٍر  إال  اإلسالم  كلمة 
فيها الّصالة«... ثّم قال: »وبام حّررناه تبنّي لك: أّن عدن وما واالها إْن 
ظهرت فيها الشهادتان والّصلوات -ولو ظهرت فيها اخلصال الكفرية - 
بغري جوار: فهي داُر إسالٍم، وإال فدار حرب، وكذا سائر بالد اهلند وما 

واالها، احلكم عليها هبذا االعتبار«)1).
املسلمون  يفعلها  كان  إذا  اإلسالمّيَة  الّشعائَر  أّن  كالمه:  ومقصوُد 
يستطيع  ال  التي  البالِد  بخالف  إسالٍم،  داُر  فهي  ونفوذهم:  بقّوهتم 

املسلمون إظهاَر شعائِر دينهم إال بإذن احلاكم ومحايته. 
الّسادسة  املائة  احلنفي )1041 هـ(: »وكان عند  الّرومي  وقال أمحد 
بكفرهم،  حكموا  العلامَء  إّن  حتى  فسادهم  وعموُم  الّتتار،  خروُج 
واختلفوا يف البالد التي استولوا عليها : هل هي ِمن بالد اإلسالم أم ال؟.
اإلسالم؛  بالد  ِمن  أهنا  شكَّ  ال  اليوم  أيدهيم  يف  التي  البالد  وقالوا: 
البالد  ..وأّما  الكفر  فيها أحكاَم  ُيظهروا  بدار احلرب، ومل  اّتصاهلا  لعدم 
إقامُة  أيًضا  فيها  فيجوز  التتار-:  ِمن جهة  التي عليها والة كفاٌر -يعني 

)1) نقله عنه صّديق حسن خان يف كتابه العربة بام جاء يف الغزو والّشهادة واهلجرة ص 
.)136(
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أّن  تقرر  قد  إذ  املسلمني؛  برتايض  قاٍض  والقايض  والعيدين،  اجلمعة 
بقاَء يشٍء ِمن العلة ُيبقي احلكَم، وقد حكمنا بال خالٍف بأّن هذه الّدياَر 
: إعالُن األذان،  ِمن ديار اإلسالم، وبعد استيالئهم  التتار  قبل استيالء 
واجلمع واجلامعات، واحلكُم بمقتىض الرّشع والفتوى : ذائٌع ، بال نكرٍي 

ِمن ملوكهم، فاحلكُم بأهنا ِمن بالد احلرب ال جهَة له.
وإعالُن بيِع اخلمر، وأخُذ الرّضائب واملكوس برسم الّتتار: كإعالن 
مقابلة  يف  الّطاغوت  ِمن  احلكم  وطلب  د،  بالّتهوُّ املدينة  يف  قريظة  بني 

رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومع ذلك كانت املدينُة بلدَة االسالم بال ريب«)1).
بمجملها  اليوم  اإلسالمّيَة  البالَد  فإّن  سبق،  ما  عىل  بناًء  خامًسا: 
وتظهر  هلا،  املالكون  وهم  املسلمني  سلطان  حتت  ألهنا  إسالم(؛  )داُر 
فيها أحكاُم اإلسالم وشعائره، وال ُيرجها عن ذلك ما فيها ِمن حكٍم 
لطة  بالقوانني الوضعية؛ فاحلكم عىل الّدار ليس حكاًم بالرّضورة عىل السُّ

احلاكمة هلا .
ويدلُّ عىل ذلك:

1- أّن األصَل يف الرّشع بقاُء ما كان عىل ما كان، وال ُينتقل عن ُحكم 
األصل حتى يثبت ما ينقله، فالبلُد الذي ثبت كوُنه ِمن دار اإلسالم بيقنٍي 

)1) جمالس األبرار ومسالك األخيار، ألمحد بن عبد القادر األقحصاري املعروف بفاضل 
الرومي )نسخة طوكيو املخطوطة-اللوحة 215- الوجه ب(.
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ال يتغرّي حكُمه حتى يثبت الّدليُل الّساملُ ِمن املعارض املقتيض لذلك.
فكذلك  عليه،  طرأ  بكفٍر  املسلم  عىل  احلكم  يف  ز  الّتحرُّ ينبغي  وكام 
ز يف احلكم عىل البالد حتى يتحّقق املوِجب الرّشعي لذلك،  ينبغي الّتحرُّ

وينتفي املانع.
بالّشكِّ  الكفِر  داَر  بيقنٍي:  اإلسالِم  داُر  تصرُي  »فال  الكاساين:  قال 
بالّشكِّ  يزوُل  ال  بَِيقنٍي  الّثابَت  أّن  املعهود:  األصِل  عىل  واالحتامِل، 

واالحتامِل«)1).
ما  يثبت  ومل  باالتفاق،  الّسابق  يف  إسالم(  )داَر  كانت  البالَد  وهذه 

يوجب حتّوهلا إىل ديار كفٍر.
2-أّن الرّشَع عدَّ الّشعائر الّظاهرة ِمن العالمات الفارقة التي ُيستدّل 

هبا عىل دار اإلسالم.
واجلامعة،  اجلمعة  وّصالة  كاألذان  الّدين  شعائر  ظهوَر  أّن  والشكَّ 
واحلّض عىل فعِلها يدلُّ داللًة واضحًة عىل متّكن اإلسالم يف تلك الّديار.
داَر  الّداَر  الّسنة-  أهَل  -يعني  »ويرون  اإلسامعييل:  بكر  أبو  قال 
اإلسالٍم، ال داَر الُكفر -كام رأته املعتزلُة-: مادام النّداُء بالّصالِة واإلقامُة 

ظاهَريِن، واهُلها متمّكنني منها آمنني«)2).

)1) بدائع الصنائع )131/7(.
)2) اعتقاد أئمة احلديث ص )76(.
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عىل  مجلًة  األذاِن  وجوِب  يف  خالًفا  أعلُم  »وال  الرب:  عبد  ابُن  وقال 
ودار  اإلسالم  دار  بني  قِة  الـُمفرِّ الّدالة  العالمة  ِمن  ألّنه  األمصار؛  أهل 

الكفر«)1).
وقال ابُن رجٍب: »إنه ملسو هيلع هللا ىلص كان جيعل األذاَن َفْرَق ما بني دار الكفر ودار 

اإلسالم، فإْن سمع مؤذًنا للّدار ... كفَّ عن دمائهم وأمواهلم«)2).
وقال ابُن تيمية: »وِمن الّدالئل: الّشعائر؛ مثل شعائر اإلسالم الّظاهرة، 

التي تدّل عىل أّن الّدار داُر اإلسالم؛ كاألذان، واجلَُمع، واألعياد«)3).
ويف الّصحيحني: عن أنس  قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا غزا قوما 
مل ُيِغْر حتى يصبَح، فإن سمع أذاًنا أمسك، وإْن مل يسمع أذاًنا أغار بعدما 

يصبح«)4).
3- أّن هذه البالَد كانت )داَر إسالم( يف الّسابق باالتفاق، وال يزال 
غالُب سكاهنا يعلنون اإلسالَم جهاًرا هناًرا، فكيف ُيكم بتحّوهلا لديار 

كفٍر وهذا حاهلم؟
أولياِء  داُر  املتقون هي  املؤمنون  تيمية: »فكلُّ أرٍض سّكاهُنا  ابُن  قال 
ذلك  يف  كفٍر  داُر  فهي  الكّفار  ُسّكاهنا  أرٍض  وكلُّ  الوقت،  ذلك  يف  اهلل 

)1) االستذكار )371/1(.
)2) فتح الباري )232/5(.

)3) النبوات )760/2(.
)4) أخرجه البخاري )47/4، برقم 2943(، ومسلم )288/1، برقم 382(.
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الوقت«)1).
4- أّن املسلمني آمنون يف هذه البالد عىل دمائهم وأمواهلم وأنفسهم 

بنفوذهم، وإذا أمن املسلمون يف الّدار فذلك عالمٌة عىل ملكهم للّدار.
الذي  للموضع  اسٌم  اإلسالِم  داَر  »إنَّ  الرّسخيس:  يقول  ذلك  ويف 

يكون حتَت يِد املسلمني، وعالمُة ذلك أْن يأمَن فيه املسلمون«)2).
ليس  الوضعية  بالقوانني  الرّشعية  لألحكام  احلاصل   َ الّتغريُّ أّن   -5
كاماًل، وال غالًبا يف كثري ِمن تلك البالد، فاألحكاُم الرّشعيُة ُتطّبق وُيقىض 
هبا يف جماالٍت متعّددة؛ منها: أحكاُم األرسة واألحوال الّشخصية بشكٍل 
الرّشعية  واملؤسسات  واألوقاف  اإلسالمية  بالّشؤون  يتعلق  وما  عام، 
ونحوها، كام أنَّ بعَض تلك البالد ُيكم فيه بمقتىض الفقه اإلسالمي يف 
كثري ِِمن املعامالت املالية حتت ما ُيعرف بالقانون املـدين، وإن كان فيـها 
بقاء  مع  األحكام وظهوُرها  فتطبيُق هذه  ونحوه.  كالربا  وضعي  ما هو 
غالب الّشعائر اإلسالمية، ومظاهر الّدين يف املجتمع، وسعي املسلمني 
وصف  بقاء  يف  كاٍف  يالفه:  ما  ومدافعة  إليه،  والّدعوة  دينهم،  لتطبيق 

اإلسالم للّدار.
هو  الّظاهُر  بل  البالد،  هذه  يف  ظاهرًة  ليست  الكّفار  أحكاَم  أّن   -6

)1) جمموع الفتاوى )282/18(.
)2) رشح السري الكبري ص )1253(.
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أحكام اإلسالم، وِمن اخلطأ قرُص أحكام اإلسالم عىل احلدود والقوانني 
فهي جزٌء ِمن أحكام اإلسالم، وليست كلَّه.

فظهوُر أحكام الرّشيعة يشمل كلَّ ما أمر به الّشارُع، وكان ِمن معامل 
الّدين، وأعالم املّلة كتوحيد اهلل تعاىل، واإلقرار بدين اإلسالم، والّرسالة، 
إىل  والّدعوة  واجلامعات،  اجلمع  وإقامة  املساجد،  وبناء  األذان،  ورفع 
األرسة،  وأحكام  واحلجاب،  واحلج،  والّصوم،  ين،  الدِّ وتعليم  اهلل 
واملعامالت وغريها، ووجوُد النّقص أو الّضعف يف تطبيق أحكام الرّشع 
أو الّتضييق يف بعض جوانبه، والّتفاوت فيه ِمن بلٍد آلخر: ال جيعل تلك 

البالَد دياَر كفٍر.
اإلسالم  ألحكام  فيها  الغلبُة  كانت  داٍر  »كلُّ  يعىل:  أبو  القايض  قال 

دون الكفِر فهي داُر اإلسالم«)1).
وقال احلصكفي موضًحا معنى ظهور األحكام: »وداُر احلرِب تصرُي 

داَر اإلسالِم بإجراِء أحكاِم أهِل اإلسالم فيها :كجمعٍة وعيٍد«)2).
ثم إّن »ظهور األحكام« الذي هو مناُط احلكم عىل الّدار: متفاوٌت يف 
الّدرجة، ومما تتلف به األزمنة واألمكنة، فالعربُة بغلبة األحكام الرّشعية 
األزمنة  اختالف  مراعاة  مع  بينهم،  الرّشائع  وظهور  الّدار،  أهل  عىل 

)1) املعتمد يف أصول الّدين
)2) الدر املختار ص )338(.
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األحكام:  تلك  أعظم  وِمن  واالضطرار،  ن  التَّمكُّ وحال  والعصور، 
الرّشُع  ولذا جعل  الّدار،  هوية  حتديد  أثٍر عظيٍم يف  ذاُت  الّصالة، وهي 
َغ للخروج عىل احلاكم ألهنا آخُر ما يفقده املسلمون  ترَك إقامتِها هو املسوِّ

ِمن دينهم .
ومل يزل األمُر منذ اخلالفة الّراشدة يف تراجٍع ونقٍص، كام أخرب النّبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث أيب ُأمامة  بقوله: )لُتنقَضنَّ عرى اإلسالِم ُعروًة ُعروًة، 
احلُكُم،  نقًضا  وأّوهُلّن  تليها،  بالتي  النّاُس  تشّبث  عروٌة  انتقضت  فكّلام 

وآخُرهّن الّصالة()1).
قال الّصنعاين يف معنى قولِه )فأّوهُلّن نقًضا احلكُم(: »إبطاُل ما أبرمه 
اهلل وأوجبه ِمن األحكام الرّشعية كام قد وقع ذلك، وقيل : نقُض القضية 
الّدراهم،  قدِر  عىل  مّراٍت  فتنتقض  الرّشعي،  الوجه  عىل  إبراِمها  بعد 

وتبديل األحكاُم اإِلسالمية باألحكام الّطاغوتية«)2).
فمع إخبار النّبي ملسو هيلع هللا ىلص بأّن أوَل ما تفقد أّمُته ِمن عرى اإلسالم احلكـُم 

مل يرْبهم أّن بالَد املسلمني ستتحول بذلك إىل دار كفٍر.
7- أّن َمن قال ِمن الفقهاء إّن )داَر اإلسالم( تتحّول إىل )دار كفر( 

برقم   ،111/15( حبان  ابن  وصححه   .)22160 برقم   ،485/36( أمحد  أخرجه   (1(
.)7022 برقم   ،104/4( املستدرك  يف  احلاكم  وصححه   ،)6715

)2) التنوير رشح اجلامع الصغري )33/9(. 
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الّديار،  الكفار عىل  إّنام مراُده بذلك استيالء  فيها،  الكفر  بظهور أحكام 
وفرض سيطرهتم الكاملة عليها مع تعطيل الّشعائر اإلسالمية، وتطبيق 
األحكام اجلاهلية بحيث يكون هلم احلكم واألمر والنّهي، وليس جمرَد 
تطبيق بعض أحكام الكفر كالقوانني الوضعية؛ فِمن اخلطأ أْن ُينّزل هذا 

احلكم عىل بالٍد الغلبُة فيها والّسلطاُن للمسلمني.
إّما أن  املسألِة عىل ثالثِة أوجٍه:  جاء يف »الفتاوى اهلندية«: »وصورُة 
يغلب أهُل احلرب عىل داٍر ِمن ُدورنا، أو ارتّد أهُل مرٍص وَغَلبوا وأجروا 

أحكاَم الكفر، أو نقض أهُل الّذّمِة العهَد، وتغّلبوا عىل دارهم«)1).
بلٍد،  أهُل  ارتّد  »ومتى  بقوله:  الّثانيَة  الّصورة  قدامة  ابُن  ويوّضح 
ارتداٍد  يتحّدث عن  فهو  داَر حرب«)2)،  أحكاُمهم، صاروا  فيه  وجرت 

جلميع أهل البلد كام فعل أتباع مسيلمة.
فلم  اليوم:  املسلمني  بالد  عىل  تنطبق  ال  الّصوَر  هذه  أّن  وواضٌح 
هياجم أهُل احلرب البالد اإلسالمية، ويستولوا عليها، ويفرضوا عليها 
يرتّد  ومل  وأحكامهم،  دينهم  تطبيق  ِمن  املسلمني  ويمنعوا  أحكاَمهم، 
أهُل البالد اإلسالمية، ويعلنوا خلَعهم لإلسالم، وُيظهروا أحكاَم الكفر 
الذي ارتّدوا إليه، ومل يتغّلب أهُل الّذمة عىل بالد املسلمني، فظهر بذلك 

)1) الفتاوى اهلندية )232/2(.
)2) املغني )283/12(.
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اختالُف هذه الّصَور عن البالد اإلسالمية التي حُتكم بالقوانني الوضعية 
يف بعض اجلوانب أو معظمها.

قهَرهم  يعني  الّسابق  يف  البلدان  ِمن  بلٍد  عىل  الكّفار  ظهوَر  إّن  ثّم 
شعائره  ِمن  منَعهم  أو  دينهم،  ترِك  عىل  إجباَرهم  أو  منها،  وإخراجهم 
الّدار  عن  يتلف  وهذا  وغريها،  األندلس  يف  احلال  كان  كام  وأحكامه، 
التي حكمها بعُض أهلها ِمن غري املسلمني، وما زال املسلمون فيها عىل 

دينهم ظاهرين مستعلنني.
اليوم مل يتحّوْل إىل دار كفٍر، مع  أّن عموَم بالِد املسلمني  واحلاصُل: 
الّتسليم بوقوِع تغرّيٍ كثرٍي يف أحواهلا، واختالِط ُحْكِم كثرٍي منها بالقوانني 

الوضعية.
األقوال  ِمن  كفٍر  داِر  إىل  املسلمني  بالد  مجيِع  بتحّول  القوُل  سادًسا: 
املنكرة املخالفة للرّشيعة، وال يّتفق مع أيٍّ ِمن أقوال أهِل العلم الّسابقة 

ل دار اإلسالم إىل دار الكفر. يف حتوُّ
ال سيام وأّن القائلني بأّن دياَر املسلمني اليوم داُر كفٍر يعّممون ذلك، 
األدلُة  دّلت  واملدينة، وقد  البالد، وال حتى مكة  ِمن  يستثنون شيًئا  وال 
الرشعية، وأقواُل أهل العلم عىل بقاء احلرمني داَر إسالٍم إىل يوم القيامة.
فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ال هجرَة 
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بعد الفتح، ولكن جهاٌد ونّيٌة، وإذا اسُتنفرتم فانفروا()1).
قال ابن حجر: »وتضّمن احلديُث بشارًة ِمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأّن مكَة تستمرُّ 
داَر إسالٍم«، وقال: »ويف احلديث بشارٌة بأنَّ مكَة تبقى داَر إسالٍم أبًدا«)2).
وقال النّووي: »وهذا يتضّمن معجزًة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأهنا تبقى داَر 

اإلسالِم، ال ُيتصّور منها اهلجرُة«)3).
والعيني،  والكرماين،  كالّطيبي،  احلديث  رّشاُح  أيًضا  ذلك  وذكر 

والسيوطي، واملناوي وغريهم.
وعن جابر  قال: سمعت النّبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )إّن الّشيطاَن قد أيس 

أن يعبده املصّلون يف جزيرة العرب، ولكن يف الّتحريش بينهم()4).
الّشيطاَن أيس  أّن  أْن تقوَل: معنى احلديث  املباركفوري: »ولك  قال 
ِمن أن يتبّدَل ديُن اإلسالِم، ويظهَر اإلرشاك ويستمّر، ويصرَي األمُر كام 

كان ِمن قبل، وال ينافيه ارتداُد َمن ارتّد..«)5).
وعن احلارث بن مالك ابن الربصاء قال: سمعُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح 

)1) أخرجه البخاري )75/4، برقم 3077(، ومسلم )986/2، برقم 1353(.
)2) فتح الباري )47/4(.

)3) رشح النووي عىل مسلم )123/9(.
)4) أخرجه مسلم )2166/4، برقم 2812(.

)5) حتفة األحوذي )314/6(.
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مكة يقول: )ال ُتغزى هذه بعَد اليوِم إىل يوم القيامة()1).
ُيغَزون  وال  أبًدا،  َيكفرون  ال  أهنم  »تفسرُيه  عيينة:  بن  سفياُن  قال 
ُتغزى  إليه، وقال: »ال تعوُد مكُة داَر كفٍر  الّطحاوي  الُكفِر« أسنده  عىل 

عليه«)2).
سابًعا: اتفق أهُل العلم عىل أّن العصمَة تتعّلق بالّسكان، ال بالّدور، 

فاملسلُم معصوُم الّدم واملال سواء كان يف دار اإلسالم أو دار الكفر.
قال اإلماُم الّشافعي: »فأّما املسلُم فحراُم الّدِم حيُث كان، وَمن أصابه 
َأثَِم بإصابته إن َعَمده، وعليه القوُد -أي الِقصاص- إْن عرفه فَعَمد إىل 

إصابته، والكفارُة إن مل يعرْفه فأصابه«)3).
دار  أو  حرٍب  دار  يف  املؤمُن  كان  باإليامن  الّدُم  يرم  »وإّنام  وقال: 

إسالٍم«)4).
وقال ابُن تيمية: »دماُء املسلمني وأمواهُلم حمّرمٌة حيث كانوا«)5).

وقال الّشوكاين: ».. مال املسلم ودمه معصومان بعصمة اإلسالم يف 

)1) أخرجه الرتمذي )159/4، برقم 1611(. وقال حديث حسن صحيح.
)2) رشح مشكل اآلثار )163/4(.

)3) األم )370/7(.

)4) األم )369/7(.
)5) جمموع الفتاوى )240/28(.
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دار احلرب وغريها«)1).
الّسّكان  عىل  احلكِم  وبني  الّراية  أو  الّدار  عىل  احلكِم  بني  تالزَم  وال 
ِمن حيث اإليامن والكفر، فقد تكون الداُر داَر إسالم ومعظُم أهِلها ِمن 
غري املسلمني، كحال خيرَب بعد فتحها، وكذلك مرص التي كان يسكنها 
األقباط بعد فتحها يف زمان أمري املؤمنني عمر ، وقد تكون داَر كفٍر 
التي يكثر  أّن كثرًيا ِمن سكاهنا ِمن املسلمني كبعض املدن واألحياء  مع 

فيها املسلمون يف بالد الغرب.
وذهب مجهوُر الفقهاء إىل أنه ال فرق بني )دار اإلسالم( و)دار الكفر( 
فيام رشعه اهللُ ِمن أحكاٍم، فـام حّرمه اهللُ سـبحانه أو أوجـبه عىل عبـاِده 
ال يتلف حكُمه باختالف الّدار، فاملسلُم املقيم يف دار الكفر يرم عليه 

ما يرم يف بالد اإلسالم ِمن معامالت وحمرمات ونحوها.
قال اإلمام الشافعي: »مما َيعِقُله املسلموَن وجيتمعون عليِه: أنَّ احلالَل 
يف داِر اإلسالِم حالٌل يف بالِد الكفِر، واحلراَم يف بالِد اإلسالِم حراٌم يف 

بالِد الكفر«)2).
املتعّلقة  الفقهية  الفروع  بعض  يف  العلم  أهل  بني  اخلالُف  وقع  وقد 
بطبيعة الّدار كاملنع من نكاح الكتابية يف دار الكفر، والِقصاص ِمن الّذمي 

)1) السيل اجلرار ص )976(.
)2) األم )375/7(.
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الذي قتل ذّمًيا يف دار الكفر إذا رجع إىل بالد اإلسالم .
ثامنًا: وقع الغلوُّ واالنحراف عند بعض اجلامعات املعارصة يف مسائَل 

عديدٍة تتعّلق بالّديار، منها:
1- اعتباُر مجيع ديار األرض -إال األرايض التي تغّلبوا عليها- دياَر 
كفٍر وحرٍب حتى مّكة واملدينة كام سبق، وإعالُن القتال عىل مجيع بالد 
وجيوشها،  حكوماهتا،  تكفري  مع  ورّدة،  كفٍر  دياَر  باعتبارها  املسلمني 
ورجال أمنها، وَمن يرىض هبا، وإجياب محل الّسالح ملواجهتها وحرهبا 
عىل كّل قادٍر داخَلها وخارَجها، ثّم زادوا عىل ذلك فلم يعتربوا رشوط 

االستطاعة والقدرة، ومراعاة املآالت.
مع  بالدهم،  إىل  مناطقهم  خارَج  كان  َمن  عىل  اهلجرة  فرُض   -2
معينة  حاالٍت  يف  إال  الكفار  بالد  يف  يعيش  َمن  عىل  جتب  ال  اهلجرَة  أّن 
بضوابطها، وللوقوف عليها يمكن مراجعة فتوى: حكم هجرة الّسوريني 

إىل بالد غري املسلمني، والتجنس بجنسيتها.
اإلجباري  التجنيد  بحملة  االلتحاق  عىل  ُأكره  َمن  حكم  وفتوى: 

جليش النّظام الّسوري .
أيِّ  عىل  إسالمية  إمارٍة  إقامَة  الواجبات  أوجب  ِمن  أّن  زعمهم   -3
فيها  لتطّبَق  اليوم؛  املفقودة  اإلسالم(  )داَر  لتشّكل  األرض  ِمن  جزٍء 
األرض  وتفتح  اجليوش  ترج  ومنها  املهاجرون،  إليها  وينفر  الرّشيعة، 
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ببالد  وانتهاًء  املسلمني(  )بالد  الّردة  بالد  ِمن  ابتداًء  اجلاهلية  ظالم  بعد 
الكفار األصليني، وقد سبق بياُن عدم خلّو األرض ِمن ديار اإلسالم .

املسلمني  بقتل  والّتهاون  املعصومة  واألموال  الّدماء  استحالُل   -4
بحّجة الترّتس تارًة، وملصلحة اجلهاد تارًة أخرى، وجتويُز قصِد رشائَح 
دعاوى  حتت  ورّدهتم  بكفرهم  حلكمهم  بالقتل؛  املسلمني  ِمن  واسعٍة 
هبم،  الغدر  عىل  وحّثهم  والرشطة،  اجليش  كعنارص  احلّكام  مظاهرة 

واخليانة هلم.
عدِم  بحّجة  واملستأمنني  الّذّميني  ِمن  املعاهدين  دماء  استباحُة   -5
طاغوتية  كفرية  ألهنا  احلكومات؛  ِمن  األمان  أو  الذّمة  عقد  صّحة 
النصارى من  االعتداء عىل  فتوى: هل جيوز  تراجع  وللمزيد  بزعمهم، 

أهل البالد اإلسالمية؟ .
وأخرًيا:

فالّصواُب عدُم الّتسليم بكون بالد املسلمني التي ُيكم فيها بالقوانني 
للنّظام  اخلاضعة  كاملناطق  املسلمني  غرُي  يكُمها  التي  أو  الوضعية، 
كالقول  مسائل،  ِمن  ذلك  ُيبني عىل  ما  وعدُم صحة  كفٍر،  داَر  الّسوري 
بوجوب اهلجرة العامة ِمن تلك املناطق، أو جواز استهداف اآلمنني فيها 

بدعوى الّترتس، أو مهامجتها بام يعمُّ قتُله.
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واحلمد هلل رب العاملني)1).

)1) تعليق عىل الفتوى من أحد طلبة العلم:
فتوى حمررة وهي توافق ما ذهب إليه كبار مشاينا يف هذا العرص.

قال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل: 
»هذه مسألة بال شك عاجلها الفقهاء املتقدمون، واختلفوا كام هو شأهنم يف كثري من املسائل، 

ومل يستطيعوا أن يضعوا جواًبا حاساًم للخالف يمكن االطمئنان إليه واالعتامد عليه.
وأنا أقول: أي إقليم يغلب عليه املسلمون ولو كان حكامهم ال يكـمون بام أنزل اهلل كـاًل 
الشعب عن كونه شعًبا مسلاًم، وال جيوز مقاتلته  بعًضا فذلك ال يرض وال يرج ذلك  أو 
فيام لو كان هناك دولة إسالمية، ألهنا أو ألهنم إذا دعوا إىل اإلسالم فسوف يستجيبون له 
وينقلبون متاًما مع ذلك الداعي املسلم عىل احلكومة التي حتكم فيهم بغـري ما أنزل اهلل، فإًذا: 
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.
هذا الذي نعتقده وندين اهلل تعاىل به، واهلل أعلم ألنني قلت حتدثوا قدياًم يف هذه املسألة، 
ثوا ما شئتم عن أي بلد،  وما ذكروا دلياًل حاساًم للموضوع، لكننا نحن نعلم اآلن أن َحدِّ
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 متاًما كام قلت آنًفا« انتهى.
ويف فتاوى اللجنة الدائمة )52/12(:

»كل بالد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود اهلل، ويكمون رعيتها برشيعة 
دار  فهي  عليها؛  اإلسالمية  الرشيعة  أوجبته  بام  تقوم  أن  الرعية  فيها  وتستطيع  اإلسالم، 
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 
بالفتح وتويل املسلمني أمرها دار إسالم بعد أن كانت دار حرب جتب اهلجرة =  صارت 
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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 يكمون 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، ويكم ذوو السلطان فيها بغري ما أنزل اهلل، وال يقوى املسلمون فيها عىل 
إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن هياجروا منها، فراًرا بدينهم من الفتن، إىل ديار يكم 

فيها باإلسالم، ويستطيعون أن يقوموا فيها بام وجب عليهم رشًعا...
أما من قوي من أهلها عىل إقامة شعائر دينه فيها، ومتكن من إقامة احلجة عىل احلكام وذوي 
ملا  أظهرهم؛  بني  البقاء  له  فيرشع  أمرهم، ويعدل من سريهتم،  السلطان، وأن يصلح من 
يرجى من إقامته بينهم من البالغ واإلصالح، مع سالمته من الفتن”. فتاوى اللجنة الدائمة 

.)54/12(
وقال الشيخ ابن عثيمني:

آذان وصالة مجاعة ومجعة وصيام  فيها ظاهرة من  البلدة شعائر اإلسالم  “إذا كانت هذه 
وأعياد وكل شعائر اإلسالم فيها ظاهرة لكن حكامها يكمون بالقانون عمًدا وقصًدا فهل 

نقول هذه بالد إسالم أو بالد كفر؟ 
نقول هي بالد إسالم ألن املظهر فيها مظهر إسالم وإذا قرصَّ احلكـام أو اعتدوا فـإن ذلك 
ال ينقلها إىل دار الكفر وأما ما هيمن عليه الكفرة فهي دار كفر وإن كان يوجد فيها من يكم 
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 يكم 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؟
فأجـاب بقولـه: “بسـم اهلل الرمحن الرحـيم. داُر اإلسالم ال يمـكن أن تكون دار حرب، 
اإلسالم،=  شعائر  فيها  ُتْعَلن  التي  هي  اإلسالم  ودار  اهلل،  أعداء  عىل  حرًبا  تكون  أن  إال 
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=كاألذان وصالة اجلامعة وصالة اجلمعة وما أشبه ذلك، ويكون أهلها ينتمون إىل اإلسالم 
مطبِّقون 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 َحَكَم 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.
فيها  إذا كان اإلنسان ال يستطيع إظهار دينه  الكفر  الكفر، فدار  الدين يف دار  وأما إظهار 
فإنَّه جيب عليه اهلجرة منها، وإن كان يستطيع فإنَّه ينبغي أن يرج منها؛ ألنَّ بقاءه فيها عىل 
الكفر يصيلِّ ويتصدق ويقيم اجلامعة واجلمعة وال أحد يمنعه من  بلد  فإذا كان يف  خطر، 
ذلك، فهذا قادر عىل إظهار دينه، لكن مع ذلك ال ُنحبُّ له أن يبقى يف دار الكفر”. جمموع 

العثيمني )391/25(. ورسائل  فتاوى 
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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الفتـــوى )79(

ورية يف  حكُم مشاركة الفصائل السُّ

تحالفاٍت عسكرية وتلّقيها للدعم 

الّدويل؟)))

)1) صدرت بتاريخ: اخلميس 5 حمّرم 1438هـ، املوافق 2016/10/6م.

السؤال:
تركيا  ِمن  املدعومة  العمليات  يف  املجاهدُة  الفصائُل  تشرتك 
ضّد قوات الـ )ب ك ك(، وتنظيم الّدولة، وقد صدرت بياناٌت 
ِمن  ذلك  بأّن  اعرتاضاٌت  فربزت  ذلك،  جواز  يف  وفتاوى 
االستعانة بالكافر ضّد املسلم، وجعله بعُضهم ِمن مواالة الكّفار 

عىل املسلمني، ورّتبوا عليه تويَن تلك الفصائل، بل وتكفريها.
الّدعم  وتلّقي  العسكرية،  األحالف  يف  الّدخول  حكُم  فام 
عن  اجلواُب  وما  اإلسالمية؟  وغري  اإلسالمية  الّدول  ِمن 

االعرتاضات عىل هذا احلكم؟
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اجلواب:
احلمُد هلل، والّصالة والّسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه وَمن 

اهتدى هبداه، أّما بعد:
عسكريٍة  عملياٍت  يف  غريها  مشاركُة  املجاهدِة  للفصائل  جيوز  فإنه 
يف  للفصائل  جيوز  كام  رشعيٌة،  مصلحٌة  فيها  هلا  الفرات(-  )درع  -كـ 
الّظروف احلالية تلّقي الّدعم بمختلف أنواعه ِمن الّدول اإلسالمية وغري 
ِمن  الّسوريَّ  الّشعَب  أصاب  ما  لدفع  الرّشعية-  -بضوابطه  اإلسالمية 

املعاناة البالغة واحلرج الّشديد، وتفصيُل ذلك فيام ييل:
أوًل: القوُل بجواز االشرتاك يف العمليات التي تدعمها تركيا يف الّشامل 
الّسوري -كام صدرت بذلك فتاوى وبيانات اجلهات الرّشعية كاملجلس 
اإلسالمي الّسوري- هو القول املوافُق ألحكام الرّشيعة ومقاصدها، وهو 
ِمن باب االستعانة باملسلم عىل الكافر املعتدي أو اخلارجي الباغي، فحقيقُة 
بلٌد  يقودها  أّنه عمليٌة عسكريٌة  ملدينة حلب  الّشاميل  الّريف  ما جيري يف 
مسلٌم ضّد جهاٍت معاديٍة للمسلمني، حماِربة للّشعب الّسوري، وهو ِمن 

الّتعاون عىل الرّب والّتقوى، كام قال تعاىل: ﴿ەئ وئ وئ  ۇئۇئ  
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ﴾ېئ ]املائدة: 2[.

ثانًيا: منُع التعاون مع تركيا واالستعانة هبا، وجعُله ِمن باب االستعانة 
بالكافر عىل املسلم ِمن اجلهل بالرّشع، والغلّو يف احلكم، وفساد التصّور 
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يف حقيقِة املستعان به واملستعان عليه؛ ملا ييل:
1- القوُل بتكفري احلكومة الرتكية ِمن جمازفات الغالة يف تكفري مجيع 
عذٍر،  أو  نظٍر،  أليِّ  اعتباٍر  دون  وديارها،  اإلسالمية  الّدول  حكومات 
املخالفة  األوضاع  ِمن  ثقيلة  تركًة  ورثت  الرتكيُة  فاحلكومُة  ظرف،  أو 
هو  كام  والّطاقة  الوسع  بحسب  بالّتدريج  إصالحها  حتاول  للرّشيعة 

مشاهد، و ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]البقرة: 286[.
فلم  النّصارى  النّجايش هو وإن كان ملَك  تيمية: »وكذلك  ابن  قال 
يطْعه قوُمه يف الّدخول يف اإلسالم، بل إّنام دخل معه نفٌر منهم... ونحن 
نعلم قطًعا أنه مل يكن يمكنه أن يكم بينهم بحكم القرآن...؛ فإّن قومـه 
ال يقرونه عىل ذلك، وكثرًيا ما يتوىل الرجُل بني املسلمني والّتتار قاضًيا 
يمكنه  فال  هبا،  يعمل  أن  يريد  العدل  ِمن  أموٌر  نفسه  ويف  وإماًما-  -بل 

ذلك، بل هناك َمن يمنعه ذلك، وال يكّلف اهلل نفًسا إال وسعها«)1).
وقال: »فَمن ويل واليًة يقصد هبا طاعَة اهلل وإقامَة ما يمكنه ِمن دينه 
ومصـالح املسـلمني، وأقام فيـها ما يمكـنه ِمن الواجـبات، واجـتناب 
ما يمكنه ِمن املحرمات: مل يؤاَخذ بام يعجز عنه؛ فإّن توليَة األبرار خرٌي 

لألمة ِمن تولية الفّجار«)2).

)1) منهاج السنة النبوية )112/5(.
)2) جمموع الفتاوى )396/28(.
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2- أّن الّطرف الـُمستعان عليه ليس مسلاًم عداًل، وال جمّرد باٍغ، بل 
هو بني كافٍر ومارٍق عميل؛ فهذه العمليات موّجهة ضّد عدّوين رئيسني:
األول: ميليشيات الـ )ب ك ك( الكردية االنفصالية املعروفة باإلحلاد 
يف  املجرم  النّظام  مع  والّتحالف  والعرب،  واملسلمني  اإلسالم  وعداوة 
بالّدين، مع حرب  عدوانه عىل الّشعب الّسوري، وحماربة كّل ما يتعّلق 

املجاهدين، والغدر هبم، والتهجري العرقي.
البغي  عند  انحراُفه  يتوقف  مل  الذي  املارق،  )الّدولة(  تنظيم  والثاين: 
ومظاهرٍة  عاملٍة  طائفَة  صار  حتى  أمُره  تعّدى  بل  حّق،  بغري  والّتكفري 
ألعداء اإلسالم، مع غدره باملجاهدين وقتلهم، والّسعي لرضهبم يف كلِّ 
منطقة يظهرون فيها، وترويع السكان اآلمنني بجرائمهم واضطهادهم، 
دون  حتريرها  سبق  التي  األرايض  وتسليم  وحلفائه،  النّظام  ومهادنة 
البغاة  ِمن  املسلمني يف سورية منهم، فهم رشٌّ  ُيذكر، فال أرّض عىل  قتاٍل 

واخلوارج الذين تكّلم عنها الفقهاُء قدياًم.
فال ينبغي الرتّدُد يف جواز االستعانة باملسلم والّدخول يف حلٍف معه 
الرّشعية  املصالح  حتقيق  ِمن  ذلك  بل  وصّدمها،  العدّوين،  هذين  لقتال 
الّشعب  بقية  مع  وتفّرغهم  وأمواهلم،  املجاهدين  دماء  حقن  يف  املعتربة 
لتحقيق مصالح الّدين والّدنيا التي خرجوا ِمن أجلها، ال سيام والبديل 
عن الّتعاون مع األتراك هو أن تصبح تلك املناطُق حتت سيطرة اخلوارج 
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ين. املارقني أو املالحدة أعداء الدِّ
ول الكافرة ببعض اجلنود أو العمليات  3- أّن املشاركَة احلاليَة لبعِض الدُّ
هو  إّنام  والنّفوذ  والتأثري  لألتراك،  احلقيقية  القيادة  ألّن  احلكَم؛  يغرّي  ال 

للفصائل التي عىل األرض.
»االستعانة  بـ  املتعّلق  الّسابقني  الفقهاء  كالم  تنزيُل  اخلطأ  ِمن  ثالًثا: 
الّسوري  الوضع  عىل  الكفر«  وأهل  واخلوارج  البغاة  قتال  يف  بالكّفار 

احلايل، وذلك لوجوه:
املَعّدة  املستقّرة ذات اجليوش  الّدول  به  ُيراد  إّنام  الفقهاء  1-أّن كالَم 
التي متلك خيارها وقرارها، فاألصُل فيها أن تستغني بنفسها وقوهتا عن 

االستعانة بالكفار ولو يف قتاِل كّفاٍر آخرين.
هلم،  دولَة  ال  مستضعفون  مضطهدون  فهم  سورية  يف  املسلمون  أّما 
واستنجاُدهم بغريهم إّنام هو ِمن باب »دفع الّصائل املعتدي«، فالّصائل 
الّظامل املعتدي سواء كان كافًرا أم مسلاًم جيوز دفُعه بكلِّ ما يمكن دفُعه 
به، واالستنجاُد بالكافر لدفعه هو ِمن باب الرّضورة أو احلاجة امللّحة، 
فال ُيشرتط فيها ما ذكره الفقهاء ِمن ضوابط االستعانة بالكّفار يف الغزو.
يشَء  ال  والّدنيا  الّدين  يفسد  الذي  الّصائل  »فالعدوُّ  تيمية:  ابُن  قال 
بحسب  ُيدفع  بل  رشٌط،  له  ُيشرتط  فال  دفِعه،  ِمن  اإليامن  بعد  أوجُب 
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اإلمكان«)1).
وقد استعان النّبي ملسو هيلع هللا ىلص بـ »الـُمطِعم بن َعدي« وهو ِمن كبار مرشكي 
مكَة، فدخل يف جواره؛ لئال يتعّرض له أحٌد ِمن قريٍش بسوٍء، وكان قبل 
»ابن  بـ  الّصديق  بكر  أبو  استعان  وكذا  طالب،  أيب  ه  عمِّ محاية  يف  ذلك 

ِغنة« حلاميته ِمن كفار قريش. الدَّ
وما ذاك إال ألهنم يف حال ضعٍف وَعجز.

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

للرّشيعة، ومعلوٌم أّن )الرّضورات تبيح املحظورات(.
قال ابُن حزم بعد تقريره أّن األصَل عدُم جواز االستعانة بالكافر عىل 
فإن أرشفوا عىل  منعة،  العدل يف  أهُل  مادام  ».. هذا عندنا  البغي:  أهل 

)1) الفتاوى الكربى )538/5(.
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اهللكة واضطروا ومل تكن هلم حيلة، فال بأس بأْن يلجؤوا إىل أهل احلرب، 
وأْن يمتنعوا بأهل الّذمة ما أيقنوا أهنم يف استنصارهم ال يؤذون مسـلاًم 
، برهاُن ذلك قوُل اهلل تعاىل:  وال ذّمًيا يف دٍم أو ماٍل أو حرمٍة ممّا ال يلُّ
﴿ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ٿٿ  ﴾ ]األنعام: 119[ 

وهذا عموٌم لكلِّ َمن اضطر إليه، إال ما منع منه نصٌّ أو إمجاع«)1).
3- أّن االستعانَة التي منعها الفقهاُء هي االستعانة بالكافر عىل أهل 
يف  عليهم  املستعان  وأّما  اخلارجني،  البغاة  عىل  أو  املسلمني،  ِمن  العدل 
والّدين  امللة  أعداء  الكّفار  ِمن  صائٌل  فاجٌر  غادٌر  حلٌف  فهم  صورتنا 
واخلوارج املارقني، فليست مسألُتنا ِمن جنس املسألة التي منعها مجهوُر 

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

البغاة  بالكفار عىل  الفقهاَء اشرتطوا جلواز االستعانة  بأنَّ  القوُل   -5

)1) املحىل )355/11(.



فتــاوى الثــورة الســورية

 362

واخلوارج: )أن ال يكون يف ذلك رضٌر وأذية عىل املسلمني، وأال يكون 
السوري  الواقع  يف  العتباره  وجَه  ال  املسلمني(:  عىل  للكّفار  ظهوٌر  فيه 

اليوم:
- فالرّضُر واقٌع بأشدِّ أنواعه وصوره عىل املسلمني قبل هذا الّتدخل، 
بالقتل والّتدمري واحلصار والّتجويع والّتهجري، فاالستعانُة بالكّفار اليوم 

ال يتوقع أن تزيد ِمن هذا الرّضر، بل املتوقع أن توقفه أو تّففه.
يزول  أْن  ُيشى  ظهوٌر  سورية  يف  للمسلمني  فليس  الّظهوُر  وأّما   -
يتّم  أن  واملأموُل  حقيقًة،  واقٌع  الكّفار  ّظهوُر  بل  بالكّفار،  باالستعانة 
األعداء  بعض  ِمن  بالّتخلُّص  والّتسلُّط  الظُّهور  هذا  تفيُف  باالستعانة 
ووقف أعامل القتل والّتدمري، مع ما سبق ِمن بيان حال الرّضورة والّشدة، 

فاملسألُة ِمن باب دفع املفسدة العظمى بارتكاب ما دوهنا.
قال ابُن تيمية: »كام ُيقال: ليس العاقُل الذي يعلم اخلرَي ِمن الرّش، وإنام 

العاقُل الذي يعلم خرَي اخلريين ورشَّ الرّشين«)1).
رابًعا: عىل املجاهدين خصوًصا -والّسياسيني وقادة العمل املجتمعي 
يف  األثر  أبلغ  هلم  كان  الذين  الكّفار  إىل  يركنوا  ال  أن  عموًما-  واملدين 
إضعاف الثورة السورية، وتقوية أعدائها من خالل اإلغضاء عام يامرسه 
عىل  احلصول  ِمن  ومنعهم  املجاهدين  عىل  والتضييق  وحلفاؤه،  النظام 

)1) جمموع الفتاوى )54/20(.
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وتيسري  )الّدولة(  تنظيم  عن  الطَّرف  غّض  مع  األسلحة،  من  حاجتهم 
والتأثري  لتوجيهه  بالعمالء  واخرتاقه  واألسلحة،  األموال  عىل  حصوله 
تركيا  ومنع  واالنفصالية،  الطائفية  للميليشيات  املبارش  ودعمهم  فيه، 

وحلفائها من التدخل املؤّثر يف الشأن السوري.
ظروفهم  واستغالل  هبم،  الكفار  مكر  ِمن  احلذر  عليهم  فينبغي 
االنفراد  وعدم  وبالدهم،  باملسلمني  رضر  فيه  بام  التأثري  أو  للتوجيه 
يف  املشاركة  فجواُز  معاهدات؛  أو  باتفاقيات  الثورة  مكونات  بقية  عن 
أعداء  ضّد  العمل  بتوجيه  مرشوٌط  إليه  املشار  الدعِم  وتلقي  العمليات 
انحرفت  فإذا  الراجحة،  املصلحَة  يقق  وبام  وثورته،  الّسوري  الشعب 
هذه العمليات إىل استهداف بعض مكونات الثورة أو الشعب، أو كان 
الدعم مرشوًطا بام تزيد مفسدُته عىل املصلحة املتحّققة يف قبوله: فيجب 
ِمن  وللتأكد  الدعم،  ورفُض  العمليات  هذه  يف  املشاركة  عن  التوقف 
صحة املواقف رشًعا ينبغي الرجوع إىل أهل العلم باالستفسار والسؤال 
خمتلف  بني  والتواصل  والتنسيق  املسائل،  هذه  من  عليهم  ُيشكل  عاّم 

الفصائل العسكرية.
خامًسا: القوُل بتخوين املشاركني يف هذه العمليات العسكرية بقيادة 
تركيا، والّتلويُح بتكفريهم ِمن صنيع الغالة الذين ينطلقون يف أحكامهم 
ِمن أصوٍل فاسدٍة خمالفة للنّصوص الرّشعية، وجمانبة لطريقة علامء األمة 
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الراسخني، وِمن مغالطاهتم وتناقضاهتم يف هذه القضية:
هي  فاالستعانُة  وإعانته؛  بالكافر  االستعانة  بني  التَّفريق  عدُم   -1
طلُب العون والنّجدة والّدعم ِمن الكافر لتحقيق مصلحٍة ما للمسلمني، 
وتكون فيها القوُة والعمُل للمجاهدين، أّما إعانة الكّفار فهي تسليُطهم 
عىل املسلمني الحتالل بالدهم وما يتبع ذلك ِمن أمور عظيمة مما شهد به 

التاريخ كفرض ترشيعاهتم وهنب ثرواهتم.
2- عدُم الّتفريق بني االستعانة بالكافر أو الّتحالف معه وبني الّتويل 
مسائل  ِمن  وليست  اخلالفية،  الفقهية  املسائل  ِمن  فاألوىل  واملظاهرة، 
الكفر واإليامن، وعىل الرغم ِمن منع أكثر الفقهاء ِمن االستعانة بالكافر 
الكفر، وإنام حكموا  أو  املواالة،  باب  ِمن  املسلم إال أهنم مل جيعلوه  عىل 
وقد  االستعانة،  جمرد  عن  زائد  أمٌر  واملواالُة  فحسب،  وحتريمه  بمنعه 

توجد ِمن غري استعانة أيًضا.
وقد ثبتت استعانُة النّبي ملسو هيلع هللا ىلص بكّفاٍر يف أعامٍل خمتلفة، فقد استعان النبي 
بن  اهلل  املرشكني كام سبق، وبعبد  ِمن  بن َعدي يف محايته  بالـُمْطِعم  ملسو هيلع هللا ىلص 
ِمن  بناٍس  استعان  أّنه  وورد  اهلجرة،  يف  الّطريِق  عىل  الّداللة  يف  ُأريقط 
للقتـال، ومل يكن يف مجـيع هـذه األعامل موالًيا هلـم،  اليهـود يف خـيرَب 
وال مّتخًذا هلم بطانًة، وإّنام فعل ذلك حلاجة املسلمني إىل تلك االستعانة 
يف أموٍر حتّقق مصاحلَهم، ولو كانت االستعانُة ِمن املواالِة لكانت حمّرمًة 
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عىل كّل حاٍل؛ كام أّن املواالَة حمّرمٌة دائاًم!
والّدخوُل يف حلٍف عىل حتقيِق هدٍف معنّي ال يقتيض مواالَة احلليف، 
بني  الّتعاقد  أو  االتفاَق  يقتيض  احللُف  إذ  ّأحواله؛  كل  عىل  املوافقَة  وال 
وقد  املشرتك،  العدو  دفع  أو  املشرتكة،  املصالح  حتقيق  عىل  املتحالفني 
ًة  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مرشكي قريش: )واّلذي َنْفيس بيِدِه، ال َيسألويِن ُخطَّ

اها()1). ُيَعظِّموَن فِيها ُحُرماِت اهللَِّ إاِّل َأعطيُتهم إِيَّ
فال يصّح -واحلالُة هذه- القوُل بأّن الّتحالَف يستلزم االنضامَم حتت 

لواء احلليف، أو الّتبعية له، أو مواالته.
قتاهلم  وترك  املارقني،  اخلوارج  جرائم  عن  منهم  الكثري  صمُت   -3
والتامس  اجلامعات،  بقية  وبني  بينهم  الّتقريب  وحماولة  إليه،  والّدعوة 
احلرب  هذه  قامت  وحني  الّشنيعة،  وأفعاهلم  أقواهلم  يف  هلم  األعذار 

هم ارتفع صوهتم بالنّكري والّتخوين. ضدَّ
اإلسالمية  الّدول  ِمن  الّدعم  أخَذ  املجاهدين  عىل  يّرمون  أهّنم   -4
وغري اإلسالمية مع تلّبسهم بأعامٍل هي أشدُّ جرًما وحترياًم ِمن أجل توفري 
ورسقة  والعامة،  اخلاصة  املسلمني  أمالك  كمصادرة  لفصائلهم،  الّدعم 
واختطاف  متعّددة،  أسامء  حتت  الّسالح  بقوة  األخرى  الكتائب  أموال 
ذلك  سببه  ما  مع  باألموال،  ملبادلتهم  األجانب  والناشطني  اإلعالميني 

)1) أخرجه البخاري )193/3، برقم 2731( من حديث املسور بن خمرمة  ومروان.
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من ابتعاد الكثري منهم عن تغطية أخبار الّثورة وتقديم العون هلا.
منهجهم،  عىل  كان  وَمن  لقادهتم  ذلك  مِن  يقع  ما  يرّبرون  أهنم   -5
املتحققة  الرّشعية  األعذار  باَب  يغلقون  بينام  األعذار،  هلم  ويتلّمسون 
فتاواهم  تناقضت  فقد  الباطلة،  الّتربيرات  ِمن  وجيعلوهنا  لغريهم، 
وغريها،  والبوسنة  أفغانستان  كحروب  املتشاهبة  القضايا  يف  ومواقُفهم 
الّدول  معونات  عىل  جهاُدهم  قام  الذين  املجاهدين  عىل  فيها  فأثنوا 
ملنّظرهيم  وبّرروا  الكافرة،  الّدول  ودعم  يكفروهنا(  )التي  اإلسالمية 
الكفر وتلّقي إعاناهتا، والّتواصل معها،  وبعض قادهتم اإلقامَة يف دول 

ثم قاموا بتخوين الفصائل اجلهادية يف سورية بام هو أهوُن ِمن ذلك.
يزّكون  وغلّو،  وجهٍل  وتنّطع  هوى  أهُل  أهنم  عىل  يدلُّ  ذلك  ومجيع 

أنفَسهم، ويرصون احلقَّ فيهم، ويّونون اآلخرين، ويطعنون فيهم.
وختاًما: 

ر  للتَّحرُّ تركيا-  -بدعم  العسكرية  العمليات  هذه  يف  االشرتاَك  فإّن 
ِمن رجس النّظام وحلفائه ِمن امليليشيات الّطائفية وامللحدة، وأعوانه ِمن 
إىل  االلتفاُت  ينبغي  الوقت، وال  ِمن واجبات هذا  املارقني هو  اخلوارج 
دعاية الّتخوين أو الّتكفري التي يرّوجها الغالُة الذين ال لإلسالم نرصوا، 

وال ألعدائه كرسوا .
نسأل اهللَ أن يكشف الغّمة عن أهل الّشام، ويعّجَل بنرص املجاهدين، 



الجـزء الثانـي

367

وخذالن الكّفار واخلوارج واملعتدين.
واحلمُد هلل رّب العاملني. 
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الفتـــوى )80(

حكُم الرِّجال غي املحاربني ِمن تنظيم 

)الّدولة( والّنساء واألطفال)))

)1) صدرت بتاريخ: الثالثاء 29 صفر 1438هـ، املوافق 2016/11/29م.

السؤال:
ُيقَبض  املناطق  بعض  ِمن  ولة(  )الدَّ تنظيُم  ينسحُب  عندما 
عىل بعض املقتنعني بأفكارهم ِمن الّرجال الذين مل يشاركوا يف 
القتال، وعىل بعض النِّساء واألطفال منهم، وقد يكون بعُضهم 
مشارًكا يف جرائم الّتنظيم بالقتال أو الّتجّسس أو غريه، فكيف 

يكون الّتعامُل الرّشعيُّ معهم؟
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اجلواب:
احلمُد هلل، والّصالة والّسالُم عىل رسوِل اهلل، أّما بعُد:

فَمن اعتنق فكَر اخلوارِج ومل يشارْكهم يف حرهبم عىل املسلمني مادًيا 
واألطفال  النّساُء  أّما  ه،  وغلوِّ فكره  عن  يرجَع  حتى  فُيناَصح  ومعنوًيا 
فال يؤَخذون بجريرة أوليائهم، وال ُيعاَملون معاملَة أرساهم ولو كانوا 
عىل  ُيعمل  بل  حّق،  بغري  املسلمني  تكفري  يف  وعقيدهتم  فكرهم  عىل 
استصالحهم قدَر املستطاع، وَمن كان منهم مشارًكا يف القتال أو اجلرائم 

ضّد املجاهدين وعموم املسلمني فُيعاَقب بحسب جريمتِه.
وتفصيُل ذلك فيام ييل:

أوًل: َمن اعتنق عقيدَة اخلوارِج الفاسدة -ِمن الّرجال أو النِّساء- وكان 
واملجاهدين،  املسلمني  بتكفري  املرّصحني  عنهم،  املدافعني  دعاهتم  ِمن 
املحّرضني عىل قتاهلم، ومل يمكن دفُع رّشه باملناظرة واالستتابة وغريها، 
فإنه جيوز لويل األمر أو َمن يقوم مقاَمه ِمن اهليئات القضائية إزالُة رضره 

ولو بالقتل، ما مل يرتتَّب عىل ذلك مفسدٌة أعظُم منها.
ودفِعه،  منِعه  يف  املبالغُة  اإلماِم  عىل  »فيتحتَّم  كتابه:  يف  اجلويني  قال 
وبذُل كنِه املجهوِد يف َردِعه وَوْزِعه، فإنَّ ترَكه عىل بدعتِه، واستمراَره يف 
إذا  ثّم  الفتن،  املحن، ويثري  القواعد، وجيرُّ  العقائد، ويِلط  َيْبِط  دعوتِه 
دور، أفضت إىل عظائم األمور، وترقَّت إىل حلِّ  البدُع يف الصُّ رسخت 
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ِعصاِم اإلسالم«)1).
وقال ابن عبد الرب: »رأى مالٌك قتَل اخلوارِج وأهِل القدر ِمن أجل 
وليس  األرض،  يف  الفساد  باب  ِمن  وهو  الّدين،  يف  الّداخل  الفساد 
إفساُدهم بدون فساِد قّطاع الّطريق، واملحاربني للمسلمني عىل أمواهلم، 
، فإْن  فوجب بذلك قتُلهم، إال أّنه يرى استتابَتهم لعّلهم ُيراجعون احلقَّ

متادوا ُقتلوا عىل إفساِدهم، ال عىل كفٍر«)2).
اخلوارج؛  ِمن  عليه  املقدور  الواحِد  قتُل  »فأّما  تيمية:  ابُن  وقال 
روايتان  مها  للفقهاء،  قوالن  فيه  فهذا  ونحوهم:  والّرافضة  كاحلرورية 
إىل  كالّداعية  منهم،  الواحد  قتُل  جيوز  أنه  والّصحيُح  أمحد،  اإلمام  عن 
مذهبِه، ونحو ذلك ممّن فيه فساٌد ... ألّن هؤالء ِمن أعظم املفسدين يف 

األرض«)3).
وقال ابُن فرحون املالكي: »وأّما املفّرُق جلامعِة املسلمني فإّنه ُيستتاب، 

فإْن تاب، وإال ُقتل«)4).
وقال ابُن عابدين: »فأّما يف بدعٍة ال ُتوجب الكفَر فإنه جيب الّتعزيُر 
بأيِّ وجٍه يمكن أْن يمنَع ِمن ذلك، فإْن مل يمكْن بال حبٍس ورضٍب جيوز 

)1) غياث األمم يف التياث الظلم ص )185(.
)2) التمهيد )337/23(.

)3) جمموع الفتاوى )499/28(.
)4) تبرصة احلكام )347/1(.
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حبُسه ورضُبه، وكذا لو مل يمكن املنُع بال سيٍف إن كان رئيَسهم ومقتداهم 
جاز قتُله سياسًة وامتناًعا«)1).

وأّما َمن اقتنع بفكرهم املنحرف ِمن الّرجال البالغني، ولكن مل يشارك 
يف جرائمهم مبارشًة أو معاونًة، ومل يّرض عىل استهداف املجاهدين فإنه 
ُيناَقُش وياوُر وُيعّلم كام فعل عيل بن أيب طالب وابن عباس ريض اهلل 

عنهم مع اخلوارج حتى رجع بعُضهم.
فإنه  رضره  ِمن  وخيف  املناصحَة،  يقبل  ومل  شديًدا  اعتناُقه  كان  فإن 

ُيبس وُيستمّر يف مناقشته وتعليمه حتى يرتك عقيدَته الفاسدة.
وقد ُسئل عمُر بن عبد العزيز عن رجٍل ُأخذ ِمن اخلوارج يف خراسان 
فاقتلوه،  أحًدا  قتل  وإن  فاجرحوه،  أحًدا  جرح  كان  »إْن  إليهم:  فكتب 
يتوَب ِمن رأي  الّسجَن، واجعلوا أهَله قريًبا منه حتى  وإال فاستودعوه 

الّسوء«)2).
ألهنم  أمواهلم؛  ُتغنم  وال  ذرارهيم،  ُتسبى  »وال  العيني:  وقال 
معصومون يف الّدماء واألموال، ولكن ُيَبسوا، حتى يتوبوا، فرتدُّ عليهم 

باإلمجاع«)3).

)1) حاشية ابن عابدين )243/4(.
)2) أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )118/10، برقم 18576(.

)3) منحة السلوك يف رشح حتفة امللوك ص )362(.
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رأَي  اعتقد  ملن  ض  الّتعرُّ عدم  ِمن  العلم  أهُل  بعُض  قّرره  ما  وأّما 
إّنام يكون حيُث ال مجاعَة هلم يتحزبون هلا وينارصوهنا،  اخلوارج: فهذا 

وُيظهرون العداَء للمسلمني، والّتحريض عىل قتاهلم.
اعتقد قوٌم رأَي اخلوارج، وظهر معتقُدهم عىل  املاوردي: »فإذا  قال 
منابذين هلم، وال متجرئني عليهم:  العدل غرُي  أهِل  ألسنتهم، وهم بني 
تُركوا عىل حاهلم، ومل جيز قتُلهم وال قتاهلم، ومل يؤخذوا جرًبا باالنتقال 
وإبطال  مناظرهتم،  إىل  وُعدل  تأويلهم،  عن  والّرجوع  مذهبهم،  عن 
شبهتهم باحلجج والرباهني وإن كانوا عليها مَقّرين؛ فقد أقرهم عيل بن 

أيب طالب  قبل أن يعتزلوه..«)1).
دينِهم  إىل  عليه،  هم  ما  إىل  َدعوا  إذا  »احلروريُة  أمحُد:  اإلماُم  وقال 

فقاتلهم، وإال فال ُيقاَتلون«)2).
م ليسوا ِمن أهل القتال واحلرب،  ثانًيا: األصُل يف النّساء واألطفال أهنَّ

﴿وئ  ۇئ  ۇئ   تعاىل:  قال  االعتداُء عليهم،  قتُلهم، وال  فال جيوز 
ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ﴾ ]البقرة: 190[.

وأخرج ابُن جرير الّطربي يف تفسريه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه 
قال يف تفسري اآلية: »ال تقتلوا النّساَء، وال الّصبياَن، وال الّشيَخ الكبرَي، 

)1) احلاوي الكبري )118/13(.
)2) اإلنصاف للمرداوي )321/10(.
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َلم وكفَّ يَده، فإْن فعلتم هذا فقد اعتديتم«)1). وال َمن ألقى إليكم السَّ
بيان إذا  وقـال النـووي: »أمجـع العلـامُء عىل حتريم قتل النِّساء والصِّ

مل يقاتلوا«)2).
وإذا كان هذا يف الكّفار املحاربني فهو يف حّق اخلوارج املسلمني أوىل.
نساء  قتل  فيها  جيوز  حاالت  استثناء  عىل  الرشعية  النصوص  ودلت 
الكّفار، ولتفصيل هذه احلاالت وأدلتها  وأطفال األعداء املحاربني ِمن 
ُتراجع فتوى: )حكم قتل نساء وأطفال األعداء ِمن باب املعاملة باملثل( 

ثالًثا: َمن مل َيظهْر تلّبُسه بفكر اخلوارج ِمن النّساء واألطفال فاألصُل 
املعاملة،  عاية وحسن  بالّتوجيه والرِّ إال  ُيتعّرض هلم  الّسالمة، فال  فيهم 
وأّما َمن ثبت اعتناُقه لفكرهم، إال أّنه مل يشارك يف القتال، وال يف اإلرضار 
يؤاَخذون  وال  بالعقوبة،  هلم  ُيتعّرض  فال  وغريه  بالّتجّسس  باملسلمني 
بجرائم رجاهلم، كام قال سبحانه: ﴿ېئ  ىئ  ىئ ىئ  ی﴾ ]األنعام: 
164[، بل ينبغي أن ُيعَزلوا يف مكان الئق، ويناَصحون، وُيعّلمون أحكاَم 

اإلسالم وأخالَقه، وُتوّضح هلم حقيقُة منهج الّتنظيم، وجرائمه يف حّق 
يف  الّصحيح  احلكِم  بيان  مع  خصوًصا،  واملجاهدين  عموًما،  املسلمني 
هبا،  أفكارهم  وتلويث  النّاس  تضليل  عىل  الّتنظيُم  يرص  التي  املسائل 

)1) تفسري الطربي )291/3(.
)2) رشح النووي عىل مسلم )48/12(.
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فَمن حُسنت توبُته وظهر صالُحه منهم ُخيّل سبيله.
وُيطَلق  التوبَة،  ُيظِهر  َمن  ترّصفات  ِمن  واحلذر  احليطة  أخُذ  وَيتأّكد 
رساُحه ِمن اخلوارج عموًما بام فيهم النّساء والّصبيان، فال ُيمّكنون ِمن 
توبتهـم،  يف  املشكوك  ِمن  غريهم  مع  التواصل  أو  البالد،  ِمن  اخلروج 
أو تويل أمور القضاء أو الّدعوة ونحوها؛ فقد ُعهد عن هؤالء اخلوارج 
باملسلمني، وثبت جتنيُد عدٍد منهم يف مناطق  الكذب والغدر  استحالُل 
املجاهدين، إضافًة إىل ندرة َمن يصُدق منهم يف توبتِه بعد تشبُّع قلوهبم 

هبذا املنهج املنحرف.
واألعامل  القتال  يف  اخلوارج  مع  البالغُة  املرأُة  شاركت  إذا  رابًعا: 
احلربية جاز قتاهُلا وقتُلها، وكذا إذا بارشت أو تسّببت يف قتل املسلمني، 
وقد ُعرف يف تاريخ اخلوارج اشرتاك النّساء يف القتال، واشُتهرت بعُض 

نسائهم بقيادة اجليوش كغزالة احلرورية.
قال املاوردي: »إذا قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبياهنم وعبيدهم 
جمرى  جاٍر  املسلمني  عن  دفعهم  يف  اإلماَم  وألّن   ،.. حكمهم  يف  كانوا 
الّدافِع عن نفِسه، وله دفُع الّطالب ولو بالقتل، ولو كانت امرأًة أو صبًيا، 

كذلك املقاتل ِمن البغاة ُيدفع ولو بالقتل، ولو كان امرأًة أو صبيًّا«)1).
وأّما َمن شاركت يف العمل معهم يف بعِض إجرامهم ِمن القبض عىل 

)1) احلاوي الكبري )120/13(.
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ِمن  كانت  أو  القتل،  إىل  ذلك  يؤّدي  أن  غري  ِمن  تعذيبهّن  أو  املسلامت 
القضاُة  ذلك  ويقّدر  جريمتها،  مع  تتناسب  عقوبًة  ُتعاقب  فإهنا  دعاهتم 

وأهُل العلم .
عقوباٍت  ِمن  جرائمها  عىل  يرتتب  بام  للمؤاخذة  حملٌّ  املكّلفُة  فاملرأُة 

﴿ڈ   سبحانه:  قال  كام  والّتعزيرات،  واحلدود  كالقصاص  رشعية 
ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  
ڳ   ڳڳ  ﴾ ]البقرة: 178[، وَمن بارشت قتَل املسلمني أو شاركت 
أو تسّببت فيه مع تكفريها هلم فقد استوجبت العقوبَة الرّشعيَة املقّررة يف 

ذلك.
خامًسا: َمن اشرتك ِمن األطفال دون سنِّ البلوغ يف القتال فإّنه ُيقاَتل، 

ولو أّدى إىل قتِله.
وأّما َمن ارتكب منهم شيًئا ِمن اجلرائم اجلنائية كالقتل، أو الّتجسس، 
أو غري ذلك، ثّم ُقبض عليه فإّنه ال ُيقتل هبذه اجلرائم، بل ُيعزل ويعّلم 
م له ما يتاج ِمن توجيٍه ورعايٍة نفسيٍة وغريها؛ فغرُي  ين، ويقدَّ أمور الدِّ

البالغ ِمن الّصبيان ليس حماًل إليقاع العقوبات الرّشعية.
عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال ملسو هيلع هللا ىلص: )ُرفع القلم عن ثالثة: عن 
النّائم حتى يستيقظ، وعن الّصغري حتى يكرَب، وعن املجنون حتى َيعقل 
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أو ُيفيق()1).
بيُّ واملعتوه الذي ال َيعقل ... يباح قتُلهام يف حال  قال الكاساين: »الصَّ
القتال إذا قاتال حقيقًة ومعنًى، وال ُيباح قتُلهام بعد الفراغ ِمن القتال إذا 
ُأرسا وإْن َقتال مجاعًة ِمن املسلمني يف القتال، ألنَّ القتَل بعد األرِس بطريق 
العقوبة، ومها ليسا ِمن أهل العقوبة، فأّما القتُل يف حالِة القتال فلدفع رشِّ 
الرّش  انعدم  ، وقد  الرّشِّ لدفع  قتُلهام  فُأبيح  منهام  الرشُّ  ُوجد  القتال، وقد 

باألرس، فكان القتُل بعَده بطريق العقوبة، ومها ليسا ِمن أهلها«)2).
عىل  قصاَص  ال  أّنه  يف  العلم  أهِل  بني  خالَف  »ال  قدامة:  ابُن  وقال 
صبٍي وال جمنوٍن..، وألّن الِقصاَص عقوبٌة مغلظٌة فلم جتب عىل الّصبي 

وزائل العقل كاحلدود، وألهنم ليس هلم قصٌد، فهم كالقاتل خطًأ«)3).
وجاء يف »املوسوعة الفقهية«: »يّتفق الفقهاُء عىل أصِل قاعدة: أّن َمن 
ال جيوز قتُله ِمن أهل احلرب -كالنِّساء والّشيوخ والّصبيان والعميـان- 
ال جيوز قتُله ِمن البغاة ما مل ُيقاتلوا؛ ألنَّ قتَلهم لدفع رشِّ قتاهلم، فيختص 
ُيقتلـون  ذلـك بأهِل القتـال. وهؤالء ليسـوا ِمن أهل القتال عادًة، فال 
فُيباح  املعنى،  حيث  ِمن  القتال  لوجود  بالّتحريض؛  ولو  قاتلوا  إذا  إال 

)1) أخرجه النسائي )156/6، برقم 3432(، وابن ماجه )658/1، برقم 2041(. 
)2) بدائع الصنائع )141/7(.

)3) املغني )481/11(.
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قتُلهم إال الّصبي واملعتوه، فاألصُل أهنام ال َيقصدان القتَل، فيحلُّ قتُلهام 
حاَل القتال إن قاتال حقيقًة أو معنًى«)1).

لف ُتقّرر أنَّ عمَد الّصبي خطٌأ، وأنه ال ُيقتصُّ  وقد وردت آثاٌر عن السَّ
نّة أّن عمَد الّصبّي خطٌأ«)2)،  هري: »مضت السُّ منه بذلك، ومنها قوُل الزُّ

وقول النّخعي: »عمُد الّصبي وخطؤه سواء«)3).
إيقاع العقوبات الرّشعية عىل أطفال اخلوارج ال يعني  عدُم  سادًسا: 
عدَم تأديبهم وزجرهم عىل ما بدر منهم ِمن جرائم وجتاوزات، بل ذلك 
خالل  ِمن  ودينهم  فكرهم  ِمن  اعوّج  ما  وتقويم  الستصالحهم،  مهمٌّ 

نصِحهم وإرشاِدهم.
والرّتغيب  ّدة،  والشِّ الّلني  بني  إصالحهم  أساليُب  ُتنّوَع  أْن  وينبغي 
والرّتهيب، واحلوار واملناقشة، وال ُيقترص فيها عىل الّشّدة لئال ُيفيض إىل 

استعامهلم الكذب يف ادعاء الّتوبة، ورّبام متّسكهم بام هم عليه.
املتعّلمـني  ِمن  والَقهر  بالَعْسف  مرباه  كان  »وَمن  خلدون:  ابُن  قال 
وَضيَّق عن  وأذّله-،  منه  متّكن  القهُر -أي  به  اخلدم سطا  أو  املامليك  أو 
عىل  ومحَل  الكسل،  إىل  ودعاه  بنشاطها،  وذهب  انبساطها،  يف  النّفس 

)1) املوسوعة الفقهية الكويتية )146/8(.
)2) أخرجه عبد الرزاق )474/9، برقم 18065(.

)3) أخرجه ابن أيب شيبة )175/14، برقم 28007(.
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انبساط  ِمن  خوًفا  ضمريه؛  يف  ما  بغري  الّتظاهر  وهو  واخلُبث،  الكذب 
األيدي بالقهر عليه، وعّلمه املكَر واخلديعَة لذلك، وصارت له هذه عادًة 

وُخُلًقا«)1).
فإذا ظهرت عليه آثاُر الّصالح والّتوبة ِمن هذا الفكر املنحرف فُيخىّل 
ك  والّتمسُّ اإلرصار  إظهار  مع  بلغ  وإن  سبق،  كام  االحتياط  مع  سبيُله، 
منها  توبته  يف  صدقه  عدُم  ترّجح  أو  وسلوك،  انحراف  ِمن  فيه  هو  بام 
عىل الرغم ِمن بذل اجلهد، وطوِل املدة: فحكُمه حكُم أرسى اخلوارج، 

فُيعَرض عىل القضاء للنّظر يف حاله.
وَمن ُخيش رُشه ِمن األطفال كاملدّربني عىل القتل أو الّتفجري فإنه ُتتَّخُذ 
اإلجراءاُت الكفيلُة بحجزهم عن الرشِّ ِمن حبٍس وتأّكٍد ِمن صالِح حالِه 

ونحو ذلك .
الّطغاة، وأْن هيدي  الغالة، وعدواَن  أن يكّف رشَّ  اهللَ سبحانه  نسأل 
ملا  اجلميع  ويوّفق  جماهَدهم،  وينرص  جاهَلهم،  ويبرّص  املسلمني،  ضالَّ 

يبُّ ويرىض.

)1) مقدمة ابن خلدون ص )347(.
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الصحيفةاملوضــــوع

7الفتاوى

الفتوى )56(: حكم االستفادة من البيوت واملزارع اخلالية إليواء النازحني 
واملهجرين

9

20الفتوى )57(: هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم )الدولة( قتال فتنة؟

39الفتوى )58(: هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟

55الفتوى )59(: أحكام زوجة الغائب واملفقود

73الفتوى )60(: كيفية سداد الديون عند تغيري قيمة العملة

92الفتوى )61(: هل مقولة )من مل يكفر الكافر فهو كافر( صحيحة؟

102الفتوى )62(: هل تنظيم )الدولة اإلسالمية( من اخلوارج؟

119الفتوى )63(: هل جيوز ذبح الكفار واملحاربني بالسكني

136الفتوى )64(: حكم تكفري تنظيم )الدولة( ولعنهم وحكم أرساهم وأمواهلم

الفتوى )65(: حكم اعتقال املتهم، وتعذيبه، والواجب جتاه من يموت حتت 
التعذيب

153

الفتوى )66(: حكم من أكره عىل االلتحاق بحملة التجنيد اإلجباري جليش 
النظام السوري

168

177الفتوى )67(: حكم عقد اهلدن واملصاحلات مع النظام السوري

190الفتوى )68(: أحكام القتل اخلطأ يف العمليات اجلهادية

203الفتوى )69(: أحكام حد احلرابـة وضوابط تطبيقه

فهــرس املوضوعــات
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الفتوى )70(: حكم املجالس والتشكيالت التي حتوي مبادئ تالف الرشيعة، 
والتعاون معها

215

233الفتوى )71(: حكم هجرة السوريني إىل بالد غري املسلمني، والتجنس بجنسيتها

253الفتوى )72(: عدد ركعات صالة الرتوايح، وختم القرآن فيها

274الفتوى )73(: كيف نتعامل مع تنظيم )الدولة( يف املناطق التي يسيطر عليها

285الفتوى )74(: هل جيوز االعتداء عىل النصارى من أهل البالد اإلسالمية؟

301الفتوى )75(: حكم اجلهاد مع الفصائل والكتائب التي لدهيا خمالفات رشعية

308الفتوى )76(: رشعية اهليئات القضائية يف سورية ومدى إلزامية أحكامها

320الفتوى )77(: عمل املحاكم وجلان التحكيم عند وقوع الّشقاق بني الّزوجني

329الفتوى )78(: هل البالد اإلسالمية اليوم دار كفر؟

الفتوى )79(: حكم مشاركة الفصائل السورية يف حتالفات عسكرية وتلقيها 
للدعم الدويل

355

368الفتوى )80(: حكم الرجال غري املحاربني من تنظيم )الدولة( والنساء واألطفال

379فهرس املوضوعات
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هذا الكتاب

شكلت الثورة السورية نقطة تحول تاريخية مهمة يف تاريخ األّمة املعارص، 
مبـا حوتـه ِمـن األحداث الكثـرية املؤثـرة، والنوازل املتعـددة؛ التـي تتطلب بيان 
الحكم الرشعي، وتوجيه الخطاب املناسب للجامهري التي خرجت يف مواجهة 
الطغيـان، والكتائـب املجاهـدة التـي قصدت صّد العدوان، فسـعى أهـُل العلم 
والفكـر للقيـام بواجبهـم يف سـّد الثغرة العلميـة، وتلبية الحاجـة امللّحة يف 

معرفة األحكام الرشعية. 
ومـن ذلـك مـا بذلـه فريـق البحـث العلمـي يف هيئـة الشـام اإلسـالمية من 
جهـود أخـذت حقَّهـا ِمـن التأّمـل واملشـاورة والبحـث واملراجعـة؛ لتشـّكل رصًدا 
معرفيًـا لجانـب مهّم من النتـاج الفقهي للمقاومة السـورية. وقد نُرشت هذه 
الفتـاوى داخل سـورية عـىل العاملني يف التوجيه والجهـاد، وأتيحت إلكرتونيًا 
عـىل موقـع الهيئـة، فالقـت -بحمـد اللـه وفضلـه- القبول، وكَـرُث الطلـب عليها، 
فصـدرت يف طبعتني، ثم تتابعت الفتاوى بالصدور، فرأينا إصدار الطبعة الثالثة 
املتضّمنـة مـا اسـتجدَّ ِمن فتاوى، فجـاءت يف ثالثة أجزاء؛ لتضيـف إىل املكتبة 

اإلسالمية مرجًعا قيّاًم يف فقه الجهاد واملقاومة..

( ٣ )
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