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الجـزء الثالث
الطبعة األوىل
1440هـ | 2019م

أسامء املشايخ املشاركني يف إصدار فتاوى اجلزء الثاين:

الشـيخ فايـز بـن حسـني الصـالح

د .عامد الدين بن عبد الوهاب خيتي

الشيخعبدالرمحنبنعبداهللاجلمييل

الشـيخ ياسـر بن حممد خـري املقـداد

د .عـامر بـن أحـمـد الـصـياصـنـة

د .عـامر بـن إبـراهـيـم العـيسـى

الشـيخ جهـاد بن عبد الوهـاب خـيتي

الفتـاوى

الفتوى (:)81

حكم االعتداء واالقتتال بني الفصائل
السؤال:

واألحكام املرتتبة عليه؟(.)1

اعتداءات ِمن بعض الفصائل املقاتلة يف سورية عىل
تقع
ٌ

بعضها اآلخر ،وقد يرتتب عىل ذلك سفك للدماء ،أو استحواذ

عىل املقرات واألسلحة ،وربام ُس ّوغ القتال بأنه لتنقية الصفوف من
املتخاذلني عن قتال النظام ،أو معاقبة الفاسدين ،أو من أجل فرض
الوحدة واالندماج .فام املوقف الرشعي ِمن هذه االعتداءات؟ وما

هي األحكام الرشعية املتعلقة باألنفس واألموال واألسلحة التي

ترضرت بسببها؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  24ربيع اآلخر 1438ه ،املوافق 2017/1/22م.
9

فتــاوى الثــورة الســورية

والصالة والسالم عىل املبعوث رمح ًة
رب العاملنيّ ،
اجلواب :احلمدُ هلل ِّ

للعاملني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،و َمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،
أ ّما بعد:
ِ
الشيعة اإلسالمية ما حيصل ِمن بعض
فمن املحرمات القطعية يف ّ
الفصائل املقاتلة ِمن ٍ
بغي وعدوان عىل الفصائل املجاهدة بسفك دمائها،
ذرائع متنوعة.
وغصب أمواهلا حتت
َ

ِ
جلان حتكي ٍم
الشع عرب
والواجب عند النِّزاع واخلصام الت
ّحاكم إىل ّ
ُ
ُ

ٍ
عي إلصالح ذات
أو
الس ُ
صلح ُيتفق عليها ،كام جيب عىل بقية الفصائل ّ
ال َبني ،ونرص ُة املقتتلني بر ّد املعتدي عن عدوانه ،ومعاونة املظلوم يف أخذ
ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
ح ّقه.

الشيعة بتحريم البغي والعدوان عىل اآلخرين ،قال
أوالً :جاءت ّ

املحرمات والكبائر ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
تعاىل مب ّينًا
أعظم ّ
َ
ﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [األعراف.]33 :

«البغي :االستطال ُة عىل الناس»(.)1
قال ال ّطربي يف «تفسريه»:
ُ

ولقد ع ّظم اإلسال ُم حرم َة املسلم يف دمه وماله وعرضه ،وكانت هذه
الصحيحني ِمن
وصي َة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف َح ّجة الوداع ،كام يف ّ
((( تفسري الطربي (.)403/12
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ّبي يوم النّحر ،فقالّ :
(فإن
حديث أيب بكرة ريض اهلل عنه قال :خطبنا الن ُّ
ِ
كحرمة يومكم هذا ،يف
دما َءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا ٌم،
غت؟ قالوا:
شهركم هذا ،يف بلدكم هذا ،إىل يو ِم تلقون ر َّبكم ،أال هل ب ّل ُ
اللهم اشهد ،فليب ّلغ ّ
فرب مب َّل ٍغ أوعى ِمن
نعم ،قال:
الشاهدُ الغائبَّ ،
ّ
رقاب بعض)(.)1
بعضكم
سامع ،فال ترجعوا بعدي ك ّف ًارا يرضب ُ
َ
ِ
ُ
ٌ
مغضوب عليه ،متوعَّدٌ بالعذاب األليم يف نار
ملعون
املؤمن عمدًا
وقاتل
ٌ

اجلحيم ،قال تعاىل ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

[النساء.]93:

ّاس مجيع ًا ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
نفسا فكأنام قتل الن َ
و َمن قتل ً

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [املائدةِ .]32 :
ومن معاين اآلية ما جاء

أن « َمن َق َتل :وجب عىل املؤمنني معاداتُهْ ،
يف «حماسن التأويل»َّ :
وأن
يكونوا خصو َمه ،كام لو قتلهم مجي ًعا؛ ّ
ألن املسلمني يدٌ واحدة عىل َمن

((( أخرجه البخاري ( ،176/2برقم  ،)1739ومسلم ( ،1306/3برقم .)1679
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سواهم»(. )1

وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول صىل اهلل عليه
ٍ
فسحة ِمن دينه ما مل يصب د ًما حرا ًما)(.)2
وسلم( :لن يزال املؤم ُن يف
قال يف «مرقاة املفاتيح»« :أي :املؤم ُن ال ُ
يزال مو ّف ًقا للخريات ًمسار ًعا

صب د ًما حرام ًا ،فإذا أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه ذلك؛ لشؤ ِم
هلا ما مل ُي ْ
ما ارتكب ِمن اإلثم»(.)3
ويع ُظم جرم هذا االعتداء إذا كان متوجها إىل ٍ
قائد عسكري،
ً
َ
ُ
ٍ
ِ
طالب علم ،أو َمن هلم نكاية يف العدو واجلهاد؛ فاالعتداء
قاض ،أو
أو

أعظم إث ًام ،وأخطر جرم ًا ،سواء كان ذلك
عىل املجاهدين أو املرابطني
ُ
ِ
ٍ
مقراهتم
بطريق مبارش :كإخافتهم ،أو سلب أمواهلم ،أو إخراجهم من ّ
ٍ
ٍ
مبارش:
طريق غري
وأماكن رباطهم ،أو اعتقاهلم ،أو سفك دمائهم .أو
ِ
إضعاف قوهتا
بشق صفوف الفصائل املجاهدة ،أو التّحريش بينها هبدف
ّ
والسيطرة عليها ،أو الكذب واالفرتاء والتّشويه اإلعالمي ،وإلقاء هتم
ّ

العاملة أو اخليانة ونحوها.

ِ
وقتال َمن
فقد هنى اهلل تعاىل املجاهدين أثناء جهادهم عن االعتداء

((( حماسن التأويل (.)114/4
((( أخرجه البخاري ( ،2/9برقم .)6862
((( مرقاة املفاتيح (.)2259/6
12

الجـزء الثالث

ِ
ِ
ال ّ
والرهبان
حيل قتا ُله من الكفار ،كغري املقاتلني من النّساء واألطفال ُّ
ِ
ونحوهم ،قال تعاىل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [البقرة ،]190:فكيف بقتال املسلم؟!.
ثان ًياً :االعتداء عىل املجاهدين أو إخافتهم أو سلب أمواهلم ِمن احلرابة

وقطع الطريق ،قال تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [املائدة.]33 :

ّ
الناس،
خيوف
السخيس يف «املبسوط»:
َ
«والذاعر الذي ّ
قال أبو بكر َّ

ويقصد َ
أخذ أمواهلم ،فكان يف معنى ق ّطاع ال ّطريق؛ قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ...ﭼ »(.)1

وقال ابن عبد الرب يف «الكايف يف فقه أهل املدينة» ُّ :
«كل َمن قطع

الس ُب َل وأخافها ،وسعى يف األرض فسا ًدا ،بأخذ املال ،واستباحة الدِّ ماء،
ُ
حمارب ٌ
داخل حتت حك ِم اهلل
وهتك ما حرم اهلل هتكَه ِمن املحرمات ،فهو
ٌ

عز وجل يف املحاربني ،الذين حياربون اهلل ورسوله ،ويسعون يف األرض

حرا أو عبدً ا ،وسواء وصل إىل ما أراد
فسا ًدا ،سواء كان
كافراًّ ،
مسلم أو ً
ً
للسرخسي (.)91/20
((( املبسوط ّ
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ِمن أخذ األموال والقتل ،أو مل يصل»(.)1

ُّ
ٌ
يستحل دما َء املسلمني،
فمن
وال جيتمع
عدوان وجها ٌد يف سبيل اهللَ ،

اسم يف ديوان املجاهدين يف سبيل
وبخاصة دماء املجاهدين :ليس له ٌ

اهلل ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
ٍ
ٍ
وسلم( :من قاتل حتت ٍ
عصبة،
لعصبة ،أو يدعو إىل
راية ِع ّمية يغضب
َ
أو ينرص عصب ًة ،ف ُقتلِ ،
فقتل ٌة جاهلية ،و َمن خرج عىل أ ّمتي ،يرضب َّبرها
وفاجرها ،وال يتحاشى ِمن مؤمنها ،وال يفي لذي ٍ
عهد عهدَ ه ،فليس مني
َ
ولست منه)(.)2
ُ

ِ
ِ
بل ّ
الطرق عليهم ُيذهب باجلهاد ،كام
وتضييق
عامة النّاس
إن أذي َة
َ

(غزوت مع نبي اهلل صىل اهلل عليه
جاء عن معاذ بن أنس اجلهني  قال:
ُ
َ
املنازل ،وقطعوا الطريق ،فبعث
الناس
وسلم غزو َة كذا وكذا ،فض ّيق
ُ

أن َمن ض ّيق ً
نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم مناد ًيا ينادي يف النّاسّ :
منزل
ُّ

أو قطع طريق ًا ،فال جها َد له)( ،)3فكيف باالعتداء عىل املجاهدين؟!.

بعض الفصائل يف اعتدائها عىل الفصائل األخرى
ثال ًثا :إذا
ْ
انطلقت ُ

ِمن االهتام بالر ّدة ،أو العاملة ،أو الوالء للكافرينَّ ،
وأن القضاء عليها
((( الكايف يف فقه املدينة (.)1087/2
((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم .)1848
((( أخرجه أبو داود ( ،41/3برقم .)2629
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أوىل ِمن القضاء عىل النّظام ،ولو أ ّدى ذلك إىل إضعاف بعض اجلبهات،
أو سقوط بعض املناطق يف يد النظام املجرم؛ ملا يزعمونه ِمن خطر
مشاريع هذه الفصائل عىل مستقبل البالد ،فقد مجعوا إىل ما سبق:

الغلو يف الدّ ين ،ومشاهبة اخلوارج يف تكفري املسلمني ،واخلروج عىل
ّ -

ِ
بكفر َمن
لـم حكموا
مجاعتهم .قال القرطبي يف «املفهم»« :وذلك ّأنم ّ
خرجوا عليه ِمن املسلمني ،استباحوا دماءهم»( ،)1وقال ابن عبد الرب
تأولوا ِمن كتاب اهلل عز ّ
وجل :
يف «االستذكار»« :وهم قو ٌم استح ّلوا بام ّ

دما َء املسلمني ،وك ّفروهم ّ
السيف»(.)2
بالذنوب ،ومحلوا عليهم ّ

وللمزيد يف هذه املسألة ينظر :فتوى هل تنظيم (الدولة اإلسالمية)

من اخلوارج؟(.)3

 إعانة النّظام الكافر عىل املجاهدين ،وتسليطه عىل مناطق املسلمنيوإعادة حكمه وظهوره عليهم ،ومتكينه ِمن أرضهم ،وتعريضهم للقتل،
ِ
ِ
والرضا
وانتهاك األعراض ،وضياع الثروات،
وتغيري هوية البالدّ ،
بذلك ،وقد يصل ذلك إىل مواالة الك ّفار واخلروج ِمن الدّ ين.
راب ًعا :ال يبيح االعتدا َء عىل الفصائل األخرى ،وال االستيال َء عىل

((( املفهم للقرطيب (.)114/3
((( االستذكار(.)499/2
((( فتوى رقم ،)62( :يف اجلزء.)2( :
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مقراهتا وأسلحتها وأمواهلا ما يرميه به خصو ُمها ِمن الفساد ،أو عدم
القيام بواجب الدّ فاع ضدَّ العدو دون ال ُّلجوء إىل القضاء.

ولو ثبت وجو ُد املخالفات عند بعض الفصائلّ :
فإن ذلك ال ُيبيح

االعتدا َء عليها؛ َّ
ألن إقامة جهاد الدفع مع َمن تل َّبس ببعض املخالفات

رضر أكرب ،مع َّ
أن
ُمقدَّ م عىل إنكار منكره ،ال سيام إذا ترتب عىل إنكاره
ٌ
وقوع
إقام َة اجلهاد يف سبيل اهلل ال يمنع منه وجو ُد اجلور أو ال ُّظلم ،وال
ُ
ِ
ِ
املنكر ،والعمل
بعض اجلنود ،لكن ينبغي االجتها ُد يف اجتناب
الفسق ِمن
قدر املستطاع.
عىل ختفيفه وإنكاره ،وأال يعينَهم عىل فعله َ

خمالفات
وينظر فتوى :حكم اجلهاد مع الفصائل والكتائب التي لدهيا
ٌ

رشعية(.)1

أن املصلحة تقتيض ْ
كام ال ُيسوغ االعتدا ُء عىل الفصائل وادعا ُء َّ
أن

عيف حلكمه تغ ُّل ًبا بالقوة والقهر؛ فقد اتفق العلامء عىل
ُيضع
الض َ
القوي ّ
ُّ

حتريم التغ ُّلب ابتدا ًء وجتريم فاعله.

فاسق
ب
ٌ
قال ابن حجر اهليتمي يف «الصواعق املحرقة «« :املتغ ّل ُ
ِ
بش وال ُيؤمر ِ
حسان فِيام تغ ّلب عليه ،بل إِنّام
باإل
معا َقب ،ال يستحق َأن ُي ّ
الزجر واملقت ،واإلعالم بقبيح أفعاله وفساد َأحواله»(.)2
يستَحق ّ
ْ

((( فتوى رقم ،)75( :يف اجلزء.)2( :
((( الصواعق احملرقة (.)627/2
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وقال أبو املعايل اجلويني يف «غياث األمم»ّ :
«فإن الذي ينتهض هلذا
ٍ
أن لو بادره ِمن غري ٍ
الش ِ
ّ
مستفزة ،أشعر
حافزة ،ورضورة
بيعة وحاجة
ّ

وتشوفه إىل استعالئه ،وذلك َي ِس ُمه
وغلوه يف استيالئه،
ذلك باجرتائه،
ُّ
ِّ

العلو يف األرض بالفساد»(.)1
بابتغاء
ِّ
ٍ ِ
ب عىل غريه ساع ًيا
فال يسوغ
لفصيل من الفصائل أن حياول التغ ّل َ
حمتجا بالتغ ّلب؛ فليست الفصائل بمنزلة
إللغائه وإخضاعه حلكمه
ًّ

احلاكم العام يف ذلك ،وليس هلا أحكامه.
أن ما يدّ عونه ِمن تغ ُّل ٍ
كام َّ
وظلم واعتدا ٌء عىل
بغي
ٌ
ب هو يف حقيقته ٌ
األنفس املعصومة ،واألموال املحرتمة؛ ويف احلديث القديس ّ
أن اهلل
لم عىل نفيس ،وجعلتُه بينكم
حر ُ
مت ال ّظ َ
تعاىل قال( :يا عبادي ّإن ّ
حمرم ًا ،فال تظاملوا) (.)2
َّ

الش والفتنة بني املسلمني واملجاهدين،
باب ّ
وهذا العدوان يفتح َ
والقتال إنّام ُشع ِمن َأ ِ
ُ
جل رفع الفتنة ،كام قال تعاىل :ﭽﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [البقرة:

ولـم دعا أحدُهم سعدَ بن أيب وقاص ريض اهلل عنه للقتال الدائر بني
ّ ،]193
املسلمني فأبى عليه ،فقال له ٌ
رجل « :أمل يقل اهلل ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

((( غياث األمم ص (.)326
((( أخرجه مسلم ( ،1994/4برقم .)2577
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ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ فقال سعدٌ  :قد قاتلنا حتى ال تكون
فتن ٌة ،وأنت وأصحا ُبك تريدون ْ
أن تقاتلوا حتى تكون فتن ٌة»(.)1

َ
العدوان بمثله ،كام قال
ُدي عليه أن ير ّد
خامسا :أباح
الرشع ملن اعت َ
ُ
ً

تعاىل :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯴﯵ ﯶ
ﯷﭼ [الشورى ،]42 :وقال :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [البقرة.]190 :

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال( :جاء ٌ
رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل

إن جاء ٌ
رجل يريد َ
أرأيت ْ
أخذ مايل؟
عليه وسلم ،فقال :يا رسول اهلل،
َ
أرأيت إن
أرأيت إن قاتلني؟ قال :قاتله ،قال:
قال :فال تعطه مالك ،قال:
َ
َ

قتلني؟ قال :فأنت شهيد ،قال :أرأيت إن قتلتُه؟ قال :هو يف النار)(.)2
ِ
فالقتال دفا ًعا عن الن ِ
ُ
واملال جها ٌد يف سبيل اهلل ،وليس هو ِمن قتال
ّفس

الفتنة الذي يكون بني طائفتني ِمن املسلمني كلتامها عىل باطل ،أو يلتبس
فيه أمرمها ،فال يعلم الـم ّ ِ
ملغانم دنيوية،
الـمبطل ،أو يتقاتالن
ُ
َ
حق من ُ
ُ
ُ
فالدخول يف هذا القتال منهي عنه ،وقد ُأمرنا باعتزاله وعدم املشاركة فيه
بأي حال من األحوال ،وهو املقصود بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ِّ

((( أخرجه مسلم ( ،96/1برقم .)96
((( أخرجه مسلم ( ،124/1برقم .)140
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ِ
ُ
ُ
واملقتول يف النّار)(.)1
فالقاتل
املسلامن بسيفيهام
(إذا التقى

قال اجلصاص يف «أحكام القرآن» تعلي ًقا عىل هذا احلديث« :فإنّام أراد
ٍ
بذلك إذا قصد ُّ
أصحاب
ظلم عىل نحو ما يفعله
ُ
كل واحد منهام صاح َبه ً
العصبية والفتنة»(.)2

أ ّما ُ
ظلمهم وبغيهم وعدواهنم وصياهلم عىل النفس
قتال َمن ظهر ُ

لكف رشهم ودفع أذاهم.
واملال ،فهو قتال مرشوع؛ ِّ
ٍ
الواجب يف ِّ
اختالف يكون بني فريقني ِمن
كل
قال ال ّطربي« :لو كان
ُ
حق ،وال ُأبطل ٌ
باطل « نقله عنه
املسلمني
اهلرب منه ولزوم املنازل َلا ُأقيم ٌّ
ُ

القرطبي يف تفسريه(.)3

الواجب عىل بقية الفصائل وأهل العلم والوجهاء أن يسعوا
سادسا:
ُ
ً

يف نزع فتيل اخلالف عند وقوعه قدر اإلمكان والسعي يف إصالح ذات
ُ
العمل عىل محل الطرفني عىل التحاكم للمحاكم أو جلان
البني ،ويتأكدُ
الصلح واخلضوع حلكمها ،وال جيوز ملن علم َ
حال هذا الفصيل وفسا َده

اإلنكار بحسب
السكوت عن منكره والبقاء عىل احلياد ،بل جيب عليه
ُ
ُ

االستطاعة ،والشهادة باحلق متى ُطلب منه ذلك.

((( أخرجه البخاري ( ،15/1برقم  ،)31ومسلم ( ،2214/4برقم .)2888
((( أحكام القرآن للجصاص (.)47/4
((( تفسري القرطيب (.)317/16
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قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :انرص أخاك ظا ًملا أو مظلوم ًا،

فقال ٌ
أفرأيت إذا كان ظا ًملا
أنرصه إذا كان مظلوم ًا،
َ
رجل :يا رسول اهللُ ،
كيف أنرصه؟ قال :حتجزه أو متنعه ِمن الظل ِمّ ،
َرصه)(.)1
فإن ذلك ن ُ
وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل
(لـم وقعت بنو إرسائيل يف املعايص فنهتْهم علامؤهم
اهلل عليه وسلمّ :

وشاربوهم ،فرضب اهلل
فلم ينتهوا ،فجا َلسوهم يف جمالسهم وواكَلوهم
َ
قلوب ِ
ٍ
بعض ولعنهم ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
بعضهم عىل
َ

ُ
رسول اهلل صىل اهلل
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ قال :فجلس

طروهم()2
عليه وسلم ،وكان متك ًئا فقال :ال والذي نفيس بيده حتى تأ ُ

احلق أطر ًا)(.)3
عىل ّ

ينكف أذى املعتدي إال بقتاله ف ُيرشع قتا ُله ،قال تعاىل :ﭽﮙ
فإن مل
َّ

ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮡﮢﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ
ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﭼ [احلجرات.]10 ،9 :
((( أخرجه البخاري ( ،22/9برقم .)6952
((( أي تعطفوهم عليه .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)53/1
((( أخرجه الرتمذي ( ،102/5برقم .)3047
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البغي يف
قال ابن بطال يف «رشحه لصحيح البخاري»« :فأ ّما إذا ظهر
ُ

إحدى الطائفتني ،مل َّ
حيل ملسل ٍم أن يتخ ّلف عن قتال الباغية؛ لقوله تعاىل:
أمسك املسلمون عن ِ
َ
قتال
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ،ولو

ِ
أهل البغي َلب َطلت فريض ُة اهلل تعاىل»(.)1

كام أنَّه ال جيوز ملن علم َ
حال فصيله ،وما هو عليه ِمن الظلم والبغي

والعدوان ،وسفك الدّ ماء ،وكسب املال احلرام أن يبقى مع فصيله،
ويقاتل يف صفوفه ،ويعيش ِمن أمواله التي اكتسبها ِمن طريق حرام ،بل
ٍ
فصيل ليس لديه هذا البغي والعدوان.
عليه مفارقتُه ،واالنتقال إىل

الواجب عىل َمن ُدعي إىل التّحاكم لرشع اهلل أن يقبل به
ساب ًعا:
ُ

ّهم بالفساد،
وخيضع للحكم ولو مل يوافق هواه ورأ َيه ،وإن كان
خصمه مت ً
ُ
أو الر ّدة ،ونحو ذلك؛ ّ
فإن ال َقبول بحكم اهلل تعاىل ِمن عالمات اإليامن،
كام ّ
رفضه ِمن عالمات النفاق ،قال تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
أن َ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ [النور.]52-48 :

كام َّ
أن يف رفض التحاكم للرشع أو التحايل عليه مشاهب ًة لليهود

((( شرح صحيح البخاري البن بطال (.)31/10
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الذين يفرون ِمن حكم اهلل بأدنى احليل ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤﭼ [آل عمران ،]23 :وقال صىل اهلل عليه وسلم( :قاتل اهلل
حرم عليهم ّ
ثم باعوها وأكلوا
الشحو َم َ
مجلوها(ّ ،)1
لـم ّ
اليهود ،إن اهلل ّ

أثامنا)(.)2
َ
ِ
ومن تعطيل حكم الرشع وعدم القبول بالتّحاكم إليه :إيوا ُء املعتدين
من الفصائل األخرى ،ومنحهم األمان ،ومنع إقامة حكم اهلل فيهم ،وقد

قال صىل اهلل عليه وسلم( :لعن اهللُ َمن آوى حمدث ًا) ( .)3قال ابن األثري
وأجاره
يف «النهاية يف غريب احلديث واألثر» َ « :من نرص جان ًيا أو آوا ُه
َ
َ
وحال بينه وبني ْ
يقتص منه ...ويكون معنى اإليواء فيه:
أن
ِمن َخ ْصمه،
ّ
حكم اهلل يش ٌء مهام كانت الذرائع
الرضا والصرب عليه»( ،)4فال يمنع
َ
واألسباب.

ٍ
ٍ
واستيالء
سفك للدّ ماء
ثامنًا :ما ترتب عىل هذه االعتداءات ِمن

عىل األموال :فيجب أداؤه والتّح ّلل منه ،فام كان فيه د ٌم فيكون وفاؤه
استخرجت ُدهنَه .ينظر :النهاية يف غريب احلديث
الشحم وأمجلته :إذا أذبتَه و
مجلت
َ
((( ُ
َ
واألثر (.)298/1
((( أخرجه أمحد ( ،575/11برقم .)6997
((( أخرجه مسلم ( ،1567/3برقم .)1978
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)351/1
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ِ
بالقصاص ممن اشرتك يف قتله عمد ًا ،قال تعاىل:ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [البقرة ،]179 :فإن عفا أولياء الدم

بعضهم ففيه الدِّ ية ،قال تعاىل :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
أو ُ

ﮡ ﮢﮣ ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱﭼ [البقرة.]178 :

فإن مل ُيعرف القاتل بعينه ففيه الدية عىل الفصيل املعتدي :فعن ابن

ع ّب ٍ
اس ريض اهلل عنه رفعه إىل النّبي صىل اهلل عليه وس ّلم قالَ ( :من َقتل
ٍ
ٍ
ٍ
عصا فعليه َع ْق ُل اخلطأ ،و َمن َقتل
عصبية
يف ِع ّمية أو
بحجر أو سوط أو ً
قو ٌد ،و َمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والن ِ
ّاس
عمدً ا فهو َ
رصف وال ٌ
عدل) (.)1
أمجعني ،ال ُيقبل منه
ٌ

قال ابن األثري يف «النهاية يف غريب احلديث»« :واملعنى ْ
أن يوجدَ

بينهم ٌ
حكم قتيل اخلطأ جتب
كمه
يتبي قات ُلهُ ،
ُ
فح ُ
أمره وال ّ
قتيل َيعمى ُ
فيه الدِّ ية»(.)2

فالواجب ر ُّدها إىل
ات واألموال واألسلحة املغصوبة:
املقر ُ
ُ
أ ّما ّ
أصحاهبا؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم( :عىل ِ
اليد ما أخذت حتى
((( أخرجه أبو داود ( ،196/4برقم  ،)4591والنسائي ( ،39/8برقم  ،)4789وابن
ماجه ( ،880/2برقم .)2635
((( النهاية يف غريب احلديث (.)305/3
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يأخذ أحدُ كم َعصا أخيه ِ
تؤ ِّد َيه)( ،)1وقوله( :ال ُ
الع ًبا أو َجا ًداَ ،فمن

َ
ليدها إليه)(.)2
أخذ عصا أخيه َف َ ُ

فإن كانت باقي ًة عىل حاهلا :فري ُّدها بعينها؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم:
أحق به)(.)3
عني مالِه فهو ُّ
( َمن وجد َ
وقت ِ
تلفها ،جاء يف املوسوعة الفقهية« :فإن
وإن تلفت ُ
فت ُّد قيمتُها َ

فاتْ ،
الغاصب إىل
كأن هلك أو ُفقد أو هربَ :ر َّد
كان
املغصوب قد َ
ُ
ُ
ِ
املغصوب منه ِمث َله إن كان له ِم ٌثل ،بأن كان مكي ً
ال أو موزونًا أو معدو ًدا
ِمن الطعام والدنانري والدراهم وغري ذلك ،أو قيمتَه إن مل يكن له ِم ٌثل»(.)4
الزمن وتغريت األحوال ّ
فإن هذه احلقوق ال تسقط ،وتبقى
ومهام طال ّ

صاحب احلق ،فاملحاربون()5
يف ذمة املعتدي حتى يؤ ّدهيا أو يعفو عنها
ُ

ّ

ِ
ُ
حقوق
حقوق اهلل تعاىل دون
إذا تابوا قبل القدرة عليهم تسقط عنهم
اآلدميني ِمن الدّ ماء وما غصبوه ِمن أموال.
قال اب ُن قدامة يف «املغني»« :فإن تابوا ِمن قبل أن ُيقدر عليهم

((( أخرجه الرتمذي ( ،557/2برقم  ،)1266وابن ماجه ( ،802 /2برقم .)2400
((( أخرجه الرتمذي ( ،32/4برقم .)2160
((( أخرجه أبو داود ( ،289/3برقم  ،)3531والطرباين يف املعجم الكبري (،207 /7
ظ له.
برقم  ،)6860واللف ُ
((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)236/31
((( يعين قطاع الطريق.
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سقطت عنهم حدو ُد اهلل ،و ُأخذوا بحقوق اآلدميني ِمن األنفس واجلراح
واألموال إال ْ
أن ُيعفى هلم عنها ،ال نعلم يف هذا خال ًفا بني أهل العلم

والصلب والقطع والنّفي ،ويبقى
 ...فعىل هذا يسقط عنهم حتت ُّم القتل
َّ
عليهم ِ
صاص يف النّفس واجلراح وغرامة املال والدِّ ية ملا ال قصاص
الق
ُ
فيه»(.)1

سوغوا
وختاما :ليعلم أولئك الذين يعتدون عىل اآلخرين -مهام ّ
ً
وبرروا -أهنم ظاملون معتدونّ ،
لع عىل ما يف
وأن اهلل م ّط ٌ
ألنفسهم ّ
ظلمهم واغرتوا بقوهتم ّ
فإن سنة اهلل يف الظاملني
قلوهبم ،وأنه مهام طال ُ
ال تتغري وال تتبدّ ل مهام رفعوا ِمن شعارات ،وزينوا خطاباهتم بالنّصوص

واآلياتّ ،
وأن عاقبة أمرهم ومرشوعهم اخلرسان؛ فـ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭼ [يونس.]81 :
واحلمد هلل رب العاملني.

((( املغين (.)151/9
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الفتوى (:)82

أحكام املفاوضات مع األعداء
السؤال:

وضوابطها؟(.)1

ُ
الفصائل املجاهد ُة وغريها ِمن املكونات السياسية
تُدعى
ٍ
مفاوضات دولية بقصد الوصول إىل ٍّ
حل ملا حيدث
الثورية لعقد
حكم هذه
يف سورية ،فام حكم االستجابة هلذه الدعوات؟ وما
ُ

علم أنه ُيطرح فيها ما خيالف الرشع ،وقد
املفاوضات يف الرشع ً
بعض َمن يشارك يف قتل الشعب؟ وهل جيوز
يكون ِمن رعاهتا ُ
ُ
التنازل عن بعض الواجبات واحلقوق؟
للمفاوضني

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  23مجادى اآلخر 1438هـ ،املوافق 2017/3/ 22م.
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والسالم عىل نبينا حممد
رب العاملني،
ّ
اجلواب :احلمدُ هلل ّ
والصالة ّ

وعىل آله وصحبه وسلم ،وبعد:

ّ
احلكم عليها بنا ًء عىل طبيعتها
فإن املفاوضات مع األعداء خيتلف
ُ
وأسباهبا وما ينتج عنها ِمن مصالح ومفاسد ،وبيان ذلك فيام ييل:
للو ُصول
الرأي وتقلي ُبه بني طرفني ُ
أوالًُ :يقصد باملفاوضات :مبادل ُة ّ
إىل تَسو َي ٍة وات ٍ
ّفاق عىل ٍ
أمر ما.
ْ
ُ
واألصل َّ
أن ال ّلقاء باألعداء والكفار واجللوس معهم للحوار

جائز ال حرج فيه ،وقد تفاوض النبي صىل اهلل عليه وسلم
ملفاوضتهم ٌ
مع كفار قريش إ َّبان صلح احلديبية ومل تزل الرسل واملراسالت بينهم
للتفاوض عىل الصلح ،وأرسل إليهم عثامن بن عفان ريض اهلل عنه

ليفاوضهم ،وتفاوض صىل اهلل عليه وسلم قبل ذلك مع رؤساء غطفان
َ
يف وقت حصار األحزاب للمدينة.

وإذا جاز عقدُ املعاهدات واملصاحلات مع األعداء كام د ّلت عليه

اآليات واألحاديث جاز ما يكون وسيل ًة وطري ًقا لتحصيلها والوصول
إليها ِمن املفاوضات واجللوس مع الكفار ،وإرسال املندوبني إليهم
للتفاهم فيام يتع ّلق هبا ِمن رشوط وآليات وغريها؛ ّ
ألن املعاهدات
ال حتصل بدون هذه املفاوضات واملحادثات.

وقد سبق ُ
بيان أحكام عقد اهلدن واملصاحلات يف فتوى :حكم عقد
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اهلُدن واملصاحلات مع النّظام السوري(.)1

(واملعيار الضابط) حلكم املفاوضات هو «حتقيق املصلحة ودرء

ٍ
املفسدة»ُّ ،
حتقيق املصلحة فهو جائز ومرشوع،
تفاوض ينشأ عنه
فكل
ُ
ٍ
ُّ
تفاوض ال حي ّقق املصلح َة فهو مرفوض ومردود.
وكل
وهذه املصلح ُة ختتلف ِمن ٍ
وقت إىل آخر ،ومكان إىل مكان بحسب
ٍ
ٍ
ً
ً
وقت آخر
مقبول يف
وقت قد ال يكون
مقبول يف
الظروف ،فام كان

الضعف خيتلف عام يمكن َقبو ُله يف حال
وبالعكس ،وما ُيقبل يف حال ّ
القوة واشتداد البأس ،وذلك تب ًعا للمصلحة.

وعز ومتكني ،فال جيوز هلم التنازل
قوة ٍّ
ثان ًيا :إذا كان املسلمون يف َّ
ّ
ويدل عىل ذلك
يف املفاوضات عن يشء ِمن احلقوق أو الواجبات،

قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ [حممد.]35 :

الش ِ
ط يف اآلية َّ
أن
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»« :ومعنى َّ

َّ
بالص ِ
األحظ لإلسالم املصاحل ُة .أ ّما إذا كان
لح مق ّيدٌ بام إذا كان
األمر ُّ
َ
ِ
ِ
املصاحلة فال»(.)2
الكفر ،ومل تظهر املصلح ُة يف
ظاهرا عىل
اإلسال ُم
ً
وقال أبو بكر بن العريب يف «أحكام القرآن»« :فإذا كان املسلمون عىل

((( فتوى رقم ،)67(:يف اجلزء.)2( :
((( فتح الباري (.)276/6
28

الجـزء الثالث

ِعزة ،ويف قوة ومنعة ،ومقانب( )1عديدةِ ،
وعدَّ ة شديدة :فال صلح»(.)2
َ
ٍ
ٍ
للشع يف هذه احلال فهو ٌ
غري الزم للمسلمني؛
رشط
وأي
خمالف ّ
ُّ
باطل ُ

ملا ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قالَ ( :من اشرتط رش ًطا ليس يف
ٍ
كتاب اهلل فهو ٌ
ُ
أحق وأوثق)(.)3
رشط،
باطل وإن اشرتط مائ َة
رشط اهلل ُّ
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»« :املرا ُد بام ليس يف كتاب اهللِ:

أن َّ
كتاب اهلل  ...قال ابن خزيمة ... :ال ّ
كل َمن رشط رش ًطا مل
ما خالف
َ

الكتاب يبطل»(.)4
ينطق به
ُ

ُ
احلديث الرشيف
وقال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :وهذا
املستفيض الذي اتّفق العلامء عىل تل ّقيه بال َق ِ
بول اتّفقوا عىل أنّه عام يف
ُ

الشوط يف مجيع العقود»(.)5
ّ

ُ
«والرشوط يف عقد اهلدنة تنقسم قسمني:
وقال اب ُن قدامة يف «املغني»:

صحيحُ ،
مثل أن يشرتط عليهم ماالً ،أو معون َة املسلمني عند حاجتهم
ٌ
ِ
ِ
رشط فاسدٌ ُ ،
ٌ
مهوره ّن،
النساء ،أو
مثل أن يشرتط ر َّد
إليهم ..الثاين:
مجع ِم ْقنَ ٍ
ب ابلكسر ،وهو مجاعةُ اخليل والفرسان .ينظر :النهاية يف غريب
(((
املقانب ُ
ُ
احلديث واألثر (.)111/4
((( أحكام القرآن البن العريب (.)427/2
((( أخرجه البخاري ( ،71/3برقم  ، )2155ومسلم ( ،1141/2برقم .)1504
((( فتح الباري (.)188/5
((( جمموع الفتاوى (.)28/31
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ِ
سالحهم ،أو إعطا َءهم شي ًئا ِمن سالحنا ،أو ِمن آالت احلرب،
أو  ر َّد
أو يشرتط هلم ً
نقضها متى شاءوا
مال يف موض ٍع ال جيوز بذ ُله ،أو يشرتط َ

ٌ
رشوط فاسدةٌ ،ال جيوز الوفاء هبا»(.)1
 ،..فهذه ك ُّلها

التنازل عن ٍ
ُ
يشء ِمن املصالح،
وعليه :فليس للمفاوضني يف هذه احلال
ٍ
الواقعة مع قدرهتم عىل حتقيق ما هو أفضل
أو يقبلوا بيشء ِمن املفاسد
ِمنه؛ ّ
تفويضهم باملحادثات إنّام كان لرعاية املصالح وتكثريها ،ودرء
ألن
َ
ٍ
مصلحة إال وقد
قدر الوسع والطاقة ،فال يتنازلون عن
املفاسد وتقليلها َ
ٍ
بمفسدة إال وقد دفعوا عن الشعب
ح ّققوا ما هو أفضل منها ،وال يقبلون

رش منها.
ما هو ٌّ

وعجز ِ
ٍ
ٍ
وق ّل ٍةّ ،
التفاوض يف
فإن
ضعف
ثال ًثا :أ ّما إذا كان املسلمون يف
َ
هذه احلال يكون وفق «فقه ا ُمل ْمكن»ُّ ،
فكل ما أمكنهم حتقي ُقه ِمن األحكام
واملصالح الرشعية ودرؤه ِمن املفاسد وجب عليهم أن حيافظوا عليه،

عجزوا عنه كانوا معذورين يف العجز عنه ،وما تعارض ِمن املصالح
وما َ
فوت ما هو دونَه ،وما تعارض ِمن املفاسد دفعوا
قدّ موا
أعظمه ،وإن ّ
َ
أخف منه.
أعظمه ،وإن ارتكبوا ما هو
ُّ
َ

قالتعاىل:ﭽﮧﮨﮩﮪﭼ [التغابن،]16:وقالسبحانه:ﭽﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﭼ [البقرة.]286 :

((( املغين (.)300/9
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ومما يمكن أن ُيستدل به عىل ذلك ما وقع يف صلح احلديبية؛ فقد قبل

الرسول صىل اهلل عليه وسلم أال ُيكتَب «بسم اهلل الرمحن الرحيم» ،وأال
ُ
اقرتاح سهيل بن عمرو  -مم ّث ِل املرشكني: -
رسول اهلل ،بل إنه قبِ َل
ُيذكر أنه
َ
أن « ال يأتيك منا ٌ
رجل ،وإن كان عىل دينِك ،إال رددتَه إلينا»(.)1
وقد أراد صىل اهلل عليه وسلم أن يصالح غطفان عىل الرجوع عن

َ
مقابل بعض ثامر املدينة كام يف مصنف
املدينة أثناء غزوة األحزاب

ابن أيب شيبة( )2وغريه.

قال اب ُن العريب يف «أحكام القرآن»« :وإن كان للمسلمني مصلحة

رض يندفع بسببه :فال بأس أن يبتدئ
يف ّ
الصلح؛ النتفا ٍع ُيلب به ،أو ٍّ
املسلمون به إذا احتاجوا إليه ،وأن جييبوا إذا ُدعوا إليه»(.)3
ُ
باألخف منها،
األخذ
الرتجيح بني عدّ ِة مفاسد :فيجوز
بل قد يكون
ِّ
ُ
ِ
للمفسدة األعظم.
وإن احتوى عىل خمالفة رشعية؛ دف ًعا
العز بن عبد السالم يف «قواعد األحكام يف مصالح األنام»« :إذا
قال ُّ

وإن ّ
اجتمعت املفاسدُ املحض ُة فإن أمكن درؤها درأناْ ،
تعذر در ُء اجلميع

((( أخرجه البخاري ( ،193/3برقم .)2731
((( مصنف ابن أيب شيبة ( ،378/7برقم .)36816
((( أحكام القرآن البن العريب (.)427/2
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درأنا األفسدَ فاألفسد ،واألرذل فاألرذل»(.)1
ِ
املعصية ال لكوهنا معصي ًة ،بل لكوهنا وسيل ًة
وقال« :جيوز اإلعان ُة عىل

ِ
باإلعانة مصلح ٌة تربو
الراجحة ،وكذلك إذا حصل
إىل حتصيل املصلحة ّ
ِ
مصلحة تفويت املفسدة...
عىل
ِ
ِ
ورات ،ومسيس احلاجات ،وقد
الض
ومبنى هذه
املسائل ك ِّلها عىل ّ

جيوز يف حال االضطرار ما ال جيوز يف حال االختيار»(.)2

وقال ابن رجب يف «القواعد»« :إذا اجتمع للمضطر حمر ِ
مانٌّ ،
كل
ِّ َّ
الض ِ
تقديم أخ ِّفهام مفسدةً ،وأق ِّلهام
ورة ،وجب
منهام ال ي ُباح بدون ّ
ُ

رضر ًا»(.)3

وقد أشار اب ُن تيمية إىل خطأ القول بتجنّب التّنازل عن بعض احلقوق

حلفظ بقيتها ،فقال يف «جمموع الفتاوى»..« :والذي ينهى عن ذلك لئال

ظلم ٌ
لم والفسا ُد عليهم ،فهم
الناس منه ت
قليل لو قبل
َ
ُ
َضاعف ال ُّظ ُ
يقع ٌ
ٍ
اع الطريق ،فإن مل ُيرضوهم
بمنزلة َمن كانوا يف
طريق وخرج عليهم ق ّط ُ

فمن قال لتلك القافلة :ال ُّ
حيل لكم
ببعض املال أخذوا أمواهلم وقتلوهمَ ،
ْ
أن تُعطوا هلؤالء شي ًئا ِمن األموال التي معكم للنّاس ،فإنه يقصد هبذا
((( قواعد األحكام يف مصاحل األانم (.)93/1
((( املصدر السابق (.)87/1
((( القواعد البن رجب ص (.)246
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َ
حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه ،ولكن لو عملوا بام قال هلم ذهب
وسلبوا مع ذلك ،فهذا مما ال يشري به ٌ
ُ
فضل ْ
عاقلً ،
أن
القليل
والكثريُ ،
ُ

الر َ
ائع؛ َّ
سل لتحصيل املصالح وتكميلها،
تأيت به ّ
الش ُ
فإن اهلل تعاىل بعث ُّ
وتعطيل املفاسد وتقليلها بحسب اإلمكان»(.)1

ولذلك ذكر ُ
أهل العلم ّ
الشوط
أن املسلمني إذا اض ُط ّروا إىل بعض ّ
الفاسدة جاز هلم القبول هبا دفعا ملا هو أعظم منها ِمن املفاسدِ ،
ومن ذلك
ً
ُ
إذا رشط األعدا ُء عىل املسلمني أن يدفعوا إليهم أمواالً ،ومعلو ٌم أهنم قد

يتقوون هبا عىل حرب املسلمني.
ّ

قال اإلمام الشافعي يف «األم»« :فال بأس أن ُيعطوا يف تلك احلال
ِ
وخوف هالكهم بالقتال -شي ًئا ِمن أمواهلم
-أي ضعف املسلمني،

الضورات ،جيوز فيها
عىل أن يتخ ّلصوا ِمن املرشكني؛ ألنه ِمن معاين ّ
ما ال جيوز يف غريها»(.)2

ِ
بعض املال عىل سبيل
وجاء يف «رشح السري الكبري»« :وال بأس بدفع

ذهاب ّ
قو ٌة
الدّ فع عن البعض إذا خاف
الكل ،فأ ّما إذا كان باملسلمني ّ
َ
الصفة»(.)3
عليهم فإنه ال جيوز املوادع ُة هبذه ّ
((( جمموع الفتاوى (.)358/30
((( األم للشافعي (.)199/4
((( شرح السري الكبري ص (.)1692
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وهذا التنازل ال يعد خمال ًفا ملا ذكره الفقها ُء ِمن رشوط املصاحلات
ٍ
ٍ
ألن هذه ُ
واملفاوضات واملعاهدات؛ ّ
ورضورة.
رخصة
حال
قال ابن القيم رمحه اللَّ يف «إعالم املوقعني»« :كالم األئمة وفتاوهيم يف

الضورة
والس َعة ،ال يف حال ّ
االشرتاط والوجوب إنّام هو يف حال القدرة َّ
الشارع ،وال َ
نص ّ
قول األئمة ،وغاي ُة املفتي
والعجز ،فاإلفتا ُء هبا ال ينايف َّ
ِ
ومطلق كال ِم
بقواعد رشيعتِه وأصوهلا،
مطلق كالم الشارع
هبا أنه يق ّيد
َ
َ
ِ
الشع وقواعده،
بقواعدهم وأصوهلم ،فاملفتي هبا
األئمة
ٌ
موافق ألصول ّ
ولقواعد األئمة»(.)1
الضوابط التي تنبغي مراعاهتا يف إجراء املحادثات
راب ًعاِ :من ّ

واملفاوضات مع األعداء لضبط تقدير املصالح واملفاسد واالتفاقيات

األمور التالية:

ْ -1
خبري بواقع
يضم الوفدُ َمن يوثق برأيه ومشورته ،ممّن هو
أن
َّ
ٌ

عارف بأساليب التّفاوض ،وطرق الوصول
الثورة ،واخليارات املتاحة،
ٌ

متصف بالنّباهة ورسعة البدهية ،وعمق الفهم
إىل املقصود ،واإلقناع به،
ٌ
ألغراض العدو ومناوراتهْ ،
وأن يبذل اجلهدَ يف االتصال واجللوس
مع ممثيل رشائح ّ
الشعب السوري ِمن املجاهدين والعلامء وغريهم قبل

مبارشة املفاوضات ملناقشة ِ
ِ
حتقيق مصالح ّ
السوري ،ودرء
طرق
الشعب ّ
((( إعالم املوقعني (.)30/3
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املفاسد عنه ،وحدود ما يمكن التنازل عنه ،واملقابل الذي سيحصل عليه

ّ
والضامنات الالزمة وغري ذلك.
الشعبّ ،
ِ
مفو ًضا ِمن ممثيل ّ
املؤسسات
 -2أن يكون الوفدُ َّ
السوري من ّ
الشعب ّ
الشعية والفصائل املجاهدة واجلهات املؤثرة ِمن اهليئات والفعاليات
ّ

الشعبية؛ ّ
التفاوض ِمن الشؤون العامة التي تتع ّلق بواقع ّ
ّ
الشعب
ألن
َ
ٍ
تفويض كان مفتئتًا
السوريني ِمن غري
ومستقبله ،فإنه إذا فاوض عن ّ
ٍ
لصالحيات ليست له.
عليهم ،مدّ ع ًيا
ٍ
مشورة مجاعية فيام َي ِ
عرض له ِمن
صادرا عن
قراره
ً
 -3أن يكون ُ
الش ِ
َ
يتفرد به دون سائر الناس؛ ّ
ألن هذا يتع ّلق بعموم ّ
عب،
مسائل ،فال ّ
ِ
بعض أفراده.
ال

حممدً ا صىل اهلل عليه وسلم املؤ َّيد بالوحي
وإذا كان اهللُ أمر نب َّيه ّ

بمشاورة أصحابه فقال :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [آل عمران،]159 :
فغريه ِمن باب أوىلّ ،
فإن مالقحة العقولْ ،
أثر
وأخ َذ آراء الرجال ،هلا ٌ
ُ
ِ
أصح اآلراء ،وأنسب االختيارات بإذن اهلل عز
حممو ٌد يف الوصول إىل
ّ
جل ،ولذا كان مما أثنى اهلل به عىل املسلمني أن قال :ﭽ ﮞ ﮟ

ﮠ ﭼ [الشورى.]38 :

فال بدّ ِمن مشاورة ِ
أهل ِّ
احلل والعقد والرأي والفكر والعلم.
 -4االنطالق يف املفاوضات ِمن الثوابت الثورية املتّفق عليها ِمن
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عموم الشعب واملؤسسات الثورية ،وعدم التّفريط فيها ،كاملبادئ
السوري.
اخلمسة التي رعاها املجلس اإلسالمي ّ
ِ
أكثر مما يرضون به
 -5من قواعد املفاوضات أن يطلب املسلمون َ

ليحصلوا عىل ما يريدون.

قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين يف كتابه «السري الكبري»« :وينبغي
للكاتب أن يكتب ابتدا ًء عىل أشدّ ما يكون ِمن األشياء ،يعني عىل أحوط
فإن كره املسلمون ِمن ذلك شيئا أ ْل َقوه ِمن الكتاب؛ ّ
الوجوهْ ،
ألن إلقا َء
ِ
ولعل َ
زيادة ما يريدون زيادتَهّ ،
ُ
أهل
أهون عليهم ِمن
ما يريدون إلقاءه
احلرب ال يقبلون إال األشدّ  ،فلهذا يكتب يف االبتداء هبذه الصفة ،فإن

اليسري منه ألقى املسلمون منه ما أح ّبوا»(.)1
قبلوا
َ

 -6االهتامم بصياغة نقاط االتفاقية وحتريرها حتى ال يكون فيها
ممسك ضدّ املسلمني يف خمالفة ما تضمنته الوثيقة ،أو تأويله عىل ٍ
وجه مل
َ

يقع االتفاق عليه.

جاء يف «رشح السري الكبري»..« :ثم املقصود به التوثق واالحتياط،
فينبغي أن يكتب عىل أحوط الوجوه ،ويتحرز فيه ِمن طعن ِّ
كل

طاعن.)2( »..

((( شرح السري الكبري ص (.)1798
((( شرح السري الكبري ص (.)1781
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خامساً :يتحتّم عىل املشاركني يف املفاوضات أن يأخذوا ِح ْذ َرهم
ً
ِمن مكايد العدوِ ،
املرجوة
ومن املزالق التي تؤ ّدي إىل ضياع املصالح
ّ
ِمن املحادثات ،وأن يعملوا عىل اعتبار ال ّظروف املواتية لتحقيق اهلدف
املقصود ،ومما يدخل يف ذلك:

العدو املفاوضات لتمرير أهدافه يف خلط األوراق
 -1أن ال يستغل
ُّ

والتّالعب هبا ،وكسب الوقت ،وإطالة أمد املحنة والقضية بام يؤدي إىل
حصول امللل واليأس ِمن الوصول إىل ّ
الضغوط
احلل املنشود ممّا يزيد ّ
الشعبية واخلارجية لقبول أي ّ
ّ
حل ،أو التّنازل عن املزيد ِمن احلقوق،
ويرتك ً
ّكهنات وإساءة ال ّظنون وبروز اخلالف بني املفاوضني
جمال للت ّ
وخمتلف طبقات ّ
الشعب ،أو بني املفاوضني أنفسهم.

أو أن يكون االستمرار يف املفاوضات وال ّلقاءات ألجل التنازل عام
ٍ
ٍ
سابقة.
مفاوضات
اتُّفق عليه يف
بالضر عىل املجاهدين يف أرض املعركة،
 -2أن ال تعود
ُ
املفاوضات ّ

الفت يف عضدهم ،وال تكون املشاركة يف التّفاوض سب ًبا
أو تؤ ّدي إىل ّ
لتفرق الكلمة ،ووقوع اخلالف واالنقسامً ،
فضل عن أن تتس ّبب يف تبادل
ّ
االهتامات بالتّخوين والعاملة وغري ذلك ،وال بدّ ِمن الوعي ّ
بأن تقدير
قدرا ِمن االجتهاد،
املصلحة يف املشاركة يف املفاوضات وإدارهتا حيتمل ً
واختالف وجهات النّظر ،فال جيوز أن تكون ِ
موجب ًة للتّنازع املذموم.
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قدر املستطاع ،وإذا
 -3املطالبة بوسطاء يتمتعون بالنّزاهة واحلياد َ

كان رعا ُة التّفاوض ال يتمتّعون بتلك النّزاهة أو ُعرفوا بعداوهتم ّ
للشعب
فال بدّ ِمن مشاركة ٍ
عدد ِمن الدّ ول الدّ اعمة ّ
السوري وقضيته
للشعب ّ
ٍ
بشكل مقبول.
ليتح ّقق يش ٌء ِمن التّوازن املهم لسري عملية التفاوض
ووجو ُد بعض الدول أو اجلهات املعادية للشعب السوري املتآمرة

الضامن
عليه ،أو املشاركة يف قتله يف املفاوضات ،أو قيامهم بدور ّ
الذهاب للمفاوضات؛ ّ
لتحقيق االتفاق ال يمنع ِمن جواز ّ
ألن التّفاوض

إنام يكون مع األعداء عىل اختالف صورهم.
ِ -4من املهم أن يرافق املفاوضات ِمن اإلجراءات ما ّ
يدل عىل صدق
حلِ ،
النية يف التّفاوض والوصول إىل ّ
ُ
اإلطالق الفوري
ومن ذلك

ِ
والقصف اجلوي
ف عن قتل األبرياء،
للمعتقلني واألرسى ،والتّو ّق ُ
ِ
وهتجري أهايل املناطق املحارصة ،وغري ذلك ِمن
السكنية،
لألحياء ّ
امللحة.
املطالب ّ

 -5أن تكون املفاوضات جمدولة زمن ًيا ،حمدّ دة النقاط ،فال تُرتك
ِ
ِ
ثم
املهمة ،ومن ّ
مفتوح ًة من غري حتديد بام يؤدي إىل عدم تناول النّقاط ّ

فشل املحادثات.

للضغوط التي ُت َارس عىل أعضاء الوفد للتّنازل
 -6عدم اخلضوع ّ
حيق هلم رش ًعا التّنازل عنه ِمن حقوق الشعب ومبادئه ،واحلذر
عم ال ّ
ّ
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ِ
املهمت مقابل مصالح قليلة ال تستحق التّفاوض
من التنازل عن بعض ّ

أي عملية
ألجلها ،أو ألجل مصالح موهومة ،فالواجب قبل الدخول يف ّ
تفاوض ضبط مضامني التفاوض.

وختام ًا :فينبغي عىل الوفد أن ال ُيفاوض مفاوض َة املهزوم ّ
الذليل،

بل يفاوض مفاوضة العزيز املفتخر بثورته ومنجزاهتا ،كام ينبغي عىل
كافة املؤسسات الثورية مراقبة أعامل وفود التّفاوض ،والتواصل معها

بالنُّصح واملشورة ،واالحتساب بالنّصيحة يف حال حدوث أخطاء ،قال
ِ
تنه ُو ّن عن املنكر أو ليوشك َّن
صىل اهلل عليه وسلم:
(لتأمر ّن باملعروف ،و َل َ
ُ
اهللُ أن َ
ستجاب لكم)(.)1
يبعث عليكم عقا ًبا ِمنه ،ثم تَدْ عونَه فال ُي
ُ
نسأل اهللَ سبحانه وتعاىل أن ينرص شع َبنا يف جهاده العسكري وجهاده

ويرص صفو َفه ،وجيم َعه عىل
يوحد كلمتَه،
ّ
السيايس والتفاويض ،وأن ّ
والرشد.
اخلري واهلدى ّ

((( أخرجه الرتمذي ( ،38/4برقم  ،)2169وقال :هذا حديث حسن.
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د
م احتكا ِر
السلع التّجارية واملوا ّ
حك ُ
ِّ
السؤال:

التّموينية؟(.)1

ٍ ِ
َ
والسلع
بعض الفصائل
متنع ُ
دخول عدد من املواد الغذائية ِّ
التّموينية إال عن طريقها سواء ِمن معابر احلدود مع سورية،

َ
واملحررة ،وترفض
داخل املناطق املحارصة
أو املعابر واألنفاق
ّ
تعامل ٍ
َ
أحد َ
السلع ،وتقوم هي بتحديد سعر بيعها
آخر هبذه ِّ
وكيفية توزيعها فهل هذا ِمن االحتكار املحرم؟
الضابط ملسألة االحتكار واالستغالل يف املناطق
وما هو ّ

احتكارا واستغالالً؟
املامرسات
ُسمى تلك
ُ
ً
املحارصة؟ ومتى ت ّ

ومتى تكون جتار ًة ؟

السلع َة
ثم ُأغلق ال ّطريق ،فباع ّ
ّاجر ماد ًة ماّ ،
وهل إذا اشرتى الت ُ
ٍ
بسعر مرتفعٍ ،فهل هذا ِمن االحتكار املحرم؟

((( صدرت بتاريخ :األحد  26رجب 1438هـ ،املوافق 2017/4/23م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)95
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ِ
رسول اهلل ،أ ّما بعدُ :
والسال ُم عىل
اجلواب :احلمدُ هللّ ،
والصال ُة ّ
َّ
الشيعة ،وإذا ُأضيف إليه
فإن
السلع ِمن املحرمات يف ّ
احتكار ّ
َ
ُ
أعظم
استغالل القوة والنّفوذ يف التّحكم بأقوات النّاس وحاجاهتم كان
َ

ظلم،
يف التّحريم،
ُ
وارتكاب ذلك يف أوقات املجاعات واحلروب أشدُّ ً

وأعظم جر ًما ،وفيام ييل ُ
أهم أحكام االحتكار املتع ّلقة بالوضع
بيان ّ
السوري احلايل:
ّ

ِ
أوالً :االحتكار هو :حبس السلع ،واالمتناع عن ِ
وبذلا حتى
بيعها
ُ
ُ ّ
سعرها غال ًء فاحش ًا ،بسبب ق ّلتِها ،مع شدّ ة حاجة النّاس إليها.
يغلو ُ
وهو ِمن املحرمات التي ّ
حذرت الرشيع ُة منها ،فعن معمر بن عبد اهلل
حيتكر
ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :ال
ُ

إال خاطئ)(.)1

قال النّووي« :قال ُ
أهل ال ّلغة :اخلاطئ باهلمز :هو العايص اآلثم،

رصيح يف حتريم االحتكار»(.)2
وهذا احلديث
ٌ

معقل ِ
ِ
سمعت رسول اهلل صىل اهلل
بن يسار ريض اهلل عنه قال:
وعن
ُ
عليه وسلم يقول( :من دخل يف ٍ
يشء ِمن أسعار املسلمني ل ُيغل َيه عليهم،
َ
((( أخرجه مسلم ( ،1228/3برقم .)1605
((( شرح صحيح مسلم للنووي (.)43/11
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ِ
ّ
الشء:
ظم ّ
فإن ح ًقا عىل اهلل أن ُيقعده ب ُع ْظ ٍم من النّار يوم القيامة)( .)1و ُع ُ
ربه.
أك ُ

كبريا للنّفس بارتكاب املعايص ّ
كام َّ
والذنوب:
أن يف االحتكار ً
ظلم ً

ظلم لعا ّمة النّاس بالتّضييق عليهم يف أرزاقهم ،ورفع األسعار
 -فهو ٌ

السوق.
السلع يف ُّ
عليهم ،وتقليل ِّ

وظلم لبقية التّجار بمنعهم ِمن االجتار والتّنافس املباح.
ٌ
ِ
واستغالل النّفوذ إللزام النّاس بهِ ،
ُ
يضيف
املحتكر
ومنعهم ِمن منافسة
ُ

إثم ويع ُظ ُم جر ًما إذا وقع يف أوقات املجاعات
ظلم آخر ،ويزيد
االحتكار ً
ُ
ً
أسباب
ّاس فيها إىل املواساة واملساعدة؛ لفقدهم
َ
واحلروب التي حيتاج الن ُ
ِ
شخص
واحلصول عىل نفقاهتم ،وقد ذكر الفقها ُء أنَّه لو َحبس
عيشهم،
ٌ
ٍ
إنسان حتى مات ّ
يستحق به
فإن ذلك ِمن القتل العمد الذي
طعا ًما عن
ُّ
فاع ُله ِ
القصاص.
االحتكار يف ِّ
احتكاره بالنّاس ،قوتًا كان،
رض
ثان ًيا :جيري
ُ
ُ
كل ما َي ّ

سالحا ،وغري ذلك.
أو  لباس ًا ،أو متا ًعا ،أو
ً

خيتص
ّهي عن االحتكار إنّام كان ملكان اإلرضار بالعامة ،وهذا ال ّ
فالن ُ
بالقوت ،كام َّ
ّحذير ِمن االحتكار،
أن النّصوص ّ
الصحيحة قد أطلقت الت َ
ومل ختصص نوع املحتكر ،وما ورد يف ِ
بعضها ِمن ٍ
ذكر لل ّطعام وغريه فهو
َ
ّ

((( أخرجه أمحد ( ،425/33برقم .)20313
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ِمن باب التّمثيل ال التّقييد.

«وظاهر األحاديث ّ
قال ّ
االحتكار
أن
الشوكاين يف «نيل األوطار»:
َ
ُ
حمرم ِمن غري ٍ
ّرصيح
فرق بني قوت اآلدمي والدّ واب وبني غريه ،والت
ُ
ّ ٌ
الروايات املطلقة،
الروايات ال يصلح لتقييد بقية ّ
بلفظ ال ّطعام يف بعض ّ
بل هو ِمن التّنصيص عىل ٍ
فرد ِمن األفراد التي ُيطلق عليها املطلق»(.)1
ِ
إن َ
ثم َّ
نصوص االحتكار عىل إطالقها هو األليق بأحكام
محل
حاجات
واألنسب لتطبيقها يف هذه العصور التي تنوعت فيها
الشيعة،
ُ
ّ
ُ
أكثر ِمن اإلرضار
رض
االحتكار هبا َ
ُ
الناس ،وتعدّ دت ِّ
السلع التي قد َي ُّ
وأساليب يقع فيها
مستجدات
بال ّطعام ،كام أنه قد طرأ عىل االحتكار فيها
ٌ
ُ
السابقة.
للسلع بام مل يكن يف العصور ّ
الظلم واالستغالل ِّ
ِ
ثال ًثا :ذكر ُ
االحتكار ،وهي:
أهل العلم رشو ًطا لتحريم

ْ -1
ثم حبسه ليزيد
أن يكون اشرتاه زم َن الغالء وحاجة النّاس إليهّ ،

السلعة للنّاس،
الرخص ،وتو ّفر ّ
سعره زياد ًة فاحش ًة ،وأ ّما إن اشرتاه زم َن ّ
ُ

ٍ
بمحتكر .قال ابن رشد اجلد يف
ومل يض ّيق عىل النّاس برشائه ،فليس
اختالف يف أنّه ال جيوز احتكار ٍ
يشء ِمن الطعام
«البيان والتحصيل» «:ال
َ
ُ
ٍ
احتكاره بالنّاس ،و ُيغليه عليهم»(.)2
يرض
ُ
وال غريه يف وقت ّ
((( نيل األوطار (.)262/5
((( البيان والتحصيل (.)360/7
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ِ
ْ -2
والربح ،فإن ا ّدخره حلاجته وحاجة
أن يدّ خره
بغرض التّجارة ّ
ٍ
باحتكار؛
ثم بدا له أن يبي َعه عند غالء األسعار فليس
أهله ،وعيالهّ ،

الصحيحني عن عمر بن اخل ّطاب ريض اهلل عنه قال( :قسم
ملا ثبت يف ّ
َ
ُ
أموال بني النّضري ،فواهلل ،ما استأثر
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بينكم
ُ
رسول اهلل صىل
عليكم ،وال أخذها دونكم ،حتى بقي هذا املال ،فكان
اهلل عليه وسلم يأخذ منه نفق َة ٍ
سنة)( ،)1ولف ُظه عند الرتمذي( :وكان

ِ
ُ
ثم جيعل ما بقي يف
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعزل نفق َة أهله سن ًةّ ،
والسالح عُدّ ًة يف سبيل اهلل)(.)3
الكُراع(ّ )2

ْ -3
مرضا بالنّاس ،يض ّيق عليهم برشائه تلك
االحتكار
أن يكون
ُ
ًّ
السلعةْ ،
ّاس برشائه
لع كثريةً ،ومل ّ
يتضر الن ُ
والس ُ
فإن كان البلدُ كبري ًاّ ،
ّ

مل حيرم .

جاء يف «درر احلكام رشح غرر األحكام»« :قال يف اهلداية والكنز

يرض هبم بأن كانت البلد ُة
والكايفُ :يكره  -يعني االحتكار -إذا كان ّ
املرص كبري ًا؛ ألنّه حبس ِملكَه ِمن
يرض بأن كان
ُ
صغريةً ،بخالف ما إذا مل ّ
((( أخرجه البخاري ( ،79/4برقم  ،)3094ومسلم ( ،1377/3برقم .)1757
((( ال ُكراع :اسم جلميع اخليل .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ،)165/4املراد
أنه جيعلها يف اإلعداد للجهاد.
((( أخرجه الرتمذي ( ،268/3برقم .)1719
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ٍ
إرضار بغريه»(.)1
غري

منع بعض
ومما يلحق بصور االحتكار التي استجدّ ت يف الوقت احلايلُ :
َ
السلع أو توزيعها إال ِمن خالهلا أو ِمن خالل الت ّّجار
الفصائل
دخول ِّ
ٍ
الذين تتعامل معهم ،وكذا ُ
معي ِمن التّجار
السلعة بأيدي عدد ّ
جعل ِّ
ِ
السلعة ،فهذا حم ّق ٌق للمعنى الذي
دون غريهم،
ُ
ومنع غريهم من بيع هذه ِّ
ُح ِّرم له االحتكار ِمن اإلرضار بالنّاس وجتاراهتم وأعامهلم ومعاشهم،
السلع أو دخوهلا
وال فرق يف ذلك بني أن يكون عن طريق منع استرياد ّ

إىل سورية أو املناطق املحارصة إال عن طريقهم ،أو منع توزيعها إال عن
طريق أشخاص معيننيُّ ،
فكل ذلك ِمن االحتكار املمنوع رش ًعا.

قال اب ُن القيم يف «ال ّطرق احلكمية»« :ومن ذلك -أي ِمن أقبح الظلم-
ِ
ْ
ناس معروفون،
غريه من األصناف إال ٌ
أن ُيلزم ُ
الناس أال يبيع الطعا َم ،أو َ
غريهم
فال تُباع تلك السلعة إال هلم ،ثم يبيعوهنا هم بام يريدون ،فلو باع ُ
ذلك ُمنع وعوقب ،فهذا ِمن البغي يف األرض ،والفساد وال ّظلم الذي
ُيبس به َق ْط ُر السامء»(.)2
شخصا واحدً ا ،وباع
املحرم إذا كان املستور ُد
ً
وال يدخل يف االحتكار ّ
ٍ
زيادة عىل النّاس ،أو حت ّك ٍم يف احتياجاهتم،
لع بسعرها احلقيقي دون
الس َ
ِّ

((( درر احلكام شرح غرر األحكام (.)23/4
((( الطرق احلكمية (.)640/2
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ومل يمنع التجار اآلخرين من منافسته يف البيع.

ٍ
حماكم
هيئات أو
املحررة ِمن
َ
راب ًعا :جيب عىل َمن له سلط ٌة يف املناطق ّ
ٍ
ُ
األخذ عىل يد الفصائل أو التّجار
جمالس حمل ّي ٍة
رشعية ،وما يتبعها ِمن
َ

نذير شؤ ٍم عليهم أمجعني.
ال ّظلمة ،ويمنعوا
احتكارهم ،وإال كان ذلك َ
َ
ّاس إِذا َرأوا ال ّظامل َ فلم َي ْأ ُخذوا عىل
قال صىل اهلل عليه وسلم( :إِ ّن الن َ
يديه ْأو َش َك َأ ْن َي ُع َّم ُه ُم اللَُّ بِ ِع َق ٍ
اب ِمنْ ُه)(.)1
وقد ّقرر ُ
الض ُر عىل النّاس فللحاكم ْ
رب
أهل العلم أنَّه إذا خيف ّ
أن جي َ
َمن لدية طعا ٌم ال حيتاجه عىل بيع ما احتكره ،أو يأخذه منه ،ويعطيه مث َله،
أو قيمتَه.

قال اب ُن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :لويل األمر ْ
ّاس
أن ُيكره الن َ
ِ
بقيمة ِ
املثل عند رضورة النّاس إليه ،مثل َمن عنده
عىل بيع ما عندهم
ّاس يف خممصة ،فإنه ُي َب عىل بيعه للنّاس بقيمة
طعا ٌم ال حيتاج إليه ،والن ُ

املثل»(.)2

وقال احل ّطاب يف «مواهب اجلليل»« :أمجع العلام ُء عىل أنه لو كان عند

غريهُ ،أجرب عىل بيعه ،دف ًعا
إنسان طعام ،واضطر
ُ
الناس إليه ،ومل جيدوا َ
((( أخرجه الرتمذي ( ،467/4برقم  ،)2168وأبو داود ( ،122/4برقم ،)4338
وأمحد ( ،208/1برقم .)30
((( جمموع الفتاوى (.)75/28
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للضر عن الناس»( .)1ونُقل عن ابن رشد قوله« :إذا وقعت ّ
الشدةُُ :أمر
ّ
ُ
أهل ال ّطعام بإخراجه مطلق ًا ،كان ِمن زراعة ،أو جلب»(.)2
وجاء يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الرابعة عرشة

املنعقدة بالدوحة ( دولة قطر )  13 - 8ذو القعدة 1423هـ ،املوافق

 16 – 11كانون الثاين (يناير) 2003م فيام يتعلق بعقود اإلذعان:

«ما انطـوى عىل ظل ٍم بال ّطرف املذعنّ ،
غري عادل (أي
ألن ال ّثم َن فيه ُ

تعسفية ضار ًة به .فهذا جيب ّ
ٌ
تدخ ُل
فيه غب ٌن
تضمن رشو ًطا ّ
فاحش) أو ّ

الدولة يف شأنه ابتدا ًء (قبل طرحه للتّعامل به) وذلك بالتّسعري اجلربي

السلعة
لم ّ
والضر عن النّاس املضطرين إىل تلك ّ
العادل ،الذي يدفع ال ّظ َ
السعر املتغاىل فيه إىل ثمن املثل ،أو بإلغاء أو تعديل
أو املنفعة ،بتخفيض ّ
الشوط اجلائرة بام حيقق العدل بني طرفيه».
ّ

وفيام يتعلق بالوكاالت احلرصية« :أن يكون هناك رضور ٌة أو حاج ٌة

ُ
ممتنع عن بيعه
عام ٌة أو خاص ٌة متع ِّينة بمتع َّلق الوكالة احلرصية،
والوكيل ُ
إال بغبن فاحش أو برشوط جائرة .ففي هذه احلال جيب عىل الدولة

أن تتدخل لرفع الظلم عن املحتاجني إليه بطريق التسعري اجلربي عىل

الوكيل».

((( مواهب اجلليل (.)228/4
((( شرح خمتصر خليل للخرشي (.)9/5
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نسأل اهلل تعاىل ْ
يوس َع عىل املسلمني ،وأن يفتح عليهم ِمن فضله
أن ّ

ومن بركات السامء واألرض ،ويغيث ملهوفهم ،و ُيطعم جائعهم،
ويكسو عارهيم ،وجيعلهم إخوة متحابني كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه

والسهر.
عضو دعا له سائر اجلسد
ٌ
باحلمى ّ
ّ
واحلمد هلل رب العاملني.

48

الفتوى (:)84

أحكام اختطاف منارصي

النظام وغريهم من الناشطني
السؤال:

واإلعالميني؟(.)1

ٍ
ِ
ٍ
ألغراض خمتلفة ،فقد
االختطاف يف سورية
عمليات
بعض
تقع ُ
ٍ
ٍ
شبيحة هبدف التّخ ّلص
ضباط أو
بعض أعوان النّظام ِمن
ُيتطف ُ

منهم أو مبادلتهم بأرسى ،أو املساومة عليهم مادي ًا ،وقد ُيتطف

والصحفيني واإلغاثيني الذين دخلوا إىل البالد
ُ
بعض النّاشطني ّ
بعض
الضغط عىل بلداهنم ،وقد تقوم ُ
لغرض أخذ الفدية ،أو ّ
ٍ
ألنا تشتبه هبم أو تتهمهم بام
الفصائل أو اجلهات باختطاف أفراد؛ ّ
تراه موج ًبا للعقوبة ،فام الذي جيوز ِمن عمليات االختطاف ،وما
الذي ال جيوز منها ،وما األحكام املرتتبة عىل ذلك؟

((( صدرت بتاريخ :الثالاثء  20شعبان 1438هـ ،املوافق 2017/5/16م.
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والسالم عىل املبعوث رمح ًة
رب العاملنيّ ،
اجلواب :احلمدُ هلل ّ
والصالة ّ
ٍ
بإحسان إىل يوم الدين،
للعاملني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،و َمن تبعهم
أ ّما بعدُ :

ِ
ّ
جنود النّظام وأعوانه ملحاكمتهم ،أو مبادلتهم بأرسى
اختطاف
فإن
َ
أو ٍ
اختطاف األبرياء و َمن دخل إىل
نوع ِمن اجلهاد يف سبيل اهلل ،أ ّما
ُ
مال ٌ
ِ
ٍ
املحرم ،مهام كانت أسبابه ودوافعه،
البالد بأمان فهو من العدوان والغدر ّ
ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
مكثرا لسواده ،مقو ًيا
أوالًَ :من كان يف ِّ
صف النّظام معينًا له يف جرائمه ً

جندي مشارك يف
لص ِّفه ،جيوز استهدا ُفه باخلطف ،ال فرق يف ذلك بني
ٍّ
َ

ّجسس ومجع املعلومات،
القتال،
وآخر مشارك يف التّخطيط ،أو الت ُّ
َ
فمن جاز قت ُله جاز اختطا ُفه.
أو التّحريض عىل هذه اجلرائم ،أو املفتي هبا؛ َ
وقد أرسل النبي صىل اهلل عليه وسلم رسي ًة إىل ٍ
نجد ،فاختطفوا ُثامم َة
ُّ
ٍ
بن ٍ
ِ
بسارية ِمن
أهل الياممة ،وأحرضوه إىل املدينة ،وربطوه
أثال سيدَ
وحسن إسال ُمه(.)1
سواري املسجد ،ثم أسلم
ُ

ُ
الص ّمة يوم حنني()2؛
وقتل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُدريدَ بن ِّ

((( أخرجه البخاري ( ،99/1بر قم ،)462ومسلم ( ،1386/3برقم .)1764
((( ورد ذكر قتل دريد فيما أخرجه البخاري ( ،155/5برقم  ،)4323ومسلم
( ،1943/4برقم .)2498
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ٍ
ألنّه كان ذا ٍ
ومكيدة يف احلرب ،مع ِك َبه وعامه ،قال ابن عبد الرب يف
رأي

«التمهيد»« :وأمجعوا عىل ّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قتل دريدَ بن

خطف
الص ّمة يوم حنني؛ ألنّه كان ذا رأي ومكيدة يف احلرب»( ،)1فيجوز
ُ
ِّ

َمن كان عونًا للنِّظام يف التّحريض والدّ اللة عىل املجاهدين واآلمنني.

وقال الكاساين يف «بدائع الصنائع» بعدما ذكر َمن ال جيوز قت ُلهم:

حرض عىل القتال ،أو ّ
دل عىل
«ولو قاتل واحدٌ منهم ُقتل ،وكذا لو ّ

عورات املسلمني ،أو كان الكفر ُة ينتفعون برأيه أو كان مطا ًعا وإن كان
امرأة أو صغري ًا؛ لوجود القتال ِمن حيث املعنى»(.)2

ِ
واالختطاف ُّ
كل َمن دعم النّظام عسكر ًيا
ويدخل يف جواز االستهداف
أو استخبارات ًيا كالعنارص اإليرانية ،أو عصابات حزب اهلل ،ونحوهم ِمن
مرتزقة الدّ ول الدّ اعمة للنّظام النّصريي ،وغريهم ِمن املعادين للثورة
ّ
والشعب ،كاخلوارج وسائر التنظيامت اإلرهابية.

ُ
فيتعامل املجاهدون معهم
ويكون هلؤالء املخطوفني أحكا ُم األرسى،
يرتجح ِمن املصلحة ِمن القتل ،أو املفاداة ٍ
بامل أو بأرسى املسلمني،
بام ّ

أو امل ِّن عليهم بإطالق رساحهم دون مقابل ،قال تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ

ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
((( التمهيد البن عبد الرب (.)142/16
((( بدائع الصنائع (.)101/7
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ﮒﮓﮔ ﮕ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ

ﮠ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [حممد.]4 :

ُ
أسريا يف أيدينا ِمن
وقد سبق
تفصيل ذلك يف فتوى (حكم َمن وقع ً

السوري)(.)1
جنود النّظام ّ

ُ
واالغتيال لألعداء ِمن العمليات النّوعية التي ينبغي
االختطاف
ُ
و ُيعدّ

الرتكيز فيها عىل ّ
والرتب العسكرية العليا ،فهو أشدُّ
ُ
الشخصيات املؤ ّثرةّ ،
أثرا.
نكاي ًة،
وأعظم ً
ُ

ثان ًيا :ال بأس باختطاف َمن ال جيوز قتله ِمن ذوي األعداء

والشخصيات التي هيتم النظام هلا ،بغرض مبادلتهم بأرسى عنده،

أوالضغط عليه لوقف إجرامه واعتدائه عىل اآلمنني ،أو املساومة عليهم
ّ

ٍ
رجل من حلفاء أعدائه ر ًّدا
أرس
ماد ًيا؛ فقد َّ
أقر النبي صىل اهلل عليه وسلم َ
ِ
ْ
بجريرة حلفائك)(.)2
(أخذتُك
عىل أرسهم رجلني ِمن أصحابه ،وقال:
أرس ِّ
كل َمن وقع يف يد املسلمني
وجاء يف املوسوعة الكويتية:
ُ
«جيوز ُ

ِمن احلربيني صب ًّيا كان أو شا ًبا أو ً
شيخا أو امرأةً»(.)3
وذلك برشطني:

((( فتوى رقم ،)21( :يف اجلزء.)1( :
((( أخرجه مسلم ( ،1262/3برقم .)1641
((( املوسوعة الكويتية (.)196/4
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ٍ
ٍ
ونظر لتحقيق املصالح أو دفع
تشاور
صادرا عن
األمر
 -1أن يكون
ً
ُ

املفاسد ،دون انفراد بعض الفصائل أو األفراد بذلك.

املخطوف معاملة األسري يف اإلحسان إليه وتوفري
 -2أن ُيعامل
ُ

احتياجاته.

ُ
تفصيل ذلك يف فتوى (هل نرد العدوان واخلطف باملثل
وقد سبق

رد ًعا للمجرمني وك ًّفا ألذاهم؟)(.)1
ثال ًثاًَ :من مل يكن ِمن املشاركني للنّظام يف عدوانه -ولو كان يعيش
يف مناطقهِ -من عامة النّاس واملوظفني احلكوميني ممّن ال ُيدث أرسهم

بأذى
ّعرض هلم ً
تأثريا عليه ،فال جيوز خط ُفهم أو الت ّ
ضغ ًطا عىل النّظام وال ً
خاصة أنفسهم،
يف أنفسهم أو أمواهلم ،حتى لو كانوا مؤ ّيدين للنّظام يف ّ
ما مل يصلوا إىل حدّ التّحريض عىل القتل ،أو يعاونوا النّظام يف حربه ٍ
بامل

ُ
وبيان خطورة
ورشح األمور هلم،
نصحهم
أو سالح أو رأي ،لكن جيب
ُ
ُ
وحسابم عىل اهلل تعاىل.
موقفهم عىل دينِهم،
ُ
ُ
السوري)(.)2
وقد سبق
تفصيل ذلك يف فتوى (حكم املوايل للنّظام ّ
وكذلك َمن كان يف مناطق تنظيم الدولة ومل يشاركهم يف عدواهنم

الرجال غري
عىل املجاهدين واملعصومني ،وسبق تفصيله يف فتوى
(حكم ِّ
ُ
((( فتوى رقم ،)11( :يف اجلزء.)1( :
((( فتوى رقم ،)38( :يف اجلزء.)1( :
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املحاربني ِمن تنظيم الدّ ولة والنّساء واألطفال)(.)1

ُ
رجال الدين ِمن ال ّطوائف
وممّن يدخل يف حتريم االختطاف واألرس:

األخرى الذين ال رأي هلم يف احلرب وال مشاركة ،يروى عن أيب بكر

ريض اهلل عنه يف وصيته ليزيد بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام قوله« :ستجد

أنفسهم هلل ،فذرهم وما زعموا َّأنم حبسوا
أقوا ًما زعموا َّأنم حبسوا َ

أنفسهم له».

قتلهام،
والراهبة ال ُ
جيوز ُ
الراهب ّ
وقال يف «رشح الصاوي»« :إال ّ
برشط الع ِ
ِ
فاألرس إنام ُشع لـكرس
زلة وعدم الرأي»(،)2
أرسمها
ُ
ُ
وال ُ
ِ
ِ
والتوصل إىل مبادلته بأرسى
العدو ،ودفع رشه وأذاه،
شوكة
ّ
املسلمني ،فإذا مل حي ّقق هذه املصلحة مل يكن مرشو ًعا.

فالتعرض ألفراد املسلمني واآلمنني يف خمتلف املناطق -سواء كانوا
ُّ
ِمن أهلها أو ممّن وفد إليها -باالختطافِ :من االعتداء واإلخالل

الشيع ُة باحلفاظ عليها ،وهو حمر ٌم مهام
بالضورات اخلمس التي جاءت ّ
ّ
يستحق فاع ُلها العقوب َة ّ
الشديدة؛
افع إليه ،و ُيعدُّ ِمن احلرابة التي
ّ
كان الدّ ُ
ّ
حرم تروي َعه وإخافتَه،
حرم دم املسلم وماله وعرضه ،كام َّ
فإن اهللَ تعاىل ّ
فكيف باختطافه؟

((( فتوى رقم ،)80( :يف اجلزء.)2( :
((( حاشية الصاوي على الشرح الصغري (.)276/2
54

الجـزء الثالث

النبي صىل اهلل عليه وس َّلمّ :
حرم عليكم دماءكم وأموالكم
(إن اهللَ ّ
قال ُّ
وأعراضكم كحرمة ِ
يومكم هذا يف ِ
شهركم هذا يف بلدكم هذا)( ،)1وقال:
َ

(ال َ ِ
ي ُّل ملسل ٍم ْ
أن ُي َر ّو َع مسل ًام)(.)2

الح
الس َ
الس َ
الح عىل املسلمني بقولهَ ( :م ْن محل علينا ِّ
كام تو ّعد َمن محل ِّ

فليس منّا)(.)3

وسبق بيان حكم احلرابة وضوابطها وعقوبتها يف فتوى (أحكام حدّ

احلرابة وضوابط تطبيقه)(.)4

ٍ
ومن تعرض لالختطاف ِمن ٍ
جمهولة فله أن يمتنع عن االستجابة
جهة
ّ
َ

ويدافع عن نفسه وماله؛ فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه :قال:
ملختطفيه
َ
ِ
جاء ٌ
رأيت
رجل إىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهللَ ،أ َ
إن جاء ٌ
يت ْ
ْ
إن
رجل يريدُ َأ ْخ َذ َمايل؟ قال( :فال ُت ْعطِ ِه ما َلك) ،قال :أر َأ َ
أرأيت ْ
(فأنت شهيدٌ ) ،قال:
إن َقتَلني؟ قال:
قاتلني؟ قال( :قاتِ ْله) ،قال:
َ
َ

أرأيت ْ
إن قتلت ُه؟ قال( :هو ِف الن ِّار)(.)5
َ
ٍ
مقصا يف أداء ما عليه ِمن حقوق:
و َمن كان مت ً
َّهم بجر ٍم أو خمالفة ،أو ّ ً
((( أخرجه البخاري ( ،177/2برقم .)1742
((( أخرجه أبو داود ( ،301/4برقم .)5004
((( أخرجه البخاري ( ،4/9برقم  ،)6874ومسلم ( ،98/1برقم .)98
((( فتوى رقم ،)69( :يف اجلزء.)2( :
((( أخرجه مسلم ( ،124/1برقم .)140
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فتكون متابعتُه وحماسبتُه عن طريق املحاكم وبال ّطرق املت ّبعة لضبط
ٍ
انتهاك حلرمات البيوت،
املتَّهمني وإحضارهم ،دون تروي ٍع أو إخافة ،أو

ٍ
ٍ
إخفاء للمخت َطفني دون إعالم
للضغط عليهم ،أو
أو
احتجاز ألقارهبم ّ
ذوهيم بمكان احتجازهم وهتمتهم ،وما يتبع ذلك ِمن مراعاة مسائل
والسجن ،وللمزيد ينظر فتوى (حكم اعتقال
وأحكام االهتام والتّوقيف ّ
املتّهم ،وتعذيبه ،والواجب جتاه َمن يموت حتت التّعذيب)(. )1

اختطاف الت ّّجار وأصحاب األموال واألمالك إلجبارهم عىل
راب ًعا:
ُ
دعم الكتائب أو للحصول عىل ٍ
وظلم واعتدا ٌء عىل
حمر ٌم،
فدية:
ٌ
منكر ّ
ٌ
ويتضمن مجل ًة ِمن املحاذير واملنكرات ،ومنها:
النّاس اآلمنني،
ّ
 -1أخذ أموال النّاس بالباطل.
 -2ترويع املؤمنني اآلمنني.

ُ -3
الس ِ
الح عىل املسلمني.
محل ّ
ِ
ونرش الفتنة بينهم ،وقد قال صىل اهلل عليه
-4
ُ
تفريق مجاعة املسلمنيُ ،
وفاجرها ،وال يتحاشى ِمن
وسلمَ ( :من خرج عىل أ ّمتي ،يرضب َب َّرها
َ
مؤمنها ،وال يفي لذي ٍ
ولست منه)(.)2
عهد عهدَ ه ،فليس منّي
ُ
الصادقني وهلذه ال ّثورة املباركة ،وتشويه
 -5اإلساءة للمجاهدين ّ

((( فتوى رقم ،)65( :يف اجلزء.)2( :
((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم .)1848
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سمعتها ممّا جيعل األغنياء يرتاجعون عن دعمها.

 -6التش ّب ُه بأفعال النِّظام وشبيحته يف هذا الفعل ،وبأفعال العصابات

اإلجرامية التي استغ ّلت الفوىض األمنية فاعتدت عىل النّاس ،وخطفت

أبناءهم وسياراهتم وغري ذلك لطلب الفدية.

األمر يف هذه املامرسات إىل درجة احلرابة واإلفساد يف
بل قد يصل
ُ
السالح ِمن أجل املال حمار ًبا هلل ورسوله
األرض ،فيكون
ُ
اخلاطف بقوة ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم بإيذاء هؤالء اآلمنني .فيجب عىل هؤالء التوبة إىل
اهلل ،واإلقالع عن هذه األعامل املشينة.

وينظر فتوى (حكم أخذ الزكاة عنوة واالختطاف لتمويل الكتائب)(.)1
ِ
بأمان بعض املسلمني
خامساًَ :من دخل ِمن غري املسلمني إىل البالد
ً
ِمن الفصائل ،أو اجلهات ال ّثورية األخرى إعالمي ًة كانت أو إغاثية
ِ
التعرض له باالعتقال،
أو سياسية :فهو آم ٌن عىل نفسه وماله ،ال جيوز ّ
أو اخلطف ،أو غريه.

قال تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [املمتحنة.]8:

فمن أخفر
وقال صىل اهلل عليه وسلم( :ذ ّم ُة املسلمني واحدةٌَ ،
رصف،
مسلم فعليه لعن ُة اهلل واملالئكة والنّاس أمجعني ،ال ُيقبل منه
ٌ
ً

((( فتوى رقم ،)24( :يف اجلزء.)1( :
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وال ٌ
عدل) (.)1

رصف ،وال ٌ
عدل) :احلرمان ِمن اخلري؛ فال ُيقبل
ومعنى (ال ُيقبل منه
ٌ

فرض وال نافل ٌة.
منه توب ٌة وال فدي ٌة ،وال ٌ

بالذ ّمة هنا األمان .معناهَّ :
قال النّووي يف «رشح مسلم»« :املرا ُد ّ
أن

َ
حرم عىل غريه
أمان املسلمني للكافر صحيح ،فإذا أ َّمنه به أحدُ املسلمنيُ ،
التعرض له ،ما دام يف أمان املسلم»(.)2
ُّ

تعرض ملقت اهلل
فمن نقض عهدَ املستأمن أو
َ
املعاهد أو قتله فقد ّ
َ

معاهدً ا مل
وسخطه ،وهو خائ ٌن آثم ،قال صىل اهلل عليه وسلمَ ( :من قتل َ
يرح رائح َة اجلنّةّ ،
حيها توجد ِمن مسرية أربعني عا ًما)(.)3
وإن ر َ
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»« :واملراد بهَ :من له عهدٌ
ٍ
ٍ
هدنة ِمن سلطان ،أو ٍ
أمان ِمن
جزية ،أو
مع املسلمني سواء كان بعقد

مسلم»(.)4

وقد شدَّ د ُ
أهل العلم يف أحكام األمان ،تب ًعا ملا َّقرره ّ
الشارع يف جعل

تعظيم حلرمة النّفوس ،قال
األصل يف األمان التّوسعة ال التّضييق؛
ً
((( أخرجه صحيح البخاري ( ،20/3برقم  ،)1870ومسلم ( ،994/2برقم .)1370
((( شرح النووي على مسلم (.)144/9
((( أخرجه البخاري ( ،99/4برقم .)3166
((( فتح الباري (.)259/12
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ّوسع ،وأدنى ُّ
الش َبه
مبني عىل الت ّ
السخيس يف «املبسوط» ..« :األمان ٌّ
ّ

يكفي إلثباته»(.)1

ونص العلام ُء عىل أنّه ينعقد ّ
بكل ما يفيده لف ًظا ،أو كتابة ،أو عر ًفا؛
ّ

حيا أو كناية ،مهام كان ضعي ًفا تغلي ًبا حلقن الدّ ماء ،قال ابن قدامة يف
رص ً

مذكورا يف اللفظ ،فهو معلو ٌم يف املعنى»(.)2
«املغني»« :وإن مل يكن ذلك
ً
ُ
فهم منها ذلك ،وبام َيفهم
وقالوا :ينعقد
األمان ولو باإلشارة التي ُي َ

ٌ
أمان ولو مل يقصدْ ه املسلم ،وينعقد ولو ُأعطي خطأ،
الكافر أنه
منه
ُ

قال أبو بكر ابن العريب املالكي يف «املسالك يف رشح موطأ مالك»:
ٍ
«إنّه الز ٌم ِّ
لسان فهمه املؤ َّمن أو مل يفهمه ،واالعتبار فيه بإحدى
بكل
يب فقد لزمه األمان،
اجلنبتني ،فإذا أراد املؤ ِّم ُن الت َ
ّأمني ومل يفهمه احلر ّ

يب أنّه أراد التّأمني ،فقد
وكذلك إن أراد املؤ ِّمن منع األمان فظ َّن احلر ّ
لزم ِمن األمان ّ
وحكم اإلشارة يف ذلك
أن ال يقتله بذلك االستسالم.
ُ
حكم العبارة والكناية؛ ّ
ألن التّأمني إنَّام هو معنى يف النّفس ،فيظهره
تارة بالنُّطق ،وتارة بالكناية ،وتارة باإلشارةُّ ،
فكل ما يتبني به التَّأمني
فإنَّه يلزم كالكالم»(.)3

((( املبسوط للسرخسي (.)291/30
((( املغين (.)295/9
((( املسالك يف شرح موطأ مالك (.)45/5
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ٍ
بيشء
وقال املرداوي يف «اإلنصاف»« :قال اإلمام أمحد :إذا ُأشري إليه
ٍ
ِ
أمانُّ ،
لج أنه ٌ
غري األمان ،فظنَّه أمانًا :فهو ٌ
أمان :فهو
وكل يشء يرى الع ُ
ٌ
أمان»(.)1

ُ
حكم األمان يف منع
غري مكتمل وفيه شبه ٌة فله
ولو كان
ُ
األمان َ
االعتداء ،قال ابن تيمية يف «الصارم املسلول»« :ومعلو ٌم ّ
أن شبه َة األمان
كحقيقتِه يف حقن الدّ م»(.)2
ْ
فإن خيش املسلمون ِمن هذا ّ
غدرا أو خيانة ،فإنّه ُيع َلم
الشخص املؤ َّمن ً
ِ
اخليانة منه
وقوع
ب بمغادرة البالد .وإن غلب عىل الظ ِّن
ُ
بر ّد أمانه ،و ُيطا َل ُ
لتحاكمه عىل ما صدر منه.
فتُقدّ م اإلثباتات ملحكمة رشعية معتربة
َ

قال تعاىل:ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [األنفال.]58 :
ٍ
ٍ
َ
هتديد؛ ّ
األصل براء ُة الذ ّمة ممّا
ألن
بخطف أو
ّعرض له
وال جيوز الت ّ
يوجب العقوبة ،وألنّه دخل البالد بطريقة رشعية ،فهو يف أمان املسلمني
وعهدهم.

ثم َّ
التعرض هلؤالء اإلغاثيني واإلعالميني
إن املصلح َة تقتيض عد َم ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ومسامهة يف إغاثة امللهوفني ،ونرش أخبار
جليلة،
أعامل
ملا يقومون به من

((( اإلنصاف للمرداوي (.)205/4
((( الصارم املسلول ص (.)287
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ختويف
الثورة ،وفضح ممارسات النّظام وتوثيقها ،ويف االعتداء عليهم
ٌ

ب يف إحجامهم عن كشف هذه اجلرائم ونقلها ،وتشوي ٌه
هلم ،وتس ّب ٌ
لسمعة الكتائب املجاهدة وإظهارها بصورة العصابات املس ّلحة املنفلتة،

أو تسويتها بالنّظام املجرم.
أمان ِمن ٍ
وأما من دخل البالد ِمن غري املسلمني بغري ٍ
أحد وال شبهة
َ
ٍ ِ
ٍ
حكم
حكمه
الثوار وأهل البلد فيكون
أمان ،ومل يدخل بإذن أحد من ّ
َ
ُ
فإن قدم ِمن ٍ
ٍ
البلد التي قدم منهاْ ،
للسوريني مؤ ّيد للنّظام
بلد
حمارب ّ
وللسوريني ْ
أن يتعاملوا معه بام يرونه ِمن
حمارب،
املجرم عليهم فهو
ٌ
ّ
املصلحة ،وإن كان ِ ٍ
للسوريني فهو معصو ٌم ال جيوز
من بلد ليس حمار ًبا ّ
االعتدا ُء عليه.

سادساَ :من ارتكب جريم َة االختطاف فهو ضام ٌن ملا يرتتب عليها
ً

ِمن أرضار يف النّفس أو املال أو العرض وكذا األرضار النّفسية واملعنوية.
قال ابن قدامة يف كتابه «املغني» عن املحاربني الذين أخذوا املالْ :
«إن

كانت األموال موجودة ُر ّدت إىل مالكها ،وإن كانت تالف ًة أو معدوم ًة
ضامنا عىل آخذها .)1(»..
وجب
ُ

الس ُ
لطان باملحاربني
وقال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :فإذا ظفر ّ

احلرامية وقد أخذوا األموال التي للنّاس ،فعليه ْ
أن يستخرج منهم
((( املغين (.)154/9
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األموال التي للنّاس وير ّدها عليهم ،مع إقامة احلد عىل أبداهنم -يعني
املحاربني.)1(»-
أن ّ
وال بدّ ِمن التأكيد عىل ّ
كل َمن يساعد يف هذه العمليات أو يسهل

ٌ
رشيك يف اإلثم واستحقاق العقوبة.
قيامها فهو

والواجب عىل اجلميع أن ُينكروا هذه العمليات ويتعاونوا عىل
ُ

حماربتها ،والتّضييق عىل مرتكبيها ،والسعي يف عقوبتهم وردعهم عن

بغيهم وعدواهنم عىل اآلمنني.
ِ
ّظر يف املآالت
ساب ًعاِ :من فقه املجاهدين وأمارات
وعيهم الن ُ
ٍ
جبهات
والعواقب ،واستشار ُة أهل العلم واحللم والرأي ،وعد ُم فتح
ٍ
والصاعات ال تفيدُ إال يف تبديد اجلهود ،وتشتيت
عديدة يف العداوات ّ
املعركة.

وحينام نستنكر هذه األفعال ِمن بعض املجموعات ،فإننا ندعو َّ
كل
ٍ ِ
ّمسك بتقوى اهلل عز
َمن تل َّبس بيشء منها :إىل مراجعة مواقفه ،والت ّ

الصادقني يف الكتائب املختلفة وخارجها،
والرجوع ألهل العلم ّ
وجلّ ،
ّرصفات.
وعدم اإلرضار باجلهاد والقضية ّ
السورية بمثل هذه الت ّ

كام نشيد بموقف إخواننا املجاهدين من خمتلف الكتائب يف احتضان
الصحافيني العامليني ومحايتهم ،وتزويدهم بام حيتاجونه ِمن معلومات
ّ
((( جمموع الفتاوى (.)320/28
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إخراج ما ّد ٍة
وتسهيالت لدخول البالد واخلروج منها ،والذي نتج عنه
ُ
زيف النّظام ودعاواه ،وقد شاهد العامل ُ ما قدّ مه
إعالم ّي ٍة كبرية فضحت َ
ال ّث ّوار للمراقبني الدّ وليني ِمن محاية وحسن معاملة مع عدم قدرهتم عىل
منع جتاوزات واعتداءات النظام ،وما وقع ِمن بعض املراقبني ِمن تسويغ
أروع األمثلة للمجاهد املسلم امللتزم
لبعض أفعال النِّظام ،فرضبوا بذلك َ
بدينه ومبادئه وأخالقه.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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هل يجوز تثبيت سعر رصف العملة
السؤال:

قبل العقد؟(.)1

الكثري ِمن مكاتب الرصافة وتبديل العمالت عىل تداول
تعتمد
ُ

األسعار عرب وسائل التواصل كالواتس أو االتصال اهلاتفي ،حيث يتم
ويدّ د مقدار ما سيدفعه ُّ
كل
البيع والرشاء بتثبيت الرصف عىل سعر معنيُ ،

طرف لآلخر ،ثم يكون التسليم يف وقت الحق ،وهذا األمر أصبح عر ًفا
بينهم وملز ًما للطرفني ،لكنه دون تقابض.

علم ّ
أن الوضع يف الداخل حيتاج برضورة ملحة للبيع والرشاء عرب
ً

اهلواتف؛ خلطورة التنقل بني املناطق بسبب القصف ،أو عصابات الرسقة،
وجتن ًبا الستغالل بعض الرصافني للبائع عند وصوله إليهم بعد مشقة
باضطراره للبيع بأقل ِمن ثمن املثل.
نرجو اإلجابة وجزاكم اهلل عنا كل خري.

حمرم 1439هـ ،املوافق 2017/9/28م،
((( صدرت بتاريخ :اخلميس ّ 8
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)126
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

يصح
لصحة رصف العملة التقابض يف جملس العقد ،وال
ف ُيشرتط
ّ
ّ
ٍ
طرف واحد ،وذلك ِمن الربا،
الرصف دون تقابض ،أو بالقبض من

وبيان ذلك كام ييل:

سمى عند الفقهاء
أوالً :بيع «العمالت النقدية» بعضها ببعض ُي َّ

ٌ
رشوط زائدة عىل رشوط البيع املعروفة،
«الرصف» ،ويشرتط جلوازه
ِ
يتم التقابض بني الطرفني يف جملس العقد ،بأال ينتهي
ومن أمهها :أن ّ
اجتامع املتعاقدين إال وقد قبض ٌّ
كل منهام نصي َبه ِمن املال املعقود عليه.
ِ
ِ
رب
(الذهب
قال صىل اهلل عليه وسلم:
ُ
بالذهب ،والفض ُة بالفضة ،وال ُ
ِ
ِ
ِ
بامللح ،مث ً
ِ
ال بمثل ،سوا ًء
وامللح
بالتمر،
والتمر
بالشعري،
والشعري
بالرب،
ُ
ُ
ُ
بسواء ،يدً ا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف ،فبيعوا كيف شئتم ،إذا كان
يدً ا بيد)(.)1

ومعنى (يدً ا بيد) ،أي :ال يفرتق البائع واملشرتي قبل أن يقبض ُّ
كل
ٍ
خيصه ِمن النقود.
واحد منهام ما ُّ
وقد ّ
دل احلديث عىل وجوب التقابض يف بيع الذهب والفضة،

والعمالت النقدية تقوم مقا َم الذهب والفضة.

ٍ
تقابض منهام أو ِمن أحدمها :فالعقد
فإن انتهى جملس التعاقد دون

((( أخرجه مسلم ( ،1211/3برقم .)1587
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حمر ٌم وباطل ،وهو ِمن ربا النَّسيئة ،أي التأخري والتأجيل.
ّ

السعر يف رصف العمالت له صورتان:
ثان ًيا :تثبيت ّ
الصورة األوىل :أن يكون ِمن باب «املواعدة» بني الطرفني عىل رصف

ٍ
السعر ملز ًما يف العقد النهائي،
العملة
بسعر حمدّ د ،دون أن يعترب ذلك ّ
فهذا ال حرج فيه؛ َّ
ألن ذكر السعر هنا لالستئناس بمعرفة األسعار

عىل وجه التقريب ،والعقدُ احلقيقي يكون عند تقابل الطرفني واستالم
وتسليم املال.

ٍّ
فلكل
غري ملز ٍم للطرفني،
ويشرتط أن يكون السعر املذكور َ
وتغيريه ،وأن ال تقرتن املواعدة بام ّ
يدل عىل وقوع
منهام الرجوع عنه
ُ
العقد أو اإللزام به ،كتعجيل بعض الثمن ،أو وجود رهن أو غريه.

بأس»(.)1
الص َ
ف :فال َ
الرجالن ّ
قال اإلمام الشافعي يف» األم «« :وإذا تواعد ّ
الصورة الثانية :أن يكون هذا االتفاق ِمن «التعاقد امللزم للطرفني»

ٍ
بحيث يتفقان عىل الرصف بسعر معني ،ويثبت يف ذ ّمة ِّ
واحد منها
كل

ُ
املبلغ املتفق عليه للطرف الثاين ،ثم يكون التس ّلم والتسليم يف وقت آخر.
فهذه املعاملة التي حيصل فيها االنفصال بني «جملس التعاقد»

و»التقابض» :يكون العقد فيها باطالً ،وال ُّ
حيل القيام به؛ النعدام رشط
املصارفة ،وهو «التقابض يف جملس العقد».

((( األم للشافعي (.)32/3
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الصحيحني ِمن حديث الرباء بن عازب ،وزيد بن أرقم ريض
ثبت يف ّ

تاجرين عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
اهلل عنهم قاال :كنّا َ

َ
الصف ،فقال( :إن كان يدً ا
فسأ ْلنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن ّ
ٍ
ُ
ولفظ مسل ٍم( :وما كان نسيئ ًة
بيد فال بأس ،وإن كان نَسا ًء فال يصلح)،
فهو ربا)(.)1

قال ابن املنذر يف «اإلرشاف عىل مذاهب العلامء»« :وأمجع ُّ
كل َمن
أحفظ عنه ِمن أهل العلم عىل ّ
أن املتصارفني إذا افرتقا قبل أن يتقابضا:

ّ
الرصف فاسدٌ »(.)2
أن
َ

ثال ًثا :الطريقة الرشعية للتعامل يف مثل هذه احلاالت املذكورة:

الرصف والتعاقد بينهام
أن يقترصا عىل املواعدة اجلائزة فقط ،ثم يكون
ُ

مع التقابض يف جملس العقد.
لكل ِمن املتعاقدَ ين ٌ
أو أن يكون ٍّ
وكيل عند الطرف اآلخر ،وعند

ِ
الصف يقوم ٌّ
وكيل الطرف
كل ِمن املتعاقدَ ين بتسلي ِم
االتفاق عىل ّ
َ
املبلغ املتفق عليه ،فيكون التقابض بينهام قد حت ّقق.
اآلخر
واهلل أعلم.

((( أخرجه البخاري ( ،55/3برقم  ،)2060ومسلم ( ،1212/3برقم .)1589
((( اإلشراف على مذاهب العلماء (.)61/6
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الفتوى (:)86

حكم االنتفاع الشخيص بأجهزة

وممتلكات املؤسسات الخريية؟(.)1

السؤال:

تُس ّلم للعاملني يف اجلهات اخلريية التي تقوم عىل تربعات

بعض األجهزة واألدوات الستخدامها يف العمل
املحسنني ُ

(عىل سبيل املثال :سيارة ،جهاز حاسب ،جوال  ،)...فهل جيوز
ُ
استعامل تلك األجهزة يف االنتفاع الشخيص أو لغري مصلحة

العمل ؟

نرجو منكم بيان احلكم ملسيس احلاجة إليه ،وعموم البلوى

خريا.
به ،وجزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :االثنني  2ربيع األول 1439هـ ،املوافق 2017/11/20
م ،ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)94
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
ٍ
ٍ
ٍ
وأموال الستعامهلا يف
وأدوات
أجهزة
فام ُيعطى للعامل واملوظف ِمن

العمل ُيعد أمان ًة يف يده ،جيب عليه أن حيافظ عليها ،وأال يستعملها يف
غري ما جعلت له ِمن مصلحة العمل ،إال إن كان ذلك ِ
ُ
اإلذن،
بإذن َمن له
ُ
ُ
وبيان
العرف بالتسامح فيه ،فإن تعدَّ ى أو َّفرط فعليه الضامن،
أو جرى
ُ

ذلك كام ييل:

ُ
واألموال واألجهز ُة التي تعطيها املؤسسات للموظفني
األدوات
أوالً:
ُ
ألجل العمل ِمن األمانات التي جتب املحافظة عليها ،واستعامهلا يف

مصلحة العمل .قال تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

[النساء.]58 :

وامتدح اهلل املؤمنني باحلفاظ عىل األمانة بقوله :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﭼ [املؤمنون ،]8 :وهناهم عن خيانة األمانة ،واإلخالل
بح ّقها ،فقال سبحانه :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [األنفال ،]27 :وقال صىل اهلل عليه وسلم(:أ ِّد
َ
ائتمنك ،وال ُ
خت ْن َمن خانك) (.)1
األما َن َة إىل َم ِن
َ
وحرم االعتدا َء
وأوجب اإلسال ُم
احلفاظ عىل أمالك الناس وأمواهلمّ ،

((( أخرجه أبو داود ( ،290/3برقم  ،)3535والرتمذي ( ،556/3برقم )1264
وحسنه.
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ف فيها بغري إذهنم ورضاهم ،قال تعاىل:ﭽ ﭩ ﭪ
عليها
والترص َ
ّ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭼ [البقرة.]188 :

وقال النبي صىل اهلل عليه وسلمّ :
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
بينكم حرام ،كحرمة ِ
يومكم هذا ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا) (،)1
ٌ
ٍ
ِ
بطيب ٍ
حيل ُ
وقال( :ال ُّ
نفس منه)(.)2
امرئ إال
مال
ِ
األموال العا ّمة التي تعود لعموم املسلمني،
ثان ًيا :االعتدا ُء عىل
ٍ
مالك حمدّ ٌدِ :من ُّ
يتعي هلا ٌ
الذنوب العظيمة ،واجلرائم
أو طائفة منهم ،وال ّ
اخلاصة؛ َّ
ألن
وأحق مراعا ًة ِمن األموال
الكبرية ،بل هي أشدّ حرم ًة،
ُّ
َّ
ض فر ًدا أو أفرا ًدا معدودين ،أ ّما تضييع
التعدّ ي عىل املال اخلاص إنّام َي ُ ُّ

فيرض األُ َّم َة ُك َّلها ،أو طائف ًة عظيم ًة منها.
املال العام
ُّ

وقد ثبت يف صحيح البخاري عن خول َة األنصارية ريض اهلل عنها

ً
سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقولّ :
يتخوضون
رجال
(إن
قالت:
ُ
ّ
النار يوم القيامة)(.)3
يف مال اهلل بغري حق ،فلهم ُ

قال احلافظ اب ُن حجر يف «الفتح»« :أي :يترصفون يف مال املسلمني

((( أخرجه البخاري ( ،24/1برقم  ،)67ومسلم ( ،1306/3برقم .)1679
((( أخرجه أمحد ( ،299/34برقم .)20695
((( أخرجه البخاري ( ،85/4برقم .)3118
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بالباطل»(.)1

ويف حديث َعدي بن َعمرية ِ
الكندي ّ :
أن النبي صىل اهلل عليه
ِ
ٍ
بقليله وكثريه ،فام
فليجئ
عمل
وسلم قالَ ( :من استعملناه منكم عىل
ْ
ُأويت منه أخذ ،وما ُني عنه انتهى)(.)2

مسوق ّ
ٌ
حلث
الـمناوي يف «التيسري برشح اجلامع الصغري« :وهذا
قال ُ
اخليانة ،ولو يف ٍ
ِ
ِ
تافه»(.)3
األمانة ،وحتذيرهم ِمن
العمل عىل
ّ
أمر املال العام ّ
غري
أن ر ّد ّ
وممّا يع ّظم َ
احلق إىل أصحابه أو التح ّلل منهم ُ
ممكن ،قال املال عيل القاري يف «مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح»
حق
جسيم يف ِّ
عظيم ،ووعيدٌ
مع ّل ًقا عىل احلديث السابق « :وفيه هتديدٌ
ٌ
ٌ
حق مج ٍع ِمن املسلمني ِ
كامل األوقاف،
َمن يأكل ِمن املال الذي يتع ّلق به ُّ
فإن التوب َة مع االستحالل ،أو ر ّد حقوق العامة ّ
وكامل بيت املال؛ َّ
متعذ ٌر،
متعس»(.)4
أو ّ ٌ

وقد ّ
حذر الفاروق عمر ريض اهلل عنه ِمن االستهانة باملال العام فقال:

الب َذعة أو احلبل أو ال َقتَب؛ ّ
«ال ّ
فإن ذلك للمسلمني،
يرتخص أحدُ كم يف َ ْ
((( فتح الباري (.)219/6
((( أخرجه مسلم ( ،1465/3برقم .)1833
((( التيسري بشرح اجلامع الصغري (.)396/2
((( مرقاة املفاتيح (.)2582/6
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ٍ
ٍ
نصيبْ ،
واحد رآه عظي ًام،
إلنسان
فإن كان
ليس أحدٌ منهم إال وله فيه
ٌ
وإن كان جلامعة املسلمني أرخص فيه ،وقالُ :
و(الب َذع ُة)
مال اهلل!»(.)1
َْ

َب) :ما يوضع عىل الدّ ابة.
و(ال َقت ُ

ثال ًثا :إذا كانت هذه األدوات أو األجهزة ِمن أموال التربعات

فاألمر فيها أشدُّ ؛ ألهنا اعتدا ٌء عىل أهل احلاجة
أو الزكوات أو األوقاف:
ُ

عز ّ
وجل َمن خيوض
الذين أمر اهلل سبحانه باإلحسان إليهم ،وقد توعد اهلل ّ
يف مال األيتام و َمن يف حكمهم بأشدّ الوعيد ،فقال تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ

ﮑ ﭼ [النساء.]10 :

ِ
ِ
ُ
التحريم،
واألدوات
األجهزة
فاألصل يف االستعامل الشخيص هلذه
ُ

سواء كان ملنفعة الشخص نفسه ،أو ألصدقائه وأقاربه.

قال ابن تيمية يف «الفتاوى»« :وال جيوز لإلمام أن يعطي أحدً ا ما
ال يستحقه هلوى نفسهِ :من ٍ
قرابة بينهام أو مو ّدة ونحو ذلك»(.)2

حق النظر يف األموال العامة ليس له أن
فإذا كان اإلما ُم العام الذي له ّ
ِ
فمن دونه ممّن
حيايب أحدً ا من قرابته وأح ّبته ،أو يعطيهم ما ال يستح ّقونَ ،
ويل شي ًئا ِمن الترصف يف األموال العامة ِمن باب أوىل.
((( أخرجه أبو عبيد يف كتاب األموال (ص  ،342برقم .)665
((( جمموع الفتاوى (.)288/28
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راب ًعا :جيوز للموظف االستفادة ِمن هذه األدوات -استثنا ًء مما سبق-

يف احلاالت التالية:

 -1إذا أذن ُ
مالك املال كصاحب الرشكة ،أو املؤسسة أو نائ ُبه باستعامل

ألن َ
هذه األدوات يف األمور اخلاصة؛ ّ
يترصف فيه كام
املال ما ُله ،وله أن ّ

يشاء ،أو يأذن فيه ملن يشاء ،ويتق َّيد الترصف بقدر إذنه ،ومث ُله ْ
أن يأذن

رب ُع به ،فإذا مل
ُ
ّرصف أو االستفادة مما يت ّ
املتربع للمؤسسة وموظفيها بالت ّ
يكن هناك ٌ ِ
ربع فال جيوز.
إذن من صاحب املال أو املت ّ
ٍ
مؤتن عىل ما حتت ِ
ٍ
وأدوات،
أموال
يده ِمن
ومدير اجلمعية اخلريية َ ٌ
ُ

فال جيوز له أن يأذن للموظفني بالترصف فيها إال ْ
أن ُيعل له هذا
ُّ ِ ِ
ربع.
احلق من ق َبل الواقف أو املت ّ
حتتاجها املؤسسة ،وترغب بالتخ ّلص
 -2األدوات واألشياء التي ال
ُ

منها ،وال ُيستفاد منها ،وليس هلا قيم ٌة معتربة فال حرج عىل َمن أخذها
خري ِمن إتالفها.
وانتفع هبا أو أعطاها ملن ينتفع هبا؛ فهو ٌ
ُ
االستعامل اليسري عر ًفا الذي جرت العادة بالتسامح به؛ فاملعروف
-3

صورا ،منها:
ويتضمن
عر ًفا كاملرشوط رشط ًا،
ً
ّ

مقر العمل بام ال يؤثر عىل سري
أ -االستخدام اليسري لألدوات يف ّ
العمل أو أداء األدوات ،وال بدّ هنا ِمن التفريق بني ما ُيستهلك
باستخدامه كأوراق التّصوير فال بدّ فيه ِمن اإلذن ،وبني ما ال يستهلك،
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يرض استخدام املوظف له كاملسطرة ،وشاحن اجلوال واحلاسب،
وال ّ
وكذا االنتفاع اليسري كشحن األجهزة الشخصية بالكهرباء من جوال،

ونحو ذلك.

ٍ
شخص بسيارة
ب -إذا كان االستخدا ُم تب ًعا ال استقالالً ،كإيصال

ٍ
لعمل تاب ٍع للجمعية إذا كان ال حيتاج إىل مسافة
اجلمعية أثناء طريقه
إضافية معتربة ،أو تكاليف زائدة.

ويف حال جواز استعامل هذه األدوات فال بدّ ِمن احلفاظ عليها ِمن
ِ
يزاح َم استخدا ُمها
التّلف أو الضياع أو االستهالك ،كام ال يسوغ أن
ٍ
ٍ
شخصية االستخدا َم األصيل ملصلحة العمل ،أو يؤ ّثر عليه يف
ملنفعة
الوقت ،أو اجلهد ،أو اإلمكانات والتكاليف ،فيجوز ً
مثل استخدا ُم
ٍ
قصور يف األداء
شبكة اإلنرتنت اخلاصة باملنشأة إذا مل يؤ ّد ذلك إىل
ٍ
رضر بأجهزة املنشأة ،أو يرتتب عىل هذا االستخدام
الوظيفي ،أو إحلاق

رسو ٌم إضافي ٌة.

والذي يوىص به :أن يكون ذلك حتت إرشاف املدير الفعيل للعمل
ّ
تنظيم هذا
فيتول
أو َمن ينيبه عنه ِمن جلنة مالية أو إرشافية ونحوها؛
َ
األمر وضب َطه؛ لئال يتوسع العاملون يف ذلك فيقعوا يف املحظور.

ُ
واألحوط يف ح ّقه أن
األسلم للمسلم احلريص عىل دينه،
خامساً:
ُ
ً
يتورع عن ّ
كل ما ال يملك ِمن األموال اخلاصة والعامة؛ لقول النبي صىل
ّ
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(فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،و َمن وقع
اهلل عليه وسلمَ :
ِ
يرتع
يف الشبهات وقع يف احلرام ،كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن َ

دع ما َيري ُبك إىل ما ال َيري ُبك)(.)2
فيه)( ،)1وقوله صىل اهلل عليه وسلمْ ( :
عز َّ
وقد ثبت يف صحيح السنّة ّ
وجل عن
أن اإلنسان مسؤول أما َم اهلل َّ
ِ
وفيم أنفقه؟
هذا املال :من أين اكتسبه؟ َ
فينبغي عىل القائمني عىل هذه األجهزة أن يستشعروا ِعظم األمانة

حماسبون أمام اهلل ومسؤولون عام حتت
حتملوها ،وأهنم َ
واملسؤولية التي ّ

أيدهيم ،فليتقوا اهلل ولرياقبوه ،وليتذكّروا سرية السلف العطرة يف أداء
احلق ،ومراقبة اهلل يف املال الذي استُخلفوا عليه ،قال عمر بن اخلطاب
ّ

استغنيت
ريض اهلل عنه« :إين أنزلت نفيس من مال اهلل منزلة مال اليتيم ،إن
ُ
افتقرت أكلت باملعروف»(.)3
منه استعففت ،وإن
ُ

سادساَ :من سبق منه اخلطأ والتهاون يف استخدام هذه األجهزة التي
ً

ائتُمن عليها بغري وجه حق ،أو أتلف منها شي ًئا ،فليبادر بالتوبة النّصوح،

ويتك ّفل بضامن ما أتلف أو استهلك إما بأداء املثل أو القيمة أو أجرة
((( أخرجه البخاري ( ،20/1برقم  ،)52ومسلم ( ،1219/3برقم .)1599
((( أخرجه الرتمذي ( ،668/4برقم  ،)2518والنسائي ( ،327/8برقم ،)5711
وقال الرتمذي :حديث صحيح.
ابن حجر يف
((( أخرجه ابن أيب شيبة ( ،460/6برقم  ،)32914وصحح َ
إسناده ُ
"فتح الباري".
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املثل ،أو قدْ ِر النّقص بحسب ّ
كل حالة.

وعىل املدراء واملسؤولني يف املؤسسات اخلريية أال يستعملوا يف

واالستهتار باألموال العامة ،أو ُعرف عنه
أعامهلم َمن ظهر منه التهاون
ُ

عد ُم احلرص عىل حفظها ،والقيام بح ّقها.

ونسأل اهلل سبحانه أن يو ّفق القائمني عىل املؤسسات اخلريية ،واهليئات

اإلغاثية واخلدمية وغريها ،وكافة العاملني فيها ألداء األمانة ،والقيام

والتورع عن
وحتمل املسؤولية ،واالبتعاد عن املحظورات،
بالواجب،
ّ
ّ
املشتبهات.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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السؤال:

أحكام الحواالت املالية؟(.)1

كثريا ما نحتاج إلرسال مبالغ ِمن املال ألهلنا يف سورية،
ً
ٍ
وسيط يف دولة
وبسبب الظروف احلالية قد نرسلها عن طريق
أخرى ،أو عن طريق مبادلتها بمبالغ تكون عند بعض األشخاص
يف الداخل.

وخشي ًة ِمن الوقوع يف احلرام نأمل َ
بيان الطرق اجلائزة هلذا

خريا.
التحويل ،وجزاكم اهلل ً

((( صدرت بتاريخ :الثالاثء  17ربيع األول 1439هـ ،املوافق 2017/12/5م.
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ُ
واألصل أنَّه ال حرج يف
صورها متعدّ دة،
فاحلواالت النقدي ُة املعارصة
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
َ
التحويل
أجرة معلومة ،فإذا كان
مقابل
آخر
حتويل األموال من بلد إىل َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الصف
بعملة نقدية ،واالستال ُم بعملة نقدية أخرى :ف ُيشرتط إجرا ُء عقد َّ
ُ
وتفصيل
حكم يف جملس العقد قبل التحويل،
أوالً،
ُ
والتقابض حقيق ًة أو ً
ذلك فيام ييل:

ً
أول :التحويل والتّس ُّلم بعملة نقدية واحدة.
رشكة أو ٍ
ٍ
جهة مرصفية مبل ًغا ِمن املال
راغب التحويل إىل
بحيث يدفع
ُ
بلد آخر ،بالعملة نفسها ِمن خالل ِ
لشخص معي يف ٍ
فرعها يف
لتُس ِّل َمها
ٍ َّ
ٍ
َ
أجرة
مقابل
ذلك البلد أو رشكة أخرى متعاقدة معها تكون وكيل ًة عنها،
حمدَّ ٍ
دة معلومة.

أسلم صور احلواالت ِمن الناحية
حرج فيها ،وهي
فهذه الصور ُة ال َ
ُ

الرشعية.

واألجر ُة التي تأخذها اجله ُة املرصفية إما ِمن باب «التوكيل بأجر»،
ٍ
ٍ
معلومة ،أو تكون ِمن باب
بأجرة
فهم موكَّلون بنقل املال إىل ذلك البلد

ِ
املستأجر ،والرشكة القائمة بالتحويل
حول هو
الـم ِّ
«اإلجارة» ،فالعميل ُ
واملستأجر عليه هو خدمة التحويل ،وما تتقاضاه اجله ُة
هي األجري،
َ
املرصفية ِمن العميل هي أجر ُة تقديم تلك اخلدمة.
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ثان ًياً :التحويل والتس ّلم بعملة نقدية خمتلفة.
ٍ
ُ
واالتفاق عىل التسليم
بعملة نقدية،
الدفع
فهذه احلوالة يكون فيها
ُ
ٍ
َ
بعملة نقدية أخرى ،وتكون
مقابل أجرة معلومة ،بأن يدفع مريدُ

ٍ
عملة أخرى ،ثم
التحويل للجهة املرصفية ماالً ،فتقوم اجله ُة برصفه إىل
فرعها أو ٍ
تقوم بالتحويل ،وخماطبة ِ
جهة أخرى متعاقدة معها لدفع املبلغ
بالعملة اجلديدة إىل الشخص املقصود يف ذلك البلد ،فهذه العملي ُة جتمع
ثم التحويل.
الصف ّ
عقدين مع ًاّ :

ويف هذه احلال يشرتط لصحة عقد الرصف «التقابض يف املجلس»،
الشخص ما يقابل ما َله ِمن العملة األخرى ،ثم يوكّل اجلهة
بحيث يتس ّلم
ُ

تأخري يف التقابض فقد وقع املتعامالن يف
املرصفية بتحويلها ،فإن حصل
ٌ
نو ٍع ِمن املعامالت املحرمة ،وهو ربا النسيئة (أي التأجيل والتأخري).
ٍ
بأس ،وإِ ْن كان نَسا ًء
قال صىل اهلل عليه وسلم( :إِ ْن كان يدً ا بِ َيد فال َ

صلح)(.)1
فال َي ُ

واألصل يف التقابض أن يكون حقيقيا يدً ا ٍ
ُ
بيد ،ولكن أحلق به العلام ُء
ً
القبض احلكميِ ،
قبض ّ
الشيك املصدَّ ق ،والتقييدُ
ومن صوره املعارصةُ :
َ
ٍ
ٍ
ٍ
رسمية ِمن جهة
ورقة
وصل أو
يف احلساب البنكي للعميل ،أو تس ُّلم
ُ
املبلغ بالعملة األخرى ،فيقوم تس ُّلم هذا الوصل
ثبت فيها
التحويل َي ُ

((( أخرجه البخاري ( ،55/3برقم .)2060
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مقا َم تس ّلم النقد.

ِ
فإذا تس ّلم ّ
ومقدار
خص مريدُ التحويل سندً ا بمبلغ التحويل،
الش ُ
ِ
ِ
ُ
ُ
األجرة عليه
وأخذ
جائز،
فالتحويل
وسعر رصفها:
العملة األخرى،
ٌ
أيضا.
جائز ً
ٌ

طريق ٍ
ِ
ُ
جهة ال تُقدِّ م مستندً ا رسم ًيا ،أو ِمن
التحويل عن
ثال ًثا :إذا كان

خالل بعض التجار واملعارف واألصدقاء ،فالطريقة الرشعية تكون
بأحد أمرين:

ِ
املراد حتوي ُلها ،ثم يس ّل ُمها له،
الشخص برصف العملة
 -1أن يقوم
ُ
ٍ
َ
أجرة حمدَّ دة معلومة.
مقابل
ويطلب منه حتوي َلها

ٍ
ٌ
-2أن يكون ِّ
وكيل يف البلد اآلخر ،ثم
واحد ِمن املتعاملني
لكل
يتفقان عىل ٍ
الراغب بالتحويل َ
املال
وقت حمدَّ ٍد جيتمعان فيه ،بحيث يدفع
ُ
ِ
وكيل
هلذا الشخص ،ويف الوقت نفسه يقوم وكي ُله يف البلد اآلخر بتسليم
املحو ِل َ
املحول والتاجر عن جملس
املال بالعملة األخرى قبل افرتاق
ِّ
ِّ

التعاقد.

قال يف «كشاف القناع»« :ولو وكّل املتصارفان َمن يقبض هلام فتقابض

صح؛ َّ
قبض الوكيل
ألن َ
تفرق املو ِّك َلني جاز العقد ,أيَّ :
الوكيالن قبل ُّ
كقبض موكِّله»(.)1

((( كشاف القناع (.)266/3
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تعذر ُّ
فإذا َّ
كل ذلك بعد السعي لتحقيقه بسبب ظروف احلرب يف

سورية ،وصعوبة التحويل إليها ،وتع ُّقد إجراء بعض املعامالت املالية:
ِ
ُفيجى يف هذه احلال ْ
نظرا للرضورة
أن ُي َّفف من رشط التقابض ً
أو احلاجة امللحة ،ولكن ال بدّ أن يتفقا عىل سعر الرصف أو عىل قدر
املبلغ الذي س ُيس َّلم بالعملة األخرى؛ جتنُّ ًبا للوقوع يف جهالة سعر املبيع.
وربا النسيئة يف البيوع إنام ُح ِّرم سدً ا لذريعة الوقوع يف ربا الدّ يون.

التفريق يف الرصف وبيع
«حرم
َ
قال ابن القيم يف «إعالم املوقعني»ّ :

الربوي بمثله قبل القبض؛ لئال ُيتخذ ذريع ًة إىل التأجيل الذي هو ُ
أصل
باب الربا ،فحامهم ِمن قربانه باشرتاط التقابض يف احلال»(.)1
ص فيه عند وقوع احلرج واملشقة الشديدة.
وما كان كذلك ُفي َّخ ُ
قال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :ما كان ِمن باب سدِّ الذريعة إنام

ُينهى عنه إذا مل ُيتج إليه ،وأما مع احلاجة للمصلحة التي ال حتصل إال به
فال ُينهى عنه»(.)2

الضورة واحلاجة املؤكّدة دون
و ُيقترص يف الرتخيص عىل حاالت ّ
ٍ
حاالت ال رضور َة فيها وال حاجة.
توس ٍع إىل
ُ
اخلري،
وييرس هلم
يفرج عن إخواننا يف سورية،
نسأل اهللَ تعاىل أن ّ
َ
َ

((( إعالم املوقعني (.)123/3
((( جمموع الفتاوى (.)214/23
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وأغمهم ،واحلمد هلل رب العاملني.
مههم
ّ
ويكفيهم ما أ َّ
بيان بعض املصطلحات يف الفتوى:

كل ٍ
ربا الدّ يون :وهو ُّ
دين ُيشرتط فيه أن ير َّده املستدي ُن زائدً ا عن قدْ ر

الدَّ ين.

ربا البيوع  :وهو ربا جيري عند التبايع بني أصناف حمددة ِمن األموال

وهي:

-الذهب والفضة ،ويلحق هبام العمالت النقدية .

القمح والشعري والتمر وامللح ،ويلحق هبا ُّكل طعام ُيكال.

وينقسم ربا البيوع إىل قسمني (ربا النسيئة ،وربا الفضل).
مال ربوي ٍ
بيع ٍ
ربوي آخر يشاركه العلة ( كنقد بنقد،
بامل
ٍّ
ربا النسيئة ُ :

أو طعام بطعام) ،دون تقابض يف جملس التعاقد.
بيع ٍ
ربوي بامل ربوي آخر ِمن جنسه (أي
مال
ٍّ
ربا الفضلُ :

ٍ
متاثل يف
ذهب بذهب ،أو فضة بفضة ،أو قمح بقمح ،)...دون
الوزن أو الكيل (. )1

((( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:
شخص يريد حتويل مال لكنه ال يستطيع احلضور لتسليم املبلغ ،فيطلب من صاحبه أن حيول له
مبلغاً ،ويعترب هذا املال دينًا عليه ،مث يسدده له يف اليوم التايل ..فهل هذا جائز؟=
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=اجلواب:هذه املعاملة جائزة ،وال أبس هبا ،فهي توكيل ،واقرتاض ،وكالمها معاملة جائزة.
وهللا أعلم.
السؤال الثاين:
ٍ
أان أعمل يف حتويل األموال بني البلدان ويتصل علي أحد احملولني لتحويل مال إىل أهله
احملتاجني ولكن ال يُسلمين املال إال يف آخر الشهر .فأحول له بسعر أغلى فهل هذا
جائز أفيدوين جزاكم هللا خريا
اجلواب:هذه الصورة جتمع أمرين التوكيل ابلتحويل واالقرتاض منك ،والزايدة يف املبلغ
هنا هي من القرض الذي جر نفعاً ،وهو حمرم ،لكن ميكنك إقراضه دون زايدة يف السعر
فتكون املعاملة حينئذ جائزة .وهللا أعلم.
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دة أحد
هل ينفسخ عق ُد النكاح بر ّ
السؤال:

الزوجني؟(.)1

أمورا كفرية مثل اعتقاد
يرتكب ُ
بعض األزواج أو الزوجات ً

بعضهم اإلسالم
بعض العقائد املخالفة للدين ،وقد يرتك ُ
مستمرا مع ذلك؟
بالكلية ،فهل يبقى الزواج
ً

((( صدرت بتاريخ :الثالاثء  19ربيع اآلخر 1439هـ ،املوافق 2018/1/16م.
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اجلواب :احلمدُ هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
فالرد ُة عن اإلسالم ِمن أسباب انفساخ عقد النكاح إذا صدرت ِمن
ِّ
ُ
وتفصيل
أحد الزوجني ،وحترم العرش ُة بينهام ما مل يرجع إىل اإلسالم،
ذلك فيام ييل:

الرد ُة عن اإلسالم تكون باالعتقاد والقول والعمل.
أوالًّ :

قال النووي يف «منهاج الطالبني»« :الرد ُة هي قطع اإلسالمٍ ،
بنية،
ُ
أو ِ
قول ٍ
كفر ،أو ٍ
فعل ،سواء قاله استهزا ًء ،أو عنا ًدا ،أو اعتقا ًدا»(.)1
بعض
ُ
الردة ،ونواقض اإليامن كثري ٌة جد ًا ،ونحن نورد َ
وموجبات ّ
األمثلة الظاهرة:
ِ
ّ
الشك فيه ،أو اعتقاد
إنكار وجود اهلل أو
الردة باالعتقاد:
ُ
فمن أمثلة ّ
حل يف بعض ِ
أن اهلل ّ
خلقه ،أو ّ
ّ
أن له رشيكًا يف اخللق ،أو التكذيب برسالة

ّ
بمن يدّ عي
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،أو
الشك يف صدقه ،أو التصديق ّ
النبوة بعده ،أو اعتقاد عدم صالحية اإلسالم هلذا الزمان ،ونحو ذلك.
ِ
سب اهلل تعاىل ،أو رسوله صىل اهلل عليه
ومن أمثلة الردة بالقولُّ :
وسلم ،أو دين اإلسالم ،أو التنقص واالستخفاف بذلك.
ِ
ومن أمثلة الردة بالعمل :امتهان املصحف بإلقائه يف القاذورات،

وسجود العبادة للصنم ،ونحو ذلك.
((( منهاج الطالبني ص (.)293
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و َمن صدر عنه يش ٌء ِمن موجبات الكفر بالقول أو الفعل أو االعتقاد

فال ُيكم بكفره ور ّدته إال بعد نظر أهل العلم املختصني يف حقيقة ما وقع
فيه ،وحال مرتكبها ،والتأكد ِمن توفر رشوط التكفري وانتفاء موانعه.
وإقام ُة حدِّ الر َّدة عليه ِمن اختصاص احلاكم ونوابه ،فليس لغري

احلكام والقضاة أن حيكموا به ،قال برهان الدين ابن مفلح يف «املبدع»
اإلمام أو نائ ُبه) ُحرا كان أو عبدً ا ،يف ِ
قول
ً
عن املرتد (« :وال َيقتل ُه ّإل ِ ُ
عا ّم ِة العلامء»(.)1
لتعذر القيام بذلك ،أو خت ُّل ِ
حكم بر َّدته ُّ
ف بعض الرشوط
و َمن مل يصدر
ٌ
فإن مرتكبها عىل ٍ
أو املوانع ّ
كافرا يف احلقيقة.
خطر عظي ٍم ،وقد يكون ً
كل ٍ
ٍ
ٍ
والواجب عىل املسلم أن حيفظ لسانه ِمن ِّ
وباطل،
منكر
قول
ُ

سبب هالكه وعذابه،
وخاص ًة ما يوهم الكفر باهلل العظيم  ،فقد يكون
َ

والعياذ باهلل ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنهّ :
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
ِ
قالَّ :
يتبي ما فيها ،هيوي هبا يف النّار أبعدَ ما
(إن العبدَ ليتك ّلم بالكلمة ،ما ّ
بني املرشق واملغرب) (.)2
و َمن وقع يف يشء ِمن ذلك فليبادر إىل التوبة هلل تعاىل.

ثان ًياً :إذا كان أحدُ املتقدِّ َمني للزواج مرتدًّ ا عن اإلسالم فال جيوز عقدُ

((( املبدع يف شرح املقنع (.)482/7
((( أخرجه البخاري ( ،100/8برقم  ،)6477ومسلم ( ،2290/4برقم .)2988
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النكاح فهو ٌ
أثر له يف يشء ِمن األحكام باتفاق
نكاحه ،وإذا ُعقد
ُ
باطل ال َ

العلامء.

قال تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [املمتحنة.]10:

قال اجلويني يف «هناية املطلب»« :املرتدّ ال ينكح أبدً ا مسلم ًة...

واملرتد ُة ال ينكحها أحدٌ »(.)1

الكفر ً
قول أو ً
كفرا يف
و َمن وقع منه ما حيتمل
فعل -وإن مل يكن ً
َ
زوج حتى يتوب وينخلع ِمن
احلقيقة أو مل ُيكم بكفره -فال
ّ
يستحق أن ُي ّ
هذا املنكر الشنيع؛ ألنه عىل ٍ
كفؤا للصالح.
خطر من الكفر ،وليس ً
ترضون دينَه وخل َقه
قال صىل اهلل عليه وسلم( :إِذا جاءكم َمن َ

فأنكحوه) (.)2

كمه صىل اهلل
قال ابن القيم فقال يف «زاد املعاد»« :فالذي يقتضيه ُح ُ

اعتبار الكفاءة يف الدّ ين ً
أصل وكامالً ،فال تُزوج مسلم ٌة
عليه وسلم
ُ
بكافر ،وال عفيف ٌة بفاجر»(.)3
والرد َة عن اإلسالم،
ثال ًثاً :إذا صدر ِمن أحد الزوجني ما يوجب
الكفر ِّ
َ
فال خيلو ِمن حالني:
((( هناية املطلب (.)369/12
((( أخرجه الرتمذي ( ،386/2برقم  ،)1085وقال :حديث حسن غريب.
((( زاد املعاد (.)145/5
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ٍ
وحينئذ
 -1أن يصدر هذا الكفر بعد عقد النّكاح وقبل الدخول،

فإن العقد ينفسخ مبارشة ،وال ُّ
ّ
حتل العرشة بينهام إال بعد العودة لإلسالم
وبع ِ
قد ٍ
نكاح جديد.
َ
قال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني»« :إذا ارتدّ أحدُ الزوجني قبل

الدخول :انفسخ النكاح يف قول عامة أهل العلم»(.)1
وال بدّ ِمن تثبيت ذلك يف املحكمة إن كان يف دولة مسلمة ،أو املراكز
اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية ،وال تتزوج املرأ ُة ً
رجل آخر إال بعد

صدور حك ٍم بفسخ نكاحها.

فرق
 -2أن يصدر
الكفر بعد عقد النكاح والدخول ،ففي هذه احلال ُي َّ
ُ

بينهام ،ويكون العقد موقو ًفا حتى تتبني حاله:

 فإن عاد املرتدُّ منهام لإلسالم قبل انتهاء العدةّ ،فإن عقدَ الزواج عىل

حاله ،وال ُيكم بفسخه.

 وإن انتهت العد ُة قبل توبته وعودته لإلسالمّ ،فإن العقدَ مفسوخ،

وال ّ
حيل له أن يرجع لآلخر إال بعد توبته ،وبعقد نكاح جديد.

الزوج بعد الوطء حيل
قال اإلمام الشافعي يف «األم»« :فإن ارتدّ
ُ

بينه وبني الزوجة ،فإن انقضت عدّ ُتا قبل أن يرجع الزوج إىل اإلسالم

انفسخ النكاح ،وإن ارتدّ ت املرأ ُة أو ارتدّ ا مجي ًعا أو أحدُ مها بعد اآلخر
((( املغين (.)173/7
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مسلمني فسختها،
فهكذا أ ْن ُظ ُر أبدً ا إىل العدة :فإن انقضت قبل أن يصريا
َ

وإذا أسلام قبل أن تنقيض العدة فهي ثابتة»(.)1
أن العقد ينفسخ مبارشة بمجر ِد الر ِ
ِ
ومن أهل العلم َمن ذكر ّ
دة مطلق ًا،
ّ ّ

سواء قبل الدخول أو بعده ،رجع يف العدة أو مل يرجع؛ لذا ينبغي أن
يكون اإلنسان عىل حذر شديد يف هذا األمر اخلطري.
ِ
بالردة:
راب ًعا :من آثار فسخ النّكاح ّ

ّ -1
أن هذا الفسخ ال ُيعدّ طال ًقا عند مجهور الفقهاء ،فإذا عاد الزوجان
إىل بعضهام بعقد نكاح جديد ،مل ُيسب عليهام –هبذه الردة -يشء ِمن

الطالق.

ٍ
قال اإلمام الشافعي يف «األم»« :والبينون ُة ٌ
طالق ،وإن رجع
فسخ بال

إىل اإلسالم فخطبها مل يكن هذا طال ًقا»(.)2

مهرها ً
-2إذا كانت الردة بعد الدخولّ :
كامل سواء
فإن املرأ َة
ُّ
تستحق َ

ّ
كانت هي املرتدة أو الرجل؛ ّ
استحل منها.
ألن استحقاق املهر ثبت بام
وأما قبل الدخول:

فإن كانت املرأة هي املرتدّ ة :فال مهر هلا؛ ّ
َ
الفسخ حصل بسببها.
ألن

وإن كان الرجل هو املرتدّ فيلزمه نصف املهر.
((( األم للشافعي (.)52/5
((( األم للشافعي (.)167/7
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قال يف «خمترص القدوري»« :فإن كان الزوج هو املرتدَّ وقد دخل هبا:

نصف املهر.
فلها كامل املهر ،وإن كان مل يدخل هبا فلها
ُ

مهر هلا ،وإن
وإن كانت املرأة هي املرتدّ ة :فإن كان قبل الدُّ خول فال َ

الردة بعد الدّ خول فلها املهر»(.)1
كانت ّ

الرد ُة فال خيلو ِمن حالني:
خامساًَ :من صدرت منه ّ
ً

األوىل :أن يعلن الرد َة عن اإلسالم رصاح ًة ،باعتناقه اإلحلاد ،أو حتوله

إىل ٍ
دين آخرّ ،
فإن نكاحه ينفسخ وفق التفصيل السابق ذكره (بالتفريق بني
حكم الردة قبل الدخول وبعده ،والتوبة يف العدة أو بعدها).

النكاح ابتدا ًء ،فكذا تنافيه
قال الزيلعي يف تبيني احلقائق« :الر ّد ُة تنايف
َ

بقا ًء ،وهلذا ال ُيتاج فيه إىل حكم احلاكم»(.)2

وينبغي عىل املرأة مراجعة املحكمة لتثبيت فسخ النكاح.
الثانية :أن يصدر منه يش ٌء ِمن األقوال واألفعال الكفرية مع ادعائه

اإلسالم.

ففي هذه احلال ال ُيكم بفسخ النكاح إال بعد رفع أمره للقضاء
وخلوه ِمن
الرشعي للنظر يف حاله ،والتأكد ِمن حت ّقق وقوعه يف الكفر،
ّ
حمم ٌل يمنع ِمن تكفريه ،أو له فيه
األعذار واملوانع ،فقد يكون ملا صدر منه َ

((( خمتصر القدوري ص (.)150
((( تبيني احلقائق (.)175/2
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شبهة وعذر ،أو يف احلكم بكفره خالف بني العلامء.

فإذا حكم القايض الرشعي بردته فإن النكاح ينفسخ وفق التفصيل

السابق.

وأخريا:
ً

فالواجب عىل الزوجني أن يتقيا اهلل تعاىل ،وإذا صدر ِمن أحدمها
ُ

ما حيتمل الردة فيجب عىل اآلخر النصح والدعوة باحلكمة واملوعظة
احلسنة إىل التوبة والرتاجع عام بدر منه ،فإن مل يرجع فال جيوز االستمرار

باملعارشة بينهام؛ الحتامل وقوعه يف الكفر ،وتنبغي املسارعة إىل عرض
األمر عىل القضاء للفصل يف املوضوع ،قال تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﭼ [املمتحنة]10 :

قال الطربي« :يقول :ال املؤمنات ٌّ
حل للكفار ،وال الكفار حي ّلون

للمؤمنات»(.)1

للتمسك بدينه،
نسأل اهللَ أن ير ّد املسلمني إليه ر ًدا مجيالً ،ويوفقهم
ّ
ِ
الرش وأهله .
ويث ّبتهم عليه ،وجينبهم الفتن والشبهات ،ويس ّلمهم من ّ
واهلل أعلم.

((( تفسري الطربي (.)327/23
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حكم قتل من اغتصب مسلمة يف بالد
السؤال:

الكفر؟(.)1

هل جيوز قتل كافر يف بالده اغتصب مسلمة تعيش يف بالده
(للدراسة) حيث اقتحم بيتها واغتصبها؟؟

((( صدرت بتاريخ :السبت  10مجادى األول 1439هـ ،املوافق  2018/1/27م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)89
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اجلواب:احلمدُ هلل ،والصال ُة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
ٍ
بسوء يف عرضها
فاملرشوع للمرأة املسلمة حيث كانت إذا أرادها أحدٌ

فحق الدفاع عن النفس ِمن احلقوق
أن تدافع عن نفسها بام تستطيع؛ ُّ
التي ُفطرت عليها النفوس ،ونزلت هبا الرشائع الساموية ،واتفقت عليها

القوانني الدولية ،وعىل َمن يقدر عىل إغاثتها ومحايتها أن يقوم بذلك بام
يدفع عنها السوء.

فإذا وقع االعتداء واالغتصاب للمرأة ومل تقدر عىل دفعه فهي
يتوجه عليها الصرب عىل ما وقع عليها ِمن
معذورة ،وال إثم عليها ،بل ّ

مصيبة.

ثم إن عىل املعتدى عليها رفع دعوى عىل اجلاين يف حماكم الدولة التي

تقيم هبا الستيفاء ما يمكن من حقوق ،وإيقاع ما يمكن من عقوبة وردع
عىل اجلاين ،ويمكن أن يكون ذلك بمعونة وتنسيق مع املراكز اإلسالمية
يف تلك البالد ،ومن املعروف أن قوانني الدول غري اإلسالمية تتشدد يف

عقوبة حاالت االغتصاب ،وتعاقب عليها بأنواع خمتلفة من العقوبة.
ِ
املغتصب من قبل األفراد أو اجلاليات
وأ ّما اإلقدام عىل قتل املعتدي
اإلسالمية فال يسوغ؛ ألن إقامة هذه األمور من اختصاص احلاكم ،وملا
يس ّببه ذلك ِمن الفوىض ،وإثارة الناس ضد املسلمني ،وما يتبع ذلك ِمن
فتن ومفاسد عظيمة.
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وللمزيد حول أحكام االغتصاب والتعامل مع املرأة التي تتعرض

لالغتصاب ينظر الفتوى رقم ( :)12ماذا يرتتب عىل اغتصاب

العفيفات؟(.)1

واهلل أعلم.

((( فتوى رقم ،)12( :يف اجلزء.)1( :
94

الفتوى (:)90

حكم االستفادة من أسالك االتصاالت
السؤال:

غري الفعالة؟(.)1

هل جيوز أخذ أسالك (كيابل) االتصاالت غري الفعالة

وبيعها؟

((( صدرت بتاريخ :االثنني  12مجادى األول 1439هـ ،املوافق
2018/1/29م ،ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)90
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
فإن أسالك االتصاالت وكابالهتا مما له ثمن ٍ
ّ
غال ،وليست مما يتسامح

الناس فيها عادةً ،وغال ًبا ما تقوم الرشكات واملؤسسات عند التوقف عن
تشغيلها ببيعها أو إعادة تصنيعها وتأهيلها؛ لتنتفع هبا يف مشاريع أخرى،
فتو ُّقف اجلهة املشغلة هلا عن االنتفاع هبا بسبب الظروف احلالية ال يعني

انقطاع االنتفاع هبا ،أو ذهاب ملكيتها وثمنها ،بل املتوقع تأهيلها بعد

استتباب األمن وعودة احلياة لطبيعتها بام يعود نفعه لعموم الناس.

وعىل هذا :فال جيوز نزع هذه األسالك من األرض أو األعمدة وبيعها

أو االستفادة منها بأي وجه من الوجوه سواء كانت تابعة للمصالح
واجلهات العامة ،أو كانت راجعة لرشكات ومؤسسات خاصة؛ ألهنا

حق لعموم الناس إن كانت من األموال العامة أو باقية عىل ملك
ٌّ

صاحبها إن كانت من املؤسسات والرشكات اخلاصة ،فاالعتدا ُء عليها

ٌ
حق.
أخذ ألموال الناس بالباطل ودون ٍّ

وما كان من هذه األسالك واألجهزة تعود ملكيته ألزالم النظام:

فال جيوز االعتداء عليه ،ال حلرمة أمواهلم بل ألن منفعتَها لعامة
الناس ،ويف حال االستيالء عليها فهي يف حكم األموال العامة التي

ال جيوز الترصف فيها أو االعتداء عليها.

لكن إن كانت هذه األسالك مستخرجة ِمن أماكنها ،ومرمية يف أماكن
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النفايات بام يدل عىل استغناء مالكها عنها ،وانقطاع رغبته يف االنتفاع هبا:

تصور يف اليشء
فال مانع حينئذ من حيازهتا ،واالستفادة منها ،وهذا إنّام ُي ّ
القليل التافه.

وملزيد من الفائدة ينظر:

الفتوى رقم ( :)18حكم األموال التي يغنمها الثوار يف سورية(.)1

والفتوى رقم ( :)46حكم االستيالء عىل األموال العامة وآبار النفط

وإدارهتا(.)2

واهلل أعلم.

((( فتوى رقم ،)18( :يف اجلزء.)1( :
((( فتوى رقم ،)46( :يف اجلزء.)1( :
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أحكام القنوت يف النوازل؟(.)1

السؤال:

أهم أحكام قنوت النوازل يف الصلوات؟ وهل يُشرع
ما هي ُّ
القنوت للمستضعفني يف سورية رغم مرور سنو ٍ
ات على
الثورة؟

((( صدرت بتاريخ :الثالاثء  27مجادى األول 1439هـ ،املوافق
2018/2/13م ،ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)91
98

الجـزء الثالث

اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه و َمن

وااله ،أ ّما بعد:

فقد رشع اهلل تعاىل القنوت يف الصلوات إذا نزل باملسلمني نازلة،

واشتدت هبم املحن؛ ترض ًعا إىل اهلل تعاىل أن يرفعها ،إىل أن تزول ،وفيام

أهم أحكامه:
ييل بيان ّ

أوالًُ :يستحب للمسلمني عند نزول نازلة ِمن الشدائد واملحن ِمن

عدو ،أو اخلوف منه ،أو وقوع بعضهم يف األرس ،أو تس ُّلط حاك ٍم
حضور ٍّ
ظاملٍ عليهم :أن يقنتوا يف الصلوات لرفع هذه النازلة ،فقد ثبت ّ
أن النبي
شهرا عىل َ
قبائل ِمن العرب غدروا
صىل اهلل عليه وسلم قنت بأصحابه ً
بسبعني ِمن أصحابه ريض اهلل عنهم وقتلوهم ،فعن أنس بن مالك ريض
شهرا يدعو عىل ِر ْعل
اهلل عنه أنه قال( :قنت النبي صىل اهلل عليه وسلم ً
و َذكْوان)(.)1

قال ابن تيمية« :فيكون القنوت مسنونًا عند النوازل وهذا القول هو

الذي عليه فقهاء أهل احلديث ،وهو املأثور عن اخللفاء الراشدين ريض

اهلل عنهم»(.)2

((( أخرجه البخاري ( ،26/2برقم  )1003واللفظ له ،ومسلم ( ،468/1برقم .)677
((( جمموع الفتاوى (.)108/23
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ثان ًياًُ :يرشع القنوت عند النوازل يف مجيع الصلوات املفروضة ،فقد

ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قنت يف النوازل يف الصلوات اخلمس

ك ِّلها ،فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال( :قنت رسول اهلل صىل اهلل عليه
شهرا ُمتتاب ًعا يف الظهر والعرص واملغرب والعشاء وصالة الصبح
وسلم ً

يف دبر ِّ
كل صالة.)1()..

قال النووي يف «رشح مسلم»« :الصحيح املشهور أنه إن نزلت نازل ٌة
ٍ
ورضر ظاهر يف املسلمني ونحو ذلك :قنتوا
كعدو وقحط ووباء وعطش
يف مجيع الصلوات املكتوبة»(.)2

ولكن أكثر قنوته صىل اهلل عليه وسلم كان يف صالة الفجر ،قال ابن

وتركَه عند
القيم يف «زاد املعاد»« :كان هديه القنوت يف النوازل خاصةْ ،

خيصه بالفجر ،بل كان أكثر قنوته فيها»(.)3
عدمها ،ومل يكن ُّ

وال ُيقنت يف النوافل لعدم ورود ذلك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم،
ٍ
ِ
يشء
املكتوبات فال ُيقن َُت يف
غري
قال النووي يف «املجموع»« :وأما ُ

((( أخرجه أبو داود ( ،68/2برقم  ،)1443وأمحد ( ،475/4برقم .)2746
((( شرح صحيح مسلم للنووي (.)176/5
((( زاد املعاد (.)264/1
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منه َّن»(.)1

وذهب أكثر العلامء إىل أنه ال ُيقنت يف صالة اجلمعة ،اكتفا ًء بالدعاء

يف اخلطبة ،وألنه مل يرد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قنت فيها ،قال
ابن عبد الرب يف «االستذكار»« :وليس عن أحد ِمن الصحابة أنه قنت يف
اجلمعة»(.)2

وقال البهويت يف «رشح منتهى اإلرادات»...« :القنوت (فيام عدا
اجلمعة) ِمن الصلوات لرفع تلك النازلة ،وأ ّما اجلمعة فيكفي الدّ عاء يف
اخلطبة»(.)3

ثال ًثا :قنوت النوازل إنام يكون يف الركعة األخرية ،وجيوز أن يكون قبل

الركوع أو بعد الرفع من الركوع ،فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال:

شهرا ُمتتاب ًعا يف الظهر والعرص
(قنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ً
واملغرب والعشاء وصالة الصبح يف دبر ِّ
كل صالة إذا قال (سمع اهلل ملن
محده) ِمن الركعة اآلخرة.)4()...
وعن عبد الرمحن بن أبزى قال( :صليت خلف عمر بن اخلطاب

((( اجملموع للنووي (.)494/3
((( االستذكار (.)293/2
((( شرح منتهى اإلرادات (.)242/1
((( أخرجه أبو داود ( ،68/2برقم  ،)1443وأمحد ( ،475/4برقم .)2746
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ريض اهلل عنه صالة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع :اللهم

إياك نعبد.)1( )...

فاألمر يف هذا واسع ،ولذلك َّبوب البخاري بقوله« :باب القنوت
ُ

قبل الركوع وبعده» ،وإن كانت أحاديث القنوت بعد الرفع أكثر ،فهو
أوىل ،قال البيهقي يف «السنن الكربى»« :ورواة القنوت بعد الركوع أكثر
وأحفظ ،فهو أوىل وعىل هذا درج اخللفاء الراشدون ريض اهلل عنهم يف

أشهر الروايات عنهم وأكثرها»(.)2
راب ًعاًِ :من السنن يف دعاء القنوت:

يسريا ليس فيه إطال ٌة وال تك ّلف،
 -1أن يكون مناس ًبا للمقام،
ً
معني للقنوت ،وإنّام ُيدعى بام ُيناسب املقام ،عن حممد
وال يوجد دعا ٌء
ٌ

بن سريين ،قال :سئل أنس بن مالك ريض اهلل عنه :أقنت النبي صىل اهلل

قنت قبل الركوع؟ قال:
عليه وسلم يف الصبح؟ قال :نعم ،فقيل لهَ :أو َ
«بعد الركوع يسري ًا»(.)3

قال املباركفوري يف «مرعاة املفاتيح»« :واعلم أنه مل يثبت يف الدعاء

يف قنوت النازلة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وال عن السلف واخللف
((( أخرجه البيهقي ( ،299/2برقم .)3144
((( السنن الكربى للبيهقي (.)295/2
((( أخرجه البخاري ( ،26/2برقم  ،)1001ومسلم ( ،468/1برقم .)677
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دعا ٌء خمصوص متعني»(.)1

قال ابن تيمية« :وينبغي للقانت أن يدعو عند ِّ
كل نازلة بالدعاء
سمى َمن يدعو هلم ِمن املؤمنني و َمن يدعو
املناسب لتلك النازلة ،وإذا َّ
عليهم ِمن الكافرين املحاربني كان ذلك حسنًا»(.)2
قنوت النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ ف ُيدعى
و ُيستحسن أن حياكى
ُ

بأدعية النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ لكوهنا أمجع وأبلغ ،مع تغيري األسامء
بام يناسب النازلة؛ كأن ُيقال :اللهم أنج املستضعفني ِمن املؤمنني يف بالد

الشام ،اللهم اشدُ د وطأتك عىل النظام وأعوانه ،واجعلها سنني كسني
يوسف ،ونحو ذلك ِمن األدعية.
 -2يس ُّن جهر اإلمام بالقنوت ليؤ ّمن املصلون عليه ،حلديث أيب
َ
هريرة ريض اهلل عنهّ :
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا أراد
(أن

أن يدعو عىل أحد أو يدعو ألحد ،قنت بعد الركوع ،فربام قال« :إذا قال:

سمع اهلل ملن محده ،اللهم ربنا لك احلمد اللهم أنج الوليد بن الوليد،
وسلمة بن هشام ،وعياش بن أيب ربيعة ،اللهم اشدد وطأتك عىل مرض،

واجعلها سنني كسني يوسف» جيهر بذلك)(.)3
((( مرعاة املفاتيح (.)302/4
((( جمموع الفتاوى (.)271/22
((( أخرجه البخاري ( ،38/6برقم .)4560
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وقال احلافظ ابن حجر يف «الفتح»« :وظهر يل ّ
أن احلكمة يف جعل

قنوت النازلة يف االعتدال دون السجود مع ّ
أن السجود مظنة اإلجابة
(أقرب ما يكون العبد ِمن ربه وهو ساجد) وثبوت األمر
كام ثبت
ُ
بالدعاء فيه ّ
أن املطلوب ِمن قنوت النازلة أن يشارك املأموم اإلما َم يف
ِ
ثم اتفقوا عىل أنه جيهر به»(.)1
الدعاء ولو بالتأمني ،ومن َّ
 -3يسن تأمني املأموم عىل دعاء اإلمام يف قنوت النازلة ،حلديث

ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قنوت النبي صىل اهلل عليه وسلم وفيه:
( ...يدعو عىل أحياء ِمن بني سليم عىل ِرعل و َذكوان و ُعصية ،و ُي َؤ ِّمن
َمن خلفه)(.)2

رفع اليدين يف دعاء القنوت ،حلديث أنس ريض اهلل عنه
 -4يس ُّن ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجد عىل ٍ
َ
يشء ُّ
قط،
رأيت
قال...( :فام
ُ
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ك ّلام ّ
صل
رأيت
َو ْجدَ ه عليهم( ،)3فلقد
ُ
الغداة رفع يديه فدعا عليهم)(.)4

(صليت خلف عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
وعن أيب رافع قال:
ُ

((( فتح الباري (.)491/2
((( أخرجه أبو داود ( ،68/2برقم  ،)1443وأمحد ( ،475/4برقم .)2746
((( املراد ش ّدةُ حزنِه عليهم .ينظر :املصباح املنري (.)648/2
((( أخرجه أمحد ( ،393/19برقم  ،)12402وقال النووي" :أخرجه البيهقي إبسناد
له صحيح أو حسن".
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فقنت بعد الركوع ،ورفع يديه ،وجهر بالدعاء)(.)1

خامسا :يرشع دعا ُء القنوت عند نزول النازلة إىل أن يكشفها اهلل
ً

سبحانه وتعاىل ،قال املاوردي يف «احلاوي الكبري»« :وكذلك إن نزلت
باملسلمني نازلة  ...فال بأس أن يقنت اإلمام يف سائر الصلوات حتى

يكشفها اهلل تعاىل»(.)2

ومر عليها سنوات ،فيبقى القنوت
فإن طالت النازلة ومل ترفعّ ،

مرشو ًعا ،وجيوز له أن يرتك القنوت يف بعض األوقات كهدوء النازلة،
أو أوقات اهلُدن ونحو ذلك ،لكن يتأكد القنوت عند جتدد النازلة،

كاشتداد املعارك ،أو شدّ ة القصف ،أو ازدياد الضحايا بالقتل أو األرس؛
ِ
وجود النازلة ،والقاعد ُة ّ
ّ
احلكم يدور
أن
مرشوع لع ّل ِة
ألن دعاء القنوت
ٌ
َ

مع ع ّلته وجو ًدا وعدم ًا ،فام دام ّ
يستمر حتى
أن النازل َة موجودة فالقنوت
ّ
يزول العارض وترتفع النازلة ،فإذا زالت الع ّلة وارتفعت النازلة ترك

القنوت.

قال الزركيش يف تشنيف املسامع« :فاألحكام الرشعية نوعان....:

الثاين :نوع مع َّل ٌق عىل األسباب ،وهي األحكام التي ثبتت رش ًعا معلق ًة
ِ
فاحلكم يدور
بتغي األسباب،
ُ
عىل أسباهبا ،فهذا النوع من األحكام يتغري ُّ
((( أخرجه البيهقي ( ،300/2برقم  ،)3150وقال" :هذا عن عمر صحيح".
((( احلاوي الكبري (.)152/2
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مع ع ّلته وجو ًدا وعد ًما فيتغري بتغري العلة»(.)1

وقال ابن القيم يف «إعالم املوقعني»« :احلكم يدور مع علته وسببه

حكم بسبب أو علة زال ذلك
وجو ًدا وعد ًما  ،وهلذا إذا ع َّلق الشارع
ً
احلكم بزواهلام»(.)2

وقد ذكر العلامء ّ
أن القنوت إنام ينقيض بارتفاع النازلة:

«فالقنوت -إذا نابت املسلمني نائب ٌة،
قال الطربي يف «هتذيب اآلثار»:
ُ

أو نزلت هبم نازلة  ،...إىل أن يكشف اهلل عنهم النازلة التي نزلت ،إما
بعدوهم الذي كان ِمن ِق َب ِلهم النازلة ،وإما بدخوهلم يف اإلسالم
بالظفر
ِّ

 ،أو باستسالمهم للمسلمني  ،أو بغري ذلك من األمور التي يكون هبا
ِ
مكروه ما نزل هبم -سنّ ٌة حسن ٌة ،وإن كانت النائبة
الفرج للمسلمني ِمن
والنازلة سب ًبا غري ذلك فإىل أن يزول ذلك عنهم»(.)3

شهرا فليس مقصو ًدا منه
وأما قنوت النبي صىل اهلل عليه وسلم ً
التحديد ؛ ّ
ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم ترك القنوت ََّلا زال سببه،

وذلك بقدوم َمن قنت هلم ونجاهتم ،كام ُّ
يدل عىل ذلك حديث أيب هريرة
ريض اهلل عنه( :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قنت بعد الركعة يف صالة

((( تشنيف املسامع (.)54/3
((( إعالم املوقعني (.)528/5
((( هتذيب اآلاثر (.)385/1
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شهر ًا ،إذا قال :سمع اهلل ملن محده ،يقول يف قنوته :اللهم أنج الوليد بن

نج
نج عياش بن أيب ربيعة ،اللهم ِّ
الوليد ،اللهم ن َِّج سلمة بن هشام ،اللهم ِّ
املستضعفني ِمن املؤمنني ،اللهم اشدد وطأتك عىل مرض ،اللهم اجعلها
عليهم سنني كسني يوسف) .قال أبو هريرة« :ثم رأيت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ترك الدعاء بعدُ  ،فقلتُ :أرى رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم قد ترك الدعاء هلم ،قال :فقيل :وما تراهم قد قدموا)(.)1

قال ابن القيم يف «زاد املعاد»« :إنام قنت عند النوازل للدعاء لقو ٍم،
وللدعاء عىل آخرين ،ثم تركه ملا قدم َمن دعا هلم ،وخت ّلصوا ِمن األرس،
وأسلم َمن دعا عليهم وجاؤوا تائبني ،فكان قنوته لعارض ،فلام زال ترك

القنوت»(.)2

ختام ًا :ينبغي التنبه إىل أمهية الدعاء يف نرصة األمة اإلسالمية ،فالنرص

ليس بالكثرة العددية وال بالقوة املادية ،بل النرص منحة ربانية هيبها اهلل
سبحانه تعاىل ملن شاء ِمن عباده ،غري أنه ال جيوز لألمة أن تقترص عىل
الدعاء فقط يف نرصة قضاياها ،والوقوف عند هذا القدر ِمن طاعة اهلل،
بل البدّ ِمن األخذ بسائر األسباب املمكنة الستعادة حقوق املسلمني عند

القدرة ،أو اإلعداد الستعادهتا ،قال تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

((( أخرجه مسلم ( ،467/1برقم .)675
((( زاد املعاد (.)264/1
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [األنفال.]60 :

نسأل اهلل تعاىل أن يكشف عنا البالء وعن مجيع بالد املسلمني ،وأن
يؤيدنا ٍ
بنرص ِمن عنده إنه سميع قريب جميب.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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حكم زواج االبن من مال أبيه
السؤال:

املفقود؟(.)1

ِ
علم أنه
هل جيوز البن املفقود أن يتزوج من مال أبيه؟ ً
ال يملك َ
املال الكايف للزواج.

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  19مجادى اآلخر 1439هـ ،املوافق
2018/3/7م ،ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)93
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ُ
فاألصل بقاء حياة املفقود ،وبقاء ماله عىل ملكه ،وهذا ال يمنع ِمن

أخذ النفقات الواجبة منه ،وهذا تفصيل ذلك:

ُ
األصل يف املفقود بقا ُء احلياة حتى يثبت عكس ذلك ،وعليه
أوالً:
حق لهٍ ،
الترصف فيه حتى
باق عىل ِملكه جيب احلفاظ عليه وعدم
فام ُله ٌّ
ُّ
قضائي بوفاته.
حكم
يتبي حا ُله ،أو يصدر
ٌّ
ٌ
ّ
تبي حال الزوج املفقود :جيوز لزوجة املفقود وأبنائه
ويف أثناء انتظار ُّ
أن ينفقوا عىل أنفسهم ِمن ماله الذي تركه النفقات الرشعية الواجبة يف
ماله ِمن مطعم ومأكل وملبس وعالج ونحو ذلك باملعروف من غري
إرساف وال تبذير.

حمتاجا للزواج ،وال يملك املال الكايف لذلك،
ثان ًيا :إذا كان االبن
ً

مقتدرا فيجب عليه أن يزوجه؛ ّ
ألن ذلك يدخل يف النفقة
وكان أبوه
ً

األب مفقو ًدا ،واحتاج االبن للزواج ،وكان مال
الواجبة عليه ،فإذا كان ُ
املفقود حيتمل ذلك ،وال جيحف بنفقة الطعام والرشاب واللباس لألرسة
يتزوج ِمن مال أبيه باملعروف ،ويقترص يف النفقات قدر
فيجوز لالبن أن ّ
املستطاع.

تبي بعد ذلك أن األب املفقود كان م ّيتًا قبل أخذ االبن ِمن
ثال ًثا :إذا َّ
حق جلميع
ماله للزواج فيكون ما أخذه االبن ِمن تركة امليت ،وهي ٌ
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الورثة ،ف ُيحسب ما أخذه االبن ِمن مال أبيه املفقود :فإذا كان أكثر ِمن

القدر الزائد عن ح ّقه،
نصيبه من املرياث فيجب عليه أن يؤ ّدي إىل الورثة
َ
وإن كان َّ
أقل فيأخذ بقية نصيبِه ِمن الرتكة.
وللمزيد من التفاصيل حول أحكام املفقود والغائب ينظر الفتوى

رقم ( :)59أحكام زوجة الغائب واملفقود(.)1
واهلل أعلم.

((( فتوى رقم ،)59( :يف اجلزء.)2( :
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أحكام (تضمني) األرايض الزراعية؟(.)1

السؤال:

ما حكم ما يتعامل به الناس يف سورية وغريها ِمن تضمني

األرايض والزروع واملحاصيل الزراعية؟

((( صدرت بتاريخ :األربعاء  16شعبان 1439هـ ،املوافق 2018/5/2م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)110
112

الجـزء الثالث

اجلواب :احلمدُ هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله

وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
ّ
فإن ِمن املعامالت املالية الشائعة بني الناس يف سورية ما يعرف

تتضمن تأجري األرض للزراعة،
بـ«تضمني األرض» ،وهي معاملة
ّ
أو إعطاء املحصول الزراعي ملن يعتني به لقاء أجرة معلومة أو جزء ِمن
ٍ
ٍ
كثرية ،منها ما هو مباح ومنها ما
صور
الثمر ،وتشتمل هذه املعاملة عىل

هو حمرم ،وفيام ييل تفصيل ذلك.
أوالًِ :من الصور املباحة لتضمني األرايض:

 -1تأجري األرض الزراعية اخلالية (ال ُبور أو البيضاء) ملن يريد أن

موسم زراع ًيا أو عدّ ة
يزرعها أو يغرسها ويعتني هبا مدّ ًة معين ًة قد تكون
ً
سنوات ،مقابل أجرة حمدّ دة معلومة ِمن النقود أو غريها ،ثم تعاد األرض
لصاحبها بعد انتهاء مدة العقد.

قال ابن املنذر« :أمجع عوا ّم أهل العلم عىل ّ
أن اكرتاء األرض -يعني

استئجارها -وقتًا معلوم ًا :جائز»(.)1

 -2أن يدفع األرض اخلالية ملن يزرعها ويقوم عليها مد ًة معينة مقابل
نسبة معلومة مشاعة كالنصف أو الثلث أو الربع ِمن احلب أو الزرع

الذي خيرج منها .وتُسمى هذه الصورة عند الفقهاء باملزارعة.
((( اإلشراف البن املنذر (.)263/6

113

فتــاوى الثــورة الســورية

ِ
صالحه بمبلغ نقدي
وبدو
 -3رشاء املحصول الزراعي بعد نضجه
ِّ

ُيدفع ً
مؤج ًل إىل موسم احلصاد.
مقسط ًا ،أو َّ
حال أو َّ

وجيوز للمشرتي إبقاء الثمر عىل الشجر إىل أوان ِ
قطفه عادة ،إال إذا

رشط البائع قط َعه يف احلال.

 -4تضمني األرض املغروسة مع شجرها ملن يعمل هبا سقاي ًة ورعاي ًة
للشجر املوجود مقابل نسبة ِمن املحصول ،إما لسنة او عدة سنوات.
وتُسمى هذه الصورة عند الفقهاء باملساقاة.

روى الشيخان عن ابن عمر ريض اهلل عنهامّ :
«أن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم دفع إىل هيود خيرب َ
وأرضها ،عىل أن يعتملوها ِمن
نخل خيرب
َ

شطر ثمرها»(.)1
أمواهلم ،ولرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُ

وأما ما ُين َفق عىل األرض كثمن البذر وتكاليف احلرث والسقي

واحلصاد  ...ونحو ذلك ُفي َجع فيه إىل ما يتفقان عليه ،وهلام أن يتفقا

عىل أن تكون التكاليف عىل صاحب األرض أو عىل العامل ،كام جيوز أن

تكون بعض هذه التكاليف عىل أحدمها وسائرها عىل اآلخر ،وإذا مل يتم
االتفاق عىل هذه األشياء أو بعضها فاملرجع يف ذلك إىل العرف.
ثان ًياً :من الصور املحرمة يف تضمني األرايض:

 -1دفع األرض اخلالية (البور أو البيضاء) ملن يريد أن يزرعها
((( أخرجه البخاري ( ،190/3برقم  ،)2720ومسلم ( ،1187/3برقم .)1551
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أو يغرسها  ،برشط أن يكون ألحدمها َقدْ ٌر حمدّ د ِمن حمصوهلا كألف كيلو
األرض هذا القدر فال حيصل
مثالً؛ ملا يف ذلك ِمن الغرر ،فقد ال ُترج
ُ
اآلخر عىل يشء ،وقد حيصل له أكثر مما يستحقه بكثري ،ف ُيغبن اآلخر.
ُ

وكذلك ال جيوز أن ُيشرتط ألحدمها حمصول اجلزء الرشقي ِمن
البستان ولآلخر الغريب مثالً ،أو ناحية ِمن األرض ،أو أشجار حمدّ دة؛

فقد يصلح جزء ِمن األرض وال يصلح اجلزء اآلخر ،فيكون أحدمها
غانم واآلخر غارم ًا ،وهذا ينايف القصد ِمن الرشاكة يف اشرتاك الطرفني
ً
يف الربح واخلسارة.

أكثر
روى البخاري عن رافع بن َخديج ريض اهلل عنه قال« :كنا َ

أهل املدينة حقالً ،وكان أحدُ نا ُيكري أرضه ،فيقول :هذه القطعة يل،

وهذه لك ،فربام أخرجت ذه ،ومل خترج ذه ،فنهاهم النبي صىل اهلل عليه

وسلم»(.)1

ٍ
ِ
بيع ِ
ٍ
معينة قبل زراعتها  ،أو بيع حمصول
أرض
وحمصول
ثمر
ُ -2

بيع ملعدوم قد ال يوجد ،وهذا
األرض ألعوام عديدة،
واملنع منه ألنه ٌ
ُ

غرر كبري.
ٌ

بيع املعدوم كالثمرة التي مل
قال أبو إسحاق الشريازي« :وال جيوز ُ

((( أخرجه البخاري ( ،105/3برقم .)2332
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ُتلق»(.)1

وروى مسلم عن جابر بن عبد اهلل قال( :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم عن املحاقلة ،واملزابنة ،واملعاومة)(.)2

قال النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم« :أما النهي عن بيع املعاومة

ثمر الشجرة عامني أو ثالثة أو أكثر ،
وهو بيع السنني ،فمعناه أن يبيع َ
اإلمجاع
فيسمى بيع املعاومة وبيع السنني ،وهو باطل باإلمجاع ،نقل
َ
ّ

بيع معدو ٍم
فيه اب ُن املنذر
بيع غرر؛ ألنه ُ
وغريه؛ هلذه األحاديث ،وألنه ُ
ُ
ٍ
ِ
وجمهول ِ
وغري مملوك للعاقد»(.)3
غري مقدور عىل تسليمه
قال ابن رشد احلفيد« :فجميع العلامء مطبقون عىل منع ذلك ،ألنه ِمن

باب النهي عن بيع ما مل خيلق»(.)4

بيع حمصول األرض الزراعية وثمرها قبل نضجه.
ُ -3

حلديث ابن عمر ريض اهلل عنهام ّ
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم:

((( املهذب للشريازي (.)12/2
((( أخرجه مسلم ( ،1175/3برقم  ،)1536ومعىن احملاقلة واملزابنة بينه الفريوز آابدي
يف القاموس ص ( ،)1274فقال" :املحاقـَلَةُ  :بيع الزرع قبل بدو صالحه أو بيعه يف
ُ
ُسنبله ابحلنطة ،أو املزارعة ابلثلث أو الربع أو أقل أو أكثر ،أو اكرتاءُ األرض ابحلنطة".
الرطب يف رؤوس النخل ابلتمر".
وقال يف ص (" :)1552واملزابنَةُ  :بيع ُّ
ُ
((( شرح صحيح مسلم للنووي (.)193/10
((( بداية اجملتهد (.)168/3
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ِ
(نى عن َبي ِع ال َّث ِ
ُبتاع -أي
الحهاَ ،نى البائ َع َواملـ َ
امر َحتّى َيبدُ َو َص ُ
َ
املشرتي.)1()-

صالحه ،ويكون ذلك بظهور
فال جيوز بيع الزرع أو الثمر ما مل يبدُ
ُ
مبادئ النضج وال ِّطيب يف الثمر والذي ِمن شأنه أم ُن العاهات التي

تصيب الزروع ،وذلك إما بالتلون باللون األمحر واألصفر ونحوه،
أو بتح ّقق ما ُيقصد من الثمر كاحلموضة واحلالوة واالشتداد ونحوه.

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أنه قال( :هنى النبي صىل اهلل
«حتامر
عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى ت ُْش ِقح» فقيل :وما تشقح؟ قال:
ُّ
وتصفار و ُيؤكل منها)(.)2
ُّ

وعن أنس ريض اهلل عنهّ :
(أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عن بيع

احلب حتى يشتدّ )(.)3
العنب حتى يسو ّد ،وعن بيع ِّ

وسبب املنع ما يف هذا البيع من غرر؛ ّ
ألن احتامل فساد الزرع قبل

نضجه احتامل كبري ،إذ قد تأيت آفة من اآلفات كالصقيع أو املرض أو غري
ذلك فيفسد الثمر وال ينضج.

وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه قال« :هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم

((( أخرجه البخاري ( ،77/3برقم  ،)2194ومسلم ( ،1165/3برقم .)1534
((( أخرجه البخاري ( ،77/3برقم .)2196
((( أخرجه أبو داود ( ،253/3برقم  ،)3371والرتمذي ( ،522/3برقم .)1228
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صالحها ،وكان إذا ُسئل عن صالحها قال:
عن بيع الثمرة حتى يبدو
ُ

اه ُت ُه»(.)1
ب َع َ
«حتَّى ت َْذ َه َ
َ
ِ
صور جيوز البيع فيها:
بدو الصالح
و ُيستثنى من عدم جواز البيع قبل ّ
ٌ
كمن يريد أن
أ -إذا اشرتى الثامر والزروع َمن ينتفع هبا عىل حاهلا َ
مرعى للبهائم ترعى فيه وتأكل منه ،أو أراد
يستفيد ِمن الزرع بجعله
ً

الثمر َة عىل حاهلا بقطعها مبارشة قبل نضجها ليستفيد منها بأحد وجوه
االنتفاع من صناعة وغريها ،فهذا جائز بغري خالف.

قال ابن قدامة« :أن يبيعها برشط القطع يف احلال ،فيصح باإلمجاع؛
ّ
ألن املنع إنام كان خو ًفا ِمن تلف الثمرة ،وحدوث العاهة عليها قبل
أخذها»(.)2

وقال ابن رشد احلفيد« :فأما بي ُعها قبل الزهو برشط القطع فال خالف

يف جوازه»(.)3

الثمر تاب ًعا للشجر ،والزرع تاب ًعا لألرض؛ ألنه يثبت تب ًعا
ب -إذا بيع ُ

مغتفرا.
ما يثبت استقالالً ،فيكون الغرر
ً

جاء يف «الرشح الكبري» من كتب احلنابلة« :أن يبيعها مع األصل،

((( أخرجه البخاري ( ،127/2برقم .)1486
((( املغين (.)63/4
((( بداية اجملتهد (.)168/3
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فيجوز باإلمجاع»(.)1

ّ
ويدل ذلك حديث ابن عمر ريض اهلل عنهامَ ( :من ابتاع ً
نخل بعد أن

تؤ َّبر -أي ُت ّل َّقح -فثمرهتا للذي باعها ،إال أن يشرتط املبتاع)( .)2و ُيفهم
فثمرتا للمشرتي ،مما ُّ
أن َمن باع ً
منه ّ
يدل عىل جواز
نخل قبل أن تؤ ّبر
ُ

بيعها يف هذه الصورة.

والزرع ملالك األرض.
الثمر ملالك الشجر،
ُ
ج -إذا بيع ُ

قال ابن قدامة  « :نحو أن تكون للبائع وال يشرتطها املبتاع ،فيبيعها له

يصح
بعد ذلك ،أو يويص لرجل بثمرة نخلته ،فيبيعها لورثة املويص،..
ُّ

فيصح ،كام لو اشرتامها
البيع..؛ ألنه جيتمع األصل والثمرة للمشرتي،
ُّ

مع ًا .وألنه إذا باعها ملالك األصل حصل التسليم إىل املشرتي عىل

فصح كبيعها مع أصلها»(.)3
الكامل؛ لكونه مالكًا ألصوهلا وقرارها،
ّ
ويف اخلتام:

قرسا  ،بام
نذكّر اإلخوة يف املناطق املحررة التي يفد إليها
ّ
املهجرون ً

أرضا خصب ًة ال يستفيد
ورد من النصوص الرشعية يف حث َمن يملك ً

منها عىل منحها إلخوانه لالستفادة منها وزراعتها ،واحتساب األجر
((( الشرح الكبري (.)217/4
((( أخرجه البخاري ( ،115/3برقم  ،)2379ومسلم ( ،1173/3برقم .)1543
((( املغين (.)64/4
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واملثوبة عند اهلل.

ٍ
ُ
ضني
لرجال
عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال :كان
فضول َأر َ

ِمن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلمَ ( :من كانت له ُ
فضل أرض فليزرعها ،أو ليمنحها أخاه ،فإن
أبى فلي ِ
مسك أرضه)(.)1
ُ
وروى مسلم عن ابن عباس ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال( :من

خري)(.)2
كانت له أرض فإنه أن
َ
يمنحها أخاه ٌ

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

((( أخرجه البخاري ( ،107/3برقم  ،)2340ومسلم ( ،1176/3برقم .)1536
((( أخرجه مسلم ( ،1185/3برقم .)1550
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ما حكم الرتخص برخص السفر

جرين وأهل املخيامت؟(.)1
للمه َّ

السؤال:

للمهجرين الذين ُأخرجوا ِمن
ما حكم قرص الصالة ومجعها
ّ

ديارهم ،ومنهم َمن انتقل إىل قرى أو مدن أو بلدان جماورة ،وهل

جتب عليهم صالة اجلمعة ،وهل يباح هلم الفطر يف رمضان ال سيام
حل ِّر وطول النهار؟
مع املشقة يف ا َ

((( صدرت بتاريخ :االثنني  13رمضان  1439هـ ،املوافق  2018/5/28م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)116
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،أما بعد:

ّ
فإن ّ
الرتخص برخص السفر إنام يكون للمسافر الضارب يف األرض،

وأما َمن نزل مكانًا قاصدً ا املقام واالستقرار فيه ولو مؤقت ًا ،فال ُيعدُّ
ٍ
ُ
مسافرا وال ّ
وبيان ذلك فيام ييل:
بيشء ِمن رخصه،
يرتخص
ً
ّ
مشاق
السفر ِمن أسباب التّخفيف الرشعية ملا يتضمنه ِمن
أوالً:
ُ
(السفر ِقطعة ِمن العذاب)(.)1
وعناء ،بل جاء يف احلديث:
ُ
الرخص والتخفيفات الرشعية يف السفر:
ومن ُّ

 -1قرص الصالة الرباعية إىل ركعتني ،كام قال تعاىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ
[النساء.]101 :

 -2اجلمع بني (الظهر والعرص) ،وبني (املغرب والعشاء) ،يف وقت

أحدمها.

 -3الفطر يف رمضان ،قال تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

[البقرة.]185 :

 -4سقوط وجوب حضور صالة اجلمعة.

حيق له أن يمسح عىل
 -5امتداد مدة املسح عىل اخلفني:
فاملسافر ُّ
ُ

اخلفني ثالثة أيام بلياليها بعد أن كانت يو ًما وليلة للمقيم.

((( أخرجه البخاري ( ،8/3برقم  ،)1804ومسلم ( ،1526/3برقم .)1927
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الرخص تشمل َّ
وهذه َ
سفر طاعة كحج
كل مسافر سواء كان سفره َ

تنزها.
أو عمرة ،أو سفر جتارة ،أو زيارة ،أو ً

قال ابن قدامة يف «املغني»« :الرخص املختصة بالسفر; ِمن القرص

واجلمع والفطر واملسح ثالث ًا والصالة عىل الراحلة تطوع ًا يباح يف السفر
الواجب واملندوب واملباح كسفر التجارة ونحوه»(.)1

ِ
السفر باقي ٌة يف ح ّقه،
سائرا يف طريقه فأحكا ُم
املسافر
ثان ًياً :مادام
ً
ُ

الصور التالية:
ويدخل يف ذلك
ُ
بمكان أو ٍ
ٍ
بلد مد ًة يسري ًة كيوم أو يومني أو ثالث.
 -1إذا نزل أو أقام
قال ابن املنذر يف «األوسط»« :أمجعوا عىل ما دون األربع أنه َيقرص»(.)2

وقال النووي يف «املجموع»« :إذا نوى اإلقام َة يف بلد ثالث َة أيام ّ
فأقل،

ّ
ص بال خالف»(.)3
فال ينقطع
الرتخ ُ
ٍ
حلاجة يرجو قضاءها ،ومل يعزم عىل اإلقامة به ،بل
 -2إذا نزل بلدً ا

سفره عند مجاهري أهل
ينوي السفر متى انقضت حاجتُه ،فال ينقطع ُ

العلم.

قال ابن القيم يف «زاد املعاد»« :واألئمة األربعة متفقون عىل أنه إذا

((( املغين (.)192/2
((( األوسط البن املنذر (.)357/4
((( اجملموع للنووي (.)361/4
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أقام حلاجة ينتظر قضاءها ،يقول :اليوم أخرج ،غدا أخرج ،فإنه يقرص
أن للمسافر ْ
أبدً ا  ...وقد قال ابن املنذر يف إرشافه :أمجع أهل العلم ّ
أن
يقرص ما مل ُي ِمع إقام ًة ،وإن أتى عليه ِسنون»(.)1

شهرا
مرصا ومكث فيه ً
قال الكاساين يف «بدائع الصنائع»« :لو دخل ً
ٍ
أخرج اليوم أو غد ًا ،ومل
حلاجة أخرى ،يقول:
أو أكثر النتظار القافلة ،أو
ُ
مقيم»(.)2
ينو اإلقامة ال يصري ً

حكم السفر عن املسافر بأحد أمرين:
ثال ًثاً :ينقطع
ُ
مستقرا فيها.
 -1الرجوع لبلدته التي كان
ً

رخص السفر ِمن حلظة
فاملسافر إذا رجع إىل بلدته انقطعت عنه
ُ
ُ

دخوله إليها.

ٍ
فمن نزل بلدً ا ونوى اإلقامة فيه زال عنه
 -2نية اإلقامة يف بلد معنيَ :
اسم املسافر ،وال ّ
يرتخص بيشء ِمن رخص السفر.

وعام ُة ِ
أهل العلم ِمن املذاهب األربعة وغريهم عىل ّ
أن املسافر إذا
اإلقامة يف ٍ
ِ
حكم سفره،
بلد مد ًة معين ًة وقصد البقا َء فيها :انقطع
عزم عىل
ُ
وأكثرها عرشون
وهلم يف حتديد هذه املدة عد ُة أقوال ،أق ُّلها أربع ُة أيام،
ُ
يو ًما.

((( زاد املعاد (.)494/3
((( بدائع الصنائع (.)97/1
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وال حرج عىل املسلم إذا ُأفتي ببعض هذه األقوال أن يعمل به؛ ألهنا

اإلنكار فيها.
ِمن مسائل االجتهاد واخلالف املعترب التي ال يسوغ
ُ

ِ
إقامة
والذي نختاره -وهو مذهب مجهور الفقهاء -أنه إذا عزم عىل
أكثر ِمن أربعة أيام أن ال ّ
يرتخص برخص السفر؛ للتايل:
ّ -1
أن هذه املدة هي أطول ما ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم

القرص فيها ،مع نية اإلقامة.
ُ

ففي حديث جابر وابن عباس ريض اهلل عنهمّ :
أن النبي صىل اهلل
ٍ
رابعة ،فأقام النبي صىل
صبح
حج ِة الوداع إىل مكة
َ
عليه وسلم قدم عا َم ّ
اهلل عليه وسلم الرابع ،واخلامس ،والسادس ،والسابع ،وصىل الفجر
باألبطح يوم الثامن ،فكان يقرص الصالة يف هذه األيام ،وقد أمجع عىل

إقامتها.

فمن عزم أن يقيم كام أقام النبي صىل اهلل عليه وسلم قرص ،وإذا عزم
َ
ِ
أتم.
عىل اإلقامة أكثر من ذلك ّ

النبي صىل اللَّ عليه وسلم
قال اإلمام أمحد يف «مسائله»« :فام نعلم َّ
أزمع الـمقام يف ٍ
يشء ِمن أسفاره إال يف حجته ِ
هذه ،فإنه َأمجع ْ
يقيم إىل
ّ
أن َ
َ ُ َ
ِ
خرج إىل ِمنًى يوم الرتوية َ
فأنش َأ السفر»(.)1
يو ِم الرتويةُ ،ث َّم َ
النص بقرص النبي صىل اهلل عليه وسلم هذه املدة يف مكة
وقد ثبت ُّ

((( مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه (.)679/2
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وهو قاصدٌ هلا ،فبقي ما عداها عىل األصل الذي هو اإلمتام.

شك ّ
قال الشوكاين يف «نيل األوطار»« :وال َّ
قرصه صىل اهلل عليه
أن َ

القرص فيام زاد عليها ،ولكن مالحظة
وآله وسلم يف تلك املدة ال ينفي
َ
األصل املذكور -وهو عدم جواز الرتخص إال للمسافر -هي القاضية

بذلك»(.)1

َ
ّ -2
األصل وجوب الصوم ،وإمتام الصالة ،وإقامة اجلمعة؛
أن
بأمر ّ ٍ
فال ُي َرج عن هذا األصل إال ٍ
بي ال إشكال فيه ،وبام َّ
أن الفقهاء
ُ
ّ
فاالحتياط
يرتخص فيها،
اختلفوا يف املدة التي يسوغ للمسافر أن

ُ
األخذ بام اتفقوا عليه ،فهو أحوط للعبادة وأبرأ للذمة.

قال ابن املنذر يف «األوسط»َّ « :لا أمجعوا عىل ما دون األربع أنه َي ْق ُص

يتم»(.)2
فلم اختلفوا يف األربع كان عليه أن ّ
كان ذلك لهّ ،

وقال اب ُن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :إذا نوى أن يقيم بالبلد أربع َة

أيام فام دوهنا قرص الصالة كام فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا دخل
نزاع،
أكثر ففيه ٌ
مكة ،فإنه أقام هبا أربع َة أيام يقرص الصالة ،وإن كان َ
ُ
تم الصالة»(.)3
واألحوط أن ُي ّ

((( نيل األوطار (.)251/3
((( األوسط البن املنذر (.)357/4
((( جمموع الفتاوى (.)17/24
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وقال اإلمام مالك عن هذا القول يف «املوطأ»« :وذلك أحس ُن ما

واألمر الذي مل يزل عليه ُ
أهل العلم عندنا»(.)1
سمعت،
ُ

راب ًعاً :أ ّما القول ّ
املسافر إذا نزل بلدً ا فإنه يقرص أبدً ا ما مل ينو
بأن
َ

االستيطان أو اإلقامة املطلقة فهو ٌ
قول تنكّبه عام ُة العلامء املتقدمني ومل
يأخذوا به ،ومما ُّ
يدل عىل ضعفه:

ّ -1
أن رخص السفر إنام هي للمسافر الضارب يف األرض ،أي السائر

يف طريق سفره ،كام قال تعاىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ [النساء.]101 :

وقال يف الفطر :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﭼ [البقرة.]184:

والض ُب يف األرض ينايف اإلقام َة يف البلد ،فال ُيقال ملن نزل بلد ًا :إنه
ّ

الرتخص برخص السفر املد َة
جوز العلام ُء له
َ
ضارب يف األرض ،وإنام َّ
ٌ
اليسرية لكوهنا تابع ًة ِ
حلال سفره ،ولثبوت ذلك يف السنّة ِمن فعل النبي
صىل اهلل عليه وسلم.

«ظاهر القرآن يقتيض أنه إذا مل يكن ضار ًبا
قال القرايف يف «الذخرية»:
ُ
يف األرض ال يقرص ،خالفناه يف الثالث؛ ّ
املسافر البدَّ له ِمن ال ُّلبث
ألن
َ
((( املوطأ برواية سويد احلداثين (.)114/1
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اليسري ،فيبقى ما عداه عىل مقتىض الدليل»( )1انتهى بترصف يسري.

ّ
قرار ،والسفر
وقال الكاساين يف «بدائع الصنائع»:
«ألن اإلقام َة ٌ
حكمه رضورةً ،إال ّ
أن قليل
انتقال ،واليشء ينعدم بام يضا ّده فينعدم
ُ

اإلقامة ال يمكن اعتباره؛ ّ
ألن املسافر ال خيلو عن ذلك عادةً ،فسقط
اعتبار القليل ملكان الرضورة ،وال رضور َة يف الكثري»(.)2
ُ

وقال ابن حزم يف «املحىل»ّ :
«إن اهلل تعاىل مل جيعل القرص إال مع الرضب

ُ
القرص إال مع السفر،
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يف األرض ،ومل جيعل
َ

ال مع اإلقامة!

أن َ
غري حال اإلقامةّ ،
وبالرضورة ندري ّ
وأن السفر إنام هو
حال السفر ُ

التن ّقل يف غري دار اإلقامةّ ،
وأن اإلقامة هي السكون وترك النقلة والتنقل

فاملقيم
يف دار اإلقامة .هذا حكم الرشيعة والطبيعة مع ًا .فإذ ذلك كذلك،
ُ
ٍ
ٍ
مقيم غري مسافر بال شك ،فال جيوز أن خيرج عن حال
يف مكان واحد ٌ

بنص»(.)3
اإلقامة وحكمها يف الصيام واإلمتام إال ٍّ
ِ
رصح بتبني هذا
-2أنه ال ُيعرف عن أحد من األئمة املتقدمني أنه ّ
كل أقواهلم تدور عىل توقيت ٍ
القول واألخذ به ،بل ُّ
مدة َمن أقامها انقطع
((( الذخرية (.)361/2
((( بدائع الصنائع (.)97/1
((( احمللى (.)219/3
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حكم سفره.
ُ

َ
يسميا ً
قائل به
وقد ذكر هذا
القول اب ُن املنذر واب ُن عبد الرب دون أن ّ

ِمن أهل العلم.

ولع ّله ٌ
لـم أشار اإلمام إسحاق بن راهويه إليه
قول حادث ،ولذلك ّ

ع ّلل عدم أخذه به بقوله« :قد أمجعوا ك ُّلهم عىل ّ
أن املقيم يتم الصالة»(.)1
ُ
إسحاق هبذه األخبار للقول
«احتج
قال ابن املنذر يف «األوسط»:
ّ

الذي حكاه ،واعتذر يف خت ّلفه عن القول به ،بام أمجع عليه علام ُء األمصار
ٍ
توقيت و ّقتوه فيام بينهم ،فكان مما أمجعوا عىل توقيته ّ
أقل ِمن عرشين
عىل
ليلة»( .)2أي :هذا أقىص ما قيل عند العلامء يف التوقيت.

ِ
-3أن ّ
ّ
توقيت
كل األقوال املنقولة عن الصحابة والتابعني إنام هي يف
ِ
مدة اإلقامة التي ينقطع هبا حكم السفر ،مع االختالف بينهم يف حتديد
ُ
مسافرا مهام طالت
القول بأنه يبقى
هذه املدة ،وال ُيعرف عن أحد منهم
ً
مد ُة مكثه يف البلد الذي نزل فيه.

قال الطحاوي يف «أحكام القرآن»« :ومل نجد عن أحد ِمن أصحاب

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك غري القول األول»(.)3
((( مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه (.)896/2
((( األوسط البن املنذر (.)361/4
((( أحكام القرآن للطحاوي (.)192/1
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سفرا
فيمن سافر ً
قال ابن عبد الرب يف «االستذكار»« :ال أعلم خال ًفا َ
ٍ
مكان
يقرص فيه الصالة ،ال يلزمه أن يتم يف سفره ،إال أن ينوي اإلقام َة يف

ويمع نيتَه عىل ذلك ،واختلف أهل العلم يف املدة التي إذا نوى
ِمن سفره ُ

املسافر أن يقيم فيها لزمه اإلمتام»(.)1
قائم بني العلامء ِمن حيث اجلملة عىل ّ
ُ
أن املسافر إذا نوى
فاالتفاق ٌ
اإلقامة يف ٍ
حكم سفره ،وإنام اخلالف بينهم يف حتديد هذه املدة.
بلد انقطع
ُ
حط رح َله ٍ
أن َمن َّ
«واحلق َّ
ببلد ونوى
قال الشوكاين يف «نيل األوطار»:
ُّ
ِ
تم الصال َة وال يقرص
اإلقام َة هبا أيا ًما من دون تردد ال يقال له :مسافر ،ف ُي ُّ
إال لدليل ،وال َ
دليل ههنا إال ما يف حديث الباب ِمن إقامته صىل اهلل عليه

ُ
حق َمن نوى إقام ًة
وسلم بمكة أربعة أيام يقرص الصالة...
واألصل يف ِّ
أكثر ِمن أربعة أيام هو التامم ،وإال لزم أن يقرص الصالة َمن نوى إقامة
سنني متعددة ،وال قائل به»(.)2

-4أ ّما اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني يف قرصهم مدة طويلة،

كقرص أنس ريض اهلل عنه يف الشام شهرين ،وعبد الرمحن بن سمرة ريض
اهلل عنه يف بالد فارس سنتني ،وابن عمر ريض اهلل عنهام بأذربيجان ستة

أشهر ...ونحوها ُّ
فكل هذه اآلثار ال خترج عن أحد حالني:
((( االستذكار (.)242/2
((( نيل األوطار (.)249/3
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فاملحارب الذي نزل
األوىل :أن تكون هذه اإلقامة للغزو واجلهاد،
ُ

مكانًا للقتال واحلرب واحلصار يقرص أبد ًا ،ولو علم ّ
أن املدة ستطول
عند مجاهري العلامء ،وذلك ملا ُيلحظ يف احلرب ِمن معاين االضطراب،
والرتدد ،وعدم االستقرار.

عن أيب َجرة نرص بن عمران قال :قلت البن عباس :إنا نُطيل املقام

ِّ
أقمت عرش
«صل ركعتني وإن
بالغزو بخراسان ،فكيف ترى؟ قال:
َ
سنني»(.)1

والكر والفر ،ال ِمن أجل
فهذا السفر ِمن أجل اجلهاد ومنازلة األعداء
ّ
املكث واإلقامةِ ،
ومن املعلوم ّ
أن َمن كانت هذه حا َله فإنه ال يدري ما
يصح أن يقال بأنه قد ب ّيت اإلقامة ،أو إنه
سيواجهه ِمن أوضاع ،لذا فال
ّ
قد حدّ د موعد الرحيل.

قال النووي يف «املجموع»« :أما املحارب -وهو املقيم عىل القتال

بحق -ففيه قوالن مشهوران؛ أحدمها :يقرص أبد ًا ،وهو اختيار املزين
ٍّ

ومذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد ،وعىل هذا يقرص أبدً ا وإن نوى إقامة
أكثر ِمن أربعة أيام»(.)2
قال الربهان ابن مفلح يف «املبدع رشح املقنع»َّ :
«إن إقام َة اجليش

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،207/2برقم .)8202
((( اجملموع للنووي (.)362/4
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الت ُخص ،وإن طال ،لفعله عليه السالم» (.)1
للغزو ال يمنع َّ

وقال ابن القيم يف «زاد املعاد»« :وقد قال أصحاب أمحد :إنه لو أقام
ٍ
قرص ،سواء غلب عىل ظنه انقضا ُء احلاجة يف مدّ ٍة يسرية أو طويلة،
جلهاد َ
وهذا هو الصواب»(.)2
ٍ
حلاجة يرجو انقضاءها ،أو وجد
الثانية :أن يكون نزل هذا البلد

مرض،
كمن حبسه ٌ
عائ ًقا حيول بينه وبني الرجوع وال يدري متى يزولَ ،
ٍ
وكمن ُسجن
أو حرصه ٌّ
عدو ،أو منعته ريح ،أو عاقه ثلج أو واد يسيلَ ،
وهو ال يدري متى ُيىل سبي ُله ،فقد ذهب كثري ِمن الفقهاء الذين حيدّ دون
اإلقامة بمدة معينة إىل ّ
أن حكم املدة ال جيري يف أمثال هؤالء؛ لتخ ُّلف
نية اإلقامة.

ومل يأت يف هذه اآلثار ما يدل عىل أنـهم نووا هذه املدة عند النـزول،

وغاي ُة األمر أنـهم أخربوا بمكثها بعد قفوهلـم؛ فال حج َة فيها عىل قصد
املدة الطويلة ابتدا ًء.

«م َم ُل هذه األحاديث عندنا عىل َمن
قال اب ُن عبد الرب يف «التمهيد»ُ :
ال نية له يف اإلقامة لواحد ِمن هؤالء املقيمني هذه املدد املتقاربة ،وإنام

ذلك ِم ُثل أن يقول :أخرج اليوم ،أخرج غدا ،وإذا كان هكذا فال عزيمة
((( املبدع يف شرح املقنع (.)122/2
((( زاد املعاد (.)494/3
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ههنا عىل اإلقامة»(.)1

قال ابن قدامة يف «املغني»َ « :من مل ُي ِمع اإلقام َة مد ًة تزيد عىل إحدى

وعرشين صالة فله القرص ،ولو أقام سننيُ ،
مثل :أن يقيم لقضاء حاجة

ٌ
مرض ،وسواء غلب
يرجو نجاحها ،أو جلهاد عدو ،أو حبسه
سلطان أو ٌ

عىل ظنه انقضا ُء احلاجة يف مدة يسرية أو كثرية ،بعد أن حيتمل انقضاؤها
يف املدة التي ال تقطع حكم السفر»(.)2

خامسا :السوريون الذين ُه ّجروا ِمن بلداهتم أو اضطروا للخروج
ً
ولكل ٍ
ِّ
حكمها:
حال
منها هلم أحوال خمتلفة،
ُ
َ -1من نزل بلد ًة أخرى ،سواء داخل سورية أو ِمن الدول املجاورة

أو غريها ،ونوى االستيطان يف هذا البلد بحيث اختذه وطنًا له عاز ًما
عىل االستقرار الدائم فيه ،فهذا قد انقطع عنه اسم السفر ،فال جيوز له

الرتخص برخصه بال خالف بني العلامء.
ُ

قال ابن حجر اهليتمي يف «الفتاوى الفقهية الكربى»« :والتو ّط ُن:

ني ُة اإلقامة يف بلدة أو قرية عىل التأبيد ،ال حلاجة :كتجارة ،وزيارة،
وعيادة»(.)3

((( التمهيد البن عبد الرب (.)184/11
((( املغين (.)215/2
((( الفتاوى الفقهية الكربى للهيتمي (.)257/1
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ويف «مواهب اجلليل»« :حقيق ُة التوطن :اإلقام ُة ِ
بنية عد ِم االنتقال»(.)1

َ -2من نزل بلد ًة أخرى ،ونوى «اإلقامة املطلقة» يف هذا البلد.
فال ّ
يرتخص بيشء ِمن رخص السفر.
واملقصود باإلقامة املطلقة :ني ُة البقاء والعيش يف هذا البلد دون حتديد

ذلك بزمن معني أو حاجة حمددة.

ِ
طريقه اإلقام َة مطل ًقا
قال النووي يف «املجموع»« :إذا نوى يف أثناء

انقطع سفره ،فال جيوز الرتخص بيشء باالتفاق»(.)2

وال فرق يف هذا احلكم بني أن يكون ساكنًا يف البيوت املبنية أو يف

اخليم ونحوها.

َ -3من نزل بلد ًا ،ومل ِ
االستقرار واإلقامة فيه ،بل هو يرت ّقب
ينو
َ

االنتقال ملكان آخر ،أو تغيري املنطقة التي هو فيها ،أو العودة إىل بيته

الرتخص برخص السفر ما دام عىل هذه احلال املرت ّددة،
وأهله وقريته :فله
ُ
ويدخل يف ذلك أهل املخيامت املؤ ّقتة.

الرتخ ِ
ُ
ّ
قريب احلصول
ص أن يكون ما يرت ّقبه وينتظره
ورشط هذا
َ

واملنال يتوقع حدوثه َّ
كل وقت.

وأ ّما إذا غلب عىل ظنه أن ما ينتظره ال حيصل إال بعد أربعة أيام فال جيوز

((( مواهب اجلليل (.)56/3
((( اجملموع للنووي (.)361/4
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له الرتخص برخص السفر عند مجهور العلامء.

املسافر بقا َء
قال اخلطيب الرشبيني يف «مغني املحتاج»« :ولو علم
ُ
يتنجز شغ ُله إال يف مخسة أيام:
حاجته مد ًة طويلة ...كأن كان يعلم أنه ال ّ
فال قرص له عىل املذهب؛ ألنه ساك ٌن مطمئ ٌّن بعيدٌ عن هيئة املسافرين،

بخالف املتو ِّقع للحاجة يف ّ
كل وقت لريحل»(.)1

ويف املوسوعة الفقهية الكويتيةْ :
«فإن ظن أهنا ال تنقيض إال فوق أربعة

أيام عند اجلمهور ...فإنه ُيعترب مقي ًام ،فال ُيفطر وال يقرص»(.)2

وهذا ما ينطبق عىل غالب أصحاب املخيامت الدائمة واملستقرة يف

الدول املجاورة.

سادسا :وأما حضور املسافر لصالة اجلمعة:
ً

غري نازل يف بلد ،فهذا ال تلزمه صالة
 فإن كان ًسائرا يف طريق سفره َ

اجلمعة حتى ولو كان مع مجاعة كبرية.

قال ابن تيمية يف «جمموع الفتاوى»« :الصواب ما عليه سلف األمة
ومجاهريها ِمن األئمة األربعة وغريهم ِمن َّ
أن املسافر ال يصيل مجعة»(.)3
قال ابن قدامة يف «املغني» « :النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يسافر

((( مغين احملتاج (.)521/1
((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)53/28
((( جمموع الفتاوى (.)480/17
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فال يصيل اجلمعة يف سفره ...واخللفاء الراشدون ريض اهلل عنهم كانوا
يسافرون يف احلج وغريه فلم ِّ
يصل أحدٌ منهم اجلمعة يف سفره»(.)1
نازل يف ٍ
وأ ّما إن كان ًبلد تُقام فيه صال ُة اجلمعة ،فيلزمه احلضور
سفره ،وهي أكثر ِمن أربعة أيام فأكثر كام
إذا نوى اإلقام َة مد ًة ينقطع هبا ُ

سبق.

وإن مل ِ
سفره :فال يلزمه احلضور ،وإن
ينو اإلقامة مد ًة ينقطع فيها ُ

حرض فهو أفضل.

حضور اجلمعة؛ ألهنا
قال ابن قدامة يف «املغني»« :واألفضل للمسافر
ُ

أكمل»(.)2

اجلمع بني صاليت الظهر والعرص ،وبني صاليت املغرب
ساب ًعاًُ :يرشع
ُ

ُ
واألفضل
سائرا يف طريقه،
والعشاء يف وقت إحدامها إذا كان
املسافر ً
ُ
فعل األرفق به ِمن مجع التقديم أو التأخري؛ فإذا كان ً
ُ
نازل يف وقت األوىل

ُ
سائرا يف
سائرا يف وقت الثانية
فاألفضل يف ح ّقه ُ
مجع التقديم ،وإذا كان ً
ً
وقت األوىل ً
ُ
فاألفضل له مجع التأخري.
نازل يف وقت الثانية

عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال( :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

((( املغين (.)250/2
((( املغين (.)253/2
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سفر َفز ِ
كان يف ٍ
إذا َ
الت الشمس ّ
والعرص مجي ًعا ثم ارحتل)(.)1
الظهر
صل
َ
َ

ُ
فاألفضل يف
وأما َمن نزل يف مكان يف وقت الصالتني أو نزل أليام

يصل ّ
ح ّقه أن ال جيمع بني الصالتني ،بل ّ
كل صالة يف وقتها ،كام هو

غالب أحوال النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أسفاره.

يبي ّ
اجلمع ليس ِمن سنة السفر
أن
َ
قال ابن تيمية يف «الفتاوى»« :وهذا ّ

فاملسافر إذا احتاج إىل اجلمع مجع ،سواء
كالقرص ،بل ُيفعل للحاجة،..
ُ
وشق النزول عليه ،أو كان
وقت األوىل َّ
وقت الثانية أو َ
كان ذلك سريه َ
ٍ
حلاجة أخرى ،..وأما النازل أيا ًما يف قرية أو ٍ
مرص وهو يف ذلك
مع نزوله
كأهل املرص :فهذا وإن كان يقرص؛ ألنه مسافر فال جيمع»(.)2

حكم سفره بعزمه عىل اإلقامة مل جيز له الفطر يف
ثامن ًاَ :من انقطع
ُ

رمضان ،ولزمه الصو ُم مع الناس.

حكم سفره ممّن نزل يف املخيامت أو غريها ممن مل يعزم
وأما َمن مل ينقطع
ُ

ُ
فاألفضل يف ح ّقه أن حيرص عىل
عىل اإلقامة ،ويرتقب الفرصة ملغادرة مكانه
الصيام وعدم الفطر ما مل يشق عليه؛ ألنه األبرأ للذمة ،وهو األيرس ِمن جهة

يشق القضا ُء عليه ال سيام مع كثرته ،وإذا غلب عىل
صومه مع الناس ،ور ّبام ّ
الظ ّن أنه لن يقضيه مل جيز له الفطر ،ويتعني عليه الصوم.

وصحح إسناده النووي وأقره ابن حجر.
((( أخرجه البيهقي ( ،226/1برقم ّ ،)583
((( جمموع الفتاوى (.)64/24
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وأما إذا ُوجدت املشقة الزائدة يف الصوم لشدة احلر ،أو صعوبة

الظروف فله أن ّ
يرتخص بالفطر ،ويعزم عىل القضاء يف وقت آخر يكون

يسريا كأيام الشتاء.
الصوم فيه ً

املهجرين وسكان املخيامت بالصرب
وأخريا :نويص أهلنا وإخواننا
ّ
ً

وحتمل املشقة يف سبيل الطاعة ،واحتساب األجر ،وأن حيرصوا عىل
وحدة الكلمة ،ونبذ اخلالف والفرقة ،وحتقيق األخوة اإلسالمية،

وترك ّ
كل ما يؤدي إىل النزاع واخلصومات ،وأن حيققوا مقاصد الرشيعة

اإلسالمية يف ذلك.
واحلمد هلل رب العاملني(.)1

((( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:
مل تشر الفتوى إىل من قال بتحديد مدة اإلقامة اليت يتم فيها الشخص أو يقصر ابلعرف،
مع أنه قول شائع لعدد من اهل العلم ،وفيه فتاوى عديدة.
اجلواب:التحديد ابلعرف ملدة اإلقامة اليت يرتخص فيها الشخص برخص السفر من قصر
الصالة والفطر يف رمضان وغريه :ليس من أقوال أهل العلم املشهورة ،ومذاهبهم املعتربة،
ومل يقل بذلك أحد ِمن أئمة الفتوى وفقهاء األمصار  ،وقد وضحت الفتوى هذه النقطة
وبينتها مع ما يثبتها من أقوال أهل العلم ابلتفصيل ،ولعل هذا القول اجتهاد حادث
لتوجيه وفهم ما ورد يف املسألة من أحاديث وآاثر ،وهللا أعلم
السؤال الثاين:
لعل األصح يف هذه املسألة ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية من أن للمسافر أن
يقصر أبدا ما مل ينو االستيطان ،وهبذا جاءت اآلاثر عن الصحابة رضي هللا عنهم=.
138

الجـزء الثالث

=اجلواب:مذهب ابن تيمية رمحه هللا أنه جعل الناس على قسمني :إما مسافر
أو مستوطن ،وجعل من مل ينو االستيطان فهو مسافر ،وعلى ذلك جاء كالمه ،قال ابن
الفطر ،وأنه مسافر ما مل ُيمع
مفلح يف الفروع (" :)95/3و َ
القصر و َ
اختار شيخنا وغريهَ :
على ٍ
إقامة ويستوطن".
مسافرا وأجرى عليه أحكام السفر ،وما
وبناء على هذا التقسيم جعل من مل يستوطن
ً
قرره أهل العلم من القدمي خمالف لذلك كما وضحته الفتوى ،لذا فتقسيم شيخ اإلسالم
والفتوى املبنية عليه مرجوحة.
وهللا أعلم.
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الفتوى (:)95

املناطق التي
م البقا ِء يف
ِ
حك ُ

م واالنتقا ِ
ل
يسيطر عليها النظا ُ
السؤال:

السف ِر إليها ؟(.)1
أو
ّ

ُ
السؤال يف الوقت احلايل عن حكم البقاء يف املناطق التي
يكثر
يستعيدها النظا ُم ِمن الثوار ،وحكم استمرار العيش يف مناطق

خارجها للزيارة،
سيطرته ،أو حكم السفر إليها ممّن يعيش
َ
أو تسوية األوضاع مع النظام ،وخاصة أهنا أصبحت حتت
االحتالل الرويس واإليراين ،وهم احلاكمون فعل ًيا للبالد..

شوال  1439هـ املوافق 2018/7/7م،
((( صدرت بتاريخ :السبت ّ 23
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)123
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اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

َ
َّ
احلكم يف هذه املسألة هو :قدر ُة
الرشعي الذي ُيبنى عليه
املناط
فإن
ُ
َ
نفسه ِ
الشخص عىل إقامة دينه ،وأمنُه عىل ِ
وعرضه وماله ،وما يرتتب
عىل هذا البقاء ِمن حتصيل املصالح وتكثريها ،ودرء املفاسد وتقليلها،
وغلبة الظ ّن يف وقوع الرضر بالبقاء أو عدمه ،وبالتايل ّ
احلكم خيتلف
فإن
َ

بحسب األشخاص واألحوال.
ُ
وبيان ذلك فيام ييل:

حكم البقاء يف املناطق التي استعادها النظا ُم بحسب
أوالً :خيتلف
ُ

حال الشخص ووضعه:

 ْفإن غلب عىل ظنِّه أنه لن ُيرتك وشأنَه ،ولن يأم َن عىل دينه أو نفسه

أو عرضه ،فال ُّ
وأجره عىل اهلل تعاىل،
حيل له البقاء ،بل جيب عليه اخلروج،
ُ
أجر اهلجرة يف سبيل اهلل تعاىل.
ويرجى له ُ
ُ

حق َمن كان معرو ًفا بنشاطه الثوري ،أو مهدّ ًدا بالتجنيد
ويتأكّد هذا يف ِّ
يف صفوف النِّظام؛ ملا يرتتب عىل هذا البقاء ِمن خماطر عظيمة ،قال تعاىل:

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﭼ [النساء.]97 :

وال ينبغي أن يكون كُر ُه ترك البالد ،وثِ َق ُله عىل الن ْفس أو خشي ُة
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الضيق املادي مان ًعا ِمن اخلروج؛ ّ
حب الوطن والدِّ يار ال ُيقدَّ م عىل
ِّ
فإن َّ
ِ
خري البرش رسول اهلل صىل اهلل
احلفاظ عىل الدِّ ين والعرض ،وقد هاجر ُ
والر ُ
زق بيد اهلل تعاىل ،فكام
عليه وسلم وهاجر أصحا ُبه ألجل ذلكِّ ،
ٍ
سنوات طويل ًة فسييرسه يف غريه ِمن األماكن ،قال
للمحاصين
يسه
َ
ّ
تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [النساء:

يتحول ويأوي إليه.
هاج ًرا ومكانًا ّ
 ، ]100ومعنى « ُمرا َغ ًم» أيُ :م َ

وإن غلب عىل ظنِّه السالم ُة يف الدِّ ين والن ْفس واملال ِوالعرض،

فال حرج عليه أن يبقى ،وحا ُله كحال الناس الساكنني يف مناطق
النظام ِمن أول الثورة.

 و َمن غلب عىل ظنِّه َّأن بقاءه فيه منفعة حقيقية للمسلمني مما ال يقوم
غريهِ ،من القيام بشؤوهنم وخدمتهم ،واحلفاظ عىل دينهم ،ورفع الظلم
هبا ُ
أو ختفيفه عنهم ،واحلفاظ عىل الرتكيبة السكانية بتكثري عددهم ،وتفويت
الفرصة عىل النِّظام يف سعيه إىل هتجري أهل السنة ِمن مناطقهم :فال حرج
األجر يف بقائه ،وأن يكون ذلك ِمن الرباط يف
عليه أن يبقى ،بل ُيرجى له
ُ

سبيل اهلل تعاىل.

الرتاجع عن معارضة النِّظام
تتضمن
ثان ًيا« :التسوية األمنية» التي
َ
ّ

السعي
كبري ،ال جيوز
ُ
والثورة عليه ،واإلقرار عىل النّفس بالباطلُ :جر ٌم ٌ
ِ
إليها وال القبول هبا؛ ملا فيها ِمن الدُّ خول حتت ح ِ
ِ
سواده،
وتكثري
كمه،
ُ
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وإعانته عىل استعادة رشعيتِه ،وتوطيد حكم امليليشيات الطائفية
عىل البالد والعباد ،وملا يرتتب عليها ِمن مشاركته يف إجرامه وأعامله
العدوانية ،سواء باالنضامم للجيش أو املؤسسات األمنية ،أو التعامل

معه بالتّجسس لصاحله ،أو العمل عىل إقناع الناس بالوالء له ،ونحو

ذلك ،قال تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [هود.]113 :

قال الطربي يف «تفسريه»« :ال متيلوا ،أهيا الناس ،إىل قول هؤالء الذين

كفروا باهلل ،فتَقبلوا منهم وترضوا أعامهلم ،ﭽ ﮜ ﮝﭼ :بفعلكم
ٍ
نارص ينرصكم ،وو ٍّيل يليكم ،ﭽ ﮥ
ذلك ،وما لكم ِمن دون اهلل من
ﮦ ﮧﭼ يقول :فإنّكم ْ
إن فعلتم ذلك مل ينرصكم اهلل ،بل ُيليكم
ِ
عدوكم»(.)1
من نرصته ،ويس ّلط عليكم ّ

االعتذار
املنضم جليش النِّظام رشيكًا له يف جرائمه ،وال يعفيه
و ُيعد
ُ
ُّ
نفسه ِمن ذلك ِّ
بكل
بتضييق النِّظام عليه؛ إذ الواجب عليه أن يستنقذ َ

الطرق املمكنة.

ولو ُفرض أنه ُأجرب عىل االنضامم للجيش لوجب عليه أن يمتنع

ِ
قدر املستطاع ،وللمزيد
من إيذاء اآلمنني ،وأن حياول التخ ّل َ
ص منه َ
ينظر فتوى:

((( تفسري الطربي (.)500/15
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(حكم َمن ُأكره عىل االلتحاق بحملة التجنيد اإلجباري جليش النظام

السوري)(.)1

خطر عظيم عىل
وقد تدخل هذه التسوي ُة يف باب مواالة النظام ،وهي ٌ

الدِّ ين ،وتراجع فتوى (هل مواالة الكفار كفر بإطالق)(.)2

وأخبار ِ
كام َّ
غدره
أن سري َة هؤالء املجرمني مليئ ٌة بالغدر واإلجرام،
ُ

وض َعه معهم سارت هبا الركبان ،وال جيوز للشخص أن
سوى ْ
بمن ّ
نفسه هلذا البالء.
يعرض َ
ّ

اخلالص ِمن احتامل
اهلدف منها
 أ ّما التسوي ُة األمنية التي يكونُ
َ
التعرض لالعتقال ،أو هبدف احلصول عىل األوراق الثبوتية الرضورية ِمن
ّ
غري أن يرتتب عليها مشارك ُة النظام يف يشء ِمن أعامله اإلجرامية ،ويأمن
ِ
امللحة.
فيها اإلنسان عىل دينه وماله وعرضه فهذه جائز ٌة للرضورة واحلاجة ّ
ُ
والسكنى يف مناطق النظام ممّن هم
ثال ًثا:
األصل عد ُم الرجوع لإلقامة ُّ

ً
خارجها؛ ّ
املنع عند
ألن فيها
دخول حتت حكم ال ُّطغاة باالختيار ،ويتأكد ُ
َ
السوق للتجنيد
بتعرض الشخص لالعتقال أو االحتجاز أو َّ
غلبة الظن ُّ
اإلجباري ،أو االستجواب واإلرضار باملجاهدين.

ٍ
لسبب ِمن األسباب
عذر يف االنتقال إىل مناطق النِّظام
و َمن كان له ٌ

((( فتوى رقم ،)66( :يف اجلزء.)2( :
((( فتوى رقم ،)58( :يف اجلزء.)2( :
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املعتربة يف ترك منطقته أو بيته ،كاستحالة العيش بسبب اجلوع،

أو احلصار ،أو التدمري الشديد ،أو الضطراره ملرافقة أرسته املقيمني
يف مناطق النظام ،أو للعالج ونحو ذلك ِمن األمور الرضورية :فله أن
ّ
ّ
مظان القتل واهلالك.
يرتخص بتجنيب نفسه

وكذا السفر -العارض -للمناطق اخلاضعة لسيطرة النظام :إن كان

هناك حاج ٌة تدعو إليه ،كتف ّقد األهل ،أو رعاية املصالح ،أو استكامل

بعض األوراق أو املعامالت املهمة ،أو العالج ،أو غري ذلك مما ال يتوفر
ٍ
رضر أكرب،
وقوع
جائز؛ للحاجة إليه إذا مل يغلب عىل الظ ّن
يف غريه :فهو ُ
ُ
مع التن ُّبه إىل أخذ احليطة واحلذر ِمن االعتقال أو اإليذاء.

يفرج عن املسلمني ،وخيفف عنهم مصاهبم ،إنه و ُّيل
نسأله تعاىل أن ّ

ذلك والقادر عليه.

واحلمد هلل رب العاملني (.)1

((( سؤال حول الفتوى:
هللا يبارك فيكم وحيفظكم ،لو جتاوزان املدنيني ،فما حكم املقاتلني؟
اجلواب:احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
الفتوى املنشورة تتناول حكم البقاء يف املناطق اليت سيطر عليها النظام لعموم الناس..
ويكون حكم كل فئة من الناس حبسبها..
أما املقاتلون :فقد ذكران يف فتوى رقم ،)67( :يف اجلزء( )2( :حكم عقد اهلدن =
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=واملصاحلات مع النظام السوري).

أن األصل يف التعامل مع النظام هو القتال لدفع رشه وحترير البالد والعباد من حكمه ،وأن
عقد اهلدنة مع النظام ال جيوز إال برشوط ،من أمهها:

أن تكون تلك املناطق منكوبة وهي يف حال ضرورة حقيقية للتوقف عن القتال وعقداهلدنة أو املصاحلة مع النظام.
أن تكو َن اهلدنة صادرًة عن ِأهل الرأي واملشورة من العلماء وقادة اجملاهدين ،وعدم
وابل عليهم وعلى عموم املسلمني.
االنفراد مبثل هذه املصاحلات؛ حىت ال تكون ً
أن يرجى من ذلك حتقيق مصلحة حقيقية أعظم من االستمرار يف القتال يف تلكاملناطق..
أما االستسالم للنظام وترك القتال دون ضرورة حقيقية فهذا من احملرمات اليت ال جتوز،
وهي من التفريط بشعرية اجلهاد ،وبالد املسلمني..
فإ ْن وقعت اهلدنة ومت االتفاق :فاألفراد املقاتلون تشملهم فتوى (البقاء يف مناطق النظام)
حباالهتا وشروطها املشار اليها.
ومن متكن منهم من االنتقال إىل مكان آخر ،ومواصلة القتال مع كتيبته أو كتيبة أخرى،
وكان املقاتلون حمتاجني إليه خلربته أو مهارته ،أو لشخصه بسبب
النقص يف املقاتلني :فيجب عليه أن يواصل القتال ،ويُعد خروجه من مناطق املصاحلة من
االحنياز إىل فئة اخرى مقاتلة ،قال تعاىل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﭼ]األنفال.[ 16- 15 :
وملزيد من التفاصيل تراجع فتوى رقم ،)52( :يف اجلزء( )1( :حكم االنسحاب من املدن
وجبهات القتال (.
وهللا أعلم.
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الفتوى (:)96

جرين ِ
م أموا ِ
من
حك ُ
ل امله َّ
السؤال:

بالدهم؟(.)1

اض ُطر العديد ِمن الناس إىل اهلجرة ِمن مناطقهم إىل مناطق
أخرى ،وقد تركوا الكثري ِمن األموال واملمتلكات ِمن أثاث
وسالح وأجهزة طبية وغريها ،كام أخذوا جز ًءا منها معهم،
ُ
أموال تربعات أو زكوات ،فام حكم تلك األموال؟
وبعضها
ُ

وكيف يمكن الترصف فيها؟

((( صدرت بتاريخ :االثنني  2ذو احلجة 1439هـ ،املوافق 2018/8/13م،
ونشرت يف موقع اهليئة برقم (.)125
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اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله

وصحبه أمجعني ،أما بعد:

املهجر خلفه ِمن أموال وممتلكات ٍ
باق عىل ملكه ال يزول
فإن ما يرتكه َّ

عنه برتكه اضطرار ًا ،وكذا أموال التربعات يف املؤسسات واجلمعيات
ُ
واألصل املحافظة
واملشاريع اخلريية هي أمانات بيد القائمني عليها،

عليها وإنفا ُقها يف مثل ما ُأوقفت عليه ،فإن تعطلت منفعتها فإهنا تنقل
ُ
وتفصيل ذلك فيام ييل:
إىل أقرب املنافع إليها،
إن ِ
ً
أولّ :
ملال املسلم حرم ًة شديدة ،ولذا جاءت النصوص الرشعية

بالتحذير ِمن االعتداء عليه أو املساس به دون رضا صاحبه ،قال

تعاىل ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﭼ [النساء.]29 :

(كل ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلمُّ :
املسلم عىل املسلم حرا ٌم :د ُمه ،وماله،
ِ
وع ْرضه) أخرجه مسلم ِمن حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه( ،)1فال ُّ
حيل
مال امرئ مسلم إال بطيب ٍ
ُ
نفس منه.
فكل ما يرتكه املهاجر ِمن ممتلكات بعد خروجه ٍ
وعليه ُّ
باق عىل ملكه،
ُ
ال ُّ
حيل االعتداء عليه.

((( أخرجه مسلم ( ،1986/4برقم .)2564
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ٍ
والواجب جتاه هذه املمتلكات حف ُظها وصيانتُها ِّ
طريق ممكنة ِمن
بكل
ُ
كل ٍ
ِّ
قادر عىل ذلك.

املهجرون خل َفهم أقسام:
ثان ًياً :ما يرتكه َّ
ٍ
وأراض ،فهذه إن ُخيش ِمن استيالء النظام
 -1العقارات ِمن بيوت

عليها ،أو مصادرهتا ،ومل توجد طريق ٌة حلفظها واستنقاذها إال بالسكن فيها ،

أو وضع اليد عليها ،أو حتى بتسجيلها باسم شخص آخر :فال بأس بذلك،
مع اختاذ االحتياطات الالزمة إلثبات ملكيتها لصاحبها احلقيقي.

وأما االنتفاع هبا يف السكنى ،فيجوز بإذن أصحاهبا ،وكذا دون إذهنم
امللحة ،كام ُبني يف فتوى( :حكم االستفادة ِمن
عند الرضورة واحلاجة ّ
البيوت واملزارع اخلالية إليواء النازحني واملهجرين)(.)1
 -2املنقوالت ِمن أثاث ونحوه ،مما ال ُيشى تل ُفه يف الزمن القريب:

فهذه جيب التواصل مع أصحاهبا الستئذاهنم يف الترصف هبا ،سواء
ببيعها ،أو نقلها ،أو التصدق هبا إن رغب صاح ُبها بذلك.
فإن ّ
تعذر التواصل معهم ُ
وخيش ِمن استيالء النّظام عليها ومصادرهتا

أو هنبها ِمن قبل أزالمه أو تعرضها للرسقة ،وأمكن بي ُعها بثمن املثل أو ما

ُ
املتعي.
يقاربه
وحفظ ثمنها ألصحاهبا :فهو ِّ

فإن ّ
األمر بني أن تُؤخذ أو يصادرها النظام ،ففي
تعذر ذلك ،ودار
ُ

((( فتوى رقم ،)56( :يف اجلزء.)2( :
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هذه احلال جيوز ُ
أخذها ورصفها للفقراء واملحتاجني ِمن باب الرضورة،
أحق هبا إن كانت عينُها باقية ،إال
وإن ُقدّ ر
رجوع صاحبِها يو ًما ما فهو ُّ
ُ

نفسه بذلك.
أن تطيب ُ

 -3األشياء املسته َلكة ،التي تُستهلك قري ًبا يف العادة وال تبقى ِمن
املطعومات واملرشوبات ونحوها ،أو ُخيش ِمن تلفها بسبب تركها:

ِ
بأخذها واالستفادة منها ،مع دفعها ألصحاب احلاجة قدر
فال بأس

ِ
الناس هبا
وانتفاع
املستطاع؛ ألهنا إن مل تؤخذ تلفت أو صادرها النظام،
ُ
ِ
هدرا.
أوىل من ذهاهبا ً
ِ
الفواكه
جاء يف «رشح خمترص خليل» للخريشَ « :من وجد شي ًئا ِمن
َ
ضامن عليه
فسد إذا أقام ،فإنّه جيوز له أن يأك َله ،وال
وال َّلح ِم وما أشبه ذلك ممّا َي ُ
عامر الب َل ِد أو ِ
فيه لر ِّبه( ،)1وسوا ٌء وجدَ ه يف ِ
فسدُ ،
غامرها( ... )2وأ ّما ما ال َي ُ
فليس له أك ُله ،فإذا أ َك َله َض ِمنه»(.)3
وينظر فتوى :حكم االستفادة من البيوت واملزارع اخلالية إليواء

النازحني واملهجرين(.)4

((( أي مالكه.
((( غري املزروع.
((( شرح خمتصر خليل للخرشي (.)127/7
((( فتوى رقم ،)56(:يف اجلزء.)2( :
150

الجـزء الثالث

الناس غال ًبا كبعض أدوات
 -4األشياء اليسرية ،التي ال يأبه هلا
ُ

املطبخ ،فهذه ال حرج يف أخذها واالنتفاع هبا عند احلاجة ،ألهنا مما

فمصريها
ال تتبعها مهة أوساط الناس يف العادة ،وهي إن مل تؤخذ
ُ

الضياع والتلف.

ُ
ُّ
الوصول لصاحبه واالستئذان منه فهو الواجب
وكل يشء أمكن فيه

املتعني .

ُ
أموال املؤسسات واجلمعيات التي ُجعت ِمن التربعات
ثال ًثا:

والواجب عليهم السعي يف
والصدقات :تُعدُّ أمان ًة بيد القائمني عليها،
ُ
ٍ
حفظ هذه األمانة ّ
طريق ممكنة.
بكل
وإذا اضطروا للخروج ِمن املنطقة:
 -1فاملمتلكات العينية ِمن أدوات وآالت ووسائل نقل ،وأدوات

حكم الوقف ،والواجب
مكتبية ،وعتاد الفصائل ،وغري ذلك فلها
ُ
السعي الستنقاذها ِّ
بكل سبيل قبل استيالء النظام عليها ،سواء ببيعها
قادر عىل صيانتها ومحايتها،
وحفظ ثمنها ،أو وضعها أمان ًة بيد َمن هو ٌ
ٍ
ٍ
وإن ّ
خريية قادرة عىل استعامهلا فيام يعود نف ُعه لعامة
جلهات
تعذر فتُرصف
الناس قدر املستطاع.

فإن تعذر ُّ
ُ
فالتصدق هبا عىل الفقراء واملحتاجني – وإن
كل ذلك،
ِ
وهنب النظام هلا.
كانت وقف ًا -أوىل ِمن تركها ُعرض ًة للضياع
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قال اب ُن قدامة يف «املغني»« :تكون املنفع ُة مرصوف ًة إىل املصلحة التي

ِ
املرصف مع إمكان املحافظة
تغيري
ُرصف فيها؛ ألنه ال جيوز ُ
كانت األُوىل ت َ

تغيري الوقف بالبيع مع إمكان االنتفاع به»(.)1
عليه ،كام ال جيوز ُ

 -2وأما السيولة النقدية املوجودة يف هذه املؤسسات أو التي ُحصل

ُ
فاألصل أن تُنفق يف مناطق التهجري
عليها بسبب بيع األعيان الوقفية،

ٍ
ٍ
مماثل للمصارف التي ُجعت ألجلها ،وإن ّ
تعذر ذلك فيؤخذ
بعمل
باألقرب فاألقرب هلا ِمن حيث اجلنس والنوع ،فتُن َفق هذه األموال يف
أقرب مرصف ُيقق قصدَ املتربع أو يشبهه ويقاربه.

ُ
واألصل يف الوقف أنه ال جيوز بي ُعه ،وإنام يبقى عىل ما ُوقف له؛ إال َّ
أن

ما نحن فيه حالة رضورة يراعى فيها النظر الستنقاذ الوقف بقدر املمكن.
جواز بيع ُح ُ ِ
ص
«واألصح
قال اخلطيب الرشبيني يف «مغني املحتاج»:
ُ
ّ
ِ
وجذوعه إذا انكرست ،أو أرشفت عىل ذلك ...
ليت،
املسجد املوقوفة إذا َب ْ
ُ
ُ
فتحصيل
املكان هبا ِمن غري فائدة،
ومل تصلح إال لإلحراق؛ لئال تضيع ويضيق
ٍ
نزر ٍ
يسري ِمن ثمنها يعود إىل الوقف أوىل ِمن ضياعها ،وال تدخل بذلك حتت

بيع الوقف؛ ألهنا صارت يف حكم املعدومة»(.)2

وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف «املغني» »:ومجل ُة ذلك ّ
الوقف إذا خرب
أن
َ

((( املغين (.)29/6
((( مغين احملتاج (.)550/3
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وتعطلت منافعه ...فلم ُتكن عامرتُه وال عامر ُة ِ
بعضه إال ببيع بعضه جاز
ُ
ٍ
بيشء منه بِيع مجي ُعه»(.)1
االنتفاع
ُعمر به بقيتُه ،وإن مل يمكن
ُ
ُ
بيع بعضه لت َ
وأخري ًاّ :
بيع الوقف أو الترصف فيه يقوم به َمن كان موك ًَّل به
فإن َ

ِمن إدارة اجلمعية ،أو قيادة الفصيل ،ونحو ذلك ،وال جيوز لألفراد أن
ينفردوا بالترصف فيه باجتهادهم ،وما استنقذوه ِمن أموال وممتلكات

أثناء هجرهتم :فيجب عليهم أن يدفعوه ملن يقوم عىل الوقف أو اجلمعية

ليقوم برصف تلك األموال عىل اجلهة املوقوف عليها بحسب املرشوع.
واهلل أعلم.

((( املغين (.)28/6
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الجــزء الثـالـث

فهــرس موضوعـات الجــزء الثــالـث
املوضــــوع

الصحيفة

الفتوى ( :) :)81حكم االعتداء واالقتتال بني الفصائل واألحكام املرتتبة عليه؟.

9

الفتوى ( : :)82أحكام املفاوضات مع األعداء وضوابطها؟.

26

ِ
السلع التّجارية واملوا ّد التّموينية؟.
حكم
الفتوى (:)83
احتكار ِّ
ُ

40

الفتوى ( :)84أحكام اختطاف منارصي النظام وغريهم من الناشطني واإلعالميني؟.

49

الفتوى ( :)85هل جيوز تثبيت سعر رصف العملة قبل العقد؟.

64

الفتوى ( :)86حكم االنتفاع الشخيص بأجهزة وممتلكات املؤسسات اخلريية؟.

68

الفتوى ( :)87أحكام احلواالت املالية؟.

77

الفتوى ( :)88هل ينفسخ عقدُ النكاح بر ّدة أحد الزوجني؟.

84

الفتوى ( :)89حكم قتل من اغتصب مسلمة يف بالد الكفر؟.

92

الفتوى ( :)90حكم االستفادة من أسالك االتصاالت غري الفعالة؟.

95

الفتوى ( :)91أحكام القنوت يف النوازل؟.

98

الفتوى ( :)92حكم زواج االبن من مال أبيه املفقود؟.

109

الفتوى ( :)93أحكام (تضمني) :األرايض الزراعية؟.

112

للمهجرين وأهل املخيامت؟.
الفتوى ( :)94ما حكم الرتخص برخص السفر
َّ

121

ِ
ِ
ِ
الس ِ
فر إليها ؟.
البقاء يف
حكم
الفتوى (:)95
املناطق التي يسيطر عليها النظا ُم واالنتقال أو ّ
ُ

140

ِ
املهجرين ِمن بالدهم؟.
حكم
الفتوى (:)96
أموال َّ
ُ

147

فهرس فتاوى
األجزاء الثالثة
حسب املوضوعات

أحكام العقيدة واإلميان
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)10ما توجيهكم ملن يقول :أين اهلل مما حيصل لنا ؟!

65

1

الفتوى ( :)32حكم تل ُّفظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتني بعد التمكن منهم

204

1

الفتوى ( :)40حكم حب اإلنسان لوطنه واالهتامم به

266

1

الفتوى ( :)58هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟

39

2

الفتوى ( :)61هل مقولة (من مل يكفر الكافر فهو كافر) صحيحة؟

92

2

أحكام الصالة
الفتوى

الفتوى ( :)5هل نصيل صالة الغائب عىل َمن ُقتِل يف املظاهرات؟
الفتوى ( :)27حكم قرص الصالة والفطر يف رمضان للمقيمني يف خميامت
الالجئني السوريني
الفتوى ( :)28صالة اجلمعة واجلامعة يف ظل القصف واحلصار
الفتوى ( :)30حكم دخول العيد وصالة العيد يف ظل البطش والعدوان
الفتوى ( :)45حكم َقرص الصالة يف احلرض بسبب اجلهاد؟

الصحيفة
42

اجلزء
1

204

1

178

1

184

1

196

1

299

1

الفتوى ( :)72عدد ركعات صالة الرتوايح ،وختم القرآن فيها

253

2

الفتوى ( :)91أحكام القنوت يف النوازل؟

98

3

للمهجرين وأهل املخيامت؟
الفتوى ( :)94ما حكم الرتخص برخص السفر
َّ

121

3

أحكام الزكاة
الصحيفة

اجلزء

الفتوى

19

1

الفتوى ( :)3هل جيوز دفع الزكاة لتجهيز املستشفيات امليدانية وأجور األطباء؟

30

1

الفتوى ( :)24حكم أخذ الزكاة عنوة واالختطاف لتمويل الكتائب

159

1

الفتوى ( :)29أحكام زكاة الفطر ،وما األنواع التي خترج منها؟ وهل جتب عىل

190

1

الفتوى ( :)50زكاة الفطر مع تغري األسعار واضطراب العملة

328

1

الفتوى ( :)1حكم دفع الزكاة مقد ًما إلغاثة الشعب السوري

الفقراء والالجئني؟

أحكام الصيام
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)22إثبات دخول شهر رمضان لعام  1433ه يف سورية

150

1

الفتوى ( :)23حكم اإلفطار يف هنار رمضان للمجاهدين

152

1

الفتوى ( :)27حكم قرص الصالة والفطر يف رمضان للمقيمني يف خميامت

178

1

الالجئني السوريني

أحكام األموال
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)14هل جيوز تصدير السلع ِمن سورية يف ظل نقصها وارتفاع

56

1

152

1

أسعارها؟

88

1

الفتوى ( :)26الرتدد عىل معسكرات الشبيحة لرشاء املرسوقات

174

1

الفتوى ( :)35حكم سداد دين الكافر املحارب

221

1

الفتوى ( :)41هل يستلم راتبه وهو متغيب عن العمل بسبب ظروف الثورة؟

272

1

الفتوى ( :)46حكم االستيالء عىل األموال العامة وآبار النفط وإدارهتا؟

304

1

الفتوى ( :)56حكم االستفادة من البيوت واملزارع اخلالية إليواء النازحني

9

2

الفتوى (:)60كيفية سداد الديون عند تغيري قيمة العملة

73

2

ِ
السلع التّجارية واملوا ّد التّموينية؟
حكم
الفتوى (:)83
احتكار ِّ
ُ

40

3

الفتوى ( :)85هل جيوز تثبيت سعر رصف العملة قبل العقد؟

64

3

الفتوى ( :)86حكم االنتفاع الشخيص بأجهزة وممتلكات املؤسسات اخلريية؟

68

3

الفتوى ( :)87أحكام احلواالت املالية؟

77

3

الفتوى ( :)90حكم االستفادة من أسالك االتصاالت غري الفعالة؟

95

3

الفتوى ( :)93أحكام (تضمني) األرايض الزراعية؟

112

3

147

3

الفتوى ( :)8حكم االستيالء عىل صهاريج املازوت ونحوه من املال العام

واملهجرين

ِ
املهجرين ِمن بالدهم؟
(:)96حكم
الفتوى
أموال َّ
ُ

أحكام الجهاد
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
األوامر بقتل املتظاهرين لينجي نفسه؟
اجلندي
الفتوى ( :)2هل يطيع
ُّ
َ

25

1

الفتوى ( :)11هل نرد العدوان واخلطف باملثل ردعًا للمجرمني وك ًفا ألذاهم؟

73

1

الفتوى ( :)15هل هناك راي ٌة حمدّ د ٌة جيب أن يلتزم هبا السوريون؟

93

1

الفتوى ( :)16حكم العمليات التفجريية و َمن ُيقتَل فيها

102

1

( :)19ميثاق املقاومة السورية

127

1

الفتوى ( :)25حكم استهداف املنتسبني لألجهزة األمنية بمختلف قطاعاهتا

168

1

الفتوى ( :)37حكم إعطاء البيعة ألمراء الكتائب

233

1

الفتوى ( :)51حكم قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل

334

1

الفتوى ( :)52حكم االنسحاب من املدن وجبهات القتال

345

1

الفتوى ( :)63هل جيوز ذبح الكفار واملحاربني بالسكني

119

2

الفتوى ( :)75حكم اجلهاد مع الفصائل والكتائب التي لدهيا خمالفات رشعية

301

2

الفتوى ( :)79حكم مشاركة الفصائل السورية يف حتالفات عسكرية وتلقيها

355

2

للدعم الدويل

أحكام الغنائم
الفتوى
الفتوى ( :)18حكم األموال التي يغنمها الثوار يف سورية

الصحيفة

اجلزء

119

1

أحكام الجنائز والشهداء
الصحيفة
36

اجلزء
1

الفتوى

الفتوى ( :)7كيف نغسل أشال َء القتىل ونصيل عليهم؟

52

1

الفتوى ( :)9هل نُل ِّقن اجلريح الشهادة وهو حيترض؟

61

1

الفتوى ( :)17حكم تعزية غري املسلم والرتحم عليه وتسميته بالشهيد

109

1

الفتوى ( :)34حكم نقل جثث الشهداء ونبش قبورهم

215

1

الفتوى ( :)36حكم زيارة املقابر يف العيد ووضع النباتات عىل القبور

225

1

246

1

الفتوى ( :)4هل يسمى املقتول عىل أيدي النظام السوري شهيدً ا؟

الفتوى ( :)39حكم هدم األرضحة ِ
والقباب املبنية عىل القبور

أحكام الجواسيس واملوالني لألعداء
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)6هل جيوز قتل اجلاسوس )العوايني( يف سورية أو إيذاء أوالده

45

1

الفتوى ( :)38حكم املوايل للنظام السوري

240

1

الفتوى ( :)84أحكام اختطاف منارصي النظام وغريهم من الناشطني

49

3

الفتوى ( :)66حكم من أكره عىل االلتحاق بحملة التجنيد اإلجباري جليش

168

2

وزوجته؟

واإلعالميني؟

النظام السوري

أحكام األرسى
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)21حكم من وقع أسري ًا يف أيدينا من جنود النظام السوري

141

1

الفتوى ( :)65حكم اعتقال املتهم ،وتعذيبه ،والواجب جتاه من يموت حتت

153

2

التعذيب

أحكام األمان والهدن
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)20حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام

134

1

الفتوى ( :)43حكم االعتداء عىل من ُأعطي له األمان ،وما جزاء ذلك؟

283

1

الفتوى ( :)49حكم استيفاء احلقوق من األعداء بعد إعطائهم األمان

321

1

الفتوى ( :)67حكم عقد اهلدن واملصاحلات مع النظام السوري

177

2

الفتوى ( :)74هل جيوز االعتداء عىل النصارى من أهل البالد اإلسالمية؟

285

2

الفتوى ( :)82أحكام املفاوضات مع األعداء وضوابطها؟

62

3

140

3

ِ
ِ
ِ
واالنتقال أو
املناطق التي يسيطر عليها النظا ُم
البقاء يف
(:)95حكم
الفتوى
ُ
الس ِ
فر إليها ؟
ّ

أحكام الغالة
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)57هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم (الدولة) قتال

20

2

الفتوى ( :)62هل تنظيم (الدولة اإلسالمية) من اخلوارج؟

102

2

الفتوى ( :)64حكم تكفري تنظيم (الدولة) ولعنهم وحكم أرساهم وأمواهلم

136

2

الفتوى ( :)73كيف نتعامل مع تنظيم (الدولة) يف املناطق التي يسيطر عليها

274

2

الفتوى ( :)80حكم الرجال غري املحاربني من تنظيم (الدولة) والنساء

368

2

فتنة؟

واألطفال

أحكام األرسة
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)13حضانة األيتام وكفالتهم وما يرتتب عليها من أحكام

83

1

ّ
املتوف عنها زوجها يف أحداث سورية وأين تقيض عدهتا
الفتوى ( :)31عدة

200

1

الفتوى ( :)44حكم تزويج النصريية والفرق الباطنية والزواج منهم

293

1

الفتوى ( :)59أحكام زوجة الغائب واملفقود

55

2

الفتوى ( :)88هل ينفسخ عقدُ النكاح بر ّدة أحد الزوجني؟

84

3

الفتوى ( :)92حكم زواج االبن من مال أبيه املفقود؟

109

3

أحكام النساء
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)12ماذا يرتتب عىل اغتصاب العفيفات؟

76

1

الفتوى ( :)33مشاركة املرأة يف العمل اإلغاثي دون إذن وليها

211

1

أحكام الحدود والقضاء
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)42ما احلكم فيام لو قتل املجاهد أخاه خطأ؟

276

1

الفتوى ( :)53هل ُياسب املنشق عن النظام عىل جرائمه السابقة؟

352

1

الفتوى ( :)55هل تُقام احلدود والعقوبات يف املناطق املحررة من سورية يف

372

1

الفتوى ( :)68أحكام القتل اخلطأ يف العمليات اجلهادية

190

2

الفتوى ( :)69أحكام حد احلرابة وضوابط تطبيقه

203

2

الفتوى ( :)76رشعية اهليئات القضائية يف سورية ومدى إلزامية أحكامها

308

2

الفتوى ( :)77عمل املحاكم وجلان التحكيم عند وقوع ّ
الشقاق بني الزّ وجني

320

2

الفتوى ( :)81حكم االعتداء واالقتتال بني الفصائل واألحكام املرتتبة عليه؟

9

3

الفتوى ( :)89حكم قتل من اغتصب مسلمة يف بالد الكفر؟

92

3

الوقت احلايل؟

أحكام السياسة الرشعية
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)54حكم إجراء االنتخابات الختيار أعضاء جمالس األحياء

359

1

الفتوى ( :)70حكم املجالس والتشكيالت التي حتوي مبادئ ختالف الرشيعة،

215

2

الفتوى ( :)71حكم هجرة السوريني إىل بالد غري املسلمني ،والتجنس

233

2

الفتوى ( :)78هل البالد اإلسالمية اليوم دار كفر؟

329

2

واللجان الثورية

والتعاون معها
بجنسيتها

أحكام األطباء
الصحيفة

اجلزء

الفتوى
الفتوى ( :)47حكم ترك األطباء أعامهلم ومستشفياهتم؟

310

1

الفتوى ( :)48ما الواجب عىل األطباء عند ازدحام اجلرحى ونقص الكوادر؟

316

1

)(٣

اﻟﻄﺒﻌــﺔ
اﻟﺜـﺎﻟﺜــﺔ
ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ

- ١٤٤٠

٢٠١٩

ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺔ اﳌﻌﺎﴏ،
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷ ّ
ﻤﺑـﺎ ﺣﻮﺗـﻪ ِ
ﻣـﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻜﺜـﺮﻴة اﳌﺆﺛـﺮة ،واﻟﻨﻮازل اﳌﺘﻌـﺪدة؛ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﺎﻤﻫﺮﻴ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
أﻫـﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ُ
اﻟﻄﻐﻴـﺎن ،واﻟﻜﺘﺎﺋـﺐ اﳌﺠﺎﻫـﺪة اﻟﺘـﻲ ﻗﺼﺪت ﺻ ّﺪ اﻟﻌﺪوان ،ﻓﺴـﻌﻰ
ﺤﺔ ﰲ
واﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬـﻢ ﰲ ﺳـ ّﺪ اﻟﺜﻐﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟـﺔ اﳌﻠ ّ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ.
وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺑﺬﻟـﻪ ﻓﺮﻳـﻖ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﰲ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺸـﺎم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬـﻮد أﺧـﺬت ﺣﻘﱠﻬـﺎ ِ
ﻣـﻞ واﳌﺸـﺎورة واﻟﺒﺤـﺚ واﳌﺮاﺟﻌـﺔ؛ ﻟﺘﺸـﻜّﻞ رﺻﺪًا
ﻣـﻦ اﻟﺘﺄ ّ
ﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘـﺎج اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﺔ .وﻗﺪ ﻧُﴩت ﻫﺬه
ﻣﻌﺮﻓ ًﻴـﺎ ﻟﺠﺎﻧـﺐ ﻣﻬ ّ
اﻟﻔﺘـﺎوى داﺧﻞ ﺳـﻮرﻳﺔ ﻋـﲆ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺠﻬـﺎد ،وأﺗﻴﺤﺖ إﻟﻜﱰوﻧ ًﻴﺎ
ﻋـﲆ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻬﻴﺌـﺔ ،ﻓﻼﻗـﺖ -ﺑﺤﻤـﺪ اﻟﻠـﻪ وﻓﻀﻠـﻪ -اﻟﻘﺒﻮل ،وﻛ ُ
َـﺮﺜ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﺼـﺪرت ﰲ ﻃﺒﻌﺘﻦﻴ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﺎﻟﺼﺪور ،ﻓﺮأﻳﻨﺎ إﺻﺪار اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻤﻨـﺔ ﻣـﺎ اﺳـﺘﺠ ﱠﺪ ِ
ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ،ﻓﺠـﺎءت ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء؛ ﻟﺘﻀﻴـﻒ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﳌﺘﻀ ّ
ﺎﻤ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺠﻬﺎد واﳌﻘﺎوﻣﺔ..
ﻴ
ﻗ
ﺎ
ﻌ
ﻣﺮﺟ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
ّ ً

