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3 املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

مقدمة الطبعة الثانية

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، 

وبعد:

فقد أصدر املكتب العلمي هبيئة الشام اإلسالمية كتاب )فتاوى الثَّورة 

يتعلَّق  أغلبها  فتوى،  وأربعني  ثالٍث  عىل  حمتويًا  األوىل  بطبعته  ورية(  السُّ

بواجب الوقت من أحكام اجلهاد ومقاومة املعتدي.  

والكتائب  الرشعية  واهليئات  اللجان  أعضاء  عىل  ع  وُوزِّ ُطبع  وقد 

رين لتعليم الناس داخل سوريا، باإلضافة إىل توفري  املجاهدة، والدعاة املتصدِّ

نسخة  إلكرتونية عىل موقع اهليئة ملن أراد حتميلها أو تصفحها مبارشة.

الطلب  الَقبول، وَكُثر  الفتاوى -بحمد اهلل وفضله-   وقد القت هذه 

الطبعة  فتاوى منذ  ما استجدَّ  من  ُنعيد طباعتها مع إضافة  أن  فرأينا  عليها، 

الطبعة يف  األوىل؛ رغبة يف إيصاهلا ألكرب عدد من املستفيدين، فجاءت هذه 

أربٍع ومخسني فتوى.

فلله كم أحيا جهاُد أهل الشام من مسائل، وأضاف إىل فقه النوازل!

إليهم  ُنحيل  كنا  الذين  الفضالء  نشكَر مشاخينا  أن  رقابنا  وإنَّه حلٌق يف 
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الداخل  العلم يف  الشائكة ملراجعتها وتصويبها، وإخواننا من طلبة  الفتاوى 

املتابعني  القراء  من  وُثلة  علينا،  قد خيفى  ما  ر  ُيعينوننا عىل تصوُّ كانوا  الذين 

لوا الفتاوى بتعليقاهتم القيمة وأسئلتهم الدقيقة التي َأثَرت البحث.  الذين ذيَّ

وقد أثبتنا هذه التعليقات يف هامش الفتاوى إمتاًما للفائدة.        

نسأل اهلل أن ينفع هبذا العمل، وما كان فيه من صواب فاملنة هلل وحده، 

وما كان فيه من ُقصور أو خطأ فنسأل اهلل أن يعفو عنا.

وآخر دعوانا أن احلمُد هلل رب العاملني.

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

إنَّ احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 

وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادي له، 

وأشهُد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهُد أنَّ حممًدا عبُده ورسوله 

ا بعد: صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلَّم تسلياًم كثرًيا، أمَّ

يأيت هذا اإلصدار ضمن سلسلة إصدارات املكتب العلمي هبيئة الشام 

املقاومة(  ميثاق  )رشح  كتاب  إصدار  بعد  الثاين  اإلصدار  وهو  اإلسالمية، 

لة ملا هيم املجاهدين يف سبيل اهلل. الذي احتوى أحكاًما جامعة ومفصَّ

طلبة  من  جمموعة  من  اإلسالمية  الشام  هبيئة  العلمي  املكتب  ويتكون 

العلم والباحثني والدعاة والرتبويني، وترتكز مهامه فيام ييل:

شتى -  يف  السوري  الشعب  حيتاجها  علمية  تأصيلية  دراسات  نرش 

املجاالت. 

الناس -  لطبقات  وسلوكًا  ورشيعة  عقيدة  الرشعي  العلم  تقريب 

املختلفة.

أفرزهتا -  التي  واملستجدات  النوازل  حول  الرشعية  الرؤى  تقديم 

الثورة السورية.
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التواصل مع اجلهات العلمية يف العامل اإلسالمي.- 

استقبال األسئلة الرشعية واإلجابة عنها.- 

الفقه  علوم  يف  املختصني  من  للفتوى  جلنة  العلمي  املكتب  ويضم 

مشهودة  جهود  هلم  وممن  وغريها،  واللغة  واألصول  واحلديث  والعقيدة 

املعارصة،  الفقهية  البحوث  وإعداد  الرشعي  والتأليف  العلمي  البحث  يف 

واخلربة التعليمية والدعوية الطويلة، ومنهم من الزم كبار العلامء املعارصين 

وأخذ عنهم. 

وتعتمد اللجنة يف بحثها عىل مجع املادة العلمية بأدلتها من أمهات الكتب 

املتقدمني واملتأخرين واملعارصين، ثم  العلامء  أقوال  املوثوقة، والرجوع إىل 

التباحث يف املسألة من مجيع جوانبها بشكٍل مجاعي، مع مراعاة الواقع واعتبار 

عرضوا  وربام  أمكنهم.  ما  احلق  إلصابة  باهلل  مستعينني  واملكان،  الزمان 

جواهبم يف املسائل الشائكة عىل بعض كبار العلامء للمراجعة والتوجيه، أو 

استشاروا أهل االختصاص يف السياسة واحلقوق وعلم النفس واالجتامع يف 

املسائل ذات الصلة.

خالل  من  السوري،  بالداخل  وافيٍة  معرفة  عىل  الفتاوى  ُبنيت  وقد    

املبارش  بالتواصل  أو  ميدانية،  زيارات  يف  احلاالت  هذه  بعض  عىل  الوقوف 

مع طلبة العلم واللجان الرشعية يف الداخل، أو املسؤولني عن الكتائب، أو 
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الشخصيات االجتامعية يف تلك املناطق، مما جعل تنزيل األحكام عىل الواقع  

أقرب وأصدق.

جهود  بتضافر  بحثية  مراكز  عن  الصادرة  اإلجابات  أن  نعتقد  وإننا 

جمموعة من الباحثني، وفق منهجية علمية شاملة ومتوازنة، تعتمد عىل الدليل 

والتأصيل العلمي أصوب وأسلم وأحكم من تلك التي تصدر عن أفراد من 

املفتني، خاصة وأن املكتبة اإلسالمية زاخرة باجتهادات أهل العلم من عرص 

الصحابة إىل يومنا هذا، التي يمكن للباحث الرجوع إليها بيرس وسهولة.

وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخ هذا اإلصدار ثالثًا وأربعني فتوى يف 

أبواب متعددة من الرشيعة، أغلبها يتعلق بواجب الوقت من أحكام اجلهاد 

القبول  وفضله-  اهلل  -بحمد  الفتاوى  هذه  القت  وقد  املعتدين.  ومقاومة 

إيصاهلا ألكرب عدد  أن نجمعها يف إصدار خاٍص رغبة يف  فرأينا  واالنتشار، 

من املستفيدين.

وقد رتبنا هذه الفتاوى حسب تاريخ إصدارها، وأحلقنا هبا يف اهلامش 

أهم ما وردنا حوهلا من أسئلة أو تعقيبات من القراء وطلبة العلم باختصار، 

مع وجود أصلها يف موقع اهليئة عىل االنرتنت، وإجاباتنا عليها، وأسميناها 

)فتاوى الثورة السورية(.

فاملنة هلل  فيها من صواب  ينفع هبذه اإلجابات، وما كان  أن  نسأل اهلل 
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وحده، وما كان فيها من قصور وخطأ فنسأل اهلل أن يعفو عنه.

وآخر دعوانا أن احلمُد هلل رب العاملني.

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

أعضاء جلنة الفتوى باملكتب العلمي: 

عامر الصياصنةد. عامد الدين خيتيفايز الصالح
د. معن عبد القادرعامر عيسىعبادة النارص

أسامة اليتيمجهاد خيتيعبد الرمحن اجلمييل
حممد أجمد
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الفتوى رقم )1(:
حكم دفع الزكاة مقدمًا إلغاثة الشعب السوري ؟)1(

سوريا،  يف  أهلنا  أصابت  التي  والفاقة  احلاجة  شدة  تعلمون  السؤال: 

فهل جيوز لنا أن ندفع زكاة أموالنا مقدمًا إلغاثة الشعب السوري؟

 اجلواب: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

فيجوز تعجيل زكاة األموال التي يشرتط هلا احلول قبل حلول احلول، 

عىل الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول احلسن البرصي وسعيد بن جبري 

بن  إسحاق  قول  وهو  واحلنابلة،  والشافعية  واحلنفية  واألوزاعي  والزهري 

راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سالم وغريهم.

ويدل عىل ذلك أحاديث منها الذي رواه َأبو داود، والرتمذي وحسنه 

َسَأَل  الَعبَّاَس  )َأن  عنه:  اهلل  ريض  طالب  أيب  بن  عيل  عن  واأللباين  النووي 

رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف َتْعجيِل َزَكاتِه، َقْبَل َأْن َيَوَل احَلوُل، ُمَساَرَعًة إىِل اخَلري، َفَأِذَن 

َلُه يف ذلك()2(.

ل فيها الزكاة: فمنهم من قال  ولكنهم اختلفوا يف عدد السنني التي ُتَعجَّ

سنة، ومنهم سنتني، ومنهم قال سنني كثرية.

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

أبو داود )510/1، رقم 1624(، والرتمذي )3/، 63رقم 678(، وأمحد )104/1،  )2( أخرجه 
رقم 822(.
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قال الشيخ حممد بن صالح العثيمني -رمحه اهلل- يف »فتاويه«: »تعجيُل 

فقط، وال  ملدة سنتني  أنَّه جائز  الصحيح  قبل حلوهلا ألكثَر من سنة:  الزكاة 

الزكاة قبل حلول وقتها،  ل  ُيعجِّ ينبغي أن  جيوز أكثر من ذلك، ومع هذا ال 

اللهم إال أن تطرَأ حاجٌة َكَمسَغبٍة)1( شديدٍة، أو جهاٍد أو ما أشبه ذلك، فحينئٍذ 

ل؛ ألنَّه قد َيعِرض للَمفُضول ما جيعله أفضل«)2(. نقول: ُيعجِّ

والنَّاظر يف واقع الشعب السوري املأساوي جيد الفاَقَة واملسغبة بسبب 

املسارعة  إىل  املال  أصحاَب  يدعو  مما  ِالنظام،  ظلم  عىل  وصربه  شعبنا  جهاد 

بدفع زكاة أمواهلم ولو مقدًما كام رأينا.

 بل نقول: إنَّ ديننا يدعونا يف مثل هذه النوازِل والكوارث أن ينهَض 

كلُّ قادٍر لنجدة املحتاج بكل ما يستطيع، وال يقترص األمر عىل دفع الزكاة.

ففي صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه- قال رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر))) َفْلَيُعْد بِِه َعَل َمْن اَل َظْهَر َلُه، َوَمْن َكاَن َلُه 

َفْضٌل ِمْن َزاٍد َفْلَيُعْد بِِه َعَل َمْن الَ َزاَد َلُه( َقاَل: َفَذَكَر ِمْن َأْصنَاِف امْلَاِل َما َذَكَر 

ُه الَ َحقَّ ألََحٍد ِمنَّا يِف َفْضٍل()4(. َحتَّى َرَأْينَا َأنَّ

)1( )امَلسَغَبة(: املجاعة.

)2( جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )18/ 328(.

)3( )َفْضُل َظْهٍر(: زيادة ما يركب عىل ظهره من الدواب. و)َفْلَيُعْد بِِه(: أي لريفق به عىل من ال ظهر 
له وحيمله عليه.

)4( أخرجه مسلم )1354/3، رقم 1728(.
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ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري: أن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إنَّ 

ُعوا ما كان  نَي إذا أْرَمُلوا يف الَغْزِو)))، أو َقلَّ َطَعاُم ِعياهلم باملدينة: َجَ األشعريِّ

ِة، فهم ِمنِّي وأنا  ويَّ عندهم يف َثْوب واحد، ثم اْقَتَسُموا بينهم يف إناء واحد بالسَّ

ِمنُْهم()2(.

 ويف صحيح مسلم عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه- َقاَل: )ُكنَّا 

ِعنَْد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف َصْدِر النََّهاِر، َقاَل َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراٌة ُمَْتاِب النَِّمِر َأِو 

َر)4(  ، َفَتَمعَّ ُهْم ِمْن ُمَضَ ، َبْل ُكلُّ ُتُهْم ِمْن ُمَضَ ُيوِف، َعامَّ اْلَعَباِء)3(، ُمَتَقلِِّدي السُّ

َن  َوْجُه َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ملَِا َرَأى ِبِْم ِمَن اْلَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ َخَرَج، َفَأَمَر باَِلالً َفَأذَّ

ِمْن  َخَلَقُكْم  الَِّذي  ُكُم  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  ا  َ َأيُّ ﴿َيا  َفَقاَل:  ُثمَّ َخَطَب   ، َوَأَقاَم َفَصلَّ

ْشِ  َنْفٍس َواِحَدٍة﴾ إىَِل آِخِر اآلَيِة ﴿إِنَّ اهللَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾، َواآلَيَة الَّتي يِف احْلَ

َق َرُجٌل ِمْن ِدينَاِرِه،  ُقوا اهللَ﴾، َتَصدَّ َمْت لَِغٍد َواتَّ ُقوا اهللَ َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ ﴿اتَّ

ِه، ِمْن َصاِع َتِْرِه، َحتَّى َقاَل: َوَلْو بِِشقِّ َتَْرٍة. ِمْن ِدْرَهِِه، ِمْن َثْوبِِه، ِمْن َصاِع ُبرِّ

َقْد  َبْل  َعنَْها،  َتْعِجُز  ُه  َكفُّ َكاَدْت  ٍة  بُِصَّ األَْنَصاِر  ِمَن  َرُجٌل  َفَجاَء  َقاَل:   

َحتَّى  َوثَِياٍب،  َطَعاٍم  ِمْن  َكْوَمنْيِ  َرَأْيُت  َحتَّى  النَّاُس  َتَتاَبَع  ُثمَّ  َقاَل:  َعَجَزت، 

)1( )َأْرَملوا(: َفَرَغ َزاُدُهْم وَفنَِي َطعاُمُهم.

)2( أخرجه البخاري )880/2، رقم 2354(، ومسلم )1944/4، رقم 2500(.

َتايِب النِّاَمِر(: أي يلبسون النِّامر املقطعة، مجع َنِمَرة وهي ثياب خمططة من صوف. )3( )جمُْ

َر(: َتَغريَّ ملَّا شق عليه من فقرهم. )4( )َفَتَمعَّ



فتاوى املكتب العلمي12

ُه ُمْذَهَبٌة)1())2(. ُل َكَأنَّ َرَأْيُت َوْجَه َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَهلَّ

وقد ذهب كثري من أئمة العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل 

وجوب إغاثة املسلمني إذا أصابتهم شدة وفاقة من أموال األغنياء إذا مل تكف 

الزكاة يف سد فاقتهم.

األغنياء  عىل  »وفرٌض  »املحىل«:  كتابه  يف  اهلل-  -رمحه  حزم  ابن  قال   

من أهِل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، وجُيربهم السلطان عىل ذلك، إن مل تقم 

من  يأكلون  بام  هلم  فيقام  هبم،  املسلمني  أموال  سائر  يف  وال  هبم،  الزكوات 

القوت الذي ال بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكٍن 

ة«)3(. يكنُّهم من املطِر والصيِف والشمِس وعيون املارَّ

ْثِم  وذلك لقوله تعاىل: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَل اْلِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَل اْلِ

ُقوا اهللَ إِنَّ اهللَ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ]املائدة: 2[. َواْلُعْدَواِن َواتَّ

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوَل  َأنَّ  عنهام-  اهلل  -ريض  عمر  بن  اهلل  عبد  وعن 

)املْسلُم أخو املسلم، ال َيظلُمُه، وال ُيْسلُِمُه، وَمن كاَن يف حاَجِة أخيِه كان اهللُ 

يوِم  ُكَرِب  من  ُكْرَبة  ا  ِبَ عنه  اهللُ  َج  َفرَّ ُكْرَبة  ُمسلِم  عن  َج  َفرَّ َوَمْن  حاَجتِِه،  يف 

بالذهب من  املطلية  الفضة  ُمْذَهَبٌة(: استبرش فرحًا ورسورًا حتى أصبح وجهه مثل  ُه  َكَأنَّ ُل  )1( )َيَتَهلَّ
احلُسن واإلرشاق.

)2( أخرجه مسلم )704/2، رقم 1017(.

)3( املحىل باآلثار )4/ 281(.
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ُه اهللُ يوم القيامِة()1(. القيامِة، َوَمن َسَتَ ُمسلِم َسَتَ

ومعنى »وال ُيْسِلُمُه«: أْسَلَم فالن فالًنا: إذا مل حيمه من عدوه وألقاه إىل 

التهلكة.

 وإننا ندعو كافة املسلمني أن ُيُروا اهلل منهم خرًيا، وأن يقوموا بواجبهم 

جتاه إخواهنم املنكوبني.

تقف  أن  رضًرا  األقل  أو  اآلمنة  السورية  املناطق  أصحاب  ندعو  كام 

إىل جانب إخواهنم يف املناطق املنكوبة، فإن قرهبم منهم يمكنهم من أمور ال 

يستطيعها البعيد.

ة،  الُغمَّ أن يكشف  اهلل يف صالتنا وعىل كل حال  إىل  ولنترضع مجيًعا   

ج الكرب، وجيعل يوم الفتح والنرص قريًبا جًدا. ويفرِّ

امْلُْؤِمنُوَن )4)  َيْفَرُح  َوَيْوَمئٍِذ  َبْعُد  َوِمْن  َقْبُل  ِمْن  اأْلَْمُر  تعاىل: ﴿هللِ  قال   

ِحيُم ﴾ ]الروم: 4، 5[ بِنَْصِ اهللِ َينُْصُ َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ

 وقال تعاىل: ﴿إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل يِف اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف 

ُه َكاَن ِمَن امْلُْفِسِديَن )4( َوُنِريُد  ُح َأْبنَاَءُهْم َوَيْسَتْحيِي نَِساَءُهْم إِنَّ َطائَِفًة ِمنُْهْم ُيَذبِّ

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي  َأْن َنُمنَّ َعَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

)1( أخرجه البخاري )862/2، رقم 2310(، ومسلم )1986/4، رقم 2564(. املحىل باآلثار )4/ 
.)281
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َكاُنوا  َما  ِمنُْهْم  ا  َوُجنُوَدُهَ َوَهاَماَن  فِْرَعْوَن  َوُنِرَي  اأْلَْرِض  يِف  ْم  هَلُ َن  َوُنَمكِّ  )5(

َيَْذُروَن﴾ ]القصص: 4، 6[.
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الفتوى رقم )2(:
هل يطيع األوامر بقتل املتظاهرين لينجي نفسه ؟)1(

السؤال: يقول بعض اجلنود السوريني: تأتينا األوامر من قادة اجليش 

ين من اجليش  الفارِّ النار عىل املتظاهرين، أو عىل  أو الفروع األمنية بإطالق 

د بالقتل وسفك الدم إن مل نفعل،  خشية املشاركة يف ظلم الشعب وقتله، وهُندَّ

املتظاهرين  الناس  قتل  لنا  يباح  هل  والسؤال:  أعيننا،  أمام  هذا  حدث  وقد 

محايًة ألنفسنا من القتل؟

 اجلواب: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

 فلقد عظَّم اهلل شأن النفس البرشية أن تقتل بغري حق يف كتابه الكريم، 

ُكْم  اُكْم بِِه َلَعلَّ قِّ َذلُِكْم َوصَّ َم اهللُ إاِلَّ بِاحْلَ قال تعاىل: ﴿َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

َتْعِقُلوَن﴾ ]األنعام: 151[.

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

قِّ  َم اهللُ إاِلَّ بِاحْلَ ا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ﴿َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهللِ إهَِلً

َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق َأَثاًما﴾ ]الفرقان: 68[.

د اهلل من قتل مؤمنًا بالعذاب والغضب واللعنة، قال تعاىل:   وقد توعَّ

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب اهللُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه  ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 4 صفر 1433هـ، املوافق 2011/12/29 م. 
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َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِيًم﴾]النساء: 93[.

 ويف صحيح البخاري عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام- قال: قال رسوُل 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َلْن َيَزاَل امْلُْؤِمُن يِف ُفْسَحٍة ِمْن ِدينِِه)1( َما لَْ ُيِصْب َدمًا َحَرامًا()2(.

وقال ابن عمر: »إِنَّ ِمن َوَرَطاِت األُُموِر التي ال خَمَْرَج)3( ملِِْن َأْوَقَع َنْفَسُه 

م احلرام بغري ِحلِّه«)4(. فيها: سفُك الدَّ

أخيك  قتل  عىل  تقدم  أن  السوري  اجلندي  أهيا  لك  جيوز  ال  وبالتايل   

املسلم، وال حيل لك اإلقدام عىل ذلك، وقد قال نبيك حممد ملسو هيلع هللا ىلص: )الَ َيِلُّ َدُم 

اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َيْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوَأنِّ َرُسوُل اهللِ إاِلَّ بِإِْحَدى َثاَلٍث: الثَّيُِّب 

اِن، َوالنَّْفُس بِالنَّْفِس، َوالتَّاِرُك لِِدينِِه امْلَُفاِرُق لِْلَجَمَعِة)5())6(. الزَّ

 وال جيوز لك أن تقول: إنني عبد مأمور أنفذ األوامر، فإنََّك مكلف 

ومسؤول عن كل عمل تقوم به أمام اهلل ، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )الَ َطاَعَة 

)1( )يِف ُفْسَحٍة ِمْن ِدينِِه(: ال يزال يف رجاء رمحة من اهلل عىل ما ارتكبه من الذنوب، فإذا أصاب الدم 
احلرام ضاقت عليه املسالك.

)2( أخرجه البخاري )2517/6، رقم 6469(.

)3( )َوَرَطاِت األموِر(: مجع ورطة، وهي اليشء الذي قلام ينجو منه، أو هي اهلالك، و)ال خمرج( ال 
سبيل للخالص منها.

)4( أخرجه البخاري )2517/6، رقم 6469(.

اِن(: الزاين امُلحصن، وهو من وطئ زوجته بنكاح صحيح، برشوط معينة، و)النَّْفُس  )5( )الثَّيُِّب الزَّ
بِالنَّْفِس(: القصاص من القاتل. و)التَّاِرُك لِِدينِِه امْلَُفاِرُق لِْلَجاَمَعِة(: املرتد عن اإلسالم.

)6( أخرجه البخاري )2521/6، رقم 6484(، ومسلم )1302/3، رقم 1676(.
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َم الطَّاَعُة يف امْلَْعُروِف)1())2(. يف َمْعِصَيِة اهللِ إِنَّ

وإن قلَت: إنني إذا مل أقتل املتظاهرين فإنني سُأقتل ال حمالة وقد حصل 

أمام عيني مثل ذلك، فيقول لك الرشع: ُكْن املقتول وال تكن القاتل، وأطع 

َأْن  َفإِِن اْسَتَطْعَت  َوَأْحَداٌث َواختاِلٌف،  فِْتنٌَة،  )َسَتُكوُن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال: 

َتُكوَن امْلَْقُتوَل ال اْلَقاتَِل، َفاْفَعْل()3(.

احلديث  يف  كام  املقتول،  بك  يأيت  عندما  القيامة  يوَم  موقفَك  ر  وتذكَّ

الصحيح عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه- عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

َيا  َفَيُقوُل:  ِة،  اْلِعزَّ ِعنَْد ِذي  َدًما)4(  َتْشُخُب  َوَأْوَداُجُه  َقاتَِلُه  امْلَْقُتوُل آِخًذا  )َيِيُء 

ُة  اْلِعزَّ لَِتُكوَن  َقَتْلُتُه  َقاَل:  َفإِْن  َقَتْلَتُه؟  فِيَم  َفَيُقوُل:  َقَتَلنِي؟  فِيَم  َهَذا  َسْل   ، َربِّ

لُِفالٍن، َقاَل: ِهَي هللِ()5(.

اهلل أكرب ما أصدق هذا احلديث عىل واقعنا! فاجلنود اآلن َيقتلون الناس 

ة إنام هي هلل الواحد القهار. ة بشار احلقري، ومل يعلم الناس أن العزَّ من أجل ِعزَّ

وقد أمجع العلامء عىل أن امُلكَره عىل القتل مأمور باجتناب القتل، فإن 

)1( )الطَّاَعُة يف امْلَْعُروِف(: أي الطاعة يف األمور املعروفة من الرشع، ال املنكرة.

)2( أخرجه البخاري )2612/6، رقم 6726(، ومسلم )1469/3، رقم 1840(.

)3( أخرجه احلاكم )316/3، رقم 5223(.

)4( ) َأْوَداُجُه(: مجع َوَدْج وهي عروق حتيط باحللق، و)َتْشُخُب(: جتري دًما. 

)5( أخرجه الطرباين يف الكبري )187/10، رقم 10407(.
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َأْقَدَم عىل قتله فأكثُر أهُل العلم عىل الِقصاِص من القاتِل واآلِمر، قال رسول 

فيَم  َسْل هذا   ، أي ربِّ فيقوُل:  القيامِة  يوَم  واملقتوِل  بالقاتِل  )ُيؤتى  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

قتلني؟ فيقوُل: أي ربِّ أمرن هذا، َفُيؤخُذ بأيدِيم جيًعا فُيقذفاِن يف النار()1(.

واخلالصة: فال جيوُز أليِّ َأحٍد أن يقتَل َنفسًا َمْعُصومة بغرِي حق  ولو 

ُأكره عىل ذلك، ولو َقَتله كان قاتاًل مستحقًا للقتل.

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

ُقتلَت عند ذلك متوت شهيدًا  املجرمني من الضباط يف اجليش واألمن، فإن 

بإذن اهلل؛ فرتبَح اآلخرة وترتك الدنيا الفانية التي لن تدوم ألحد.

 فعليك أهيا اجلندي السوري أن ترتك الظاملني وتنحاز إىل املظلومني، 

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

قريب، وإما شهادة تفرح هبا حني القدوم عىل اهلل: ﴿َيْوَم اَل َينَْفُع َماٌل َواَل َبنُوَن 

)88( إاِلَّ َمْن َأَتى اهللَ بَِقْلٍب َسلِيٍم﴾ ]الشعراء: 88، 89[

 واهلل أعلم.

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

العاملني.

)1( أخرجه الطرباين يف جممع الزوائد )299/7( قال اهليثمي: »رجاله كلهم ثقات«.
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الفتوى رقم )3(:

امليدانية  املستشفيات  لتجهيز  الزكاة  دفع  جيوز  هل 
وأجور األطباء؟)1(

ُيصاب عدد كثري من الناس يف املظاهرات، وال جيد هؤالء من يعاجلهم 

من  أنفسهم  عىل  خيافون  بل  واخلاصة،  احلكومية  املستشفيات  يف  ويسعفهم 

امليدانية،  املشايف  من  عدد  أقيم  ولذلك  اإلصابة.  من  للعالج  إليها  الذهاب 

وُجّهزت جتهيزات مناسبة لعالج املصابني واجلرحى.

والسؤال هو: هل جيوز دفع أموال الزكاة يف إنشاء هذه املشايف وتزويدها 

بالتجهيزات الطبية، ودفع أجور األطباء؟

املشايف  إلقامة  الزكاة  دفع  جواز  أعلم-  -واهلل  يظهر  الذي  اجلواب:   

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

مصارف الزكاة: ﴿َويِف َسبِيِل اهللِ﴾ ]التوبة:60[.

 ويدخل يف ذلك تزويد املشايف باألدوية، ودفع أجور األطباء واملعاونني.

 وقد صدر قرار من جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي 

بإجازة ما هو أوسع من ذلك. وهذا نصه: 

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 4 صفر 1433هـ، املوافق 2011/12/29م.
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»رقم القرار: 7، رقم الدورة: 9 جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة 

العامل اإلسالمي 1425/10/16هـ

تنفيذ مشاريعهم  الزكاة يف  املجاهدين من  بشأن حكم »رصف سهم   

الصحية والرتبوية واإلعالمية«:

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

حممد. أما بعد:

املنعقدة  التاسعة  دورته  يف  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  جملس  فإنَّ   

السبت  يوم  من  الفرتة  يف  املكرمة  مكة  يف  اإلسالمي  العامل  رابطة  بمبنى 

12رجب1406هـ إىل يوم السبت 19رجب 1406هـ قد نظر يف موضوع 

اإلصالح  مجعية  يف  اإلسالمية  الدعوة  جلنة  رئيس  من  املقدم  السؤال 

االجتامعي بالكويت واخلاص بجواز رصف أموال الدعوة اإلسالمية التي 

جتمع للمجاهدين األفغانيني، لتنفيذ املشاريع الصحية والرتبوية واإلعالمية، 

والذي طلب سامحة رئيس املجلس عرضه عليه يف هذه الدورة. 

وبعد أن نظر املجلس يف إجابات بعض األعضاء، وبعد أن راجع ما 

اململكة،  العلامء يف  قرارات سابقة، وما صدر عن هيئة كبار  صدر عنه من 

التي  اجلهات  يف  الرصف  أن  قرر  املوضوع،  حول  املناقشات  إىل  واستمع 

تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة:
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أوالً: من جهِة االستحقاق باحلاجة، فهم -جماهدين ومهاجرين- فقراء 

أو مساكني أو أبناء سبيل، فإن من كان من ذوي األرض والعقار يف بلده أصبح 

باهلجرة والترشيد من أبناء السبيل بعد انقطاعه.

عىل  يقترص  ال  الزكاة  أموال  من  واملحتاجني  الفقراء  عىل  واإلنفاُق   

إطعامهم وكسوهتم فقط، بل يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياهتم، 

ومنها املشاريع الصحية واملدارس التعليمية ونحوها مما يعترب من رضورات 

احلياة املعارصة. وقد نقل اإلمام النووي عن أصحابه من الشافعية: أن املعترب 

يليق  ما  عىل  منه،  له  البد  ما  وسائر  واملسكن،  وامللبس  املطعم  الكفاية:  يف 

بحاله، لنفس الشخص وملن هو يف نفقته »املجموع 190/6«. 

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

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

الصحية والتعليمية التي تعترب من تتاّمت املحافظة عىل النفس والعقل ومها 

من الرضوريات اخلمس، وقد اعترب الفقهاء الزواج من متام الكفاية، وكتب 

العلم ألهله من متام الكفاية، نقل يف »اإلنصاف«: أنه جيوز للفقري األخذ من 

الزكاة لرشاء كتب حيتاجها من كتب العلم التي البد منها ملصلحة دينه ودنياه« 

.)218 ، 165/3(

 ثانًيا: من جهة أخرى يعترب اإلنفاق عىل املشاريع املسؤول عنها داخاًل 

عىل  وقرصه  مدلوله  يف  التضييق  مع  حتى  اهللِ﴾،  َسبِيِل  ﴿َويِف  مرصف:  يف 
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أشخاص  عىل  مقصوًرا  يعد  مل  اليوم  اجلهاد  فإن  العسكري،  باملعنى  اجلهاد 

الداخلية وقوهتا جزًءا ال يتجزأ  املجاهدين وحدهم، بل أصبح تأمني اجلهة 

مما يسمونه )اإلسرتاتيجية العسكرية(. واملهاجرون بكل معاناهتم ومآسيهم 

هم بعض ثامر احلرب وإفرازها ونتاجها، فالبد من رعايتهم وتوفري ما يلزم 

حلياهتم احلياة املناسبة، وتعليم أبنائهم وعالجهم حتى يطمئن املجاهدون إىل 

صامدين،  أقوياء  جهادهم  يف  فيستمروا  مضيعني،  غري  وراءهم  أهليهم  أن 

وأي خلل أو ضعف يف هذه اجلهة يعود عىل اجلهاد بالرضر. 

ومما يؤيدنا يف هذا من النصوص ما جاء يف الصحيح من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن 

َخَلَف غاِزًيا يف أهلِه بخرٍي فقد َغَزا(، فاعترب رعاية أرسة الغازي املجاهد غزًوا 

وجهاًدا، فال غرو أن يكون اإلنفاق فيه من باب اجلهاد يف سبيل اهلل. وعىل 

هذا نص بعض الفقهاء: أن الغازي ُيعَطى من سهم ﴿َويِف َسبِيِل اهللِ﴾ نفقَته 

ونفقَة عياله ذهاًبا ومقاًما ورجوًعا »املجموع:227/6«.

 وأما ما يتعلَّق بالنشاط اإلعالمي: فقد غدا من لوازم احلرب الناجحة 

يف عرصنا كام يقرر ذلك املختصون من العسكريني، فهو الزم لتقوية الروح 

املعنوية للمجاهدين وحتريضهم عىل القتال، وهو الزم لزرع الثقة واألمل يف 

نفس من وراءهم من املدنيني واملساعدين، وهو الزم لبث الرعب يف قلوب 

أعدائهم، وقد يكون النرص بالرعب، وهو الزم لتجنيد الرأي العام العاملي 

للوقوف بجانبهم ونرصة قضيتهم. والقاعدة الرشعية: أن ما ال يتم الواجب 
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يف  الداخل  باللسان،  اجلهاد  أنواع  من  ذلك  بعد  هو  ثم  واجب.  فهو  به  إال 

كنَِي بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَأْلِسنَتُِكْم()1(. وبناء  عموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )َجاِهُدوا امْلُْشِ

عىل هذا يرى املجلس جواز رصف أموال الزكاة فيام جاء يف السؤال.

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

واإلجرام وإن كل معونة يف هذا الباب هي داخلة يف قوله تعاىل »ويف سبيل 

اهلل« كبناء املشايف امليدانية وإعطاء األطباء الرواتب وغري ذلك.

 واهلل أعلم.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا.

 واحلمد هلل رب العاملني.

)1( أخرجه أبو داود )10/3، رقم 2504(، والنسائي )7/6، رقم 3096(، وأمحد )124/3، رقم 
.)12268
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الفتوى رقم )4(:

السوري  النظام  أيدي  على  املقتول  يسمى  هل 
شهيدًا؟)1(

من  سوريا  يف  املجرم  النظام  أيدي  عىل  ُيقتل  من  حكم  ما  السؤال: 

إهنم  نقول:  أن  لنا  جيوز  فهل  احلر)2(،  السوري  اجليش  من  أو  املتظاهرين 

شهداء؟ وإذا جوزنا ذلك فهل هلم أحكام الشهداء يف املعركة؟

اجلواب: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

وكان  بقتال  أو  بمظاهرة  سوريا  يف  املجرم  النظام  عىل  خرج  َمْن  فإّن 

دينه  عن  مدافعًا  اهلل  كلمة  إلعالء  وخرج  شيئًا  باهلل  يرشك  ومل  املسلمني   من 

أو عرضه أو ماله أو نفسه ثم ُقتل فنرجو له أن يكون من الشهداء، بل إننا نرجو 

َزُة  َهَداِء َحْ أن يكون من أسياد الشهداء الذين قال فيهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )َسيِّد الشُّ

اْبُن َعْبِد امُلطَّلِِب، َوَرُجٌل َقاَم إىَل إَماٍم جائٍر َفَأَمَرُه َوَنَاُه َفَقَتَلُه()3(.

ل وال َيصىل عليه فهو من مات يف قتال الكفار   أما الشهيد الذي ال ُيغسَّ

)1( يف بداية ظهور هذا املصطلح كان ُيقصد به كل من محل السالح ضد النظام للدفاع عن املستضعفني، 
الفصائل، مصطلحي:  إىل  تركها  فآثرنا  معني،  مدلول  منها  لكل  وصار  التَّسميات،  دت  تعدَّ  ثم 

أو املجاهدين، ونحو ذلك.

)2( أخرجه احلاكم )215/3، رقم 4884(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )3675(.

)3( أخرجه احلاكم )215/3، رقم 4884(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )3675(.
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كأن قتله أحدهم، أو أصابه سالح مسلم خطأ، أو عاد إليه سالحه، أو وجد 

قتياًل عند انكشاف احلرب ومل ُيعلم سبب موته وإن مل يكن عليه أثر دم، ألنَّ 

الظاهر أنَّ موته بسبب القتال.

وبالتايل نقول:

1- من ُقتل من اجليش السوري احلر يف ساحة املعركة مع العصابات 

األسدية وكان مسلاًم فله حكم الشهيد، فال ُيّغسل وال ُيكفن وال يصىل عليه 

اهلل  عبد  بن  جابر  حديث  من  البخاري  يف  كام  العلامء؛  مجهور  قول  وهذا 

-ريض اهلل عنهام- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال عن شهداء أحد: )َأَنا َشِهيٌد َعَل َهُؤاَلِء، 

ْلُهْم()1(. َوَأَمَر بَِدْفنِِهْم بِِدَمائِِهْم َوَلْ ُيَصلِّ َعَلْيِهْم، َوَلْ ُيَغسِّ

من  الصحيحني  يف  كام  عليهم  الشهادة  أثر  ليبقى  الُغسل  ُترك  وإنام 

حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َما ِمْن َمْكُلوٍم 

يُح  ْوُن َلْوُن َدٍم، َوالرِّ ُيْكَلُم يِف َسبِيِل اهللِ إاِلَّ َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَكْلُمُه َيْدِمي)2(، اللَّ

ِريُح ِمْسٍك()3(.

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

التعذيب، فإن هؤالء ال يأخذون حكم شهيد املعركة، بل يغّسلون ويكّفنون 

)1( أخرجه البخاري )5/ 102، رقم 4079(. 

)2( )َكْلمُه َيدمي(: الَكْلُم اجلرح، ويدمي: أي يسيل منه الدم.

)3( أخرجه البخاري )2104/5، رقم 5213(، ومسلم )1495/3، رقم 1876(.
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وُيصىّل عليهم، وهلم أجر الشهداء يف اآلخرة إن شاء اهلل؛ ألهنم مقتولون ظلاًم 

دون أمواهلم وأعراضهم وأنفسهم)1(.

ووجه عدُم إحلاق قتىل املتظاهرين بشهداء املعركة: أهنم ال يقاتِلون، وإنام 

خيرجون خروجًا سلميًا، فيقَتلون ظلاًم. وشهيد املعركة من مات يف قتال.

قال النووي رمحه اهلل: »واعلم أن الشهيد ثالثة أقسام:

حكم  له  فهذا  القتال،  أسباب  من  بسبب  حرب  يف  املقتول  أحدها: 

ل وال يصىلَّ عليه. الشهداء يف ثواب اآلخرة ويف أحكام الدنيا، وهو أنه ال يغسَّ

والثان: شهيد يف الثواب دون أحكام الدنيا، وهو املبطون، واملطعون، 

األحاديث  جاءت  ممن  وغريهم  ماله،  دوَن  ُقتِل  ومن  اهلدم)2(،  وصاحب 

ثواب  اآلخرة  يف  وله  عليه  وُيصىلَّ  ل  يغسَّ فهذا  شهيدًا،  بتسميته  الصحيحة 

الشهداء، وال يلزم أن يكون مثل ثواب األول.

تسميته  بنفي  اآلثار  وردت  ممن  وشبهه  الغنيمة،  يف  َغلَّ  من  والثالث: 

ل،  شهيدًا، إذا ُقتل يف حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء يف الدنيا فال ُيغسَّ

وال يصىلَّ عليه ، وليس له ثواهبم الكامل يف اآلخرة«)3(.

)1( املقتول ظلاًم كاحلالة هذه خمتلف فيه، فعند احلنفية واحلنابلة ال يغسل أيًضا، بخالف رأي الشافعية 
واملالكية والرأي األيرس ال بأس باألخذ به خاصة يف حال املجازر.

)2( )املبطون(: الذي يموت بمرض يف بطنه. و)املطعون(: الذي يموت بالطاعون، ويدخل فيه كل 
بالٍء عام، و)صاحب اهلدم(: الذي اهندم عليه بناء فامت.

)3( رشح مسلم )164/2(.
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 * تنبيه:

 من الّسنّة أن ُيدفن الّشهداء يف مصارعهم، وال ينقلون إىل مكان آخر، 

فإّن قومًا من الّصحابة َنقلوا قتالهم يف واقعة أحد إىل املدينة، فنادى منادي 

رسول اهللّ ملسو هيلع هللا ىلص باألمر برّد القتىل إىل مصارعهم.

الّثالثة يف القرب الواحد، كام يف البخاري عن  وجيوز دفن الّرجلني أو 

جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام- أنَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان جيمع بني الرجلني 

م أكثُر أْخذًا للقرآن(؟ فإذا ُأشري إىل  من َقْتىَل ُأُحد يف ثوب واحد، ثم يقول )أيُّ

مه يف اللَّْحد، وقال: )َأَنا َشِهيٌد َعَل َهُؤاَلِء، َوَأَمَر بَِدْفنِِهْم بِِدَمائِِهْم،  أحدمها َقدَّ

ْلُهْم()1(. َوَلْ ُيَصلِّ َعَلْيِهْم َوَلْ ُيَغسِّ

 واهلل أعلم وأحكم، والنرص للمجاهدين واهلزيمة للمجرمني)2(.

)1( أخرجه البخاري )5/ 102، رقم 4079(.

)2( أسئلة حول الفتوى: 
أفهم من فتواكم )بأن الشهيد املقاتل ال يغسل وال يكفن وال يصىل عليه( كفر أو ردة جيش النظام، 
فهل حكمتم هبذا؟ أرجو أن تصدر منكم فتوى رصحية يف هذا األمر؛ ألنه من املعلوم أن من يقتل 
عىل يد مسلم لتأويل سائغ كقتال البغاة، أو من قتل وهو يدافع عن بيته عىل يد مسلم باغ فإنه يغسل 

ويكفن ويصىل عليه.
 وأرجو التكرم باإلجابة عن هذا السؤال يف فتاويكم القادمة: هل حكم األسري النرصاين من جيش 

النظام ورشطته له نفس حكم من أصله مسلم أفيدونا مأجورين بارك اهلل فيكم؟ 
جواب املكتب العلمي:

حكم النظام السوري احلايل فهو نظام كفر وردة، وقد حكم بذلك أهل العلم ألمور كثرية منها: 
حماربته للدين وأهله، وتبنيه لألنظمة الكفرية ومنها حزب البعث.

أما اجلنود املقاتلون يف صفه: فال يلزم أن حيكم عليهم مجيًعا بالكفر والردة، فقد يكون فيهم من هو جاهل 
أو غري ذلك، لكن هذا ال يمنع قتاهلم وقتلهم ألهنم معتدون حماربون، ورد املعتدي جائز مهام كان دينه.
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وأما الشهيد: فقد اختلف أهل العلم يف حكم تغسيل الشهيد وتكفينه والصالة عليه إذا قتل بيد 
البغاة، واألرجح أنه مثل شهيد القتال مع الكفار: ال يغسل وال يكفن وال يصىل عليه.

كام أن الشهيد هنا قتل يف مقاومته لنظام كافر، فال يأخذ حكم البغاة أو املتأولني، فيكون حكم 
الشهيد هنا حكم من يقتل بيد الكفار احلربيني.

بالتعامل مع األرسى بمشيئة اهلل تعاىل. ]ثم صدرت فتوى  وأما األسري: فستصدر فتوى خاصة 
خاصة باألرسى وستأيت ص )103([. واهلل أعلم.
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الفتوى رقم )5(:

يف  قتل  من  على  الغائب  صالة  نصلي  هل  فتوى: 
املظاهرات ؟)1(

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

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

صىل  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ثبت  ما  الغائب  صالة  مرشوعية  يف  األصل   

عىل النَّجايش ملك احلبشة ملا تويف يف بالده، ففي الصحيحني عن أيب هريرة 

)2( يِف اْلَيْوِم الَِّذي َماَت فِيِه  -ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َنَعى النََّجاِشَّ

َ َأْرَبًعا()3(. َخَرَج إىَِل امْلَُصلَّ َفَصفَّ ِبِْم َوَكبَّ

اهلل عليهم-  أو عن صحابته -رضوان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ُينقل عن  مل  ملا  لكن 

مطلًقا،  منعها  من  فمنهم  أقوال:  عىل  فيها  العلامء  اختلف  احلادثة  هذه  غري 

ُيَصلَّ  ومل  مات  كمن  أحوال:  يف  أجازها  ومنهم  مطلًقا،  أجازها  من  ومنهم 

عليه، أو كان كبريًا من األكابر ممن هلم قدم صدق يف خدمة اإلسالم كالعامل، 

أو املجاهد، أو الغني الذي ينتفع الناس بامله.

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

(: أخرَب بموته. )2( )َنَعى النََّجايِشَّ

)3( رواه البخاري )420/1، رقم 1188(، ومسلم )656/2، رقم 951(.
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عليه  يصلِّ  ومل  املسلمني  من  مات  من  أنه  أعلم-  -واهلل  واألقرب 

 أحد منهم؛ لكونه مات يف بالد الكفار وليس معه مسلمون، أو مات أسريًا 

نصيل  أن  عليه، ونحوهم،  دفن من غري صالة  ثم  التَّعذيب  مقتوالً حتت  أو 

عليه صالة الغائب. 

أما ما سوى ذلك فال ترشع الصالة عليه؛ فقد تويف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قون يف البلدان، ومل يثبت أنه صىل عليهم صالة الغائب.  وهم ُمَتَفرِّ

عليه صالة  أنه صىل  منهم  أحد  يثبت عن  ومل  املدينة،  تويف ملسو هيلع هللا ىلص يف  ثم 

الغائب يف البلدان األخرى.

الصالة  الصحابة  من  أحد  عن  ُيذكر  ومل  الراشدون  اخللفاء  تويف  ثم   

عليهم يف خمتلف البلدان. لكن إن أقيمت صالة الغائب يف مجاعة كاملساجد 

أو ساحات االعتصام ونحوها: فنرى ملن حرضها أداءها معهم تقوية جلانب 

األلفة واالجتامع بني املسلمني.

 هذا، ويبقى األمر املرشوع:

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

وأن يعظم أجرهم؛ إذ أرخصوا أنفسهم يف سبيل مقارعة هذا النظام اجلائر، 

وإبقاء جذوة الثورة مشتعلة يف النفوس. ونسأله تعاىل أن يلهم أهلهم الصرب 

وحيسن عزاءهم. آمني. 

واهلل أعلم.
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الفتوى رقم )6(:

سورية  يف  )العوايين(  اجلاسوس  قتل  جيوز   هل 
أو إيذاء أوالده وزوجته؟)1(

داخل  )العواينية(  اجلواسيس  من  عدد  وجود  بلغكم  لعله  السؤال: 

الشعب السوري الثائر، الذين يرصدون حركة املتظاهرين، ويقومون بداللة 

شبيحة النظام الظامل عىل من يقوم بإيواء عنارص اجليش املنشق، أو من يقوم 

بمعاجلة اجلرحى املصابني، أو من ينقل املساعدات إىل املحتاجني. مما يرتتب 

عىل سعيهم الفاسد رضر كبري باعتقال األشخاص وتعذيبهم، بل ربام أفىض 

ببعضهم إىل املوت.

والسؤال: ماذا حيق لنا أن نفعل جتاه هؤالء؟ هل جيوز قتلهم؟ وإذا مل 

ا  وكفًّ ردعًا هلم  باألذى؛  أبناءهم وزوجاهتم  ننال  أن  فهل جيوز  عليهم  نقدر 

ألذاهم؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

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

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

ثانيًا: حكم اجلاسوس املسلم الذي يتجسس عىل دولة إسالمية لصالح 

)1( صدرت بتاريخ: األحد 21 صفر 1433هـ، املوافق /2012/1 م.
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التَّعزير كام هو مذهب  أعدائها دائر بني: القتل كام هو مذهب املالكية، أو 

مجهور العلامء.

اهلل  -ريض  بلتعة  أيب  بن  حاطب  حديث  ذلك:  يف  اختالفهم  وسبب 

عنه- عندما َراَسَل كفار قريش خمربًا هلم بقدوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص لغزوهم. فمن يرى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقتله، ومن يرى قتله يستدل بأن  التعزير يستدل بأن  أنَّ حكمه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أقّر عمر -ريض اهلل عنه- عىل إرادة قتله، ولكنه علل املنع بأنه من 

أهل بدر، ولوال ذلك لكان حكمه القتل. 

قال ابن القيم رمحه اهلل:  »والصحيح: أنَّ َقْتَله راجع إىل رأي اإلمام، فإن 

رأى يف قتله مصلحة للمسلمني قتله، وإن كان استبقاؤه أصلَح استبقاه«)1(.

اليوم يف سوريا يرى  الناظر يف حال هؤالء املخربين املوجودين  ثالثًا: 

بالتجسس عىل  يقوم  )الذي  الفقهاء  الذي ذكره  بينهم وبني اجلاسوس  فرقًا 

دولة لصالح دولة أخرى(.

فواقع احلال يف سوريا اليوم: 

 1- أنَّ التَّجسس قائم من بعض أفراد الشعب عىل بعض لصالح نظام 

احلكم.

ليس عىل درجة واحدة: فمن  املرتتِّب عليه  التَّجسس واألثر  أنَّ   -2  

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

)1( زاد املعاد يف هدي خري العباد )3/ 372(.
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قتل  املطلوبني، ومنهم من يرتتب عىل جتسسه  أماكن  الذي خيرب عن  ومنهم 

نفس أو انتهاك عرض.

ض إليه تقرير حكم اجلاسوس وتنفيذ  ة إمام أو أمري ُيفوَّ  3- ليس ثمَّ

احلكم فيه.

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

يؤدي  مما  الظن،  جمرد  عىل  قائم  أخرى  حاالت  يف  وهو  واملوثوق،  املؤكد 

اهتام لرتتب عىل ذلك فساد  لتصديق كل  الباب  ُفتح  األبرياء. ولو  اهتام  إىل 

رضرهم  فإن  عقاب  أو  حساب  دون  هؤالء  ُترك  لو  املقابل  ويف  عريض، 

واملتظاهرين،  الناشطني  من  كثري  إىل  الوصول  أمكن  ملا  لوالهم  إذ  سيزداد؛ 

بل هم وراء الدماء التي ُتراق، والنساء التي ُتغتصب، واألطفال التي ُتيتم، 

ل. والنساء التي ُترمَّ

رابعًا: وأقرب احللول هلذه املسألة كام نرى: 

تشكيل هيئة من عقالء الثوار والناشطني وأهل العلم الرشعي يف كل 

بلدة تنظر يف حال كل شخص من هؤالء، وأدلة إثبات كونه من املخربين، 

ومقدار الرضر الذي ترتب عىل عمله، واحلكم الذي يستحقه:

جيوز  فال  والعرض  النفس  يف  كبري  رضر  عمله  عىل  يرتتب  مل  فمن 

قتله، بل يزجر بام أمكن من أساليب الزجر: التهديد، والتوبيخ، والتشهري، 

واإليذاء املعنوي أو املادي. 
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وأما من عمَّ رضره واشتدَّ أذاه، حتى وصل إىل األنفس واألعراض، 

ففي هذه احلال حيال أمره إىل »اجليش احلر«، ليقوم بكف أذاه عن املسلمني 

بام يراه مناسبًا، ولو وصل األمر إىل القتل.

ه وهٌن  قال اإلمام شمس الدين الذهبي رمحه اهلل: »إذا ترتَّب عىل جسِّ

أو هنٌب، أو يشء من ذلك، فهذا ممن  أو سبٌي،  عىل اإلسالم وأهله، وقتٌل، 

عليه  وحق  قتله،  فيتعنيَّ  والنسل،  احلرث  وأهلك  فسادًا  األرض  يف  سعى 

العذاب، فنسأل اهلل العفو والعافية«)1(.

وال بد من التأكيد: إىل أنه ال ُيكتفى يف مثل هذه األمور بمجرد الظّن 

والتهم واإلشاعات، بل ال بد من قيام الدليل الرشعي املعترب عىل إدانة املخرب 

أو العوايني.

االعتداء  أو  بالقتل  اجلواسيس  أقارب  عىل  االعتداء  أما   خامسًا: 

أو اإليذاء أو االختطاف فال جيوز بتاتًا؛ ألن القريب ال يؤخذ بجريرة قريبه، 

وحرمة دم ومال هذا القريب كحرمة دم ومال بقية أفراد الشعب، وقد تكاثرت 

النصوص الرشعية يف الزجر والنهي عن أخذ اإلنسان بجريرة غريه، كقوله 

وقال:   ،]111 ]النساء:  َنْفِسِه﴾  َعَل  َيْكِسُبُه  َم  َفإِنَّ إِْثًم  َيْكِسْب  ﴿َوَمْن   تعاىل: 

]األنعام:  ُأْخَرى﴾  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َواَل  َعَلْيَها  إاِلَّ  َنْفٍس  ُكلُّ  َتْكِسُب  َواَل   ﴿

.]164

)1( الكبائر للذهبي ص )236(.



35 املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

يفضح  أن يكف رش هؤالء اجلواسيس، وأن  نسأل اهلل -جل وعال- 

الدنيا قبل اآلخرة، وأن  بأنفسهم، وُيعاِجل بعقوبتهم يف  سرتهم، ويشغلهم 

ُيلبس إخواننا الثائرين وأفراد اجليش احلّر لباس السرت والتقوى، وأن يرزقهم 

السداد يف القول والعمل، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني)1(. 

)1( أسئلة حول الفتوى:
 السؤال األول:

أود أن استفرس عن كيفية تشكيل »هيئة من عقالء الثوار والناشطني يف كل بلدة«؟ ومن املسؤول 
عن تشكيل هكذا هيئة؟ وما هي املتطلبات التي جتب أن تتوافر يف أعضاء اهليئة؟ نشكر لكم حسن 

ترصفكم وآرائكم.
جواب املكتب العلمي:

نت هيئة أو جملسًا إلدارة شؤون الثورة، ومن ثمراهتا  الواقع أن كثريًا من املناطق يف سوريا قد كوَّ
هذا التنظيم الذي نشهده يف املظاهرات وتعيني املتحدثني الرسميني يف اإلعالم، وتوزيع اإلعانات 
اإلغاثية عىل املناطق املترضرة، وإنشاء املستشفيات امليدانية وغريها. واملكتب اإلغاثي يف هيئة الشام 
عىل صلة وثيقة بالعديد من هذه اهليئات واملجالس. واملثلج للصدر أن عىل رأس أكثر هذه املجالس 
شباًبا أفاضل وطالب علم وأئمة مساجد، وهم عىل اتصال مبارش بعلامء البلد ومرجعياهتا التي هلا 

القبول عند رشحية كبرية من الناس.
وعىل سبيل العموم: ينبغي أن تتوافر يف أعضاء هذه اهليئات: القوة واألمانة، فالقوة تتعلق بالقدرات 
سواء كانت حسية أو معنوية، واألمانة تتعلق بالدين، وكلام كان اإلنسان جامًعا بينهام كلام كان 

أقرب إىل الكامل. 
واهلل أعلم.

السؤال الثان:
من باب سد الذرائع: هل يمكن أن يكون فتح هكذا موضوع مدخاًل لتفاوت الرؤى والتقديرات؟ 
خاصة أنَّ كثرًيا - إن مل نقل األغلب العام- ممن سيأخذون هبكذا موضوع وترخيص ال يملكون 
الباب واسًعا لترصفات حتسب  التمييز بني قواعد الرشع وأصوله؟ ويمكن أن يفتح  القدرة عىل 

عىل اإلسالم؟
فهكذا فتوى ال يمكن أن متنح إال ملجموعة رشعية يتوفر فيها رشوط أمهها: القبول العام هبا من 
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العامة، أي أن تكون مبايعة وعلنية وال ختتص بحارات وقرى وأحياء؛ ألهنا يف هذه احلالة ستكون 
مطعنًا يف اإلسالم والثورة... من احلرص وجب التنبيه وعىل اهلل قصد السبيل.

جواب املكتب العلمي:
نتفق فيام ذهبت إليه من املفاسد املحتملة هلذه الفتوى. 

ولقد أخذت هذه الفتوى فرتة طويلة يف البحث واملراجعة من قبل املكتب العلمي حلساسيتها. 
إىل  األمر  فقد يفيض  املسألة؛  إعطاء جواب عن هذه  املفاسد من عدم  أيًضا يف  النظر  ينبغي  لكن 
إفراط بالتساهل يف الدماء، وقتل األبرياء بالظنة، وشيوع الفوىض، وفقد األمن حني حيكم كل فرد 

عىل من يعتقده جاسوًسا ويقوم بترصف فردي جتاهه. 
وقد يفيض أيًضا إىل تفريط بعدم ردع هؤالء اجلواسيس عن فعلهم فيستمرون يف جريمتهم ألهنم ال 
خيشون شيًئا، ومن أمن العقوبة أساء األدب. ولعل نرش هذه الفتوى -وهو ما تفعله بعض املناطق 

اآلن- يردعهم عن غيهم. 
واألمر كام ُأثر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل »ليس العاقل الذي يعلم اخلري من الرش، وإنام 

العاقل الذي يعلم خري اخلريين ورش الرشين«. 
فهذا اجتهادنا ونسأل اهلل أن يكون صائًبا. 

واهلل املوفق.
السؤال الثالث:

ُمسلَّح  بأَنه  يتهم  فذاك  الطرفني  كال  من  الظن  عىل  القتل  وأصبح  البالد  الفوىض  سادت  أن  بعد 
متورٌط بالقتل لألبرياء، وآخر ُيتهم بأنَّه خمرب للنظام، وقد يكون كالمها بريئان من التهم املنسوبة 

هلام، أال يعترب ذلك نوًعا من انتشار للفتنة بني صفوف املسلمني؟
ثانًيا: هل جيوز قتل أو تعزير من كان يرى يف هذه الثورة فتنة ورشذمة لألمة ؟

جواب املكتب العلمي:
الذي يف سورية ال يوصف بالفوىض، بل هو قتٌل منظٌم وجتويٌع وحصاٌر وحرب من النظام لشعبه.

أما من يرى أنَّ ما حيدث يف سورية فتنة ورشذمة لألمة فقد ُأيت من ِقلَّة اطالعه ووعيه بام حيدث؛ 
فالفتنة احلقيقية هي يف تسلُّط هذا النظام الغاشم، ويف استمرار السكوت عىل جرائمه. ولكن الناس 

ى وُتَبرصَّ باحلقائق.  ر عىل مثل هذا الرأي فضال عن أن تقتل! بل ُتَوعَّ ال ُتعزَّ
واهلل أعلم.
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الفتوى )7(:
ل أشالء القتلى ونصلي عليهم؟)1( كيف ُنَغسِّ

السؤال: بعض القتىل يف الثورة يكون أشالء بسبب القصف، أو تقطع 

بعض أعضائه خالل التعذيب فكيف نغسله ونصيل عليه؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

 قد رأينا واهلل من هذه املشاهد ما ُيدمي القلب، وَتدمع له العني، وهذا 

الدفني، وخلوه من كل معاين  النظام، وحقده  مما يدل عىل مدى إجرام هذا 

اإلنسانية والرمحة، نسأل اهلل تعاىل أن خيلص إخواننا من براثن هذه العصابة 

املجرمة ورشورها.

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

أوالً: إذا وجد امليت أشالًء مقطعة، أو مل يوجد منه إال بعضه، فالواجب 

معرفة أصحاب هذه  تعذر  وإن  ِحدة،  ميت عىل  أشالء وأعضاء كل  جتميع 

األشالء، فترتك متفرقة كام هي.

ثانيًا: جيب تغسيل هذه األشالء، وتكفينها، والصالة عليها، حتى لو 

كان املوجود منها بعُض امليت، َكَيِدِه أو رجله فقط، ويدفن كل ميت أو اجلزء 

)1( صدرت بتاريخ: األحد 28 صفر 1433هـ، املوافق 22 /2012/1م.
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الواحد بني  القرب  ر ذلك، فيجمع يف  املوجود منه يف قرب مستقل، إال إن تعذَّ

أكثر من ميٍت للرضورة.

ثالثًا: إن ُصيل عىل امليت ثم وجد جزء آخر منه: فتغسل هذه األجزاء، 

وتكفن، وتدفن يف املقربة، وال ُيصىل عليها.

ر تغسيل امليت لشدة اإلصابة فإنَّه ُيصب عليه املاء صبًا  رابعًا: إذا َتَعذَّ

م بالرتاب، فَيرِضُب رجٌل الرتاب بيديه،  ر ذلك ُيمِّ دون مسِّ جسده، فإن تعذَّ

ويمسح هبام وجه امليت وكفيه.

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

م امليت يف وجهه وكفيه عن األجزاء األخرى. هذه األجزاء، وُيمِّ

 وإن مل يمكن تغسيله أو تيميمه بالرتاب لشدة اإلصابة، أو تعذر َمسُكه 

والتعامل معه: فإنَّه يُكفن دون غسل أو تيمم.

خالل  استشهدوا  الذين  احلر«  »اجليش  قتىل  من  الشهداء  أما  خامسًا: 

االشتباك، فهؤالء ُيدفنون يف ثياهبم التي قتلوا فيها دون تغسيل، وال تكفني، 

وال صالة، وكذلك احلكم فيام وجد من أشالئهم.

ويكرم  مجيعًا،  الشهداء  هؤالء  يرحم  أن  وكرمه  بمنِّه  تعاىل  اهلل  نسأل   

نزهلم، ويوسع مدخلهم، ويغسلهم باملاء والثلج والربد، وأن جيعل ما أصاهبم 

أهاليهم الصرب والرضا، وأن  يلهم  رفعًة لدرجاهتم وتعظياًم ألجرهم، وأن 
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يعاجل باالنتقام ممن ظلمهم وبغى عليه، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 واحلمد هلل رب العاملني)1(.

))) أسئلة حول الفتوى:
االشتباك،  خالل  استشهدوا  الذين  احلر«  »اجليش  قتىل  من  الشهداء  »أما  فيكم:  اهلل  بارك  قلتم 
فهؤالء يدفنون يف ثياهبم التي قتلوا فيها دون تغسيل وال تكفني وال صالة، وكذلك احلكم فيام 

وجد من أشالئهم«.
ماذا عن جماهدي اجليش احلر الذين ُيقتلون غدرًا بالقنص هل ينطبق عليهم نفس احلكم؟ 

جواب املكتب العلمي:
نعم ينطبق عليهم احلكم، فام دام الشخص قد خرج للجهاد فهو جماهد يف كل حركاته وسكناته، 

وُيعدُّ شهيًدا بأي طريقة كان قتله.
واهلل أعلم
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الفتوى )8(:

املال  من  وحنوه  املازوت  صهاريج  على  االستيالء  حكم 
العام)1(

السؤال: تقوم الدولة األسدية يف سورية اجلرحية بالتضييق عىل الناس 

بالتقتري أو املنع من إيصال وسائل التدفئة والطهي، كاملازوت والغاز وغريها. 

فهل جيوز للثوار االستيالء عىل صهاريج املازوت التابعة للدولة، وإجبارها 

من  كهرباء  كابالت  سحب  يباح  وهل  رين؟  للمترضِّ املازوت  إيصال  عىل 

األعمدة للتدفئة والوقاية من الربد الشديد؟

 اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

أوالً: نشكر السائل عىل سؤاله الدالِّ عىل ورعه وخوفه من اخلوض يف 

املشتبهات من املسائل دون علم، رغم الظروف القاسية التي يعيشها إخواننا 

اها. يف الداخل، وهذا هو الظن باملسلم أن يكون وقافًا عند حدود اهلل ال يتعدَّ

ثانيًا: نؤكد عىل اإلخوة الثوار االلتزام باحلق والعدل، واالبتعاد عن كل 

ما قد ييسء إىل ثورهتم الطاهرة وأخالقياهتا السامية، فإن الفساد ال حُياَرب 

بالفساد، والظلم ال يزال بمثله، إنام بتقوى اهلل تنكشف الكروب، قال تعاىل: 

َعْل َلُه َمَْرًجا )2( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيَْتِسُب ﴾ ]الطالق:  ﴿َوَمْن َيتَِّق اهللَ َيْ

.]3 ،2

)1( صدرت بتاريخ: اإلثنني 7 ربيع األول 1433هـ، املوافق 30 /2012/1م.
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املال  عىل  االعتداء  من  حرمًة  أشد  العام  املال  عىل  االعتداُء  ثالثًا: 

الذي  املال  العام(:  )املال  بـ  واملراد  األمة.  تعود جلميع  منفعته  اخلاص؛ ألن 

بملكيته، سواء كان  أحد  املجتمع، وال خيتص  لعموم  منفعته وملكيته  تعود 

تنظيمه،  يف  والدول  األنظمة  وظيفة  وتنحرص  املنقوالت.  أو  العقارات  من 

فيه، وليسوا  األمة  أمناء ونواب ووكالء عن  فهم  توزيعه؛  وإدارته، وحسن 

به  طائفٍة  اختصاُص  أو  والتشهي،  باألهواء  قسمته  هلم  جيوز  وال  له.  مالَّكًا 

دون أخرى، أو االستئثار به دون سائر الناس؛ ألن يف هذا ظلاًم واعتداًء عىل 

حقوق اآلخرين.

رابعًا: إذا َحرَصَ النظام املال العام عىل طائفته ومؤيديه، وحرم الناس 

منه؛ للضغط عليهم أو إذالهلم أو ثنيهم عن امليض يف هذه الثورة املجيدة، فإنَّه 

ال مانع حينئذ للمضطر أو املحتاج أن يأخذ من الطعام أو الرشاب أو الكساء 

أو التدفئة قدر كفايته، دون أن يرض بغريه؛ وذلك لقوله تعاىل: ﴿َفَمِن اْضُطرَّ 

َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾ ]البقرة: 173[.

خامسًا: كذلك نرى أال ُيرتك تقدير هذا األمر وتنفيذه ألفراد الناس؛ ملا 

قد يرتتب عىل ذلك من انفراط األمن، وشيوع الفوىض، والّتنافس والّتزاحم 

بني الناس، مما يورُث العداوة والشحناء بينهم، بل ربام أدى إىل تقاتلهم، كام 

ئ الناس مستقباًل عىل التساهل يف التعدي عىل املال العام  أنَّ هذا األمر قد جيرِّ

كلام شعروا بالضيق.
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وخروجًا من هذه املفاسد: نرى أن يتوىل هذا األمر اهليئات التنسيقية 

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

بينهم جلنة تضم بعض طلبة العلم الرشعي، وبعض أهل اخلربة باحتياجات 

الناس والطرق العملية للتوزيع، وبعض أهل اخلربة العسكرية، والفنيني يف 

بيت  عىل  القائم  مقام  اللجنة  وتقوم  واالتصاالت،  والوقود  واملاء  الكهرباء 

املال، فتضطَّلع بمهمة توزيع املنافع عىل األحياء واملناطق األحوَج فاألحوج، 

عىل  ينبغي  كام  تفريق.  دون  املترضرين  مجيع  بني  العدَل  ذلك  يف  ني  ُمتوخِّ

التنسيقيات و»اجليش احلر« أن ُتعنى بحفظ املال العام من العبث والتخريب 

والسطو.

سادسًا: ينبغي عىل اللجان الشعبية من التنسيقياِت واملجالس الثورية 

والكساء  والدواء  الغذاء  من  األحياء  احتياجات  عىل  تتعرف  أن  وأشباهها 

وغريها من الرضوريات، وتعمل عىل توفريها بالتواصل مع اهليئات اإلغاثية 

الوطنية والدولية.

وأخريًا:

 فإننا نويص أهلنا بالتعاون عىل الرب والتقوى وحتقيق التكافل فيام بينهم؛ 

ومساعدهتم  وغريهم  واملساكني  الفقراء  من  املترضرين  عن  بالبحث  وذلك 

بنا، كام جاء يف  لنا ورمحته  اهلل  إليهم، وبذلك نجلب معونة  العون  يد  ومّد 

َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب  صحيح مسلم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )َمْن َنفَّ
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َ اهللُ  َ َعَل ُمْعِسٍ َيسَّ َس اهللُ َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ ْنَيا َنفَّ الدُّ

ْنَيا َواآلِخَرِة، واهللُ يف  ُه اهللُ يف الدُّ ْنَيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َسَتَ ُمْسلًِم َسَتَ َعَلْيِه يِف الدُّ

َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يِف َعْوِن َأِخيِه()1(. 

ِهْم َوَتَراُحِِهْم  ويف الصحيحني قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمَثُل امْلُْؤِمننَِي ِف َتَوادِّ

َهِر  بِالسَّ َسِد  اجْلَ َسائُِر  َلُه  َتَداَعى  ُعْضٌو  ِمنُْه  اْشَتَكى  إَِذا  َسِد  اجْلَ َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم 

ى()2(.  مَّ َواحْلُ

إَِذا  نَي  اأْلَْشَعِريِّ )إِنَّ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  -أيضًا-  الصحيحني  ويف 

َثْوٍب  يِف  ِعنَْدُهْم  َكاَن  َما  َجَُعوا  بِامْلَِدينَِة:  ْم  ِعَياهِلِ َطَعاُم  َقلَّ  َأْو  اْلَغْزِو  يِف  َأْرَمُلوا 

ِة، َفُهْم ِمنِّي َوَأَنا ِمنُْهْم()3(. ِويَّ َواِحٍد ُثمَّ اْقَتَسُموُه َبْينَُهْم يِف إَِناٍء َواِحٍد بِالسَّ

نسأل اهلل العظيم، رب العرش العظيم، أن حيفظ شعبنا األيب من كل 

سوء، وأن ينرصه عىل القوم الظاملني.

 واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم)4(.

)1( أخرجه مسلم )2074/4، رقم 2699(.

)2( أخرجه البخاري )2238/5، رقم 5665(، ومسلم )1999/4، رقم 2586(.

)3( أخرجه البخاري )880/2، رقم 2354(، ومسلم )1944/4، رقم 2500(.

)4( أسئلة حول الفتوى:
الفتوى يف غري مكاهنا؛ فالسائل يسأل عن أموال النظام، واملفتي يفتي عن األموال العامة والتي 

جيوز استخدامها يف أمور اجلهاد.
جواب املكتب العلمي:

ف فيها النظام نوعان: األموال التي يترصَّ
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الفتوى )9(:
ن اجلريح الشهادة وهو حيتضر؟)1( هل ُنلقِّ

السؤال: تنقل مواقع الثورة والقنوات الفضائية يوميًا العديد من مشاهد 

الغاشم. وكثريًا ما نرى من  النظام  ل من قبل قناصة  العزَّ املدنيني  استهداف 

املحيطني باجلريح من يقوم بتلقينه الشهادة، وتكريرها واإلحلاح هبا عليه، بل 

ربام حاول البعض أن يمسك بيده ويرفع له السبابة، وأحيانًا ال يكون اجلريح 

واعيًا ملا يدور حوله، فال نسمعه يتلفظ هبا.

نرجو التوجيه يف مثل هذه األفعال، وهل ينقص من أجر امليت إذا لقي 

اهلل ومل يتلفظ بالشهادة عند موته؟

 اجلواب: احلمد هلل ، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

 أمجع العلامء عىل مرشوعية تلقني املسلم حني احتضاره وقرب وفاته؛ 

وذلك ملا جاء يف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري - ريض اهلل عنه- قال: 

نُوا َمْوَتاُكْم: الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ()2(. ويكون ذلك بالتلفظ بـ  )َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َلقِّ

إما أن تكون باقية يف مؤسسات الدولة فيكون التعامل معها كام يف هذه الفتوى.
أو يغنمها املقاتلون أثناء املعارك، وهذه تعامل معاملة الغنائم، وستصدر فيها فتوى خاصة. ]ثم 

صدرت عدة فتاوى وستأيت ص )91(، و )234([.  واحلمد هلل رب العاملني.

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

)2( رواه مسلم رقم )631/2، رقم 916(.
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)ال إله إال اهلل( يذكرها أمامه حتى يقوهلا، فإذا قاهلا ُكف عنه، وإن هو تكلم 

بكالم غريها أعاد تلقينه، رجاء أن يكون آخر كالمه )ال إله إال اهلل(؛ وذلك 

نََّة()1(. لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َكاَن آِخُر َكاَلِمِه الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ َدَخَل اجْلَ

فإن مل ينطق بالشهادة فال مانع من أمره هبا برفق ولطف ولني؛ وذلك 

حلديث أنس ريض اهلل عنه: )َأنَّ َرُسوَل اهللِ -َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم- َعاَد َرُجاًل 

؟ َفَقاَل: الَ  ِمْن اأْلَْنَصاِر)2( َفَقاَل: َيا َخاُل، ُقْل: الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َفَقاَل: َأَخاٌل َأْم َعمٌّ

َم:  َبْل َخاٌل، َقاَل: َفَخرْيٌ ِل َأْن َأُقوَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َفَقاَل النَّبِيُّ َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َنَعْم()3(.

 وينبغي أال ُيضجره هبا، فإن مات ومل ينطق هبا فإن هذا ال يرضه إن شاء 

اهلل، مادام قد نطق هبا حال حياته، ومات وهو مصدٌق هبا. وأما اإلمساك بيده 

وحتريك السبابة فلم يرد به سنة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

بالشهادة  النطق  فُيرشع حثه عىل  املسلمني  املحترض من غري  وإذا كان 

رجاَء أن يموت عىل التوحيد؛ وذلك ملا ثبت يف الصحيحني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال 

)1( أخرجه أمحد )247/5، رقم 22180(، وأبو داود )134/3، رقم 2945(. 

)2( )َعاَد َرُجاًل(: العيادُة: زيارة املريض.  

والبزار  املسند )288/6، رقم 3512(،  يعىل يف  وأبو  أمحد )154/3، رقم 12585(،  )3( أخرجه 
)327/2، رقم 6984(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: »رواه أبو يعىل والبزار، ورجاله رجال 

الصحيح« )68/3(.
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ا ِعنَْد اهللِ()1(. ! ُقْل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َكلَِمًة ُأَحاجُّ َلَك ِبَ لعمه أيب طالب: )َأْي َعمِّ

 ويف هذه املناسبة ندعو اهلل -جّل وعال- إلخواننا القائمني عىل إسعاف 

اجلرحى ومداواهتم أن يعينهم عىل هذا العمل اجلليل، وأن يوفقهم للرفق هبم 

وإعانتهم. كام نسأله -سبحانه- أن يرحم شهداءنا، ويفك أرسانا، ويشفي 

جرحانا، وأن يلهم أهليهم الصرب واالحتساب، وأن جيمعنا وإياهم يف جنات 

النعيم.

واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه)2(.

)1( أخرجه البخاري )1409/3، رقم 3671(، ومسلم )54/1، رقم 24(.

)2( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

املسلمني أي  بنطقها هل بذلك يصبح من  الشهادة عند وفاته وقام  املسلم  يف حال تم تلقني غري 
يصىّل عليه ويدعى له بالّرمحة ويدفن يف مدافن املسلمني؟ 

جواب املكتب العلمي:
أن  رجاء  بالشهادة  النطق  عىل  حثه  فُيرشع  املسلمني  غري  من  املحترض  كان  )وإذا  الفتوى  يف  ورد 
! ُقْل  يموت عىل التوحيد؛ وذلك ملا ثبت يف الصحيحني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعمه أيب طالب: )َأْي َعمِّ

اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َكِلَمًة ُأَحاجُّ َلَك هِبَا ِعنَْد اهللِ(.
كام روى البخاري عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه: أنَّ غالمًا من اليهود كان خيُدم رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فمرض، فأتاه يعوُده، فقعد عند رأسه، فقال له: )َأْسِلْم، َفنََظَر إىَِل َأبِيِه َوُهَو ِعنَْدُه، َفَقاَل َلُه: َأطِْع َأَبا 

اْلَقاِسِم ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم(.
 وعليه: إن نطق غري املسلم بالشهادتني قبل وفاته: فهو مسلم، وجتري عليه أحكام املسلمني من 

غسل وتكفني وصالة عليه، ودعاء له باملغفرة والرمحة، والدفن يف مدافن املسلمني.
واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتوى )10(:
ما توجيهكم ملن يقول: أين اهلل مما حيصل لنا؟)1(

نرى  بدأنا  الشام اإلسالمية،  العلمي هليئة  املكتب  السؤال: اإلخوة يف 

املجازر مثل )أين اهلل مما حيصل؟(،  التعليقات عىل  الفرتة األخرية بعض  يف 

التشكيك بوجود اهلل أو برؤيته ملا حيدث... فام  بل وصل ظاهر بعضها إىل 

توجيهكم ملن يتلفظ بمثل ذلك ؟

البصري،  السميع  الكبري،  العيّل  الشكور،  الصبور  هلل،  احلمد  اجلواب: 

خلقه  يف  مشيئته  وجرت  خملوق  كل  قدرته  شملت  الذي  القدير،  العليم 

اله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدًا  بتصاريف األمور، ونشهد أن ال 

عبده ورسوله، وبعد:

  ال شَك أنَّ فيام نزل ببالد الشام احلبيبِة هذه األيام العصيبة من قتٍل 

وترشيٍد وبالٍء ليحّز يف نفوس املؤمنني مما يرى ويشاهد من تكالب األعداء 

وقّلة النارص وعجز األصدقاء!

واالستسالم،  البصرية  بعني  جيري  ملا  ينظر  الذي  املؤمن  ولكن    

نََّة  ويستحرض يف هذا املقام قول ربنا امللك العالم: ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَ

اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى  َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ

)1( صدرت بتاريخ: اإلثنني 21 ربيع األول 1433هـ، املوافق 2012/2/13م.
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ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى َنْصُ اهللِ َأاَل إِنَّ َنْصَ اهللِ َقِريٌب﴾ ]البقرة:  َيُقوَل الرَّ

214[، وقوله تعاىل: ﴿إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُْكْم َوإِْذ َزاَغِت 

اْبُتِلَ  ُهنَالَِك   )(0( الظُّنُوَنا  بِاهللِ  َوَتُظنُّوَن  نَاِجَر  احْلَ اْلُقُلوُب  َوَبَلَغِت  اأْلَْبَصاُر 

ُقُلوِبِْم  يِف  َوالَِّذيَن  امْلُنَافُِقوَن  َيُقوُل  َوإِْذ  َشِديًدا )))(  ِزْلَزااًل  َوُزْلِزُلوا  امْلُْؤِمنُوَن 

َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللُ َوَرُسوُلُه إاِلَّ ُغُروًرا﴾ ]األحزاب:12-10[.

ُمْؤِمننَِي  ُكنُْتْم  إِْن  اأْلَْعَلْوَن  َوَأْنُتُم  َزُنوا  َتْ َواَل  َتِنُوا  ﴿َواَل  تعاىل:  وقوله   

ا َبنْيَ  اُم ُنَداِوهُلَ )9))( إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّ

النَّاِس َولَِيْعَلَم اهللُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواهللُ اَل ُيِبُّ الظَّاملنَِِي﴾ ]آل 

عمران: 140-139[.

  َوْليعلم أهلنا يف بالد الشام أنَّه قد وقع مثل هذا لصحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

حتى أقبلوا عليه طالبني منه الدعاء والترضع إىل اهلل ليكشف عنهم مصاهبم، 

إال أهنم -ريض اهلل عنهم- ما زادوا عىل أن قالوا: »متى نرص اهلل؟«، وقالوا: 

»أال تستنرص لنا؟ أال تدعو اهلل لنا؟«

 فحثهم -عليه الصالة والسالم- عىل التحيلِّ بالصرب، وعدم استعجال 

فِيَمْن  ُجُل  الرَّ )َكاَن  فقال:  قبلهم،  َمن  أصاب  مما  مثاًل  عليهم  وقصَّ  النرص، 

َفُر َلُه يِف اأْلَْرِض َفُيْجَعُل فِيِه َفُيَجاُء بِامْلِنَْشاِر َفُيوَضُع َعَل َرْأِسِه َفُيَشقُّ  َقْبَلُكْم ُيْ

ِمِه ِمْن  ِديِد َما ُدوَن حَلْ بَِأْمَشاِط احْلَ ُه َذلَِك َعْن ِدينِِه، َوُيْمَشُط  ، َوَما َيُصدُّ بِاْثنََتنْيِ
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َحتَّى  ْمَر)2(  األَْ َهَذا  نَّ  َلُيتِمَّ َواهللِ  ِدينِِه،  َعْن  َذلَِك  ُه  َيُصدُّ َوَما  َأْو َعَصٍب)1(،  َعْظٍم 

ْئَب َعَل َغنَِمِه،  َمْوَت اَل َيَاُف إاِلَّ اهللَ، َأْو الذِّ اكُِب ِمْن َصنَْعاَء إىَِل َحْضَ َيِسرَي الرَّ

َوَلكِنَُّكْم َتْسَتْعِجُلوَن)3(()4(.

يُّوَن  ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ   واقرأ معي أهيا املبارك قوله تعاىل: ﴿َوَكَأيِّ

ُيِبُّ  َواهللُ  اْسَتَكاُنوا  َوَما  َضُعُفوا  َوَما  اهللِ  َسبِيِل  يِف  ْم  َأَصاَبُ ملَِا  َوَهنُوا  َفَم  َكثرٌِي 

اَفنَا  َوإِْسَ ُذُنوَبنَا  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َربَّ َقاُلوا  َأْن  إاِلَّ  ْم  َقْوهَلُ َكاَن  َوَما  ابِِريَن )46)(  الصَّ

َنا َعَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن )47)( َفآَتاُهُم اهللُ َثَواَب  يِف َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنُصْ

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآْلِخَرِة َواهللُ ُيِبُّ امْلُْحِسننَِي﴾ ]آل عمران: 146- 148[. الدُّ

نا -عز وجل- عىل االقتداء بمن سلف من أتباع    وتأمل كيف حيثُّنا ربُّ

الرسل الذين صربوا يف املواقف الصعبة، وهلجت ألسنتهم بالتوبة واالستغفار 

وطلب النرص والتثبيت.

جيري  إنام  للمؤمنني  والقتل  والشدائد  باملصائب  اهلل  من  فاالبتالء    

حلكٍم جليلة، منها:

- حمبة منه -جل جالله- لعباده؛ وذلك طهارة هلم من الذنوب، ورفعة 

ِمِه ِمْن َعْظٍم َأْو َعَصٍب(: أي ما حتت حلمه. )1( )َما ُدوَن حلَْ

ْمَر(: أي ليكملن أمر اإلسالم. نَّ َهَذا األَْ )2( )َلُيتِمَّ

)3( )َتْسَتْعِجُلوَن(: تستعجلون النتيجة والثمرة، وهي النرص.

)4( أخرجه البخاري )1322/3، رقم 3416(.
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هلم يف الدرجات؛ فَعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن َأبِيِه َقاَل: ُقْلُت: )َيا َرُسوَل اهللِ، 

وَن، ُثمَّ اأْلَْمَثُل َفاأْلَْمَثُل)1(، َفُيْبَتَل  احِلُ َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َباَلًء؟ َقاَل اأْلَْنبَِياُء، ُثمَّ الصَّ

ُجُل َعَل َحَسِب ِدينِِه، َفإِْن َكاَن يِف ِدينِِه َصاَلَبٌة)2( ِزيَد يِف َباَلئِِه، َوإِْن َكاَن يِف  الرَّ

ْرِض  َف َعنُْه، َوَما َيَزاُل اْلَباَلُء بِاْلَعْبِد َحتَّى َيْمِشـَي َعَل َظْهِر األَْ ٌة)3( ُخفِّ ِدينِِه ِرقَّ

َلْيَس َعَلْيِه َخطِيَئٌة()4(.

- ومنها: معرفة املجاهدين املؤمنني املحتسبني املستسلمني لقضاء اهلل 

ابِِريَن  َوالصَّ ِمنُْكْم  امْلَُجاِهِديَن  َنْعَلَم  َحتَّى  ُكْم  ﴿َوَلنَْبُلَونَّ غريهم:  من  وقدره 

َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾ ]حممد: 47[.

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

َواأْلَْنُفِس  اأْلَْمَواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  وِع  َواجْلُ ْوِف  اخْلَ ِمَن  ٍء  بَِشْ ُكْم  ﴿َوَلنَْبُلَونَّ اهلل: 

ا  ا هللِ َوإِنَّ ابِِريَن )55)( الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّ ِ الصَّ َوالثََّمَراِت َوَبشِّ

ُهُم  َوُأوَلئَِك  ٌة  َوَرْحَ ِْم  َربِّ ِمْن  َصَلَواٌت  َعَلْيِهْم  ُأوَلئَِك   )(56( َراِجُعوَن  إَِلْيِه 

امْلُْهَتُدوَن﴾ ]البقرة: 157-155[.

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

ْمَثُل(: األفضل واألرشف واألقرب مماثلة هلدهيم يف كل زمان. ْمَثُل َفاألَْ )1( )األَْ

)2( )يِف ِدينِِه َصاَلَبٌة(: قوة وثبات.

ٌة(: ضعف.  )3( )يِف ِدينِِه ِرقَّ

)4( أخرجه الرتمذي )601/4، رقم 2398(، وابن ماجه )1334/2، رقم 4023(.
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َمَثُل  َيْأتُِكْم  َومَلَّا  نََّة  اجْلَ َتْدُخُلوا  َأْن  َحِسْبُتْم  ﴿َأْم  الشديد:  والتمحيص  االبتالء 

ُسوُل  اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ

َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى َنْصُ اهللِ َأاَل إِنَّ َنْصَ اهللِ َقِريٌب﴾ ]البقرة:4)2[. 

]آل  ُشَهَداَء﴾  ِمنُْكْم  هداء: ﴿َوَيتَِّخَذ  الشُّ اختاذ  أعظمها:  ومنها وهو   -

عمران: 140[.

  فكم هلل -سبحانه- عىل عباده األحياء واألموات يف املوت من نعمٍة 

ال حتىص! فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول؟! وقد جاء يف حديث أيب داود 

الذي صححه بعض العلامء َعْن َأيب ُموَسى -ريض اهلل عنه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

يِف  ا  َعَذاُبَ اآلِخَرِة،  يِف  َعَذاٌب  َعَلْيَها  َلْيَس  َمْرُحوَمٌة؛  ٌة  ُأمَّ َهِذِه  تي  )ُأمَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ 

الَِزُل َواْلَقْتُل()1(. ْنَيا اْلِفَتُن َوالزَّ الدُّ

ــه ــريًا فإّن ــوَت خ ــا امل ــزى اهلل عنّـ ج
وأرأف شء  كل  مـــن  بنــا  أبــرُّ 

ــل ختليــَص النُّفــوس مــن األذى يعجِّ
ار التــي هــي أرشُف ويــدن مــن الــدَّ

من  املبتىل  عند  ما  استخراج  يقتيض  االبتالء  أن  السائل  األخ  وليعلم 

الّطاعة واملعصية، واختبار إيامنه واستسالمه ألمر اهلل سبحانه، فكان ال بدَّ 

ين عىل النفوس  من هذا االبتالء الظاهر املكشوف لكل الناس، كي يعز الدِّ

)1( أخرجه أبو داود )105/4، رقم 4278(.
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بمقدار ما أدوا يف سبيله من تكاليف وصرب، فكلَّام تأملوا يف سبيله كلام بذلوا 

من أجله، وكلام بذلوا من أجله كان أعزَّ عليهم من كل يشء.

ين وعظمته إال حينام يرون ابتالء    وكذلك لن ُيدرك اآلخرون قيمة الدِّ

أهله وصربهم عىل البالء من أجله، وحينئٍذ سيقولون: لو مل يكن عند هؤالء 

من اخلري أكرب وأعظم مما ابتلوا به ما قبلوا هذا البالء، وال صربوا عليه.

ة أن يوِقظ الفطرة التي ما يزال فيها خري    كام أن من طبيعة االبتالء بالشدَّ

عاف  يرجى، وأن يرقق القلوب التي طال عليها األمد، وأن يتجه بالبرش الضِّ

ار، يترضعون إليه، ويطلبون رمحته وعفوه، ويعلنون  الغافلني إىل خالقهم القهَّ

ع عن عبوديتهم له. هبذا الترضُّ

  وال بد أن نعلم مجيعًا، ويعلم كل مبتىل: أن اخللق كّلهم راجعون بعد 

املوت إىل اهلل، حمشورون إليه عىل كل حال، سواء ماتوا عىل فرشهم، أو ماتوا 

وهم يرضبون يف األرض، أو قتلوا وهم جياهدون يف امليدان، وما هلم مصري 

سوى هذا، والتفاوت إنام يكون يف النية والعمل الصالح، أما النهاية فواحدة.

  وهبذا اليقني تستقرُّ يف القلوب حقيقة املوت واحلياة، وحقيقة قدر اهلل، 

وراء  ما  وإىل  القدر،  به  ابتالٍء جرى  كان من  ما  إىل  القلوب  تطمئن  وبذلك 

َر اهللُ َنْفًسا إَِذا َجاَء  القدر من حكمة، وما وراء االبتالء من جزاء: ﴿َوَلْن ُيَؤخِّ

َأَجُلَها َواهللُ َخبرٌِي بَِم َتْعَمُلوَن﴾ ]املنافقون: 11[.
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  ثم نويص أنفسنا وأهلنا بالرجوع إىل اهلل جل وعال، واالعتصام بحبله، 

وكثرة االستغفار؛ ألنه ما ينزل بالٌء إال بذنب، وال يرفع إال بتوبة، كام قال 

سلفنا.

  فاملؤمن شاكر عىل النعم، صابٌر عىل املحن، راٍض بام قدر اهلل عليه من 

ط وما ال جيوز من الكالم، وهبذا حيظى باخلري  البالء، حافظ لسانه عن التسخُّ

والعطاء من الرب الكريم، فَعْن ُصَهْيٍب -ريض اهلل عنه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

، َوَلْيَس َذاَك ألََحٍد إاِلَّ لِْلُمْؤِمِن، إِْن  ُه َخرْيٌ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعَجًبا ألَْمِر امْلُْؤِمِن إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ

ا َلُه ()1(. اُء َصَبَ َفَكاَن َخرْيً ا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه َضَّ اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيً َأَصاَبْتُه َسَّ

الكرب  اشتّد  وكلام  اجلزاء،  عظم  مع  البالء  عظم  أنَّ  أهلنا  ونبرشِّ    

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى َنْصُ اهللِ  اقرتب الفرج والنرص: ﴿َحتَّى َيُقوَل الرَّ

َأاَل إِنَّ َنْصَ اهللِ َقِريٌب﴾ ]البقرة: 214[.

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

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

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

)1( أخرجه مسلم )2295/4، رقم 2999(.
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الفتوى )11(:

للمجرمني  ردعًا  باملثل  واخلطف  العدوان  َنُردُّ  هل 
ا ألذاهم ؟)1( وكـــفًّ

السؤال: تعلمون ما يتعرض له أهلنا يف سوريا من هجمة رشسة من 

النظام املجرم وجيشه وخمابراته أو شبيحته ومرتزقته وأنصاره!

وقد جلأ أنصار النظام ومرتزقته وشبيحته مؤخرًا إىل أسلوب اخلطف، 

حرائرهم  بخطف  خصوصًا  عزائمهم  وتوهني  وإرعاهبم  الناس  إلرهاب 

ونسائهم.

فهل جيوز لنا - واحلال كام ذكرنا - أن نرّد اعتداَءهم باملثل، بقصد ردعهم 

عن فعلهم وكف رشهم، وإطالق رساح املخطوفني الذين ال ذنب هلم؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسوله ومصطفاه، وبعد:

مل يعد خيفى عىل أحد أن النظام السوري املجرم قد أعلنها حرًبا رشسًة 

عىل شعبنا املسامل بكل ما تعنيه كلمة حرب من معنى ، وقد رأى العامل بأرسه 

مبلغ إجرامه وتنكيله ووحشيته، فلم يرحم طفاًل صغرًيا، وال شيًخا كبرًيا، 

خطًفا  واحلرمات  األعراض  عىل  االعتداء  إىل  وإجرامه  إرهابه  يف  زاد  بل 

حسٍّ  أو  أخالقي،  رادع  أو  ديني،  وازٍع  دون  وتعذيًبا..  ترويًعا  واغتصاًبا، 

)1( صدرت بتاريخ: األحد 11 ربيع اآلخر 1433هـ، املوافق 2012/3/4م.
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وطني، أو ضمري إنساين!

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

ره تعاىل يف كتابه بقوله:  وهي فطرة اهلل سبحانه التي فطر اخللق عليها، وقد قرَّ

﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم﴾ ]البقرة: 194[، 

وهو   ،]126 ]النحل:  بِِه﴾  ُعوِقْبُتْم  َما  بِِمْثِل  َفَعاِقُبوا  َعاَقْبُتْم  ﴿َوإِْن  وقوله: 

ته الرشائع الساموية، واألعراف البرشية، والقوانني الدوليَّة. أصٌل أقرَّ

والفائدة من  املقصود  الثقات - حصول  بأخبار  لنا -  تأكد  أن  وبعد   

ارتداع املعتدين بعد معاملتهم باملثل يف بعض الصور، وإطالقهم املخطوفني 

وكّف أذاهم وظلمهم عن املستضعفني، فإننا: ال نرى ما يمنع من مثل هذا 

العمل إذا كان فيه دفٌع للعدوان، وكفٌّ لألذى واإلجرام.

 ويف صحيح مسلم َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ -ريض اهلل عنه- َقاَل: )َكاَنْت 

ْت َثِقيُف َرُجَلنْيِ ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.  َثِقيُف ُحَلَفاَء لَِبنِي ُعَقْيٍل، َفَأرَسَ

َوَأرَسَ َأْصَحاُب َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجاًل ِمْن َبنِي ُعَقْيٍل... َفَأَتى َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ 

ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يِف اْلَوَثاِق.

ُد.. بَِم َأَخْذَتنِي؟ َفَقاَل:َأَخْذُتَك بَِجِريَرِة ُحَلَفاِئَك َثِقيَف. ُثمَّ  َقاَل: َيا حُمَمَّ

.)1() ُجَلنْيِ ُفِدَي بِالرَّ

)1( أخرجه مسلم )1262/3، رقم 1641(.
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د هنا عىل أمرين: إال أننا نؤكد ونشدِّ

قادة عسكريني وأهل علم رشعيني،  ة من  ل جلنة خمتصَّ ُتشكَّ أن  أوالً: 

تتوىلَّ اإلرشاف واختاذ القرار يف مثل هذه احلاالت، وال جيوز لألفراد وآحاد 

الناس القيام هبا ملا قد يرتتب عىل قيامهم هبا من مفاسد وفتن، قد تؤدي لنتائج 

عكسيَّة، تفسد وال تصلح.

الطعام  يف  إليه  فُيحَسن  األسري،  معاملة  املخطوُف  ُيعامل  أن  ثانًيا: 

ُحبِِّه  َعَل  الطََّعاَم  ﴿َوُيْطِعُموَن  تعاىل:  قال  كام  وامللبس،  واملسكن  والرشاب 

ِمْسكِينًا َوَيتِيًم َوَأِسرًيا﴾ ]اإلنسان: 8 [.

 واهلل نسأل أن يرحم أهلنا املستضعفني يف بالد الشام املكلومة وينترص 

ل هبالك املجرمني املعتدين، وأن يكشف عنا هذه الُغمة والكرب  هلم، وأن ُيعجِّ

العظيم بمنِّه وكرمه.

 اللهم ارحم قتالنا، وداو جرحانا، وُفكَّ أرسانا.
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الفتوى )12(:
فتوى: ماذا يترتب على اغتصاب العفيفات ؟)1(

السؤال: تعلمون ما حيصل إلخواننا يف سوريا من جرائم متتالية عىل 

أيدي عصابات النظام املجرم، حتى وصل إجرامهم إىل االعتداء عىل أعراض 

أخواتنا العفيفات...فهل جيوز للمرأة التي ختشى عىل نفسها االغتصاب أن 

ُتقدم عىل قتل نفسها؟ وهل جيوز للمغتصبة -إن حصل محل- أن ُتسقطه؟

اجلواب: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

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

حتى لو أدى ذلك إىل قتل املعتدي. وإذا ُقتلت وهي تدافع عن عرضها فهي 

َدِمِه،  ُدوَن  َأْو  َأْهلِِه،  ُدوَن  ُقتَِل  )َمْن  قال:  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ثبت  ملا   شهيدة؛ 

َأْو ُدوَن ِدينِِه َفُهَو َشِهيٌد()2(. ودفاع املرأة عن رشفها يدخل يف معنى احلديث 

بال شك.

ن املجرم  ثانًيا: إذا بذلت املرأة وسعها يف الدفع عن نفسها -ولكن متكَّ

صربت  إذا  مأجورة  هي  بل  ُمكرهة،  ألهنا  رشًعا؛  عليها  إثم  ال  فإنه  منها- 

َأْمَرُه  إِنَّ  امْلُْؤِمِن  ألَْمِر  )َعَجًبا  والسالم:  الصالة  عليه  لقوله  ذلك  واحتسبت؛ 

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

)2( أخرجه أبو داود )246/4، رقم 4772(، والرتمذي )30/4، رقم 1421(. 
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ا  اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيً ُه َخرْيٌ -َوَلْيَس َذاَك ألََحٍد إاِلَّ لِْلُمْؤِمِن-، إِْن َأَصاَبْتُه َسَّ ُكلَّ

ا َلُه ()1(. اُء َصَبَ َفَكاَن َخرْيً َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه َضَّ

ثالًثا: حيرم عىل املرأة أن ُتقدم عىل قتل نفسها خشية االغتصاب أو بعد 

، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم﴾  وقوعه؛ ألنه قتٌل للنفس بغري حقٍّ

]النساء:29[.

َفَقَتَل  َجَبٍل)2)  ِمْن  َتَردَّى  )َمْن  أنه قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص   ويف الصحيحني عن 

ـا)4)  ى ُسمًّ سَّ ًدا فِيَها َأَبًدا)))، َوَمْن َتَ دَّى فِيِه َخالًِدا ُمَلَّ َنْفَسُه َفُهَو يِف َناِر َجَهنََّم َيَتَ

ًدا فِيَها َأَبًدا، َوَمْن َقَتَل  اُه يِف َناِر َجَهنََّم َخالًِدا ُمَلَّ ُه يِف َيِدِه َيَتَحسَّ َفَقَتَل َنْفَسُه َفُسمُّ

ًدا فِيَها  لَّ ا يِف َبْطنِِه)5) يِف َناِر َجَهنََّم َخالًِدا ُمَ ُأ ِبَ َنْفَسُه بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتُه يِف َيِدِه َيَ

َأَبًدا()6). فال يكون اخلالص مما وقع عليها - وهي مكرهة - بارتكاب كبرية 

من الكبائر العظيمة.

رابًعا: ال جيوز ألحٍد من أهلها أو غريهم أن ُيؤذهيا بقوٍل أو فعٍل، فضاًل 

)1( أخرجه مسلم )2295/4، رقم 2999(.

)2( )َتَردَّى ِمْن َجَبٍل(: َأْسَقَط نفسه من جبل.

ًدا فِيَها َأَبًدا(: اخللود هنا املقصود به: املكوث الطويل، يعقبه خروج من النار ودخول  لَّ )3( )َخالًِدا خمَُ
النار من غري خروج منها ملن  النار. وقد يعني اخللود هنا: البقاء يف  اجلنة؛ ألن املسلم ال خيلد يف 

يستحل قتل نفسه.

ـا(: رشبه. ى ُسمًّ سَّ )4( )حَتَ

ا يِف َبْطنِِه(: يطعن هبا يف بطنه. ُأ هبَِ )5( )جَيَ

)6( أخرجه البخاري )2179/5، رقم 5442(، ومسلم )103/1، رقم 109(.
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أن ُيقدم عىل قتلها دفًعا للعار كام يزعمون! فإهنا بريئٌة عفيفة ال ذنب هلا، ومن 

َفَجَزاُؤُه  ًدا  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمنًا  َيْقُتْل  فإثمه عظيم؛ قال تعاىل: ﴿َوَمْن  قتلها  أقدم عىل 

]النساء:  َعظِيًم﴾  َعَذاًبا  َلُه  َوَأَعدَّ  َوَلَعنَُه  َعَلْيِه  اهللُ  َوَغِضَب  فِيَها  َخالًِدا  َجَهنَُّم 

.]93

بل الذي ينبغي عىل املجتمع عامة وأهلها خاصة مواساهتا والتخفيف 

هؤالء  من  الزواج  يف  املسارعة  املسلم  للشباب  ُيندب  كام  معاناهتا،  من 

جات، ففي ذلك أجر عظيم؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن  األخوات إن مل يكنَّ متزوِّ

القيامِة، َوَمن َسَتَ  ُكْرَبة من ُكَرِب يوِم  ا  ِبَ َج اهللُ عنه  َفرَّ ُكْرَبة  َج عن ُمسلِم  َفرَّ

ُه اهللُ يوم القيامِة()1(. ُمسلِم َسَتَ

يومًا  وعرشين  مائة  احلمل  وجتاوز  عليها  املعتدى  مَحَلت  إذا  خامسًا: 

حُرم إسقاطه اتفاًقا؛ ألن الروح تنفخ يف اجلنني بعد مرور تلك املدة يف قول 

ة العلامء، ويف إسقاطه تعدٍّ عىل نفٍس برشية ال ذنب هلا وال وزر. عامَّ

وأما إسقاط اجلنني قبل ذلك ففيه خالٌف بني العلامء. واألصُل منعه 

إال ملصلحٍة رشعيٍة أو دفع رضٍر. والشك أن ما يقع عىل املرأة العفيفة وأهلها 

اء محل االغتصاب رضٌر معترب، وعذر يف إسقاط اجلنني إذا مل تنفخ فيه  من جرَّ

الروح. وإىل هذا القول ذهب كثرٌي من العلامء املعارصين.

)1( أخرجه البخاري )862/2، رقم 2310(، ومسلم )1996/4، رقم 2580(.
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نسأل اهلل عز وجل بلطفه ومنِّه وكرمه أن حيمي أعراض نسائنا، وأن 

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

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

والقادر عليه.

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

ماذا يرتتب عىل املغتصب يف حال التمكن منه فيام بعد، هل جيوز قتله  ملجرد االغتصاب؟ 
جواب املكتب العلمي:

االغتصاب الذي يقع يف هذه احلروب واملعارك يكون بالتهديد بالسالح وانتهاك حرمات البيوت 
املنكر عىل أحد  انتهاكات أخرى، وهو هبذا من احلرابة، لذا فإن ثبت فعل هذا  مع ما يرافقه من 
ِذيَن حُيَاِرُبوَن اهللَ  الشبيحة أو أفراد النظام وُقدر عليه؛ فيقتل حرابة، كام قال تعاىل: ﴿إِنَّاَم َجَزاُء الَّ
ِخاَلٍف  ِمْن  َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِدهيِْم  ُتَقطََّع  َأْو  ُبوا  ُيَصلَّ َأْو  ُيَقتَُّلوا  َأْن  َفَساًدا  اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن   َوَرُسوَلُه 
ِذيَن َتاُبوا ِمْن  ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم )33( إاِلَّ الَّ َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾ ]املائدة: 33، 34[.
واهلل أعلم

السؤال الثان:
هل طفل املغتصبة ينسب ألمه؟ ويف حال رفضت نسبته هلا فلمن ينسب؟ ويمكن نسبته للزوج 
وتتعرض  الرس  أثناء  األهوال  ترى  التي  للمخطوفة  يمكن  وهل  محلها؟  بعد  الفتاة  تزوجت  لو 

لالغتصاب بطرق وحشية أن تقتل نفسها بالسم؟
جواب املكتب العلمي:

1- نسبة طفل املرأة املغتصبة:
أ- إن كانت املرأة غري متزوجة: فينسب ألمه يف رأي مجهور أهل العلم، فيقال فالن ابن فالنة، وال 
مانع أن ُيصطنع له اسم بعد كربه لتسهيل معامالته،كأن يقال: فالن بن فالن. وال جيوز للمرأة 

أن ترفض نسبته إليها؛ ألنَّ النسب من حقوق الطفل.
أما تربيته وحضانته: فاألصل أن تقوم األم به، فإن كان هناك عدم قدرة لكوهنا صغرية أو مريضة، 

أو كان هناك رضر عليها: فيمكن دفعه ملن يقوم برتبيته والقيام بشؤونه.
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املرأة  هذه  حالة  يف  األصل  هو  فالزواج  لالغتصاب:  تعرضت  إذا  املتزوجة:  املرأة  أما  ب- 
واالغتصاب طارئ، كام أنَّ احلمل يف حالة االغتصاب حمتمل؛ لذا فإن األصل أن الطفل الذي 
حتمل به وتنجبه أثناء زواجها هو لزوجها، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اْلَوَلُد لِْلِفَراِش( متفق عليه، واملعنى: 
نسب االبن لصاحب الفراش وهو الزوج.  إال إن قام دليل عىل كونه من هذا االغتصاب ونفاه 

الزوج عن نفسه فهنا تكون نسبته للمرأة وحدها.
النسب من أحكام متعددة، كاملحرمية،  ملا يرتتب عىل  أما نسبته لرجل آخر فهذا غري جائز،  ج- 
آَباَءُهْم  َتْعَلُموا  مَلْ  َفإِْن  اهللِ  ِعنَْد  َأْقَسُط  ُهَو  آِلَباِئِهْم  ﴿اْدُعوُهْم  تعال:  قال  وغريها،  واملرياث، 
َأبِيِه  لَِغرْيِ  َعى  ادَّ َرُجٍل  ِمْن  َوَمَوالِيُكْم﴾ ]األحزاب:5[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َلْيَس  يِن  الدِّ َفإِْخَواُنُكْم يِف 

َوُهَو َيْعَلُمُه إاِلَّ َكَفَر( رواه مسلم، لكن جيوز له تربيته والعناية به.
أهل  مجهور  قول  يف  جائز  غري  فهو  واالغتصاب:  للتعذيب  التعرض  خشية  النفس  قتل  ومسألة   -2
العلم، وال يعد ذلك عذرًا لقتل النفس، بل عليها أن تدفع عن نفسها وال تستسلم ولو أدى ذلك 
إىل قتلها ألهنا ستموت شهيدة بإذن اهلل، فإن مل تتمكن فلتصرب وحتتسب مصيبتها، وأجرها عند اهلل 

تعاىل.
ينتقم هلم يف  بالتفريج عنهم، وأن  املأسورين، وأن يعجل  نسأله تعاىل أن يفرج عن إخواننا وأخواتنا 

الدنيا واآلخرة.
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الفتوى )13(:

من  عليها  يترتب  وما  وكفالتهم  األيتام  حضانة 
أحكام)1(

السؤال: خّلفت عمليات القتل والتصفية والتهجري التي قام هبا النظام 

املجرم يف سوريا وأتباعه عددًا من األطفال الرضع الذين مل تعرف أنساهبم، 

وقد قام أهل اخلري بكفالتهم وحضانتهم، وهم يسألون عن حكم التبني يف 

اإلسالم وتسجيل هؤالء األطفال يف قيود الذين يقومون بكفالتهم ونسبتهم 

إليهم، فام توجيهكم يف ذلك؟

بِامْلَْرَحَِة﴾  ﴿َوَتَواَصْوا  بقوله:  عباده  وصف  الذي  هلل  احلمد  اجلواب: 

]البلد: 15[، والصالة والسالم عىل رسوله وعبده نبّي امللحمة، وبعد:

نعم، لقد بلغت جرائم العصابة األسدية مبلغها، سفًكا لدماء األبرياء 

وانتهاًكا لألعراض واملقدسات.. وقد خلَّف هذا اإلجرام عديًدا من األطفال 

ع الذين فقدوا والدهيم وأقارهبم، ومنهم من ضاعت أنساهبم. األيتام والرضَّ

 وإنَّ من أبواب اإلحسان يف رشيعة اإلسالم حضانة األيتام وكفالتهم، 

وذلك برتبيتهم تربية إسالمية صاحلة، وتعليمهم فرائض الدين وآداب الرشع 

وأحكامه، والقيام بحقوقهم من توفري الغذاء، واللباس، والتعليم، والعالج، 

ونحو ذلك.

)1( صدرت بتاريخ: السبت 22 مجادى األول 1433هـ، املوافق 2012/4/14م.
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)َأَنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  كقوله  اليتيم،  كفالة  أجر  عظم  رة  املطهَّ نة  السُّ يف  ثبت  وقد 

َج َبْينَُهَم َشْيًئا()1(. بَّاَبِة َواْلُوْسَطى َوَفرَّ نَِّة َهَكَذا، َوَأَشاَر بِالسَّ َوَكافُِل اْلَيتِيِم يِف اجْلَ

 أي أن كافل اليتيم مع النَّبِيُّ -َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم- يف اجلنة قريب منه.

ر هبا عموم املسلمني يف هذه املسألة: وهذه بعض األحكام نذكِّ

مه  أوالً: ال جيوُز لكافِل الطفل أن ينسبه لنفسه، فهذا هو التَّبني الذي حرَّ

َأْبنَاَءُكْم﴾]األحزاب:  َأْدِعَياَءُكْم  َجَعَل  ﴿َوَما  تعاىل:  قال  وأبطله،  اإلسالم 

4[ فال جيوز أن يقول: هذا الولد ابني، أو ينسبه لنفسه فيسجله يف األوراق 

﴿اْدُعوُهْم  فقال:  آبائهم،  إىل  بنسبتهم  أمرنا  اهلل  ألن  ابنه؛  أنه  عىل  الرسميَّة 

آَباَءُهْم  َتْعَلُموا  َلْ  ﴿َفإِْن  آباءهم  إذا علمتم  ِعنَْد اهللِ﴾، أي  َأْقَسُط  ُهَو  آِلَبائِِهْم 

يِن َوَمَوالِيُكْم﴾]األحزاب: 5[. َفإِْخَواُنُكْم يِف الدِّ

َعى إىَِل َغرْيِ َأبِيِه َوُهَو  نة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )َمِن ادَّ  وقد ثبت يف السُّ

نَُّة َعَلْيِه َحَراٌم()2(. َيْعَلُم: َفاجْلَ

 فإذا قيل: ملن ننِسب هذا الولد؟

اجلواب: إذا مل ُيعَلم أبوه ونسبه يمكن أن يوضع له نسب عاٌم يميِّزه، 

كأن يقال: فالن ابن عبد اهلل، والدته: أمُة اهلل. ونحو ذلك، ألجل تيسري أموره 

ومعامالته إذا كرب.

)1( أخرجه البخاري )2237/5، رقم 5659(.

)2( أخرجه البخاري )1572/124، رقم 4071(، ومسلم )80/1، رقم 114(.
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املكفول  الطفل  بني  التوارث  يثبت  فال   ، أجنبيٌّ الطفل  هذا  أن  ثانيًا: 

والشخص الكافل.

ثالثًا: وألنه أجنبيٌّ كذلك، فال جتري عىل هذا الطفل أحكام التحريم 

بالقرابة، فيجُب حجبه عن األرسة )األم والبنات( عند البلوغ. فإذا أرادت 

مخس  ُترضعه  فإهنا  كرب،  إذا  عليه  ليظهروا  بناهتا  وعىل  عليها  مه  حترِّ أن  األم 

رضعات ُمشبعات -إذا كان عمر الطفل أقل من سنتني- يصري هبا ابنًا هلذه 

َما  َضاِع  الرَّ ِمَن  ُرُم  لبناهتا، لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َيْ الرضاعة  األم وأًخا من 

ُرُم ِمَن النََّسِب()1(. َيْ

ُأنفق عليه منه، وإذا مل يوجد معه مال  رابعًا: إذا ُوجد مع الطفل ماٌل 

أنفق عليه من كفله إن كان يستطيع، وإال فيجب عىل بقية املسلمني إعانته.

وال  ودين،  خلق  صاحب  عدٌل  رجٌل  اليتيم  يكفل  أن  ينبغي  خامسًا: 

ينبغي أن يكفله من كان متهاًم يف دينه أو خلقه؛ ألن املقصود باحلضانة حفظ 

املحضون يف دينه وخلقه والقيام بمصاحله.

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

هذا  فرج  جيعل  وأن  وأمهاهتم،  آباءهم  يرحم  وأن  تربيتهم،  وحيسن  عليهم 
الشعب املظلوم عاجاًل قريبًا. آمني)2(

)1( أخرجه البخاري )935/2، رقم 2502(، ومسلم )1068/2، رقم 1444(.

)2( أسئلة حول الفتوى:
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السؤال األول:
إرضاع  احلالة(  الرضورة )مثل هذه  تيمية وابن حزم وغريمها جيوز عند  ابن  عىل رأي شيخ اإلسالم 
من فوق السنتني بغرض التحريم كام أرخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص لسامل موىل حذيفة. واحلديث يف صحيح 

مسلم.
جواب املكتب العلمي:

رضاع الكبري ]من هو أكرب من السنتني[ مسألة معروفة يف الفقه اإلسالمي، وقد بحثها أهل العلم 
قدياًم وحديًثا، وما عليه الصحابة ريض اهلل عنهم، ومجاهري أهل العلم: أن الرضاع بعد السنتني ال 
حيّرم، وما ورد يف قصة سامل فهو حادثة خاصة  كام حكمت بذلك أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن، 
فعن ُأمَّ َسَلَمَة َزْوِج النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َكاَنْت َتُقوُل: )َأَبى َساِئُر َأْزَواِج النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيْدِخْلَن َعَلْيِهنَّ َأَحًدا بِتِْلَك 
ًة َفاَم ُهَو  َضاَعِة، َوُقْلَن لَِعاِئَشَة: واهللِ َما َنَرى َهَذا إاِلَّ ُرْخَصًة َأْرَخَصَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِسامِلٍ َخاصَّ الرَّ

َضاَعِة َوالَ َراِئينَا( رواه مسلم. ِذِه الرَّ بَِداِخٍل َعَلْينَا َأَحٌد هِبَ
واألدلة عىل أن الرضاع ال حيّرم إال ما كان يف السنتني عديدة، ومنها:

َضاَعَة﴾ ]البقرة:  1- قوله تعاىل: ﴿َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ملَِْن َأَراَد َأْن ُيتِمَّ الرَّ
233[، قال ابن كثري رمحه اهلل: »هذا إرشاد من اهلل تعاىل للوالدات أن يرضعن أوالدهن كامل 

الرضاعة، وهي سنتان فال اعتبار بالرضاعة بعد ذلك«.
َضاَعِة إاِل َما َفَتَق  ُم ِمْن الرِّ 2- عن أم سلمة -ريض اهلل عنها- قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ال حُيَرِّ
شقها،  األمعاء(:  و)َفَتَق  ماجه،  وابن  الرتمذي  رواه  اْلِفَطاِم(  َقْبَل  َوَكاَن  الثَّْدِي،  يِف  اأْلَْمَعاَء 

واملقصود حدوث الشبع، و)يف الثدي(: يف سن الرضاع من الثدي.
وقد بحثت هذه املسألة كثريًا يف الوقت احلايل فيمكن مراجعتها والوقوف عىل نقاشها هلذا الرأي.

أما بالنسبة هلؤالء األطفال:
فمن كان يف سن الرضاعة فيمكن إرضاعه وبذلك يصري ابنًا هلذه العائلة وجيوز ظهور النساء من 

األم والبنات عليه عندما يكرب كاملحارم من النسب.
عن  عزل  الرجال  مبلغ  بلغ  فإذا  بشؤونه،  والقيام  تربيته  فيمكن  الرضاعة:  سن  فوق  كان  إن  أما 
النساء، سواء بقي يف البيت نفسه أو برتتيب آخر يناسب وضعه ووضع العائلة القائمة عليه حتى 

يستقل بشؤونه.
واهلل أعلم.
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الفتوى )14(:

نقصها  ظل  يف  سوريا  من  السلع  تصدير  جيوز  هل 
وارتفاع أسعارها ؟)1(

بحاجة  أننا  ما هو حكم تصدير اخلرضوات يف سوريا علاًم  السؤال: 

ماسة إليها، وتصديرها يرض باملواطن ويرفع سعرها؟.

اجلواب: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

 1- ما حيصل لشعبنا يف سوريا من نقص يف األنفس واألموال والثمرات 

وِع َوَنْقٍص  ْوِف َواجْلُ ٍء ِمَن اخْلَ ُكْم بَِشْ إنام هو من االبتالء، قال تعاىل: ﴿َوَلنَْبُلَونَّ

ابِِريَن )55)( الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم  ِ الصَّ ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ

ِْم  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن )56)( ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِّ ا هللَِِّ َوإِنَّ ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّ

ٌة َوُأوَلئَِك ُهُم امْلُْهَتُدوَن﴾ ]البقرة: 155- 157[. َوَرْحَ

 2 - الواجب عىل التجار أن يتقوا اهلل يف عباد اهلل فال يستغلوا الظروف 

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

وَبرَّ  اهلل  اتََّقى  َمِن  إال  اًرا،  ُفجَّ القيامة  يوم  ُيْبَعُثوَن  اَر  التُّجَّ )إنَّ  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

ى،  اْشَتَ َوإَِذا  َباَع،  إَِذا  َسْمًحا  َرُجاًل  اهللُ  )َرِحَم  أيًضا:  وقال   وَصَدَق)2())3(، 

)1( صدرت بتاريخ: األربعاء 11 مجادى اآلخر 1433هـ، املوافق 2012/5/2 م.

اًرا(: من الفجور وهو املعصية، و)إال َمِن اتََّقى اهلل(: بأن مل يرتكب غًشا وال خيانة يف جتارته،  )2( )ُفجَّ
وأحسن إىل الناس، و)َصَدَق(: يف يمينه وسائر كالمه. 

)3( أخرجه الرتمذي )515/3 رقم 1210(، وابن ماجه )726/2، رقم 2146(. 
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َوإَِذا اْقَتَض)1())2(. 

 3 - ال شك أن تصدير السلع واملنتجات واخلرضوات واللحوم من 

األمور املباحة يف األصل، ولكن قد َيعرتي هذا املباح من املالبسات ما جيعله 

يف  احلال  هو  كام  املسلمني،  عىل  عام  رضر  عليه  ترتب  إذا  وذلك  حمظورًا، 

سوريا اليوم.

 ففي ظل األوضاع احلارضة التي متر هبا البالد من انعدام األمن واألمان، 

وندرة  األسعار  وارتفاع  أعامهلم،  عن  والعامل  املزارعني  من  كثري  وتوقف 

السلع: يتعني عىل التجار أن يوقفوا تصدير منتجاهتم، ويكتفوا بتسويقها يف 

األسواق الداخلية دون املبالغة يف أسعارها؛ ألن االستمرار يف تصدير السلع 

يسهم يف ارتفاع أسعارها، ويعود بالرضر البني عىل عامة الناس وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

اَر()3(. َر وال ِضَ )ال َضَ

عىل  مقدمة  العامة  املصلحة  أن  الرشيعة:  يف  الكلية  القواعد  ومن   

املصلحة اخلاصة، وال شك أنَّ التصدير مصلحة خاصة تتسبب يف رضر عام. 

واكتفاء التاجر بالتسويق الداخيل فيه رفع للرضر عن الناس، مع ما فيه من 

النفع له وهلم عىل حد سواء.

)1( )َسْمًحا(: جوادًا متساهاًل يوافق عىل ما طلب منه، و)اْقَتىَض(: طلب الذي له عىل غريه.

)2( أخرجه البخاري )730/2، رقم 1970(.

)3( أخرجه أمحد )313/1، رقم 2867(، وابن ماجه )784/2، رقم 2341(.



فتاوى املكتب العلمي68

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

النظام، يف الوقت الذي ينبغي عىل اجلميع أن يعملوا عىل إضعافه بشتى السبل 

وصوالً إىل إسقاطه وإراحة العباد والبالد من رشه.

 4- وإن من األعامل اجلليلة التي ُيندب إليها عامة الناس يف أوقات 

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

اُء َبْينَُهْم﴾ ]الفتح:  ويتفقد بعضهم بعضًا، كام قال تعاىل عن املؤمنني: ﴿ُرَحَ

َم امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة ﴾ ]احلجرات: 10[. 29[، وقال: ﴿ إِنَّ

 ولنا يف الصحابة أعظم مثل وأسوة؛ إذ كان يوايس بعضهم بعضًا عند 

اْلَغْزِو،  يِف  َأْرَمُلوا  إَِذا  نَي  اأْلَْشَعِريِّ )إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  كام  الطعام،  وقلة  الزاد   نفاد 

ْم بِامْلَِدينَِة َجَُعوا َما َكاَن ِعنَْدُهْم يِف َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ اْقَتَسُموُه  َأْو َقلَّ َطَعاُم ِعَياهِلِ

ِة؛ َفُهْم ِمنِّي، َوَأَنا ِمنُْهْم()1(. ِويَّ َبْينَُهْم يِف إَِناٍء َواِحٍد بِالسَّ

 وَقاَل: )َلْيَس امْلُْؤِمُن الَِّذي َيْشَبُع َوَجاُرُه َجائٌِع()2(.

 ومن املواساة عمل التجار عىل توفري السلع للناس وخاصة يف املناطق 

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

بنقص  االبتالء  وعند  النكبات،  وحلول  األزمات  أوقات  ويف   -5  

)1( سبق ص )10(.

 ،)7307 رقم   ،184/4( واحلاكم   ،)112 رقم   ،52/1( املفرد  األدب  يف  البخاري  )2( أخرجه 
وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد )52/1(.
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للرزق،  اجلالبة  األسباب  يتخذوا  أن  العباد  عىل  يتعني  والثمرات:  األموال 

قال  واالستغفار،  والتوبة  والتقوى  اإليامن  من  الرشعية  األسباب  وخاصة 

َمِء  السَّ ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحنَا  َقْوا  َواتَّ آَمنُوا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  ﴿َوَلْو  تعاىل: 

ُبوا َفَأَخْذَناُهْم بَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ ]األعراف: 96[. وقال  َواأْلَْرِض َوَلكِْن َكذَّ

َعَلْيُكْم  َمَء  السَّ ُيْرِسِل   )(0( اًرا  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا  ﴿َفُقْلُت  أيًضا: 

َعْل َلُكْم َأْنَاًرا﴾  َعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْ ِمْدَراًرا )))( َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوَيْ

]نوح: 11، 12[.

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

اللهم  أرساهم،  ويفك  أعراضهم  وحيفظ  دماءهم  حيقن  وأن  والوباء  الغالء 

السحاب،  وجُمْرَي  الكتاب،  ُمنِْزَل  اللَّهمَّ  وأعوانه،  الشام  بطاغوت  وعليك 

نا عليهم. وهازَم األحزاب، اْهِزمُهْم واْنرُصْ

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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الفتوى )15(:

هبا  يلتزم  أن  جيب  دة  ُمحدَّ راية  هناك  هل  فتوى: 
السوريون ؟)1(

السؤال: هناك جدل دائر بني فئات من الثوار، وهو أن بعض اإلخوة ال 

يرى جواز رفع علم االستقالل وال يشء غري الراية السوداء املكتوب عليها 

»ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل«، ووصل إىل حد االفرتاق. وأناس يريدون 

وضع علم االستقالل، واقرتح بعضهم أن يكتب عىل علم االستقالل كلمتي 

التوحيد. فام رأيكم؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

أوالً: مصطلح الراية الوارد يف الرشع وكالم أهل العلم معناه: الغاية 

يٍَّة)2(،  ُعمِّ َراَيٍة  َت  َتْ َقاتَل  )َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ذلك  ودليل  القتال،  من  واهلدف 

َيْغَضُب لَِعَصَبٍة، أو َيْدُعو إىِل َعصَبٍة، أو َينُْصُ َعَصَبة، َفُقتَِل َفِقْتَلٌة َجاِهليٌَّة()3(. 

وعليه  القتال،  من  الغاية  بالراية  املقصود  أن  واضحة  احلديث  فداللة 

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

قتاله حلامية النفس، والعرض، والدين، واملال، من الرضورات التي جاءت 

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

يٍَّة(: األمر األعمى الذي ال يستبني وجهه، ومنه قتال العصبية، وقتال الفتنة.  )2( و)الراية الُعمِّ

)3( أخرجه مسلم )1476/3، رقم 1848(.
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﴿َوَما  تعاىل:  قال  رشعية،  وغايته  فرايته  عليها  باحلفاظ  اإلسالمية  الرشيعة 

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن  َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللِ َوامْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

َولِيًّا  َلُدْنَك  ِمْن  َلنَا  َواْجَعْل  َأْهُلَها  الظَّاِلِ  اْلَقْرَيِة  َهِذِه  ِمْن  َأْخِرْجنَا  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن 

َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصرًيا﴾ ]النساء: 75[، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه 

َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقتَِل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقتَِل ُدوَن ِدينِِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن 

ُقتَِل ُدوَن َأْهلِِه َفُهَو َشِهيد()1(.

قدياًم،  احلروب  يف  ُترفع  كانت  التي  الرايات  بني  فرٌق  هناك  ثانًيا: 

ة  واألعالم التي تتخذها الدول اليوم؛ فالرايات واألعالم يف احلرب ُسنة نبويَّ

الرايات يف غزواته وحروبه، وكانت  يتخُذ  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  كان  فقد  مستحّبة، 

ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  راية،  ولألنصار  راية  للمهاجرين  فكان  راية،  وقوم  قبيلة  لكل 

حيب لكل أحد أن يقاتل حتت راية قومه ومجاعته، لغرٍض جليل هو اجتامع 

كاجلسم  فيكونون  واحدة  قبيلة  من  يكونون  عندما  قلوهبم  واحتاد  املقاتلني 

الواحد، فيحرصون أن تبقى رايتهم مرفوعة فال يأيت العدو من ِقَبلهم. 

 أما األعالم التي تتخذها الدول اليوم ترمز هلا وتعربِّ عنها فهذه حمدثة 

مل تكن معروفة يف العهود السابقة، واألصل فيها اإلباحة، ما مل تتضمن إشارة 

أو داللة عىل خمالفة رشعيَّة. 

)1( أخرجه أبو داود )246/4، رقم 4772(، والرتمذي )30/4، رقم 1421(، وأمحد )190/1، 
رقم 1652(. 
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لرايات  واحد  شكٌل  أو  واحد  لوٌن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  َيِرد  مل  ثالًثا: 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانت له راية سوداء، وأحيانًا بيضاء، وقيل  احلرب، فقد ثبت أنَّ 

بحسب  ذلك  الباري«  »فتح  يف  حجر  ابن  احلافظ  علَّل  وقد  صفراء،  أيًضا 

اختالف األوقات واحلاالت)1(. 

ه بعض   ومل يثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يكتب شيًئا يف تلك الرايات كام قد يتومهَّ

املتأخرين، وما ورد عن ابن عباس أن راية النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان مكتوبًا فيها: )ال إله 

إال اهلل حممد رسول اهلل(، فإنه حديٌث باطل كام قال العلامء.

كتيبة  لكل  الرايات  أشكال  تنّوع  من  رشعي  مانع  يوجد  ال  رابعًا: 

االجتامع  ملصلحة  واحدة  راية  حتت  االجتامع  األَوىل  كان  وإن  حمافظة،  أو 

وائتالف القلوب ودرًءا ألي اختالف.

التي  الراية  تفرض  أن  مقاتلة  مجاعة  أو  كتيبة  ألي  جيوز  ال  خامسًا: 

اختذهتا عىل غريها من اجلامعات، أو تفرضها لتكون علاًم للدولة؛ ألن هذا 

افتئاٌت عىل األمة ومصادرة خليارها من غري شورى، وتفريق للصف وإثارٌة 

للنزاعات.

الشعب  ة  عامَّ اختاره  الذي  االستقالل  بعلم  يتعلَّق  ما  أما  سادسًا: 

قبل  ما  مرحلة  يف  الدولة  علم  كونه  إىل  راجٌع  فهذا  به،  ورضوا  السوري 

)1( ينظر: فتح الباري البن حجر )6/ 127(.
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اغتصاب نظام البعث للسلطة، وفيه رسالة إىل إسقاط هذا النظام واالنخالع 

عنه بجميع مراحله ورموزه، وعدم رشعيته، وعدم القبول به واالعرتاف به 

بأي شكل من األشكال. 

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

خيالف الرشع، واهلدف منه معروف ومرشوع، وهو علم مؤقت هلذه املرحلة 

من تاريخ سوريا؛ لذا فإننا ال نرى االختالف حوله، أو خمالفته.

نا، واحقن دماءنا،  اللهم وّحد صّفنا وثبت أقدامنا، وانرصنا عىل عدوِّ

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

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

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

مل تبينوا لنا هل جيوز تعدد الكتائب املسميات؟ أم جيب عىل اجلميع أن ينضووا حتت راية واحدة 
وهي راية اجليش السوري احلر، وال جيوز االنضواء حتت غريه من الرايات؟ وكل راية سوى راية 

اجليش احلر هل هي راية عمية أم ال؟
أفيدونا جزاكم اهلل خرًيا.

جواب املكتب العلمي:
لو رجعت إىل هذه الفتوى والفتاوى السابقة فإهنا بّينت أنه ال مانع من تعدد الكتائب وراياهتا وخاصة 

بسبب الظروف األمنية، لكن جيب أن يكون هناك نية وسعي إىل التوحيد واالتفاق عند أول فرصة.
أما بالنسبة للراية العمية: فقد نصت الفتوى عىل أن من كان هدفه إعالء كلمة اهلل، والدفاع عن 
والتمسك  اجلهاد  إعالن  هو  الكتائب  من  ونراه  نسمعه  وما  مرشوعة،  راية  فرايته  األمة  حرمات 

بالدين واحلرص عىل الدفاع عن املستضعفني، وهذه هي الراية الرشعية.
أما الراية الُعمية: فهي غري الواضحة األهداف، أو التي هلا أهداف غري مرشوعة، وهو ما مل يظهر 
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إىل اآلن وهلل احلمد.
السؤال الثان:

حرام  وبالتايل  وحدهتا،  وليست  األمة  تشتت  عن  تعرب  وهي  سايكس-بيكو  أعالم  اليوم  أعالم 
رشًعا رفع هذه األعالم التي تسمى زوًرا أعالم استقالل.

وراية رسول اهلل تسمى العقاب، وهاكم الدليل أخرج الطرباين عن حديث ابن عباس: )أن رسول 
اهلل كان من ُخلقه تسمية دوابه وسالحه ومتاعه، فكان اسم رايته العقاب، واسم سيفه الذي يشهد 

به احلروب ذو الفقار، وكان له سيف آخر يقال له املخذم وآخر يقال له الرسوب(.
السؤال الثالث:

مل تكن  فهذه حمدثة  ترمز هلا وتعربِّ عنها  اليوم  الدول  تتخذها  التي  )أما األعالم  فتواكم:  قلتم يف 
معروفة يف العهود السابقة، واألصل فيها اإلباحة، ما مل تتضمن إشارة أو داللة عىل خمالفة رشعيَّة(

األمة  وتفريق  املسلمني  بالد  لتقسيم  سايكس-بيكو  اتفاقية  الغرب يف  أعالم وضعها  اختاذ  وهل 
الواحدة غري خمالف للرشع؟

أليست هذه أعالم وضعتها فرنسا وبريطانيا عندما هدموا الدولة العثامنية سنة 1924م لتستقل 
كل دولة هبذا العلم؟

أمل تكن راية رسول اهلل سوداء كتب عليها كلمة التوحيد؟ ولواؤه أبيض كتب عليه كلمة التوحيد؟ 
وذلك ثابت يف كتب علامء الفقه واحلديث وكتب السرية املعتربة.

السؤال الرابع:
وماذا عن قول سيدنا عيل أن لواء النبي أبيض؟ ورايته سوداء؟ وكيف جيوز أن نحمل علم ما سمي 
االستقالل وهو من صنيعة الكفار بعدما هدموا اخلالفة اإلسالمية؟ فواهلل نرفع راية اإلسالم أوىل 

من رفع راية من صنع الكفار يا علامؤنا!
وقد اكتفى املكتب العلمي بإجابة بعض طلبة العلم عن هذه األسئلة األخرية:

الجابة األوىل: 
بام أين متابع ملا تصدره اهليئة فقد استغربت من هذه االستشكاالت األخرية والتي يظهر أهنا من 
وأن  فتواهم،  واقع  من  االستشكاالت  هذه  عىل  الرد  يف  الكرام  املشايخ  وأستميح  واحدة،  جهة 

ينرشوها إن رأوها مناسبة:
1- يبدو أن كاتب هذه التعليقات مل يقرأ الفتوى هبدوء وروية، وبالتايل مل يفهمها ويعرف ما فيها، 

بل قرأها من خلفية معينة!
2- مل تنكر الفتوى أنه كان للرسول وال صحابته راية، لكنها كانت راية حرب، وليست راية الدولة 
املحدثة يف هذا الوقت، وبينت أن هدف راية احلرب: جتميع الناس حوهلا، وضبط توجيههم 
األمري  قتل  عىل  يدل  سقوطها  وكان  بقوة،  هبا  يقوم  ملن  تعطى  كانت  فإهنا  لذا  املعركة،   أثناء 
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أو قائد املعركة، مما يؤذن باهلزيمة. ومل يكن الدفاع عنها دفاًعا عن راية من قامش بل ملا سبق؛ 
لذا فقد كانت اجليوش تستبسل بالدفاع عنها.

3- كذلك مل تنكر الفتوى لون الراية التي كان يرفعها الرسول وصحابته وهو األسود واألبيض، 
لكن هذا اللون ليس مقصوًدا لذاته؛ بداللة تغريه من معركة إىل أخرى، وبالتايل فاملحافظة عىل 
هذين اللونني ليس مسنوًنا لذاته، وعىل األقل ليس مفروًضا بحيث جيب األخذ به أو تفرضه 

جهة عىل أخرى، وحيدث بينهم النزاع والقتال ألجله.
4- أما أعالم الدول التي تتخذ اآلن، وتتخذ شعاًرا رسمًيا هلا يف األوراق، وترفع عىل املقرات احلكومية، 
وجُتعل داللة عىل تبعية املمتلكات من سفارات وسفن وطائرات هلذه الدولة أو تلك: فهي حمدثة مل 

تكن يف عهد الرسول وال صحابته، وهي ختتلف عن راية املعركة يف اهلدف منها.
5- ورد يف الفتوى أنه مل يصح أن راية حرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكتوب فيها )ال إله إال اهلل(، ومع ذلك 

تطالبونا بكتابتها عىل األعالم اقتداء بالرسول!
الشهادة كان عىل خامته، ومع ذلك مل نسمعكم  أن لفظ  الذي ثبت يف األحاديث الصحيحة   -6 

أو نراكم تقولون بسنيته وال فرضه مع ثبوته، فسبحان اهلل!
الناس -حتى إن صح عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  7- الفتوى تنص عىل أن فرض كتابة لفظ الشهادة عىل 
وهو مل يصح- أمر غري سليم، بل هو فرٌض عىل الناس بام مل ُيفرض عليهم، وأفضل أحواله 
أنه سنة، فهو مرتوك للناس إن اختاروه، أما أن يكون الوالء والرباء والعداء عىل أمر مل يثبت 

فهذا ليس من الدين يف يشء.
8- مل تتبَن اهليئة أو أي جهة رشعية -فيام أعلم- العلم الذي يرفعه الثوار، ومل تعتربه راية جيب 
األخذ هبا واعتامدها، بل أقىص ما قالت: إن الناس اختارته والتفت حوله، فال نرى اآلن يف 
رفعه ومن شاء  بل من شاء  العلم وشكله،  لون  االختالف عىل  الرشسة  املعركة  خضم هذه 
تركه، ويرتك أمر اختياره ملا بعد سقوط النظام، كشأن الرئيس والدستور، وليس بأهم منهام، 

وال يسوغ االختالف والشقاق ألجل قطعة قامش!
9- أما قول: إنه علم سايكس-بيكو، والرىض به رىض هبا، فيا هلل العجب:

أ- ما أحدثته هذه االتفاقية جريمة يف حق الدول اإلسالمية، ومرفوضة، وال جيادل يف ذلك 
الدول،  حدود  -من  نتائجها  مع  التعامل  من  يلزم  وال  انتهت  حادثة  هذه  لكن  أحد، 
ومسمياهتا، واختالف أعالمها، واختالف عمالهتا، وغري ذلك- الرىض هبذه االتفاقية، 

فهام شيئان خمتلفان.
ب- هذا الَعَلم ليس من آثار سايكس بيكو، وال عالقة لالتفاقية به.

ج- ينبغي الرجوع لتاريخ العلم السوري ومعرفة أطواره التي مر هبا، ويظهر من ذلك أن ألوان 
العلم احلايل بدأ ظهورها منذ العهد الفيصيل، وقد اختلفت ألوانه وأشكاله إىل أن استقر 
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عىل ما يعرف اآلن بعلم االستقالل عام 1932م يف عهد االحتالل الفرنيس، ثم تغري بعد 
الوحدة مع مرص، وبعد االنفصال أعادت احلكومة السورية العمل بـ )علم االستقالل(، 
إىل أن تغري بعد ذلك. وكون )علم االستقالل( كان يف عهد االحتالل الفرنيس ال يعني 
يعني  ال  به  واألخذ  موجودة،  معروفة  كانت  ألوانه  بل  وفرضوه،  اخرتعوه  من  هم  أهنم 
كجواز  املحدثة،  الدنيوية  األمور  من  هو  بل  ذلك،  وغري  وإجرامه  باالستعامر  القبول 

السفر، واجلنسيات، وغريها، وال تعرب عن هوية األمة وال دينها.
10- عىل اإلخوة املهتمني بالشأن السوري بذل اجلهد والوسع يف نرصته بأقىص طاقتهم، فالعدو 
لون  فال  تؤخر،  تقدم وال  التي ال  الثانوية  باألمور  االنشغال  واملعركة طويلة، وترك  رشس، 

العلم وال شكله، هو الذي سيأيت بتطبيق رشع اهلل والعدالة بني الناس.
واهلل أعلم.

الجابة الثانية:
املصالح  ومراعاة  الدليل  بني  جتمع  التي  الفتوى  هذه  إصدار  يف  اإلخوة  أيدي  عىل  أشد  أوالً: 

واملفاسد.
ثم أهنئهم عىل موضوعيتهم بنرش اآلراء املخالفة واملعرتضة.

كام أشكر أصحاب اآلراء املعارضة عىل حسن أدهبم يف الطرح، واحلق هو ما ينشده اجلميع.
 وقد قرأت االعرتاضات، وأمهها ما يتعلق بام جاء يف الفتوى: »ليس يف علم االستقالل ما خيالف 

الرشع«.
ورأيت أن املعرتضني عىل الفتوى يرون أن اختاذ علم االستقالل خمالف للرشع، وذلك ألسباب 

منها:
1- صدوره عن سايكس-بيكو ويظهر يل أن هذا غري ُمَسلَّم، ولو ُسلِّم فأين الدليل عىل أن صدور 
أمر من كفار دليل عىل حرمته هكذا عىل اإلطالق؟ أما قول أهنم أحدثوا هذه األعالم لتفريق 

املسلمني، فامذا عن األعالم التي وضعوها لدوهلم: هل يريدون تفريق أنفسهم أيًضا؟
2- تفريق األمة الواحدة: األعالم يف العرص احلارض ليس هلا عالقة بالوحدة والفرقة.

فهذه دول أوروبا بعد أن احتدت واختذت علاًم واحدًا بقي لكل دولة علمها اخلاص، ومل يعد هذا 
بقاء  يف  بأسًا  تر  مل  لكنها  و....  اجلمركية  واألنظمة  الدخول  وتأشريات  العملة،  وحدت  تفريقًا. 

األعالم كام هي. وهذه أكثر دول العامل هلا علمها، بل لكل مقاطعة فيها علم خاص.
ثم إنه لو كان يف اختاذ علم مفسدة وأن هناك ما هو أوىل منه لالختاذ لكن اختاذه يؤدي إىل مفسدة 
أكرب، فقواعد اإلسالم تدعو إىل احتامل املفسدة األخف لدرء املفسدة األكرب. فكيف إذن وال يبدو 

فيه مفسدة ظاهرة. واهلل أعلم.
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الفتوى )16(:
فجريية وَمن ُيقَتل فيها)1( فتوى: حكم العمليات التَّ

السؤال: ما حكم القيام بعمليات تفجريية ضد قوات النظام السوري 

السفاك املجرم وشبيحته، تستهدف حواجزهم وآلياهتم وأوكارهم، علاًم أن 

بعض تلك  األهداف موجود داخل أحياء سكنية، وشوارع يرتادها املارة من 

املدنيني وقد ُيقتل بعضهم فيها؟

وما حكم من ُيقتل يف تلك التفجريات من املجندين الذين ال ندري إن 

كانوا راضني عن أعامل النظام أو مكرهني عىل القتال؟

ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهللَ  ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأنَّ اجلواب:  احلمد هلل القائل: ﴿ ُأِذَن لِلَّ

َلَقِديٌر ﴾ ]احلج: 39[،  والصالة والسالم عىل إمام املجاهدين  ِهْم  َنْصِ َعَل 

لني، أما بعد:  وقائد الُغر املحجَّ

يف  جهاٌد  مرشوعٍة  وسيلة  بكل  الفاجر  السوري  النظام  مقاومة  أوالً: 

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

التي  واحلواجز  هبا،  يتنقلون  التي  ومركباهتم  ومعداهتم  فيها،   يتحصنون 

يقطعون هبا الطرقات. ويف هذه العمليات من النكاية هبم وإضعاف شوكتهم 

ما يعجل  بسقوطهم إن شاء اهلل تعاىل. 

)1( صدرت بتاريخ: السبت 12 رجب 1433هـ، املوافق 2012/6/2م.
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الرشع  عصم  أناس ممن  قتل  إىل  التفجريات  تؤدي  أن  ُخيش  إن  ثانيًا: 

دماءهم من الساكنني أو املارة وغريهم، فهي حمرمٌة وال جيوز اإلقدام عليها 

لألدلة التالية:  

  1-أّن إصابة هؤالء بام يؤدي هلالكهم غالبًا هو بمثابة القتل العمد، 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب  وقد قال تعاىل: ﴿ َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

َيَزاَل  )َلْن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  ]النساء:93[.  َعظِيًم ﴾  َعَذاًبا  َلُه  َوَأَعدَّ  َوَلَعنَُه  َعَلْيِه   اهللُ 

امْلُْؤِمُن يِف ُفْسَحٍة ِمْن ِدينِِه َما َلْ ُيِصْب َدًما َحَراًما()1(. 

ْنَيا()2(. وقال: )َوالَِّذي  َنْفِس بَِيِدِه َلَقْتُل ُمْؤِمٍن َأْعَظُم ِعنَْد اهللِ ِمْن َزَواِل الدُّ

َيِرْح  َلْ  ُمَعاَهًدا  َقَتَل  )َمْن  املستأمنني:  من  املسلمني  غري  قتل  يف  وقال   

نَِّة،  َوإِنَّ ِرَيَها ُتوَجُد ِمْن َمِسرَيِة َأْرَبِعنَي َعاًما()3(.  َرائَِحَة اجْلَ

2-هنى اهلل -سبحانه وتعاىل- املسلمني عن مباغتة كفار مكة يف ديارهم 

مع وجود األسباب الداعية إىل قتاهلم؛ وهي كفرهم باهلل ورسوله وصدهم 

رسول اهلل ومن معه من املؤمنني عن املسجد احلرام ظلاًم وعدوانًا؛ فنهاهم 

عن مباغتتهم لوجود بعض املسلمني بني أظهرهم، وعدم متّيزهم عنهم بحيث 

وُكْم  الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ ﴿ ُهُم  ال يؤَمن أال يصيبهم أذى القتال، قال تعاىل: 

)1( أخرجه البخاري )2517/6، رقم 6469(.

)2( أخرجه النسائي )82/7، رقم 3986(، والبيهقي يف شعب اإليامن )344/4، رقم 5341(.

)3( أخرجه البخاري )1155/3، رقم 2995(.
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ُه َوَلْوال ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء  لَّ ْدَي َمْعُكوفًا َأْن َيْبُلَغ  َمِ َراِم َواهْلَ َعِن امْلَْسِجِد احْلَ

ٌة بَِغرْيِ ِعْلٍم  لُِيْدِخَل اهللُ يِف  ُمْؤِمنَاٌت َلْ َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُأوُهْم َفُتِصيَبُكْم ِمنُْهْم َمَعرَّ

ْبنَا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذابًا َألِيًم ﴾]الفتح:25[،  ُلوا َلَعذَّ تِِه َمْن َيَشاُء َلْو َتَزيَّ َرْحَ

فنهاهم اهلل عن قتال املرشكني خشية أن ينال هؤالء املسلمني يشء من األذى 

ْبنَا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاًبا َألِيًم ﴾ أي: لو  ُلوا َلَعذَّ واملكروه. وقوله: ﴿ َلْو َتَزيَّ

ار عذاًبا ألياًم بأن أَبـحنا لكم قتاهلم وَأِذّنا  بنا الكفَّ ار لعذَّ متيَّز املؤمنون من   الُكفَّ

فيه.

هلا  قتله  جيوز  ال  َمن  استهداف  من  فيها  ُز  رَتَ حُيْ ال  التي  3-التفجريات 

ُب َبّرَها َوَفاِجَرَها،  تِي،  َيْضِ تِي َعَل ُأمَّ نصيٌب من قوله  ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َخَرَج ِمْن ُأمَّ

اَل َيَتَحاَش ِمْن  ُمْؤِمنَِها، َواَل َيِفي بِِذي َعْهِدَها؛ َفَلْيَس ِمنِّي()1( . 

4-كام أنَّ التفجريات التي تصيب السكان اآلمنني أو تدمر ممتلكاهتم 

حقوقهم  عن  واملدافعني  باحلرية  املطالبني  لوصف  للنظام  غ  املسوِّ تعطي 

زورًا  ينسبها  ثم  هبا  هو  يقوم  قد  بل  لصاحله،  فيوّظفها  باملخربني،  املرشوعة 

جيعُل  كام  واجلرائم.  املخازي  هبذه  حافلٌة  وسريُته  للمجاهدين،  وهبتانًا 

اإلعالُم من هذه التفجريات مادًة لتشويه صورة الثورة، بل ربام تعدى ذلك 

إىل تشويه صورة اإلسالم واملسلمني كام هو معلوم ومشاهد.

ٌم   ومن األصول املتفق عليها يف الرشيعة اإلسالمية أن درَء املفاسد مقدَّ

)1( أخرجه مسلم )1476/3، رقم 1848(.
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عىل جلب املصالح، وقد قّرر أهل العلم أنه:   »ليس  كلُّ سبٍب نال به اإلنساُن 

حاجَته يكون مرشوعًا وال مباحًا، وإنام يكون مرشوعًا  إذا غلبت  مصلحته 

عىل مفسدته ممَّا َأِذن فيه الرشُع«. 

ثالثًا: جيب عىل من كان يف صفوف اجليش املوايل للنظام من املجندين 

جتنيًدا إجبارًيا أو طوعيًا أن ينَشقَّ عنه؛ بعدما تبني له إجرام النظام واستخداُمه 

للجيش يف انتهاك حرمات اآلمنني. فبقاؤهم يف صفوفه إعانة له عىل عدوانه 

ُقوا اهللَ إِنَّ اهللَ  ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ وإجرامه، وقد قال تعاىل: ﴿ َواَل َتَعاَوُنوا َعَل اْلِ

ُمكَرهون عىل هذه  ادعاؤهم أهنم  ]املائدة: 2[. وال يصّح  اْلِعَقاِب ﴾  َشِديُد 

األعامل؛ فإّنه ال جيوز ألحد أن َيقُتل غرَيه ولو ُأجرِب عىل ذلك.

من  هو  بالقتل  فاستهدافهم  اجليش  صفوف  يف  اخلدمة  يرتكوا  مل  فإن   

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

اجلنود، ولسنا مكلَّفني بالبحث يف قلوهبم هل هم راضون هبذا اإلجرام أم ال، 

وأمرهم يف اآلخرة إىل اهلل. 

 غري أنَّه ال ينبغي للمجاهدين االنشغال باستهداف املجندين من الرتب 

الصغرية، إال دفاعًا عن النفس، بل عليهم تركيز العمليات عىل الضباط ذوي 

صغار  غالب  ألنَّ  بالقتل؛  األوامر  يعطون  الذين  العليا  العسكرية  الرتب 

ر اإلجرام فيهم، كام أنَّ كثرة قتلهم ال  ون مأمورون مل يتجذَّ املجندين مسريَّ

تؤّثر يف النظام، عىل العكس من استهداف كبار الضباط. 



81 املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

فاحفظها  اللهم  باركتها،  وأنت  خلقتها،  أنت  الشام،  رب  أنت  اللهم 

واحفظ شباهبا وشيبها، ورجاهلا ونساءها وأطفاهلا، اللهم واغفر هلا وانرصها 

عىل عدوك وعدوها. 

وصلِّ اللهم وسلِّم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه)1( .

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

هل املقصود هنا هي )العمليات التفجريية التي يقتل فيها منفذ العملية (؟ إن كان كذلك فلم يذكر 
يف الفتوى ما يؤصل مرشوعية هذه العمليات؟

جواب املكتب العلمي:
فتوى التفجريات هذه تتحدث عن تفجري املعدات والثكنات وغريها بواسطة القذائف والعبوات 

الناسفة ونحوها، وقد بينا فيها جوازها برشوط.
أما العلميات الفدائية )االستشهادية( فهي غري داخلة يف هذه الفتوى وال مقصودة هبا.

السؤال الثان:
أوالً: سؤال أظن أنه حان وقته وأرجو اإلجابة عليه بدون اخلوف من لومة الئم. هل جيوز قصف 
آمنًا  تعترب مالذًا  أو  الشبيحة  أو تؤوي  املجازر  التي تشارك يف  أو غريها  السنية  أو  العلوية  القرى 
هلم أو املنارصة هلذا الطاغية بام تيرس من القذائف، علاًم أن ذلك ممكن أن يوقع قتىل من األطفال 
ْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص  ْهُر احْلََراُم بِالشَّ والنساء والشيوخ وغريهم، من باب قوله تعاىل ﴿الشَّ

ُقوا اهللَ َواْعَلُموا َأنَّ اهللَ َمَع امْلُتَِّقنَي﴾. َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَّ
العلم  » وقد وثقه بعض أهل  الطائف  املنجنيق عىل أهل  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  نصب  أن   وبدليل احلديث 

-ختريج الدرر السنية.
مباغتة  املسلمني عن  ثانيًا »هنى اهلل سبحانه وتعاىل  الثانية من  النقطة  بالنسبة لكالمكم عىل  ثانيًا: 
كفار مكة...« أليست اآلية التي استشهدتم هبا من باب إخباره تعاىل عن قضائه اللطيف باملسلمني 
وليس من باب أمرهم بحكم رشعي؟ ثانيًا كان ذلك يف جهاد الطلب وليس يف جهاد الدفع وبحكم 

الرضورة، أليس جلهاد الدفع وللرضورة أحكام غري هذه؟
جواب املكتب العلمي:

ْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن  ْهُر احْلََراُم بِالشَّ جيوز رد العدوان بمثله، كام قال اهلل تعاىل: ﴿الشَّ
ُقوا اهللَ َواْعَلُموا َأنَّ اهللَ َمَع امْلُتَِّقنَي﴾ ]البقرة:  اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَّ

194[، حيث بينت اآلية جواز رد العدوان حتى لو كان يف الشهر احلرام.
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وحُيرص عىل جتنب إصابة غري املقاتلني ما أمكن، فإن أصيب بعضهم تبًعا دون قصد فهو جائز،  
فقد سئل الرسول ملسو هيلع هللا ىلصكام يف الصحيحني عن َأْهِل الدار من املرشكني ُيَبيَُّتوَن، فُيصاُب ِمْن نِساِئهْم 

وَذَرارهيم، قال: )هم منهم( ومعنى يبيتون يغار عليهم لياًل.
وكذلك ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص )مع اخلالف بصحته( أنَّه نصب املنجانيق عىل أهل الطائف، مع أهنا قد 

تصيب بعض غري املقاتلني.
لكن ينبغي أن ُينظر يف مآالت هذا العمل والقدرة عىل التعامل مع رد فعل النظام الوحشية عىل 
هذه األعامل، وأن تقدر املصلحة واملفسدة يف ذلك، وذلك بالتنسيق مع قادة الكتائب والرجوع 

ألهل اخلربة والرأي.
 أما القسم الثاين من السؤال واالستدالل باآلية:

فال فرق بني جهاد الطلب وجهاد الدفع يف حرمة النفس البرشية وهو املقصود باالستدالل هبذه 
اآلية، وقد استدل هبا أهل العلم عىل هذه املسألة وأشباههها، وهناك أدلة أخرى تؤيد ذلك.

واهلل أعلم
السؤال الثالث:

هل جيوز للناشط الذي حيمل الكثري من األرسار وخيشى أن يرض من يعمل معهم ويعلم من نفسه 
عدم قدرته عىل حتمل التعذيب وأنه سيسبب رضًرا للثوار معه. فهل جيوز له أن حيمل السم وأن 

يتجرعه حني خشيته عىل نفسه أو عىل من معه؟ وما هي الضوابط إن أبيح له ذلك؟
جواب املكتب العلمي:

تعرضهم  بحجة  االنتحار  عىل  اإلقدام  املسلمني  لألرسى  جيوز  ال  إنَّه  العلم  أهل  مجهور  قال 
للتعذيب؛ للتحريم الشديد الوارد يف قتل النفس، قال تعاىل: ﴿َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اهللَ َكاَن بُِكْم 
ُأ هِبَا يِف َبْطنِِه يِف َناِر  َرِحياًم﴾ ]النساء:29[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َمَن َقَتَل َنْفَسُه بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتُه يِف َيِدِه َيَتَوجَّ
ًدا فِيَها  اُه يِف َناِر َجَهنََّم َخالًِدا خُمَلَّ َب َسامًّ َفَقَتَل َنْفَسُه َفُهَو َيَتَحسَّ ًدا فِيَها َأَبًدا، َوَمْن رَشِ َجَهنََّم َخالًِدا خُمَلَّ

ًدا فِيَها َأَبًدا( متفق عليه. دَّى يِف َناِر َجَهنََّم َخالًِدا خُمَلَّ َأَبًدا، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُه َفُهَو َيرَتَ
وكان الصحابة -ريض اهلل عنهم- يتعرضون للتعذيب يف مكة، وتصيبهم اجلراح العظيمة يف املعارك 

ن انتحر بسبب شدة جرحه: )إىَِل النّاِر( متفق عليه. ومل يأذن هلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص  باالنتحار، بل إنه قال عمَّ
التحقيق والتعذيب، كام جيوز له أن  ويمكن لألسري أن يستخدم الكذب واخلداع للتخلص من 

يدافع عن نفسه ولو أدى ذلك لقتله، فإن قتل فهو شهيد.
وليعلم األسري واملعذب أنَّه مأجوٌر مثاُب عىل ما يصيبه من ابتالٍء وشدة، كام كان ملسو هيلع هللا ىلص يقول آلل 

؛ َمْوِعُدُكُم اجْلَنَُّة( أخرجه احلاكم يف مستدركه. وا آَل َيارِسٍ يارس املعذبني يف مكة: )اْصرِبُ
نسأله تعاىل أن خيفف عن إخواننا  املأسورين، وأن يصربهم، وأن يعاجل بالتفريج عنهم، وأن ينتقم 

هلم يف الدنيا واآلخرة.
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الفتوى )17(: 

وتسميته  عليه  والترحم  املسلم  غري  تعزية  حكم 
بالشهيد)1(

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

الشباب يف حكم قول: )اهلل  املسيحية، فحرضنا عزاءه، وأثناء ذلك اختلف 

وآخرون  جيوز،  ال  يقولون  فشباب  مسلم:  غري  ألنه  له(؛  يغفر  أو  يرمحه، 

له  فندعو  العاملني  رب  عند  واحلساب  الوطن  عن  دفاًعا  استشهد  يقولون: 

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

غري املسلم، فام رأيكم يف ذلك؟

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

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

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

للعاملني، أما بعد: 

بطغيان  تنديدًا  السورية،  الثورة  يف  املسلمني  غري  من  عدد  شارك  فقد 

النظام الفاجر، ووقوفًا مع نداءات املطالبة باحلق والعدل، وقد أصاب هؤالء 

من هذا النظام ما أصاب باقي الشعب من صنوف العذاب والتنكيل والقتل، 

)1( صدرت بتاريخ: األحد 4 شعبان 1433هـ، املوافق 2012/6/24م.
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ومن أشكال النهب والسلب والتخريب.

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

عليه، إطالق مصطلح الشهادة يف حقه(، واجلواب وفق ما ييل:

أوالً: ال بأس بتعزية أقارب غري املسلم يف فقيدهم؛ ملا ييل:

املسلمني  غري  مرىض  يزور  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  فقد  املرىض؛  زيارة  عىل  القياس 

النَّبِيَّ  ُدُم  َيْ َيُوِديٌّ  ُغاَلٌم  )َكاَن  َقاَل:  َعنُْه-  اهللُ  -َريِضَ  َأَنٍس  حديث  يف  كام 

ملسو هيلع هللا ىلص َفَمِرَض، َفَأَتاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُدُه َفَقَعَد ِعنَْد َرْأِسِه َفَقاَل َلُه: َأْسلِْم، َفنََظَر إىَِل 

َأبِيِه َوُهَو ِعنَْدُه، َفَقاَل َلُه: َأطِْع َأَبا اْلَقاِسِم ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم()1(. ووجه الشبه بينهام 

مواساة املصاب والتخفيف عنه.

 أنَّ تعزية غري املسلمني تدخل يف عموم الرب يف قوله تعاىل: ﴿اَل َينَْهاُكُم 

وُهْم  َتَبُّ َأْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيِْرُجوُكْم  َوَلْ  يِن  الدِّ يِف  ُيَقاتُِلوُكْم  َلْ  الَِّذيَن  َعِن  اهللُ 

َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللَ ُيِبُّ امْلُْقِسطنَِي﴾ ]املمتحنة: 8[. 

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

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

كقول: عّوضكم اهلل خرًيا، أو أخلفكم خرًيا، أو جرب مصيبتكم، أو أحسن اهلل 

إليكم، ونحوها.

)1( أخرجه البخاري )455/1، رقم 1290(.
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ثانيًا: أما الدعاء لغري املسلم بالرمحة أو املغفرة فال يصح؛ وذلك ملا ييل:

َوالَِّذيَن  لِلنَّبِيِّ  َكاَن  تعاىل: ﴿َما  اهلل  قال  اهلل -تبارك وتعاىل- عنه،  هني 

كنَِي َوَلْو َكاُنوا ُأوِل ُقْرَبى﴾]التوبة: 113[.  آَمنُوا َأْن َيْسَتْغِفُروا لِْلُمْشِ

ولقد جاء يف سبب نزول هذه اآلية: أنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال لعمه أيب طالب 

ُأْنَه َعنَْك، َفَأْنَزَل اهللُ:﴿َما َكاَن  ملا تويف عىل الرشك: )َواهللِ أَلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك َما َلْ 

كنَِي﴾()1(. لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َأْن َيْسَتْغِفُروا لِْلُمْشِ

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص باالستغفار ألمه؛ فعن أيب  يأذن   أن اهلل -تبارك وتعاىل- مل 

هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اْسَتْأَذْنُت َربِّ َأْن َأْسَتْغِفَر 

َها َفَأِذَن ِل()2(. ي َفَلْم َيْأَذْن ِل، َواْسَتْأَذْنُتُه َأْن َأُزوَر َقْبَ أِلُمِّ

 وقد نقل العلامء اإلمجاع عىل أن الدعاء لغري املسلم باملغفرة بعد موته 

غري جائز، قال النووي: »وأما الصالة عىل الكافر، والدعاء له باملغفرة، فحرام 

بنص القرآن واإلمجاع«)3(. 

الرمحة  ألن  باملغفرة؛  كالدعاء  جيوز  ال  املسلم  لغري  بالرمحة  والدعاء 

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

عن غري املسلم، فيكون سؤاهلام من التعدي يف الدعاء، قال تعاىل: ﴿إِنَّ اهللَ اَل 

)1( أخرجه البخاري )457/1، رقم 1294(، ومسلم )54/1، رقم 24(.

)2( أخرجه مسلم )671/2، رقم 976(.

)3( املجموع )5 / 144، 258(.
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ى إِْثًم  ْك بِاهللِ َفَقِد اْفَتَ َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِ َيْغِفُر َأْن ُيْشَ

َعظِيًم﴾]النساء: 48[، وقال: ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآَياِت اهللِ َولَِقائِِه ُأوَلئَِك َيئُِسوا 

ْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾]العنكبوت: 23[. تِي َوُأوَلئَِك هَلُ ِمْن َرْحَ

 ثالثًا: أما تسمية من ُقتل من غري املسلمني بالشهيد فهذا غري جائز:

الدنيا  يف  وأحكامه  داللته  له  رشعي  مصطلٌح  الشهادة  ألن  وذلك 

واآلخرة، من: عدم تغسيله أو تكفينه أو الصالة عليه، ومن: مغفرة الذنوب، 

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

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

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

الفقرة األوىل من اجلواب تتضمن هذه العبارة: )ال بأس بتعزية أقارب غري املسلم يف فقيدهم؛ ملا 
ييل:أ - القياس عىل زيارة املرىض(، فأقول وباهلل التوفيق:

ى يف كافر؛ ففي احلديث الذي رواه أمحد وأبو  الدليل عىل خالفها إذ مل يرو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه عزَّ
داوود والنسائي وغريهم عن عيل -ريض اهلل عنه- قال: )ملا مات أبو طالب أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقلت 
قال:  تأتيني.  حتى  شيًئا  حتدث  وال  َفَواِره،  فانطلق  قال:  مات.  قد  الضال  الشيخ  عمك  إن  له: 
فانطلقت فواريته فأمرين فاغتسلت، ثم دعا يل بدعوات ما أحب أن يل هبن ما عرض يل من يشء( 
وليس يف هذا احلديث ذكر تعزيته له بميته وقد عزى غريه بموت مسلم، ففي البخاري ومسلم عن 
أسامة ريض اهلل عنه قال: )كان ابن لبعض بنات النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقيض فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل: 
إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل إىل أجل مسمى فلتصرب ولتحتسب...( وأبو طالب عمه قد دافع 
عنه ومحاه من الكفار ومنعه منهم وحال بينه وبينهم ومع ذلك فلم يعزِّ به ولده املسلم فضاًل عن 

الكفار منهم.
كام أن هذه الفتوى تتضمن خطًأ َبيِّنًا من جهتني: 
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فإن  هنا؛  القياس  يصح  وال  خمتلفة  املسألتني  وصورتا  وعيادته  املريض،  زيارة  عىل  قياسها  أواًل: 
املريض إنام يرجى من زيارته خرًيا له كدعوته إىل اإلسالم -وخاصة إن كان يرجى قبوله لذلك- 
وكام  الفتوى،  يف  كام  فأسلم  ا  هيوديًّ كان  الذي  الغالم  حديث  يف  كام  له  مرجوة  مصلحة  وهذه 
أخرج ابن جرير يف تفسريه عن سعيد بن جبري قال: )مات رجل هيودي وله ابن مسلم فلم خيرج 
معه فذكر ذلك البن عباس فقال: كان ينبغي أن يميش معه ويدفنه ويدعو له بالصالح ما دام حيًّا 

فإذا مات وكله إىل شأنه...( ففيه بيان املصلحة من مرافقته حيًّا وهي غري متحققة بعد وفاته.
 وأما زيارة أهله من بعده فال نفع له هبا بل فيها شبه موافقة ملا هم عليه من احلالة التي تويف عليها 
ميتهم من الكفر والبقاء عىل غري اإلسالم، بل فيها تغرير هلم وإشعار بأهنم عىل حق؛ إذ يعلم الزائر 

أن امليت من أهل النار فهل هُيَنَُّأ أهله عىل دخوهلا! 
من  العلامء  ذكر  فإنام  الكريمة  اآلية  يف  يدخل  الذي  الرب  عموم  من  الزيارة  هذه  فليست  وعليه 

وجوهها:
1- الصلة باهلدية تكون من املسلم إليهم كفعل عمر -ريض اهلل عنه- كام يف البخاري.

 2- أو العكس كفعل أسامء -ريض اهلل عنها- مع أمها ومنها.
 3- بذل بعض الصدقات هلم ومنها.

 4- اإلحسان إليهم والتعامل معهم بالعدل والقسط.
وهذه اآلية ذكر العلامء أهنا منسوخة بآية السيف.

ومما قاله النحاس يف »الناسخ واملنسوخ« يف تفسري الرب: )فال يمتنع أن يكون ما أمر به من اإلقساط 
إليهم وهو العدل فيهم ومن برهم أي اإلحسان إليهم بوعظهم أو غري ذلك من اإلحسان ثابًتا( 
وكوهنا خمصوصة بغري املؤمنني )مطعون فيه ألن أول السورة: يا أهيا الذين آمنوا( ثم قال: )والكالم 
متصل فليس من آمن ومل هياجر يكون عدًوا هلل -عز وجل- وللمؤمنني والقول الثالث ُيَرُد هبذا( 
قال واحلجة الرابعة أن تفسري اآلية إذا جاء عن صحايب مل يسع أحًدا خمالفته وال سيام إذا كان مع 
قوله توقيف بسبب نزول اآلية( ثم ذكر حديث أسامء وزيارة أمها الكافرة هلا وتوقفها يف قبول 
هديتها حتى استأذنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك فأذن هلا قلت: فانحرص القول بذلك يف تفسري الرب ببعض 

ما سبق ذكره.
ينصبوا  مل  الذين  صلة  يف  رخصة  اآلية  وهذه  املفرسون:  )قال  املسري:  زاد  يف  اجلوزي  ابن  وقال   
احلرب للمسلمني وجواز برهم وإن كانت املواالة منقطعة عنهم( ثم فرس الرب كيف يكون فقال: 
)أي تعاملوهم بالعدل فيام بينكم وبينهم( وهذه املعاملة تتضمن األمور املادية والتعامالت املالية 

ونحوها وال يدخل فيها غريها مما يكون من الدين كالعزاء ونحوه.
ثانًيا: إن العلامء قد هنوا عن إتيان أهل امليت واالجتامع عندهم ألجل ميتهم وإنام يكون العزاء 
لقريب امليت دون اجتامع بل حني يلقاه يف طريق أو مسجد أو مكان عمل فكيف تؤسس الفتيا 
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بناء عىل الزيارة وما تقتضيه من اجتامع حني تقاس بزيارة املريض املتضمنة لالجتامع هبم يف دار 
امليت أو من جيتمع أهله عنده؟!

وقد أخرج أمحد وغريه عن جرير قال: )كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه 
من النياحة( ومعلوم أن النياحة كبرية من أعامل اجلاهلية!

جواب املكتب العلمي:
بداية ال بد من توضيح أن احلديث يف املسألة طويل، لكننا اقترصنا عىل األرجح من أقوال أهل 

العلم، وهذا بيان ما استشكلته يف الفتوى:
العلامء يف تعزية املسلم عن ميت كافر غري حمارب، فقال باجلواز احلنفية والشافعية  1- اختلف 
إحدى  يف  واحلنابلة  مالك  اإلمام  عن  اجلواز  عدم  وُنقل  املذهب،  من  الصحيح  يف  واحلنابلة 
الروايتني. والراجح ما ذهب إليه اجلمهور من اجلواز؛ لعموم النص، فالقول باجلواز هو قول 

مجهور أهل العلم، وعليه غالب فتوى أهل العلم حديًثا.
2- أما قول )مل يرو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه عزى يف كافر(:

يدل عىل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال  الفعل من  أن مطلق  املنع والتحريم، كام  يدل عىل  الفعل ال  أ- فعدم 
الفرض والوجوب.

هذه  ومسألتنا  واإلمجاع،  عليهام  والقياس  والسنة  الكتاب  مصدرها  الرشعية  األحكام  ب- 
إن مل يكن فيها دليل خاص، ففيها أدلة عامة جيوز القياس عليها، فقاس عليها أئمة كبار 

واستدلوا هبا عىل جواز التعزية.
3- وأما حديث موت أيب طالب:

أ- فمقصود التعزية لغري املسلم تأليفه وتقريبه لإلسالم وهذا مما ال حيتاجه عيل ريض اهلل عنه.
ب- قد يفهم من قول: ) ثم دعا يل بدعوات ما أحب أن يل هبن ما عرض يل من يشء( أن فيها 

تسلية له وتصبرًيا، وهي مقصود التعزية.
4- أما قياس تعزية أهل امليت عىل زيارة املريض:

العام  الرب  أو  اإلسالم  رجاء  أو  العداوة  ختفيف  وهي  العلة  بجامع  صحيح؛  قياس  فهذا  أ- 
املباح، وهذا القياس مما جرى به استدالل أهل العلم وأقواهلم، ومن ذلك: قول ابن قدامة 
-رمحه اهلل تعاىل- يف املغني: »وتوقف أمحد -رمحه اهلل- عن تعزية أهل الذمة وهي خُتَّرج 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )ال  عىل عيادهتم وفيها روايتان: أحدمها ال نعودهم فكذلك ال تعزهيم لقول 
تبدؤوهم بالسالم(، وهذا يف معناه، والثانية: نعودهم ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أتى غالًما من اليهود 
كان مرض يعوده فقعد عند رأسه فقال له: )أسلم( فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه فقال له: 
أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول: )احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار( رواه 

البخاري، فعىل هذا نعزهيم«.
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ب- وأما قول )وأما زيارة أهله من بعده فال نفع له هبا( فالتعزية ليست ألجل امليت؛ بل هي 
من أجل األحياء من أقرباء امليت الذين نرجو من هذه التعزية تأليفهم عىل اإلسالم، وإن 

مل يكن ذلك فهو من الرب الذي نفعله جتاههم مما أباحه الرشع.
5- أما أثر ابن عباس ريض اهلل عنه: )مات رجل هيودي وله ابن مسلم فلم خيرج معه....( ثم قال 

بعدها: ففيه بيان املصلحة من مرافقته حًيا وهي غري متحققة بعد وفاته:
أ- هذا الفهم هو عكس ما قال ابن عباس )كان ينبغي أن يميش معه ويدفنه(! 

ب- املصلحة هنا ليست للميت، بل ألقارب مليت.
ج- مع أنه ظهرت خمالفة هذا األثر بعد قليل بعدم جتويز امليش بجنازة الكافر مطلًقا ألن ذلك 

رضا بكفره!
6- أما قول إن التعزية بامليت )ال نفع له هبا بل فيها شبه موافقة وإشعار بأهنم عىل حق إذ يعلم 

الزائر أن امليت من أهل النار فهل هُينَّأ أهله عىل دخوهلا(:
أ- فهذا القول غريب وغري صحيح، وسيؤدي إىل القول بأنَّ كل بٍر يفعل إىل غري املسلم فيه 

موافقة له عىل دينه! 
ب- وأين التهنئة يف التعزية؟ إنام هي تسلية ألهل امليت ال هتنئة!

7- وقول: )وعليه فليست هذه الزيارة من عموم الرب الذي يدخل يف اآلية الكريمة.....(:
الرب بغري  العام يبقى عىل عمومه ما مل يأت دليل خاص بمنعه، وال خيتص  إذ  أ- فهذا غلط؛ 
باملثال وال  العام: اإلتيان  ين يف آحاده، فطريقتهم يف تفسري  املفرسِّ املسلمني بام ورد عن 

يريدون به احلرص.
ب- ثم إنَّ مجهور أهل العلم والفقهاء قد استدلوا هبا عىل ذلك يف كتبهم ومؤلفاهتم، فال يقال 

إهنا ال تدخل.
8- أما قول: )إن اآلية منسوخة بآية السيف(:

 أ- قال هبذا القول بعض أهل العلم، بل يف املسألة أقوال أخرى كام نقل عن النحاس، والقول 
بالنسخ ليس هو قول العلامء بل قول بعضهم.

ب- وبعد هذا الرتجيح ظهر االضطراب يف القول بالنسخ )واملوضع الذي يعنينا من كالمه 
هنا تفسريه هلذا الرب حيث مل يسلم بالنسخ وجعل اآلية حمكمة يف إثبات اإلنذار(!

ج- غالب أقوال املفرسين وأهل العلم عىل أن اآلية حمكمة، وهي مستندهم يف بر وصلة غري 
املسلمني، قال يف أضواء البيان: » ومما ينفي النسخ عدم التعارض بني هذا املعنى وبني آية 
هنا  واجلمع  التاريخ  ومعرفة  اجلمع،  إمكان  وعدم  التعارض  النسخ  رشط  ألن  السيف، 
ممكن والتعارض منفي، وذلك ألن األمر بالقتال ال يمنع اإلحسان قبله، كام أن املسلمني 
ما كانوا ليفاجئوا قوًما بقتال حتى يدعوهم إىل اإلسالم، وهذا من اإلحسان قطًعا، وألهنم 
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أهل  وكالم  وعدالة«.  إحسان  بكل  الذمة  أهل  وعاملوا  اجلزية،  الكتاب  أهل  من  قبلوا 
التفسري فيها طويل يمكن الرجوع إليه.

د- قول النحاس: )أن تفسري اآلية إذا جاء عن صحايب مل يسع أحًدا خمالفته وال سيام إذا كان 
مع قوله توقيف بسبب نزول اآلية( ال يقصد به حرص أنواع الرب، بل الرد عىل النسخ.

هـ- ثم جرى نقل كالم العلامء بعموم الصلة والرب مع أنَّ النقل من تفسري ابن اجلوزي، فمتى 
خمصًصا  يكون  ال  لآلية  الصحايب  تفسري  بل  ملعناها،  خمصًصا  يعترب  آلية  عامل  تفسري  كان 
فكيف بكالم غريه؟ باإلضافة إىل أنَّ العلامء ليسوا هم املفرسين فحسب، بل ال بد من 

الرجوع لكتب الفقه والعقيدة وغريها حتى يطلع الشخص عىل جممل كالم أهل العلم.
9- وقول: )إن العلامء قد هنوا عن إتيان أهل امليت واالجتامع عندهم ألجل ميتهم وإنام يكون 

العزاء لقريب امليت دون اجتامع (، فهو غلط لوجوه:
أ- ال يصح قول إن أهل العلم هنوا عن إتيان امليت واالجتامع عندهم، بل قد نص كثري من 
أهل العلم عىل جوازه بناء عىل عدم النهي عنه، بل إن القول بجوازه هو ما تقتضيه احلياة 

والرضورة فهل كل الناس يلتقون يف الطرق؟
ب- أما النهي الوارد يف حديث )كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه 
بل  خمصص،  مكان  يف  أو  البيت  يف  الناس  استقبال  هو  ليس  هنا  فاجللوس  النياحة(  من 
والتي يكون معها صنع  اجلاهلية،  التي كانت من عادات  الطويلة  هو اجللوس واإلقامة 
أهل امليت للطعام، واجللوس للنياحة املحرمة، وهي التي تسمى املآتم، وختتلف عن جمرد 

الزيارة واالجتامع عند أهل امليت.
ج- بل قد ورد عن العديد من السلف االجتامع ألجل التعزية، واستقبال الناس، واحلديث 
فيها يطول فنحيل إىل بعض من ناقش هذه املسألة بالتفصيل لكثرة ما حصل فيها من لبس:

أ- )حكم اجللوس للتعزية( الشيخ صالح آل الشيخ.
ب- التجلية حلكم اجللوس للتعزية، للشيخ ظافر آل جبعان.

واحلمد هلل رب العاملني. 
السؤال الثان:

هل تقولون إن والدي الرسول يف النار وال جيوز االستغفار هلام؟ هناك إمجاع عىل إيامن والدي 
النبي األعظم ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا احلديث كان قبل أن يؤمنا به بعد أن أحيامها اهلل ثم عادا حلياهتام الربزخية.

جواب املكتب العلمي:
ليس هناك إمجاع عىل إسالم أبوي الرسول احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص، بل مل يقل بذلك إال قلة قليلة من أهل العلم 
بناء عىل أحاديث مكذوبة أو شديدة الضعف، بينام مجاهري أهل العلم عىل خالف ذلك، فكيف 

باإلمجاع عىل خالفه؟ 
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الفتوى )18(:
حكم األموال اليت يغنمها الثوار يف سوريا)1(

السؤال: ما حكم األموال التي يغنمها الثوار يف سوريا، من األسلحة 

واآلليات واملركبات وغريها؟ هل جيوز لنا االنتفاع أو الترصف فيها؟ أفتونا 

بارك اهلل فيكم.

 اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد: فاإلجابة 

عىل هذا السؤال كام ييل:

أوالً: األموال التي حيوزها املقاتلون ثالثة أنواع:

قال يف »عون املعبود«: »وكلُّ ما ورد بإحياء والديه ملسو هيلع هللا ىلص وإيامهنام ونجاهتام أكثره موضوع مكذوب 
كالدارقطني  وضعه  عىل  احلديث  أئمة  التفاق  بحال؛  يصح  ال  جًدا  ضعيف  وبعضه  مفرتى، 
والقرطبي  والسهييل  اجلوزي  وابن  نارص  وابن  عساكر  وابن  واخلطيب  شاهني  وابن  واجلوزقاين 

واملحب الطربي وفتح الدين بن سيد الناس وإبراهيم احللبي ومجاعة. 
وقد بسط الكالم يف عدم نجاة الوالدين العالمة إبراهيم احللبي يف رسالة مستقلة، والعالمة عيل 
القاري يف رشح الفقه األكرب ويف رسالة مستقلة، ويشهد لصحة هذا املسلك هذا احلديث الصحيح 
)يعني حديث: إن أيب وأباك يف النار( والشيخ جالل الدين السيوطي قد خالف احلفاظ والعلامء 

املحققني وأثبت هلام اإليامن والنجاة فصنف الرسائل العديدة يف ذلك« اهـ.
بل وردت األحاديث الصحيحة التي تدل عىل عكس ذلك:

روى مسلم عن أنس -ريض اهلل عنه- أن رجاًل قال: )َيا َرُسوَل اهللِ، َأْيَن َأيِب؟ َقاَل: يِف النَّاِر. َفَلامَّ 
ى َدَعاُه، َفَقاَل: إِنَّ َأيِب َوَأَباَك يِف النَّار(. َقفَّ

وروى مسلم عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اْسَتْأَذْنُت َريبِّ َأْن َأْسَتْغِفَر 
َها َفَأِذَن يِل(. ي َفَلْم َيْأَذْن يِل، َواْسَتْأَذْنُتُه َأْن َأُزوَر َقرْبَ ألُمِّ

واهلل أعلم.

)1( صدرت بتاريخ: الثالثاء 13 شعبان 1433هـ، املوافق 2012/7/3م.
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من  املحاربني  جمموع  يملكه  ما  وهي  باملقاتلني:  اخلاصة  األموال   -1

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

العامة،  واملصالح  السبيل  وأبناء  واليتامى  واملحتاجني  الفقراء  عىل  مخسها 

ِمْن  َغنِْمُتْم  َم  َأنَّ ﴿َواْعَلُموا  تعاىل:  لقوله  بالعدل،  املقاتلني  الباقي عىل  ويوزع 

بِيِل﴾  ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكنِِي َواْبِن السَّ َسُه َولِلرَّ ٍء َفَأنَّ هللَِِّ ُخُ َشْ

]األنفال: 41[.

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

س؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َقَتَل  لب(، فيكون هذا املال ملكًا لقاتله وال خُيَمَّ )السَّ

َقتِياًل َلُه َعَلْيِه َبيِّنٌَة، َفَلُه َسَلُبُه()1(.

 وتكون حيازة هذه األموال وأخذها بعلم القائد ومعرفته.

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

مصالح  يف  ُتنفق  فإهنا  واملمتلكات،  النقود  من  السوري  الشعب  لعموم 

وعىل  اجلرحى،  وعالج  األسلحة،  ورشاء  املقاتلني  إعداد  عىل  املسلمني: 

املحتاجني املترضرين يف كافة شؤوهنم.

 ويقوم قادة الكتائب بتقسيم هذه األموال وإنفاقها بمشورة أهل العلم 

والرأي.

)1( أخرجه البخاري )162/2، رقم 3142(، ومسلم )1370/3، رقم 1751(.
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 أما األسلحة كاملسدسات والبنادق والدبابات واملركبات والطائرات 

وغريها، فإهنا توضع حتت ترصف الكتائب املجاهدة.

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

فتعاد للدولة.

املجاهدون  عليها  وحيصل  النظام  قوات  ترتكها  التي  األموال   -3

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

َأَفاَء اهللُ َعَل َرُسولِِه  ﴿َما  واملحتاجني، وال تقسم عىل املقاتلني؛ لقوله تعاىل: 

بِيِل  ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكنِِي َواْبِن السَّ ِه َولِلرَّ ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفلِلَّ

َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِياِء ِمنُْكْم﴾ ]احلرش: 7[.

وا العدل يف قسمة هذه األموال، وأال حيابوا  ثانًيا: عىل القادة أن يتحرَّ

أو يظلموا فيها أحًدا، فإنَّ الظلم ظلامت يوم القيامة، وهو مما ُيمنع به النرص 

عن املجاهدين.

ثالًثا: جيب عىل اجلميع قادًة وأفراًدا احلذر من الُغلول، وهو األخذ من 

الغنيمة قبل القسمة، يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت 

بَِم َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَوفَّ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُموَن﴾ ]آل عمران: 

ُه َعاٌر َوَشنَاٌر)1( َعَل  اُكْم َواْلُغُلوَل؛ َفإِنَّ 161[، وقال عليه الصالة والسالم: )إِيَّ

)1( )َشنَاٌر(: عار ومنقصة يف الدنيا، وعذاب يف اآلخرة.
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َصاِحبِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة()1(.

 كام يستحب للمجاهدين التورع عن هذه الغنائم ما داموا غري حمتاجني 

َغاِزَيٍة  ِمْن  )َما  هلا؛ وذلك حلديث عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

ُلوا ُثُلَثْي َأْجِرِهْم ِمَن اآلِخَرِة، َوَيْبَقى  َتْغُزو يِف َسبِيِل اهللِ َفُيِصيُبوَن َغنِيَمًة إاِلَّ َتَعجَّ

ْم َأْجُرُهْم()2(. ُم الثُُّلُث، َوإِْن َلْ ُيِصيُبوا َغنِيَمًة َتمَّ هَلُ هَلُ

 اللهم منزل الكتاب، جمري السحاب، وهازم األحزاب، اهزم النظام 

املجرم وأعوانه، وانرص املجاهدين يا رب العاملني. وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم)3(.

)1( أخرجه أمحد )127/4، رقم 17194(، والطرباين )259/18، رقم 649( وحسنه األلباين يف 
السلسلة الصحيحة رقم )669(.

)2( أخرجه مسلم )1514/3، رقم 1906(.

)3( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

مع كل االحرتام جلهودكم لكن هل هذا فعاًل علم صالح لكل زمان ومكان؟ كم من املال مثاًل 
واملؤن  اجِلامل  زمان  فات  منهم؟  املقتولني  مع  أو  الشبيحة  من  املأسورين  مع  يكون  أن  يمكن 
والسالح الفردي. أما الفيء فامذا يرتك النظام وراءه إال دبابات وسالح، ال يرتك خيول وال مجال 

وال خيم وال أواين طبخ.
أليس األفضل أن نركز عىل السالح ونعمل عىل توزيعه بالعدل بني املقاتلني املحتاجني أو استيعاب 
مقاتلني جدد وتسليحهم به، إذا ال يمكن أن نعطي املقاتل رشاشني فقط ألن الفيء. ولكم باخلليفة 

عمر املثال الذي حيتذى، هذه حرب وليست غزوات. 
الرشيعة  من  الناس  تنفر  التي  هي  والعرص  احلياة  بتغري  تعرتف  ال  التي  القديمة  اللغة  هذه  إن 
اإلسالمية. أما آن األوان ألن نعيد النظر يف أسس الرشيعة وأحكامها فقد تغري الزمان واملكان. أم 
أنتم تسمحون للمقاتلني أن يستولوا عىل منازل القرى املعادية ويتقاسموا حمتوياهتا؟ لسنا يف جمتمع 

بدوي وهذه حرب حترير وليست غزوات هنب وسلب عىل الطريقة البدوية.
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جواب املكتب العلمي:
 إليكم اإلجابة عن تساؤالتكم:

1- ال يشرتط أن يكون املال كثرًيا أو من أواين أو مجال حتى يتم توزيعه، بل يوزع حسب ما وردت 
به النصوص الرشعية مهام كان مقداره أو نوعه.

2- أما السالح: فقد ذكر يف الفتوى كيفية الترصف فيه وتوزيعه.
3- أما اهتامك للفتوى بأهنا )تسمحون للمقاتلني أن يستولوا عىل منازل القرى املعادية ويتقاسموا 
حمتوياهتا( فهذا غري صحيح، ومل تقله الفتوى وال يقول به من لديه ذرة علم، بل أموال الناس 
وأمالكهم معصومة ال جيوز االعتداء عليها، وإنام حتدثت الفتوى عن أمالك اجلنود املقاتلني 

املعتدين.
4- أما إعادة النظر يف أسس الرشيعة: فأسس الرشيعة ثابتة واضحة ال تتغري وال تتبدل، وهي وحي 

من اهلل تعاىل وليست أحكاًما بدوية!
لكن تطبيقها يعترب فيه تغري الظروف واألحوال برشوطها املعروفة عند أهل العلم، وهو ما ظهر يف 

هذه الفتوى يف جوانبها املختلفة.
واهلل أعلم

السؤال الثان:
نحن نعرف أن الشبيحة اآلن يدخلون للبيوت واملحالت ويرسقون أثاًثا وأغراًضا وفلوًسا وذهًبا 
وأشياء كثرية، فلو أمسكهم اجليش احلر أو قتلهم هذه األموال املرسوقة تقسم عىل املقاتلني مثل 

الغنائم؟
جواب املكتب العلمي:

الكالم يف الفتوى عن املال الذي يكون ملًكا خاًصا للشبيحة وجنود النظام، أو الذي يكون من 
أمالك الدولة ويستعمله هؤالء املجرمون.

الناس:  أو صادروها من  أمالًكا رسقوها  أو  أمواالً  املجرمني  املجاهدون مع هؤالء  إن وجد  أما 
فهذه ليست من الغنيمة وال الفيء، بل جيب بذل اجلهد يف معرفة أصحاهبا وإرجاعها إليهم قدر 

املستطاع، سواء بالسؤال عنها أو البحث أو االحتفاظ هبا، ينظرون يف األنسب.
العامة  الناس  مصالح  يف  ترصف  بل  الفيء،  وال  الغنيمة  قسمة  ُتقسم  فال  ذلك:  يمكنهم  مل  وإن 
وتلبية حاجياهتم، ويستشار أهل العلم ووجهاء املنطقة يف التعرف عىل أصحاهبا، أو يف توزيعها 

واالستفادة منها.
واهلل أعلم.

السؤال الثالث:
هل أموال وممتلكات شبيحة النظام من طائفته حالل عىل املسلمني ممن ترضروا منهم؟
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جواب املكتب العلمي:
أنواع  وهي  وجنوده  النظام  شبيحة  من  الثوار  يغنمها  التي  األموال  أنواع  بيان  الفتوى  يف  سبق 

متعددة، ال فرق يف ذلك بني طوائفهم.
السؤال الرابع:

إخواين هذه األموال ال تعترب ال غنائم وال يفء، بل هي أموالنا، وقد جاء يف فتوى بعض أهل العلم:
أوالً: هذه الغنائم التي يغنمها اجليش احلر هي يف احلقيقة ليست بغنائم وال ينطبق عليها آية الغنائم 
النظام لرشاء السالح والعتاد، فليست  أصاًل، ألهنا جزء من أموال املسلمني بسورية أخذها 

غنائم من اليهود مثاًل، بل بضاعتنا ردت إلينا.
ثانًيا: الغنائم يف اإلسالم عندما يكون هناك دولة إسالمية حتكم بام أنزل اهلل عقيدة وعبادة ومنهج 
حياة، وتقاتل أعداء اإلسالم عندها يكون هلذه الغنائم أحكامها الرشعية املتعلقة هبا. أما اآلن 

فال وألف ال. 
ثالًثا: جيب أن توزع هذه الغنائم عىل املجاهدين بشكل عام وتتحول ملصلحة اجلهاد، وال جيوز أن 
تستأثر هبا الكتيبة التي غنمتها، وإنام تأخذ منها بقدر حاجتها وما زاد عن ذلك تعطيه للكتائب 
األخرى املحتاجة.. وإن كانت أموًرا غري حربية من طعام أو رشاب أو لباس ونحوه توزع عىل 
نَي إَِذا  املجاهدين واملدنيني حسب حاجتهم، فَعْن َأيِب ُموَسى، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ األَْشَعِريِّ
ْم بِامْلَِدينَِة مَجَُعوا َما َكاَن ِعنَْدُهْم يِف َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ اْقَتَسُموُه  َأْرَمُلوا يِف الَغْزِو، َأْو َقلَّ َطَعاُم ِعَياهِلِ
ِة، َفُهْم ِمنِّي َوَأَنا ِمنُْهْم( أخرجه البخاري )880/2، رقم 2354(،  ِويَّ َبْينَُهْم يِف إَِناٍء َواِحٍد بِالسَّ

ومسلم )1944/4، رقم 2500(. 
جواب املكتب العلمي:

إطالق القول إن األموال التي مع الشبيحة هي أموالنا ال يصح واقًعا وال رشًعا:
فأما واقًعا: فتجهيز اجليش النظامي والشبيحة له موارده اخلاصة وميزانياته املرصودة، وليس قائاًم 
عىل الرسقة والنهب لبعض األثاث كام تفعله قطعان الشبيحة، كام أنه قائم عىل دعم أزالم النظام 

ودول خارجية.
وأما رشًعا: فهذا النظام كافر مرتد حمارب للمسلمني، وأثناء املعارك يأخذ املجاهدون بعًضا من 
ممتلكاته، وقد ورد يف الرشع بيان أحكام هذه املمتلكات بأنواعها املختلفة، كام جاءت هبا الفتوى.

وقد أفتى أهل العلم قدياًم بغنيمة أموال أمثال هؤالء.
وإن وجدت مع هؤالء أموال خاصة مرسوقة أو مغتصبة من املسلمني:

فتوزع  أصحاهبا:  يعرف  مل  وإن  الغنائم،  يف  تكون  وال  إليهم  ردها  فينبغي  أصحاهبا:  عرف  فإن 
الرتدد عىل  لفتوى  الرجوع  النقطة  للمزيد يف هذه  )يمكن  املسلمني،  املحتاجني ويف مصالح  عىل 

معسكرات الشبيحة لرشاء املرسوقات وستأيت ص )130((. 
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من  لكثري  تعطيل  فيه  منهج  فهذا  اإلسالمية  الدولة  قيام  عىل  الرشعية  األحكام  تنفيذ  تعليق  أما 
أحكام اإلسالم.

لون منزلة احلاكم يف بعض األمور، ومنها توزيع الغنائم. فضاًل عن أن قادة الكتائب ُينَزَّ
واهلل أعلم

السؤال اخلامس:
هل جيوز رشعًا يف ظروف املعركة اآلن الدائرة بيننا وبني األسد؛ هل جيوز رفض التعاون مع كتائب 
يتفقون معنا يف األهداف والغايات!؟. مع شدة  وجمموعات مسلحة من اجليش احلر، كوهنم ال 

احلاجة إىل هذا التعاون ورضورته، وال خيشى جانبهم وال خياف منهم خيانة ؟
جواب املكتب العلمي:

احلرمات واألموال.  املعتدي عىل  املجرم  النظام  دفٍع هلذا  اآلن هو جهاد  القائم يف سوريا  اجلهاد 
وبذلك فإن قتاله ودفعه من أوجب الواجبات.

يصعب  فقد  البالد:  يف  األمنية  واحلالة  نظرها،  وجهات  واختالف  وتعددها  الكتائب  كثرة  ومع 
بينها  فيام  التنسيق  وجوب  عن  يغني  ال  هذا  لكن  واحد،  تشكيل  يف  جتميعها  أو  بينها  التوحيد 
إلسقاط النظام، سواء يف التخطيط، أو التسليح، أو التدريب ونحو ذلك، وال بأس من احتفاظ كل 
كيان بخصوصيته وهيكليته يف هذه الظروف، وخاصة مع ما ذكر من عدم خشية اخليانة أو الغدر.
فتجوز املشاركة والتعاون والتحالف مع أصحاب التوجهات غري املرضية إذا كان القصد من ذلك 
حتقيق أهداف نبيلة كرد العدوان ورفع الظلم وإعادة احلقوق ألصحاهبا، فقد دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
حلف الفضول مع املرشكني هبدف رفع الظلم عن املظلومني وإعادة احلقوق ألهلها، وأخرب أنه لو 

دعي له يف اإلسالم ألجاب.
أما التفرق والتناحر والتخيل عن املنارصة: فإنه من أعظم املحرمات؛ ملا فيه من تفريق يف الصفوف، 

وإضعاف للمجاهدين، وتقوية النظام املجرم.
وتقليل  اجلهود  لتوحيد  متهيًدا  فيها  املختلف  األمور  حول  والنقاش  باحلوار  البدء  رضورة  مع 

اخلالف وخاصة بعد إسقاط النظام.
واهلل أعلم
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الفتوى )19(
حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام)1(

أهنم  علاًم  وجنوده؟  النظام  لشبيحة  األمان  إعطاء  حكم  ما  السؤال: 

األمان  القادة بإعطائهم  أحد  انفرد  وإذا  قنص وقتل؟  عمليات  يف  متورطون 

فهل األمان صحيح والزم للجميع؟

اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وأصحابه أمجعني، وبعد:

أوالً: املقصود باألمان: تأمني املقاتل احلريب عىل نفسه وماله وعرضه.

سائر  عىل  وَحُرم  دُمه،  بذلك  ُحقن  فقد  األماَن  احلريب  أعطي  فإذا   

وال  ماله،  أخذ  وال  قتله،  جيوز  فال  أذى،  بأي  أيدهيم  إليه  مَتتدَّ  أن  املسلمني 

أرسه، وال التعرض له بسوء.

َأْعَطيُتَك  أو:  آِمْن،  أنَت  كقول:  عليه،  يدل  لفظ  بكل  األمان  ويثبت   

خوف  ال  َأو:  عليك،  بأس  ال  أو:  جواري،  يف  أنت  أو  َأَجرُتَك  أو:  األمان، 

عليك، ونحوها.

 واإلشارة التي ُيفهم منها األمان تقوم مقام اللفظ يف هذا األمر، قال 

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



99 املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

ابن عبد الرب -رمحه اهلل- يف »االستذكار«: »وال خالَف َعِلْمُتُه بني العلامء يف 

َن حربًيا بأيِّ كالم ُفِهَم به األماُن فقد َتمَّ له األمان، وأكثرهم جيعلوَن  أنَّ َمن أمَّ

اإلشارَة باألماَن إذا كانت مفهومًة بمنزلِة الكالم«)1(.

ثانيًا: إذا أعطى أحُد املسلمني األمان ألحد املحاربني أو جمموعٍة منهم 

ُة  )ِذمَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  َخرُقه،  وال  َنْقُضه  هلم  جيوز  ال  املسلمني،  جلميع  الزٌم  فأمانه 

ا َأْدَناُهْم، َفَمْن َأْخَفَر ُمْسلًِم، َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهللِ َوامْلَاَلئَِكِة  امْلُْسلِِمنَي َواِحَدٌة، َيْسَعى ِبَ

ٌف َواَل َعْدٌل)2() )3(. َوالنَّاِس َأْجَِعنَي، اَل ُيْقَبُل ِمنُْه َصْ

أحُدهم  أمَّن  فإذا  مجيعهم،  كأمان  املسلمني  أحِد  أمان  أن  واملقصود: 

حربيًا َحُرم عىل غريه التعرض له.

البخاري«: »كلُّ َمن  لصحيح  اهلل- يف »رشحه  بطال -رمحه  ابن  قال   

َن أحًدا من احلربيني جاَز أمانه عىل مجيع املسلمني، َدنِيًّا كان أو رشيًفا، حرًا  أمَّ

كان أو عبًدا، رجاًل أو امرأة، وليس هلم أن خَيُْفُروه«)4(.

اخليانة  األمان، وحتريم  بعقد  الوفاء  وجوب  عىل  املسلمون  أمجع  ثالثًا: 

)1( االستذكار )36/5(.

أي  أمان  َفُيقبل  أقلُّهم،  أي  َأْدَناُهْم(:  ا  هبَِ و)َيْسَعى  املسلمني،  وأمان  عهد  امْلُْسِلِمنَي(:  ُة  )ِذمَّ )2( معنى 
ٌف َواَل َعْدٌل(:  مسلم وإن كان فقرًيا، أو عبًدا، ونحو ذلك، و)َأْخَفَر(: نقض العهد واألمان، و)رَصْ

نافلة وال فريضة، وقيل: توبة وال فدية.

)3( أخرجه البخاري )277/18، رقم 7300(.

)4( رشح صحيح البخاري ال بن بطال )351/5(.
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فيه والغدر باملؤمَّن بأي طريقة؛ لقوله تعاىل: ﴿َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن 

َمْسُئواًل﴾]اإلرساء: 34[.

 وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوَمْن َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة 

َث  َحدَّ َوإَِذا  َخاَن،  اْؤُتَِن  إَِذا  َيَدَعَها:  َحتَّى  النَِّفاِق  ِمْن  َخْصَلٌة  فِيِه  َكاَنْت  ِمنُْهنَّ 

َكَذَب، َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم َفَجَر( ))).

العلوَّ  يوجب  هذا  أن  ومنَّاهم  الغدر،  للبعض  الشيطان  زين  وربام   

والظهور عىل العدّو، وهذا واهلل فيه حتفهم؛ فالغدُر سبب لوقوع الفتنة بني 

»َما  عنهام:  اهلل  ريض  عباس  ابن  قال  عدوهم،  وظهور  أنفسهم،  املسلمني 

ُهْم«)2(. َنَقَض َقْوٌم اْلَعْهَد َقطُّ إاِلَّ َسلََّط اهللُ َعَلْيِهْم َعُدوَّ

رضر  عليه  يرتتب  أالَّ  ولزومه:  األمان  لصحة  العلامء  اشرتط  رابعًا: 

يعود عىل املسلمني.

أال  »يشرتُط  املطلب«:  »هناية  يف  اهلل-  -رمحه  اجلويني  املعايل  أبو  قال   

الكفار،  طليعَة  أمَّن  فلو  املسلمني،  إىل  عائٌد  رضٌر  املعقوِد  األماِن  يف   يكوَن 

أو جاسوسًا، كان األمان باطاًل«)3(.

وعليه: فإن الوضع يف سوريا يقتيض من قادة الكتائب وكافة العنارص 

)1( أخرجه البخاري )38/1، رقم 34(، ومسلم )78/1، رقم 58(.

)2( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )346/3، رقم 6191(.

)3( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول )292/1(.
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خاصة  حاالت  يف  إال  والقناصة  والشبيحة  األمن  لعنارص  األمان  يعطوا  أال 

واستثنائية، يتحقق من خالهلا انكفاف رشِّ هؤالء املجرمني عن الناس؛ ألن 

مقتىض األمان تركهم ليذهبوا يف حال سبيلهم، ويف هذا فساد ورضر عظيم 

عىل الناس، ملعاودهتم اإلفساد يف األرض بقتل املتظاهرين وقنصهم.

كأن  مرشوطًا،  أمانًا  يكون  أن  األمان:  إلعطاء  احلاجة  عند  واألوىل   

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

عادلة، أو انشقاقكم عن اجليش والتحاقكم بركب الثورة، ونحو ذلك.

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

األمان يكون باطال غري الزم.

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

 إعالمهم بذلك؛ لوجود شبهة األمان، ونفيًا للغدر واخليانة، كام قال تعاىل: 

أي:   ]58 ]األنفال:  َسَواء﴾  َعَل  إَِلْيِهْم  َفاْنبِْذ  ِخَياَنًة  َقْوٍم  ِمْن  اَفنَّ  خَتَ ا  ﴿َوإِمَّ

أعلمهم بنقض أماهنم حتى تصري أنت وهم سواء يف العلم بالنقض.

 وقال ابن تيمية -رمحه اهلل- يف »الصارم املسلول«: »ومعلوم أن شبهة 

األمان كحقيقته يف حقن الدم«)1(.

خامسًا: الواجب عىل القادة امليدانيني وقادة الكتائب أال ينفردوا باختاذ 

)1( الصارم املسلول )292/1(.
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القرارات املهمة دون مشاورة إخواهنم، خاصًة أهل الرأي واخلربة.

 وإذا كان اهلل أمر نبيه حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص املؤيد بالوحي بمشاورة أصحابه فقال: 

﴿َوَشاِوْرُهْم يِف األْمِر﴾ ]آل عمران: 159[، فغريه من باب أوىل؛ فإن مالَقَحِة 

العقول، وأخذ آراء الرجال، هلا تأثري حمموٌد يف الوصول إىل الرأي الصحيح 

واالختيار املناسب بإذن اهلل عز جل، ولذا كان مما أثنى اهلل به عىل املسلمني أن 

قال: ﴿َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهم﴾ ]الشورى: 38[.

 واحلمد هلل رب العاملني)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

 قولكم سددكم اهلل: )ولكن ال جيوز استئناف قتال من أعطي له هذا األمان الباطل إال بعد إعالمهم 
ا خَتَاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ  بذلك؛ لوجود شبهة األمان، ونفيًا للغدر واخليانة، كام قال تعاىل: ﴿َوإِمَّ
إَِلْيِهْم َعىَل َسَواء﴾ ]األنفال: 58[ أي: أعلمهم بنقض أماهنم حتى تصري أنت وهم سواء يف العلم 

بالنقض(. 
مل يظهر يل وجه عدم اجلواز هل هو للكراهة أم للتحريم )وإن كان ظاهره التحريم(؟ فأرجو أن 
تفيدونا يف ذلك مع دليل ذلك. مع العلم أن اآلية يف العقد الصحيح فهل يصح االستدالل هبا هنا 

وجزاكم اهلل خريًا.
جواب املكتب العلمي:

1- أما عدم اجلواز: فهو هنا للتحريم.
2- سبب حتريم قتل هؤالء مع أنَّ األمان باطل: أنَّ القدرة عىل هؤالء األشخاص باألرس وإلقاء 
السالح مل يكن إال عن طريق هذا األمان، وبطالن األمان يقتيض الرجوع لألصل وهو عدم 
ا خَتَاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ  القدرة عليهم وإخبارهم بذلك، وهو من معاين قوله تعاىل: ﴿َوإِمَّ

إَِلْيِهْم َعىَل َسَواٍء﴾.
أما قتلهم بعد القدرة عليهم هبذا األمان الباطل: فهو من الغدر املحرم.

وهبذا قال أهل العلم، ومن أقواهلم يف ذلك:
أ- قال العمراين يف »يف البيان يف مذهب اإلمام الشافعي«: »فإن دخل مرشك دار اإلسالم عىل أمان 
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الفتوى )20(:

النظام  جنود  من  أيدينا  يف  أسريًا  وقع  من  حكم 
السوري)1(

السؤال: ما حكم من وقع أسريًا يف أيدينا، من جنود هذا النظام البعثي 

املجرم، الذي عاث فسادًا، ومل يتوّرع عن القتل وانتهاك األعراض يف عموم 

بالدنا السورية؟

 اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

أوالً: املراد باألسري: من يقع يف قبضة املقاتلني من األعداء املحاربني، 

سواء ُأرس يف حال احلرب أو يف عمليات خطف أو دهم أو استسالم أو غري 

ذلك، ما دام العداء قائاًم بني الطرفني.

صبي أو جمنون أو مكره، فإن عرف أن أماهنم ال يصح.. كان حكمه حكم ما لو دخل بغري 
أمان. وإن مل يعرف أن أماهنم ال يصح.. مل حيل دمه إىل أن يرجع إىل مأمنه؛ ألنه دخل عىل أمان 

فاسد، وذلك شبهة«.
ب- وقال املرداوي يف »اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف«: »لو دخل ناس من الكفار يف 

عقد باطل دار اإلسالم معتقديَن األماَن كانوا آمنني، وُيردُّون إىل دار احلرب«.
ج- وقال ابن تيمية يف الصارم املسلول »ومعلوم أن شبهة األمان كحقيقته يف حقن الدم«.

اخْلَاِئننَِي( فقتل هؤالء بعد  حُيِبُّ  بالنص: )إنَّ اهللَ ال  أما اآلية: فآخرها يدل عىل مسألتنا هذه   -3
القدرة عليهم باألمان الباطل خيانة وغدر، وإن كانت اآلية يف األصل يف العهد الصحيح الذي 
خيشى من نقضه، فهي يف العهد الباطل كذلك بجامع وجود االطمئنان لعدم القتل أو القتال.

واهلل أعلم.

)1( صدرت بتاريخ: األحد 25 شعبان 1433هـ، املوافق 2012/7/15م.
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واألعراض  للدماء  مستبيٌح  معتٍد  جمرم  كافٌر  نظام  السوري  والنظام   

واألموال، وجنوده وشبيحته هم أداته يف ذلك، فقتاهلم واألرس منهم مرشوع 

بال شك.

بامل  املفاداة  أو  القتل،  بني  التَّخيري  إمجاالً:  األرسى  يف  احلكم  ثانيًا: 

واألصل  املسلمني، أو املنِّ عليهم بإطالق رساحهم دون مقابل.  أو بأرسى 

إَِذا  َحتَّى  َقاِب  الرِّ َب  َفَضْ َكَفُروا  الَِّذيَن  َلِقيُتُم  ﴿َفإَِذا  تعاىل:  قوله  ذلك  يف 

ْرُب َأْوَزاَرَها  ا فَِداًء َحتَّى َتَضَع احْلَ ا َمنًّا َبْعُد َوإِمَّ وا اْلَوَثاَق، َفإِمَّ َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشدُّ

َذلَِك َوَلْو َيَشاُء اهللُ اَلْنَتَصَ ِمنُْهْم َوَلكِْن لَِيْبُلَو َبْعَضُكْم بَِبْعٍض﴾ ]حممد: 4[.

 قال ابن القيم -رمحه اهلل- يف »زاد املعاد«: »ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف األرسى 

أنه قتَل بعَضهم، وَمنَّ عىل بعضهم، وَفاَدى بعَضهم بامل، وبعَضهم بأرسى 

ِمن املسلمني«)1(.

ثالثًا: احلكم يف األرسى بإحدى هذه األمور الثالثة: )القتل، املفاداة، 

امَلّن(ال يكون وفق اهلوى والتشهي، بل مراعاة لألصلح واألنفع للمسلمني، 

وذلك بمشاورة أهل العلم والرأي. 

مصلحٍة  خَتِْيرَي  هذا  »فإنَّ  »املغني«:  يف  اهلل-  -رمحه  قدامة  ابن  قال 

اخِلصال  هذه  من  َخْصَلٍة  يف  املصلحَة  رأى  فمتى  شهوة،  خَتِْيرَي  ال  واجتهاد، 

)1(  زاد املعاد )5/ 59(.
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ِز اْلُعُدوُل عنها«)1(. َتَعيَّنَْت عليه، ومل جَيُ

 ونرى أنَّ املصلحَة احلالية تقيض بقتل كل من شارك يف قتل اآلمنني يف 

عاماًل  كان  األطفال، أو  ذبح  النساء، أو  اغتصب  البيوت، أو  أو  املظاهرات 

عىل آلة من آالت اإلفساد والتدمري كاملدافع والدبابات ونحوها، أو كان من 

ذوي الرتب العليا... فهؤالء وأمثاهلم ُيقتلون، وال ُيفدون باملال أو النفس؛ 

لشدة إجرامهم وخطورهتم، إال إذا ُوجدت مصلحة أعظم يف مفاداهتم ببعض 

األرسى أو بأموال طائلة مع وجود احلاجة للامل، أو بام فيه مصلحة عظيمة 

للمسلمني.

رابعًا: األسري الذي تبنيَّ أنه ُمكره عىل مشاركته يف جيش النظام أو كان 

رًا به، ومل تتلطخ يداه باالعتداء عىل الدماء واألعراض واألموال، وثبتت  مغرَّ

براءته من ذلك، وَغَلب عىل الظن عدم رجوعه لصف النظام، فإنه ال يقتل، 

ويفعل فيه ما هو أنفع للمسلمني.

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

واحلكم  أسري،  كل  حال  يف  للنظر  كتيبة  كل  يف  رشعية  جلنة  تشكيل  وينبغي 

األصلح فيه.

من  بيشء  األرسى  يف  حيكم  أو  يترصف  أن  املجاهدين  آلحاد  وليس 

القتل أو إطالق الرساح أو إعطاء األمان دون الرجوع لقائد الكتيبة، إال إذا 

)1( املغني )9/ 222(.
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دعت الرضورة احلربية إىل ذلك، كاالضطرار لقتله خشيَة هروبه، أو حماولتِه 

االعتداء عىل املجاهدين، ونحو ذلك.

له  يكن  أسريًا مل  أرَس  »املغني«: »ومن  اهلل- يف  قدامة -رمحه  ابن  قال   

إىل  رَيُة فيه  َفاخْلِ صاَر أسريًا  إذا  ألنَّه  رأيه؛  فيه  اإلمام، فريى  يأيَت به  حتى   قتله 

اإلمام... فإن امتنَع األسري أن ينقاَد معه فله إكراُهه بالرضِب وغرِيه، فإْن مل 

يمكنه إْكَراُهُه فله قتله، وإن َخاَفه أو خاف هرَبه فله قتُله أيضًا«)1(.

سادسًا: ُيعامل األسري زمن االحتفاظ به واستبقائه معاملًة حسنة تليق 

بإنسانيته حتى ُيفصل يف أمره، كام ُيوّفر له الطعام والرشاب والكساء؛ لقوله 

 ،]8 َوَأِسرًيا﴾ ]اإلنسان:  َوَيتِيًم  ِمْسكِينًا  ُحبِِّه  َعَل  الطََّعاَم  ﴿َوُيْطِعُموَن  تعاىل: 

وهذا ال يمنع من معاملة بعض األرسى بالغلظة والشدة إذا احتاج األمر إىل 

إرغامهم عىل اإلدالء ببعض املعلومات املهمة.

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم)2(.

)1( املغني )9/ 225(.

)2( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

اخلاصة،  أحكامه  واحد  ولكل  املسلم،  وغري  املسلم  األسري  بني  فرق  هناك  اإلسالمي  الفقه  يف 
والحظت أنكم هنا مل تفرقوا بينهام، هل مالحظتي صحيحة، وملاذا؟

جواب املكتب العلمي:
ما قلته صحيح يف الفرق بني األسري املسلم وغري املسلم؛ إذ األسري املسلم ال يقتل إال إن أتى بام 
يوجب القتل، أما األسري غري املسلم ففيه اخليار بني )القتل، أو املن، او الفداء( حسب املصلحة، 

لكن ينبغي التنبه ألمور:
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1- املقصود باألسري املسلم يف الفقه اإلسالمي هو الذي يقاتل يف قتال بغي أو له فيه شبهة، فهنا ال 
ُيقتل إال إن أتى بام يوجب القتل.

2- أما القتال الدائر يف سورية: فإنه ليس قتال بغي وال تأويل وال شبهة، بل هو اعتداٌء من نظام 
كافر جمرم طائفي عدو لإلسالم واملسلمني، ينتهك احلرمات واملقدسات.

3- وبناء عليه: فاحلكم عىل األرسى واجلنود مبنٌي عىل احلكم عىل عموم اجليش، واجلندي املسلم 
يف صفوف هذا النظام الكافر املجرم له حكم النظام، ومنها طريقة التعامل مع األرسى، أما 

احلكم بتكفري أفراده فهذا ال يقال به إال برشوط وضوابط عديدة.
وأكثر من بنيَّ هذه املسألة وفصل فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، وكالمه طويل يف املسألة 

ينصح بالرجوع إليه، وهذا بعض كالمه يف احلكم عىل التتار ومن يقاتل معهم من املسلمني. 
فقد سئل: »ما تقوُل السادُة الفقهاء: يف هؤالء التتار الذين يقدمون إىل الشام مرة بعد مرة، وتكلموا 
بالشهادتني وانتسبوا إىل اإلسالم، ومل يبقوا عىل الكفر الذي كانوا عليه يف أول األمر، فهل جيب 

قتاهلم أم ال؟ وما احلجة عىل قتاهلم؟
وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر املسلمني: األمراء وغريهم؟ وما حكم من قد 

أخرجوه معهم مكرًها؟«.
فأجاب بجواب طويل، وهذه مقتطفات منه:

- قتال التتار الذين قدموا إىل بالد الشام واجب بالكتاب والسنة. 
- كل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغري األمراء، فحكمه حكمهم.

- ال ينضم إليهم طوًعا من املظهرين لإلسالم إال منافق أو زنديق أو فاسق فاجر، ومن أخرجوه معهم 
مكرًها، فإنه يبعث عىل نيته، ونحن علينا أن نقاتل العسكر مجيعه إذ ال يتميز املكره من غريه.

- من قتل ألجل اجلهاد الذي أمر اهلل به ورسوله - وهو يف الباطن مظلوم - كان شهيًدا وبعث عىل 
نيته، ومل يكن قتله أعظم فساًدا من قتل من يقتل من املؤمنني املجاهدين.

- وهؤالء إذا كان هلم طائفة ممتنعة، فال ريب أنه جيوز قتل أسريهم، واتباع مدبرهم، واإلجهاز عىل 
جرحيهم.انتهى كالمه.

واحلمد هلل رب العاملني
السؤال الثان:

تفجري  يتم  كأن  الطارئ  اإلسعاف  عىل  والتدريب  الطبية  للتجارب  األرسى  استخدام  جيوز  هل 
الطارئ وحيتاج اإلخوة  الشظايا وهي طريقة معروفة يف اإلسعاف  بطريقة طبية إلخراج  الصدر 
التدريبات عىل ذلك؟ وإن كان  الشبيحة يف  التدرب عليها فهل يمكنهم استخدام  املسعفني عىل 

اجلواب بنعم فهل يستخدمون املخدر؟
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جواب املكتب العلمي:
الواجب عىل املسلمني التعامل مع أرساهم بام يليق بإنسانيتهم وكرامتهم، ومن ذلك توفري العالج 

الالزم هلم حسب األصول الطبية املعروفة وحسب املتوافر هلم.
األسري  ذلك  إليها  حيتاج  رضورية  عالجية  بعملية  القيام  بذلك  قصد  فإن  لسؤالك:  بالنسبة  أما 
املصاب: فهذا جائز وإن مل يسبق لألطباء القيام هبا وليس هذا من التجريب، وال مانع من استثامرها 
يف تدريب بعض األطباء املبتدئني أو املسعفني، عىل أن تتم حسب األصول املتعارف عليها طبيًا من 

استخدام املخدر وتعقيم األدوات الطبية وغريها.
أما إن قصد به إجراء عمليات جراحية ال حيتاج إليها املصاب وربام تؤذيه ملجرد التجربة والتعليم: 

فال جيوز؛ ألنه من التعذيب املحرم، وانتهاك حرمة اإلنسان.
واهلل أعلم

السؤال الثالث:
ثبت أن رسول اهلل قتل بعض األرسى يف حاالت خاصة، وعلَّل ذلك بحكم خاص، كحديث ال 

يلدغ املؤمن من جحر مرتني، لكن ما الدليل عىل جواز قتل األسري من حيث العموم؟!
يستدل البعض بقوله تعاىل: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أرسى حتى يثخن يف األرض﴾ عىل جواز قتل 
األسري، وال تعّلق لآلية الكريمة باملسألة أصالً فاآلية تتحدث عن رشط جواز أخذ األرسى ابتداًء، فقبل 

اإلثخان يف األرض، ال جيوز أن يأخذ أرسى، لكن لو تم أخذهم قبل اإلثخان فام العمل؟
هذا السؤال األخري: مل تتطرق له اآلية الكريمة، وإنام بّينته سنة املصطفى، حيث إّن اآلية نزلت يف 
 أهل بدر، ومل يقتل منهم أحدًا بل تم إطالق رساحهم منّا أو فداًء ويؤكد هذا رصحيًا قوله تعاىل: 
﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فرضب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء 

حتى تضع احلرب أوزارها﴾ اآلية.
الفداء ال غري إال من تلبس بحالة  املّن وإما  فبنّي أن اإلثخان حيصل قبل األرس، وبعد األرس إما 
خاصة توجب قتله، من مثل تكرر أرسه بعد أن أعطى العهد بعدم القتال، وعليه يكون األصل يف 

األرسى عدم جواز قتلهم إال بدليل خاص يف كل حالة خاصة.
وهو مضطرد يف فعل رسول اهلل بأهل مكة ملا أطلقهم قبل إسالمهم، وكان فيهم القتلة والعتاة ومن 
هّجروا املسلمني من ديارهم، ورغم هذا أطلقهم عىل حال كفرهم، وأهدر دم سبعة فقط، وقبلها 

بأرسى بدر وغريها، واهلل تعاىل أعلم
فهل هناك دليل رشعي عىل أّن األصل يف األرسى جواز القتل؟

جواب املكتب العلمي:
جواز قتل األسري هو أحد اخلصال الثالثة التي أجاز الرشع فيها التعامل معه، وبيان ذلك كام ييل:

َب...﴾  َكَفُروا َفرَضْ ِذيَن  الَّ َلِقيُتُم  1- ورد يف الفتوى الدليل عىل جواز قتل األسري بقوله تعاىل ﴿َفإَِذا 
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ونقل كالم أهل العلم يف ذلك، ويمكن الرجوع لكتب التفسري للوقوف عىل املزيد من الرشوحات 
وأقوال أهل العلم، وهي مسألة معروفة مشهورة يف كتب الفقه. 

2- أما حكم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أهل بدر: ففي احلادثة عكس ما قلت يف سؤالك، فقد ورد يف سبب نزول 
ى...﴾ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص استشار الصحابة يف أرسى بدر، فأشار عمر  آية ﴿ َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُكون َلُه َأرْسَ
ابن اخلطاب ريض اهلل عنه بقتلهم )وهو دليل فهم الصحابة عىل جواز القتل( ومل ينكر عليه الرسول 
ل األخذ برأي من قال بمفاداهتم، ثم نزل عتاب اهلل تعاىل له لقبول املفاداة وعدم  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، بل فضَّ
قتلهم، حتى خيش النبي ملسو هيلع هللا ىلص نزول العقاب عليهم، وهذا يبني أن جواز القتل أصل يف التعامل مع 

األرسى، وأنه ما ينبغي تقديمه إىل أن يقع اإلثخان يف العدو! 
فالقول بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقتل أحًدا من أرسى بدر غري صحيح، فقد قتل عقبة بن أيب معيط، والنرض 
وبني  )وبينهام  الصفراء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بلغ  »فلام  حبان:  ابن  قال  السري.  أهل  ذكر  كام  احلارث،  ابن 
املدينة ثالث ليال( أمر بقتل النرض بن احلارث وكان أسرًيا، قتله عيل بن أيب طالب، فلام بلغ عرق 
الظبية قتل عقبة بن أيب معيط، فقال عقبة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من للصبية يا حممد؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

النار«. »السرية النبوية وأخبار اخللفاء البن حبان«. 
قال ابن بطال يف »رشح صحيح البخاري«: »قال أبو عبيد: والقول عندنا يف ذلك أن اآليات مجيًعا 
حمكامت ال نسخ فيهن، يبني ذلك ما كان من أحكام رسول اهلل فيهم وذلك أنه عمل باآليات كلها، 
من القتل واملن والفداء، حتى توفاه اهلل عىل ذلك. فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر، فعمل هبا كلها 
يومئذ، بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أيب معيط والنرض بن احلارث يف ُقُفوله. ثم َقِدَم املدينة فحكم يف 
الذرية، فصوب ذلك  املقاتلة، وسبى  بالفداء. ثم حكم يوم اخلندق سعد بن معاذ بقتل  سائرهم 
مجيًعا  فاستحياهم  احلارث،  بنت  جويرية  رهط  املصطلق  بني  غزاة  كانت  ثم  وأمضاه.  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
كانت  ثم  الباقني.  وأطلق  والقينتني،  ومقيس  خطل  ابن  بقتل  فأمر  مكة،  فتح  كان  ثم  وأعتقهم. 
بدر.  يوم  عليه  َمنَّ  كان  وقد  ُأحد  يوم  اجلمحي  عزة  أبا  وقتل  عليهم.  وَمنَّ  هوازن،  فسبى  حنني 
وأطلق ثاممة بن أثال. وكانت هذه أحكامه ملسو هيلع هللا ىلص باملن والفداء والقتل، فليس شيًئا منها منسوًخا، 
واألمر فيهم أن اإلمام وهو خمري بني القتل واملن والفداء، يفعل األفضل ىف ذلك لإلسالم وأهله«.
(: فقد ورد يف أيب عزة اجلمحي وكان شاعًرا أرسه  َتنْيِ ُيْلَدُغ امْلُْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ 3- وأما حديث )الَ 
املسلمون يوم بدر، فمّن عليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل أال هيجوه، فعاد إىل هجائه، وأرسه املسلمون يوم 
قتل  جواز  عىل  إضافية  داللة  وفيها  العبارة،  هذه  فقال  املَن،  الرسول  سؤال  الشاعر  فأعاد  أحد، 
األسري؛ ألنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني أّنه قد عفا عنه يف بدر لتعهده ذلك، ثم أمر بقتله يف أحد، مما يعني أنه كان 

مستحًقا للقتل يف بدر لوال العفو. 
واهلل أعلم 
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الفتوى )21(:
إثبات دخول شهر رمضان لعام 1433هـ  يف سوريا)1(

السؤال: اختلف الناس يف سوريا هل يصومون تبعًا للمؤسسة الدينية 

يف البلد أم تبعًا للدول املجاورة التي أعلنت رؤية اهلالل؟

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

وبعد: 

لو أن الناس يف سوريا اتفقوا عىل أمر فال جيوز أن يشذ أحد عنهم، إذ 

الصوم يوم تصومون.

بمؤسساته  احلاكم  النظام  ألن  ونظرًا  االختالف،  حدث  حيث  لكن 

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

األرايض السورية، فاألصح أن يصام مع الدول املجاورة التي تاخذ بالرؤية 

أثبتت  وقد   ،- املطالع  يف  سوريا  مع  تتفق  - وهي  الشهر  دخول  إثبات  يف 

حماكمها ومؤسساهتا الدينية رؤية هالل رمضان هلذا العام هذه الليلة، فيكون 

يوم غد اجلمعة املوافق للعرشين من شهر متوز / يوليو 2012م أول أيام شهر 

رمضان املبارك لعام 1433 هـ.

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



111 املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

دفعًا  البلد  يف  الدينية  للمؤسسة  اتباعًا  من  صام  عىل  ب  ُيَثرَّ وال 

للمشاحنات والفرقة.

واهلل اعلم.

واإلسالم  والسالمة  واإليامن  باألمن  الشهر  هذا  علينا  أهلَّ  اللهم 

والتوفيق ملا حتب وترىض، واجعله شهر عز ونرص ومتكني لعبادك الصاحلني، 

وهالك وبوار للظاملني واملعتدين.
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الفتوى )22(:
حكم اإلفطار يف هنار رمضان للمجاهدين)1(

السؤال: ما حكم إفطار املجاهدين من اجليش احلر يف هنار مضان؟

اجلواب: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

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

ْهَر َفْلَيُصْمُه﴾ ]البقرة: 185[. اخلطاب يف قوله تعاىل: ﴿َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

ثانًيا: إذا كان املجاهد مسافًرا جاز له الفطر مطلًقا؛ ألنَّه داخل يف عموم 

نَّة واإلمجاع، فأما الكتاب فقوله  املسافرين الذين يباح هلم الفطر بالكتاب والسُّ

اٍم ُأَخَر﴾ ]البقرة: 185[. ٌة ِمْن َأيَّ تعاىل: ﴿َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَل َسَفٍر َفِعدَّ

نَّة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: )َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج   وقد ثبت من السُّ

ُة آاَلٍف، َوَذلَِك َعىَل َرْأِس َثاَمِن ِسننَِي َونِْصٍف  يِف َرَمَضاَن ِمْن امْلَِدينَِة َوَمَعُه َعرَشَ

َة َيُصوُم َوَيُصوُموَن  ِمْن َمْقَدِمِه امْلَِدينََة، َفَساَر ُهَو َوَمْن َمَعُه ِمْن امْلُْسِلِمنَي إىَِل َمكَّ

َحتَّى َبَلَغ اْلَكِديَد -َوُهَو َماٌء َبنْيَ ُعْسَفاَن َوُقَدْيٍد- َأْفَطَر َوَأْفَطُروا()2(.

املسلمني عىل  واحد من أهل العلم إمجاع  فقد َنقل غري   وأما اإلمجاع: 

جواز الفطر للمسافر، قال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني«: »وجواُز الفطر 

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

)2( أخرجه البخاري )157/4 رقم 1944(، ومسلم )784/2 رقم 1113(.
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للمسافر ثابت بالنص واإلمجاع«)1(.

ثالًثا: أما املجاهد املقيم غري املسافر:

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

أن يصوم كبقية املسلمني.

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

حرارة الصيف فجمهور أهل العلم أنَّه جيوز له الفطر مستدلني ومعللني بام 

ييل:

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

املصلحة  ألن  بجوازه؛  أحق  فإهنا  احلالة  هذه  يف  إباحته  عىل  تنبيه  للمسافر 

احلاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من املصلحة بفطر املسافر.

تعاىل  اهلل  أمرنا  القوة، وقد  أسباب  من  العدو  لقاء  عند  الفطر  ب-أنَّ   

 ،]60 ٍة﴾ ]األنفال:  ُقوَّ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما  ْم  هَلُ وا  ﴿َوَأِعدُّ قال:  كام  القوة  باختاذ 

والتَّقوي عند لقاء العدو مقصد رشعٌي، وهو ال يتحصل إال بالفطر والغذاء، 

ُكْم َواْلِفْطُر  ُكْم ُمَصبُِّحوا َعُدوِّ وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لصحابته يوم فتح مكة: )إِنَّ

َأْقَوى َلُكْم َفَأْفطُِروا))2(.

)1( املغني )3/ 157(.

)2( أخرجه مسلم )789/2 رقم 1120(.
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مباحُة  هي  بل  واملريض،  باملسافر  خاصة  ليست  الفطر  إباحة  ج-أنَّ   

عظيمة، قال  مصلحة  حتقيق  أجل  من  أفطر  أو  بالصوم  نفسه  تلف  خيش  ملن 

قواعد  من  معلوم  التلف  خلشية  اإلفطار  »ووجوب  اهلل:  رمحه  الشوكاين 

بُِكْم  َكاَن  إِنَّ اهللَ  َأْنُفَسُكْم  َتْقُتُلوا  تعاىل:﴿ال  كقوله  وجزئياهتا  كلياهتا  الرشيعة 

 ]16 ]التغابن:  اْسَتَطْعُتْم﴾  َما  اهللَ  ُقوا  ﴿َفاتَّ وقوله:   ]29 ]النساء:  َرِحيًم﴾ 

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إَِذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتْم«)1(.

يف  ورد  كام  للمجاهد،  تقوية  فيه  كان  إن  وأوىل  أفضل  الفطر  إنَّ  بل   

َة  حديث أيب سعيٍد -ريض اهلل عنه- قال: )َساَفْرَنا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َمكَّ

ُكْم،  ِمْن َعُدوِّ َدَنْوُتْم  َقْد  ُكْم  إِنَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  َمنِْزالً  َفنََزْلنَا  َوَنْحُن ِصَياٌم 

َنَزْلنَا  ُثمَّ  َأْفَطَر،  َمْن  َوِمنَّا  َصاَم  َمْن  ِمنَّا  ُرْخَصًة)2(  َفَكاَنْت  َلُكْم،  َأْقَوى  َواْلِفْطُر 

ُكْم َواْلِفْطُر َأْقَوى َلُكْم َفَأْفطُِروا، َفَكاَنْت  ُكْم ُمَصبُِّحوا َعُدوِّ َمنِْزالً آَخَر َفَقاَل: إِنَّ

َعْزَمًة)3( َفَأْفَطْرَنا()4(.

بالفطر  يأمُرهم  »وكاَن  املعاد«:  »زاد  يف  اهلل-  -رمحه  القيم  ابن  وقال   

ْوا عىل قتاله. فلو اتفق مثل هذا يف احلَرَض وكان يف  إذا َدَنوا من عدوهم لَِيَتَقوَّ

الفطر قوٌة هلم عىل لقاء عدوهم فهل هلم الفطر؟ فيه قوالن أصحهام دلياًل: أنَّ 

)1( أخرجه البخاري )13 219 و220، رقم 7288(، ومسلم )975/2، رقم 1337(.

)2( )ُرْخَصًة(: حٌث دون إلزام.

)3( )َعْزَمًة(: إجياٌب وإلزام.

)4( أخرجه مسلم )789/2، رقم 1120(.
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هلم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية رمحه اهلل، وبه أفتى العساكر اإلسالمية ملا لقوا 

العدو بَِظاِهِر دمشق، وال َريَب أنَّ الِفطر لذلك أوىل من الفطر ملجرد السفر، 

ا أحقُّ بجوازه؛  بل إباحُة الِفطر للمسافر تنبيٌه عىل إباحته يف هذه احلالة، فإهنَّ

ة اجلهاِد  ألنَّ القوة هناك ختتص باملسافر، والقوة هنا له وللمسلمني، وألنَّ َمَشقَّ

ة السفر، وألنَّ املصلحَة احلاصلَة بالِفطر للمجاهِد أعظُم من  أعظُم من مشقَّ

املصلحِة بفطِر املسافِر«)1(.

ة  رابًعا: من أفطَر من املجاهدين يف هنار رمضان بسبب السفر أو املشقَّ

قال  رمضان، كام  شهر  انتهاء  بعد  أفطرها  التي  يصوَم بدَل األيام  أن  فيكفيه 

اٍم ُأَخَر﴾ ]البقرة: 185[. ٌة ِمْن َأيَّ تعاىل: ﴿َفِعدَّ

 وينبغي أن يعلم املجاهدون أن شهر رمضان من أعظِم مواسِم الطاعاِت 

والُقربات هلل عز وجل، وإنَّ اهلل -تعاىل- ينرُص من عباده من ينرصه وخيلص 

ب إليه. وا عىل جهادهم بتقوى اهلل -تعاىل- والتقرُّ النية له تعاىل، فليتقوَّ

من  بدًءا  اإلسالمية  األمة  انتصارات  أعظم  فيه  وقعت  شهر  أنَّه  كام   

غزوة بدر، وفتح مكة، وفتح األندلس، وعني جالوت، وغريها كثري، ولعل 

من برشى هذا الشهر العظيم هالك أعتى طغاة الشام قبله بأيام، وهلل احلمد 

واملنة.

)1( زاد املعاد يف هدي خري العباد )50/2(.
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 ونسأله تعاىل أن يمنَّ عىل إخواننا املجاهدين باهلداية والتوفيق، والثبات 

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

إنه سميع قريب جميب.

 واحلمد هلل رب العاملني)1(. 

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

نلحظ أن بعض الشباب املقاتلني يفطرون يف هنار رمضان أثناء اخلروج لبعض العمليات، لكنهم 
أثناء ذلك يدخنون، فام حكم ذلك؟

جواب املكتب العلمي:
اإلفطار للتقوي عىل مالقاة العدو جائز كام جاء يف الفتوى، فإذا أفطر املجاهد أبيح له كل ما يباح 

للمفطر من طعام ورشاب وغريه.
وأما التدخني فهو حمرم سواء كان يف رمضان أو غريه، واألدلة عىل حتريم الدخان معلومة مشهورة. 
ن أثناء فطره فهو آثم لتدخينه، لكن ال يؤثر ذلك يف فطره أو صحة  فمن أفطر لسبب مرشوع ودخَّ

جهاده، إال أنه ال جيوز له أن يرتخص بالفطر ابتداًء ألجل التدخني.
عىل  وينبغي  منه،  للتخلص  الكريم  الشهر  هذا  فرصة  يستغلوا  أن  األمر  هبذا  ابتلوا  ملن  وينبغي 
إخواهنم من حوهلم أن ينصحوهم برفق، ويدعوهم باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ وال يكونوا عوًنا 

للشيطان عىل إخواهنم.
واحلمد هلل رب العاملني

السؤال الثان:
 هل جيوز للمجاهدين الذين خيرجون للعمليات اجلهادية الفطر يف البيوت أو أماكن التجمع قبل 

االنطالق منها؟ علاًم أننا نخرج يف بعض األحيان وال يتيرس لنا إكامل العملية؟
جواب املكتب العلمي:

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

بقية  اإلمساك  يلزمه  وال  عليه،  إثم  وال  صحيح،  ففطره  ورجع:  قتاالً  جيد  ومل  وخرج،  أفطر  فإن 
النهار، لكن ال جيوز له املجاهرة بفطره. واهلل أعلم

السؤال الثالث:
إذا استشهد املجاهد، فهل عىل أهله قضاء ما أفطر من رمضان؟
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الفتوى )23(:

لتمويل  واالختطاف  ُعنوة  الزكاة  أخذ  حكم 
الكتائب)1(

األغنياء،  أوالد  باختطاف  للثورة  املنتسبني  بعض  يقوم  السؤال: 

من  بالقوة  األغنياء  من  املال  أخذ  للحاكم  جتيز  فتوى  عندهم  أن  ويزعمون 

أجل اجلهاد ولو كان عن طريق اخلطف، ويذكرون فيها أنَّ أهل الشام أفتوا 

بأنَّ  ويقولون  اجليش،  لتمويل  الناس  أموال  من  األخذ  بجواز  قطز  للمظفر 

قادة املسلحني يقومون مقام احلاكم يف ذلك. فهل ما يقوم به هؤالء املختطفون 

سائغ، وما يستدلون به عىل أفعاهلم هذه صحيح؟ أفتونا مأجورين.

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

جواب املكتب العلمي:
من مات وعليه صيام واجب:

فإن كان عذر إفطاره مستمًرا إىل حني وفاته أو استشهاده: فليس عىل أوليائه قضاء؛ ألنه معذور 
يف ذلك.

أما إن كان له قدرة عىل الصوم ومل يصم حتى مات: فينبغي عىل وليه أن يصوم عنه عدد األيام التي 
اهلل  َعبَّاٍس -ريض  اْبِن  َعِن  امليت،  العلم، وجيزئ ذلك عن  أهل  أقوال  الراجح من  أفطرها، عىل 
ي َماَتْت َوَعَلْيَها  َم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ ُأمِّ عنهام- َقاَل: )َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َصْوُم َشْهٍر، َأَفَأْقِضيِه َعنَْها؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَدْيُن اهللِ َأَحقُّ َأْن ُيْقىَض( متفق عليه.
فإن مل يصم أو مل يستطع الصوم: أطعم عن كل يوم أفطره املجاهد مسكينًا.

واهلل أعلم.

)1(  صدرت بتاريخ: اإلثنني 4 رمضان 1433هـ، املوافق 2012/7/23م.
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أوالً: ال ريب أنَّ بذَل املال يف سبيل اهلل من أجلِّ القربات إىل اهلل عز وجل، 

بل هو اآلن من اجلهاد الواجب عىل كل مستطيع لنرصة املسلمني املستضعفني 

َسبِيِل  يِف  َوَأْنُفِسُكْم  بِأَْمَوالُِكْم  ﴿َوَجاِهُدوا  تعاىل:  قال  سورية،  يف  واملجاهدين 

ما  األخبار  محلت  وقد  ]التوبة: 41[.  َتْعَلُموَن﴾  ُكنُْتْم  إِْن  َلُكْم  َخرْيٌ  َذلُِكْم  اهللِ، 

يثلج الصدر ويقر العني من نرصة إخواننا التجار للثورة ببذل أمواهلم يف أوجه 

اخلري، وإرخاص السلع ختفيًفا عىل الناس، واملشاركة يف اإلرضاب تضامنًا مع 

املستضعفني، مع ما يف ذلك من املخاطرة بأنفسهم وممتلكاهتم.

ثانيًا: األصل يف متويل اجليوش واملجاهدين أن يكون من خزينة الدولة، 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وسنة  سنة  هي  نفس، وهذه  بطيب  وإنفاقهم  الناس  بذل  ومن 

أجرب  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ُيؤثر  ومل  بعده.  من  واجلهاد  العلم  وأهل  الكرام  الصحابة 

أحًدا عىل التربع، أو أخذ ماله غصًبا دون إذن حتى يف أشد أوقات احلاجة؛ 

فمع حشد الروم يف تبوك لغزو املسلمني، وشدة احلاجة، وقلة املؤونة، وبقاء 

بـ  الغزوة  هذه  سميت  يركبوهنا -حتى  دابة  عتاٍد أو  دون  الصحابة  من  عدد 

)غزوة العرسة( مل يفرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل أحد من التجار شيًئا.

 بل كان من سنته ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه إذا احتاج شيًئا، ومل جيد عنده ما يكفيه، استدان 

إىل أن تأتيه الصدقة، فقد ورد يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض 

َدَقِة َحتَّى  َز َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجْيًشا َعَل إِبٍِل ِمْن إِبِِل الصَّ اهلل عنهام أنَّه قال: )َجهَّ

إِبِِل  ِمْن  َقاَلئَِص  ِمْن  إِباًِل  َلنَا  اْشَتِ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َناٌس،  َوَبِقَي  َنِفَدْت 
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َوالثَّاَلِث  بِااِلْثنَنْيِ  اْلَبِعرَي  ْيُت  َفاْشَتَ إَِلْيِهْم،  ا  َيَ ُنَؤدِّ َحتَّى  َجاَءْت  إَِذا  َدَقِة)1(  الصَّ

َدَقِة()3(. َقاَلئَِص)2( َحتَّى َفَرْغُت، َفَأدَّى َذلَِك َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن إِبِِل الصَّ

عن  األموال  أرباب  وتقاعس  املال  من  الدولة  خزينة  َخَلْت  إذا  ثالًثا: 

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

إجبارهم عىل ذلك عند احلاجة. قال نجم الدين احلنفي يف كتابه )حتفة الرتك 

فيام جيب أن يعمل يف امللك(: »إذا دعت احلاجة إىل جتهيز اجليش، فإن كان 

م عىل أرباب األموال  يف بيت مال املسلمني ماٌل... فال ينبغي لإلمام أن يتحكَّ

فيأخذ شيئًا منهم من غري طيب أنفسهم، فإنه حرام. فإن مل يكن يف بيت املال 

ماٌل، فال بأس بأن يتحكم اإلمام عىل أرباب األموال بقدر ما يتقوى به الذين 

خيرجون إىل اجلهاد«)4(. انتهى بترصف يسري.

أو  احلاجة،  عند  واملجاهدين  اجليش  متويل  عىل  الناس  إجبار  رابًعا: 

ونحوها، خمصوص  الزكاة  كأداء  الغرِي  بحقوِق  املتعلقة  الواجبات  فعل  عىل 

باحلاكم املتمكن يف سلطانه، فإنَّ للسلطان واحلاكم يف الرشع ما ليس لغريه. 

أهل  إىل  األصل-  هذا  من  -استثناًء  سلطته  فتنتقل  احلاكم،  هذا  ُفقد  فإذا 

)1( )َقاَلِئَص(: مجع قلوص وهي الناقة الشابة.

)2( )اْلَبِعرَي بِااِلْثننَْيِ َوالثَّاَلِث َقاَلِئَص(: كان يأخذ البعري ويدفع ثمنه بعريين مؤجلني إىل أن تأيت إبل 
الصدقة.

)3( أخرجه أبو داود )8/3، رقم 2678(، وأمحد )171/2، رقم 6593(.

)4( حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك ص )65(.
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عند  وينزلون  بحكمهم،  الناس  ُيسلِّم  ممن  الناس  وجهاء  من  والرأي  العلم 

رأهيم لقوهتم وأمانتهم، ويكون حكمهم خاصة يف املسائل التي يرتتب عىل 

تعطيلها وقوع مفسدة عظيمة أو فوات مصلحة عظيمة، وذلك بعد النظر يف 

املآالت والعواقب، وليس يف كل األمور التي خيتص هبا احلاكم الرشعي؛ فإن 

ر بقدرها. الرضورة ُتقدَّ

ُيعرف  فال  متحقًقا،  ذلك  شيئًا من  نرى  ال  السائِل  سؤاِل  إىل  وبالنظِر 

الكبرية  والكتائب  األلوية  أن  ُيعلم  الفتوى، وال  عنهم  صدرت  الذين  حال 

التي هلا شوكة ومنعة أيَّدهتا، بل هو فعل بعض األفراد واملجموعات الصغرية 

بقوته  احلاكم  يفرضه  ما  بني  وفرٌق  والتهديد،  السالح  قوة  إىل  مستندين 

وسلطانه، وبني ما يفرضه هؤالء بقوة سالحهم وهتديدهم.

ر، بل هو موجوٌد  كام أنَّ احلصول عىل التمويل للمجاهدين غري متعذِّ

ذلك  من  واخلارج  الداخل  يف  والناس  التجار  بذل  وقد  واملنة،  احلمد  وهلل 

هذا  يؤدي  قد  بل  والطرق،  األساليب  هلذه  حاجة  وال  حجة  فال  الكثري، 

األمر إىل عكس املقصود؛ إذ قد يرتدد بعض َمن يدعم املجاهدين طواعية إذا 

انترشت مثل هذه األقوال واألفعال املستنكرة.

خامًسا: أما االختطاف من أجل احلصول عىل فديٍة من هؤالء التجار، 

قال  فقد  به  أفتى  ومن  اآلمنني،  الناس  عىل  واعتداٌء  وظلٌم  وبغٌي  منكٌر  فإنَّه 

منكًرا من القول وزوًرا. 
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 وهذا الفعل الشائن فيه حماذير ومنكرات عدة:

َم  َحرَّ اهللَ  )إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  قال  وقد  حق،  بغري  الناس  أموال  أخذ   -1  

َعَلْيُكْم ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا يِف َشْهِرُكْم َهَذا 

يِف َبَلِدُكْم()1(.

قال  املسلمني،  دين  يف  ذلك  حَيِلُّ  وال  اآلمنني،  للمؤمنني  ترويٌع   -2  

رسوُل اهلل صىل اهللُ عليه وسّلم: )ال َيِلُّ ملسلٍم أْن ُيَرّوَع مسلًم()2(.

َل َعَلْينَا   3- محُل السالِح عىل املسلمني، ويف احلديث الصحيح: )َمْن َحَ

اَلَح َفَلْيَس ِمنَّا))3(. السِّ

 4- تفريُق مجاعِة املسلمني، ونرُش الفتنة بينهم، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َخَرَج 

َها َوَفاِجَرَها، َواَل َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمنَِها، َواَل َيِفي لِِذي َعْهٍد  ُب َبرَّ تي َيْضِ َعَل ُأمَّ

َعْهَدُه، َفَلْيَس ِمنِّي َوَلْسُت ِمنُْه()4(.

جيعل  مما  املباركة،  الثورة  وهلذه  الصادقني  للمجاهدين  إساءة   -5  

األغنياء يرتاجعون عن دعمها.

استغلوا  الذين  املجرمني  وبأفعال  وشبيحته،  النظام  بأفعال  تشبه   -6  

هذه الفوىض األمنية فاعتدوا عىل الناس، فخطفوا أبناءهم وسياراهتم وغري 

)1( أخرجه البخاري )1598/4، رقم 4141(.

)2( أخرجه أمحد )362/5، رقم 23114(، وأبو داود )301/4، رقم 5004(. 

)3( أخرجه البخاري )2520/6، رقم 6480(، ومسلم )98/1، رقم 98(.

)4( أخرجه مسلم )1476/3، رقم 1848(.
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ذلك لطلب الفدية. بل قد يصل األمر إىل درجة احلرابة واإلفساد يف األرض، 

فيكون اخلاطف بقوة السالح من أجل املال حماربًا هلل ورسوله بإيذاء هؤالء 

اآلمنني. فيجب عىل هؤالء التوبة إىل اهلل، واإلقالع عن هذه األعامل املشينة.

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

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

واستشارهم يف األمر فقال العز بن عبد السالم رمحه اهلل: »إنَّه إذا طرق العدو 

ما  الرعية  من  تأخذوا  أن  لكم  قتاهلم، وجاز  العامل  عىل  وجب  اإلسالم  بالد 

تستعينون به عىل جهادكم، برشط أال يبقى يف بيت املال يشء، وتبيعوا مالكم 

مركوبه  عىل  اجلند  كل  ويقترص  النفيسة،  واآلالت  بة)1(  املذهَّ احلوائص  من 

يف  بقايا  مع  العامة  من  األموال  أخذ  وأما  والعامة،  هم  ولتساووا  وسالحه 

ذلك«  عىل  املجلس  وانفض  فال.  الفاخرة  واآلالت  األموال  من  اجلند  أيدي 

انتهى من »النجوم الزاهرة«)2(.

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

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

دون أهل العلم املشهود هلم؟ ثم إن املظفر قطز كان حاكاًم رشعًيا له الشوكة 

والسلطة واملنعة، فلو َفَرض ذلك فبام له من والية وسلطان عىل الناس وليس 

أيضًا،  الرجل  حزام  عىل  وتطلق  الدابَّة،  رسج  حزام  وهي  حياصة،  مجع  بة(:  املذهَّ )1( )احلوائص 
بة(: املطلية بالذهب. و)امُلَذهَّ

)2( النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة )7/ 73(.
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بالسالح واخلطف والتهديد.

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

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

الربانيني. وسياق القصة يدل عىل انفضاض املجلس دون إجازة األمر.

أصحاب  ينصحوا  أن  املجاهدين  الصادقني  الثوار  عىل  جيب  سابعًا: 

هذه األفعال املستنكرة، وأن حيذروهم من عواقبها، فإن أرصوا عليها فيجب 

أ عىل هذه الفتوى أن يتقي اهلل، وأن يرجع  ردعهم بالقوة. كام ننصح من جترَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ثبت  فقد  باإلثم،  العزة  تأخذه  وأال  منها،  توبته  ويعلن  عنها 

اُبوَن()1(. طَّائنَِي التَّوَّ قوله: )َخرْيُ اخْلَ

 نسأل اهلل تعاىل أن ينرص املجاهدين يف سبيله، وأن يغنيهم من فضله، 

مجياًل،  رًدا  إليه  املسلمني، ويردَّهم  ضالَّ  ومراقبته، وهيدي  خشيته  ويرزقهم 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هلل 

رب العاملني)2(.

ماجه  وابن   ،)2499 رقم   ،659/4( والرتمذي   ،)13072 رقم   198/3( أمحد  )1( أخرجه 
)1420/2، رقم 4251(. 

)2( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

املحذوف  الكالم  أن عالقة  الدين احلنفي وحذفتم بعضه؟ وخاصة  ببعض كالم نجم  أتيتم  ملاذا 
بالبحث أقوى من الكالم املنقول؟ أم ألنه ال يوافق رأيكم؟

هذا نص كالم نجم الدين احلنفي كاماًل: »فإن مل يكن يف بيت املال ماٌل فال بأس بأن يتحكم اإلمام 
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عىل أرباب األموال بقدر ما يتقوى به الذين خيرجون إىل اجلهاد. وقد صحَّ أن أبا بكر الصديق ريض 
اهلل عنه، بعث بالبعوث بعد وفاة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من مال األغنياء. وهكذا فعل عمر بن اخلطاب 

ريض اهلل عنه، وكان يعطي الغازي فرس القاعد. انظر: حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك«.
جواب املكتب العلمي:

 تكملة الكالم ليس فيه مزيد داللة عىل املوضوع:
فلو قلنا إن معنى قوله »وقد صّح أن أبا بكر الصديق...« تابع ملا قبله: فال فائدة كبرية من ذكره؛ 
ألن أبا بكر وعمر -ريض اهلل عنهام- هم من احلكام الذين قال فيهم اإلمام نجم الدين »فال بأس 

بأن يتحكم اإلمام عىل أرباب األموال«.
وقد أرشنا يف الفتوى إىل ضوابط أخذ احلاكم من أموال الناس جرًبا، وأين ذلك من أخذ بعض 

املسلحني بقوة السالح واالختطاف؟
كانوا  م  أهنَّ تدل  وال  جديد،  لكالم  مستأنفة  الصديق...«  بكر  أبا  أن  صّح  »وقد  مجلة  تكون  وقد 
التي  األغنياء  أموال  من  البعوث  يرسلون  كانوا  أهنم  معناها:  بل  التربع،  عىل  األغنياء  يكرهون 
ري  يؤدوهنا زكاة أو تربًعا، وقد كانت تربعاهتم بطيب نفٍس دون إجباٍر أو إكراه، وكتب التاريخ والسِّ

وأقوال أهل العلم شاهدة عىل ذلك.
 واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتوى )24(:

حكم استهداف املنتسبني لألجهزة األمنية مبختلف 
قطاعاهتا)1(

السؤال: ما حكم مهامجة جنود النظام السوري وشبيحته إذا مل هيجموا 

عىل الناس أو يؤذوهم؟ أو كانوا يف مناطق بعيدة مل يرتكبوا أي خمالفة؟ وهل 

هناك فرق بينهم وبني بقية القطاعات األمنية كالرشطة واملخابرات وغريها؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

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

وإجرامه أشد من إجرام الصهاينة املغتصبني. ويعتمد هذا النظام يف إجرامه 

والقوات  اختصاصاته،  بجميع  النظامي  اجليش  أمنية:  مؤسسات  عدة  عىل 

األمنية بجميع أفرعها، واملخابرات، والشبيحة املرتزقة، وكل هؤالء يمثلون 

من  بينهم- سواء  تفاوت  اجلريمة -مع  يف  مشرتكون  واحًدا، وكلهم  جسًدا 

بطبابة  هلم  مدًدا  كان  أو  واالغتصاب،  واهلدم  والتعذيب  القتل  منهم   بارش 

أو بتزويد طعام أو معلومات، أو كان حارًسا يف معسكر، أو مقياًم عىل حاجز، 

أو مرابطًا يف مهجع.

ه دعٌم له وتكثرٌي لسواده، ومجهور الفقهاء   بل إنَّ جمرد وجودهم يف صفِّ

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 7 رمضان 1433هـ، املوافق 2012/7/26م.
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قال  للعمل،  املبارش  حكم  له  األصيل(  للفاعل  امُلعني  )أي  ْدَء  الرِّ أنَّ  عىل 

الرسخيس -رمحه اهلل- يف »املبسوط«: »هذا حكم متعّلق باملحاربة، فيستوي 

ْدُء واملبارش، كاستحقاق السهم يف الغنيمة«)1(. وقال ابن تيمية -رمحه  فيه الرِّ

بعًضا،  بعُضها  يمنُع  مُمتنعًة،  كانْت  مَلّا  »الطَّائفة  الفتاوى«:  »جمموع  يف  اهلل- 

صارْت َكالّشخِص الواحِد«)2(. 

وقال أيضًا: »والطَّائفة إَذا انترَص بعُضها ببعِض، حّتى صاُروا ممتنعنَي، 

فهم مشرتكوَن يِف الثَّواِب والعقاِب كاملجاهديَن«)3(.

وبناء عىل هذا: فإنَّ كل منتسب للجيش أو األمن أو املرتزقة من الشبيحة 

جيوز استهدافه وقتله، سواء كان مبارًشا للقتال، أو خلّيًا عنه حلراسة، أو لبعده 

عن ساحات القتال.

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

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

َظَلُموْا  الَِّذيَن  إىَِل  َتْرَكنُوْا  ﴿َوالَ  تعاىل:  ظلمها، قال  يف  عليها  تعتمد  التي  هبا، 

وَن﴾ ]هود: 113[.  ن ُدوِن اهللِ ِمْن َأْولَِياء ُثمَّ الَ ُتنَصُ ُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّ َفَتَمسَّ

النَّاِس،  اَر  رِشَ بون  ُيقرِّ ُأَمَراُء،  َعَلْيُكْم  )َلَيْأتنَِيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقال 

)1( املبسوط للرسخيس )198/9(.

)2( جمموع الفتاوى )83/14(.

)3( جمموع الفتاوى )311/28(.
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اَلَة َعْن َمَواِقيتَِها، َفَمْن َأْدَرَك َذلَِك ِمنُْكْم َفاَل َيُكوَننَّ َعِريًفا َواَل  ُروَن الصَّ َوُيَؤخِّ

طًِيا وال جابًيا وال خازًنا)1())2(. رُشْ

وقال خياٌط البن املبارك: »أنا أخيط ثياب السالطني، فهل ختاف عيل 

أن أكون من أعوان الظلمة؟ قال:ال، إنام أعوان الظلمة من يبيع منك اخليط 

واإلبرة، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم«!

ثالًثا: ينبغي التفريق بني مؤسسة يعتمد عليها النظام يف إجرامه كاملؤسسة 

العسكرية واألمنية، وبني مؤسسة للدولة ال يبارش من خالهلا النظام إجرامه 

من  ليس  التي  القطاعات  بعض  أو  مثاًل،  اخلدمات  كوزارات  الشعب  ضد 

املرور أو الدفاع  املجاهدين كعنارص رشطة  اختصاصها مالحقة الثائرين أو 

إذا  إال  قتال  أو  بقتل  استهدافهم  حيرم  فهؤالء  ونحوهم.  اجلوازات  أو  املدين 

شاركوا يف االعتداء عىل الناس، ومثلهم موظفو الدولة يف سائر الوزارات.

 كام أنَّه جيوز للمنتسبني هلذه األجهزة التي ليس فيها اعتداٌء عىل اآلمنني 

البقاء فيها برشط عدم اإلرضار بالناس أو إعانة الظاملني، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )َسَيُكوُن 

َقُهْم بَِكِذِبِْم َوَأَعاَنُْم َعَل ُظْلِمِهْم َفَلْيَس  َبْعِدي ُأَمَراُء، َفَمْن َدَخَل َعَلْيِهْم َفَصدَّ

ْوَض، َوَمْن َلْ َيْدُخْل َعَلْيِهْم َوَلْ ُيِعنُْهْم َعَل  ِمنِّي َوَلْسُت ِمنُْه، َوَلْيَس بَِواِرٍد َعَلَّ احْلَ

ف احلاكم منه عىل أحواهلم،  )1( )العريف(: القائم عىل أمور اجلامعة من الناس، ييل أمورهم، ويتعرَّ
يبعثه  الذي  اعي  السَّ و)اجلايب(:  البالد،  يف  األمن  حفظة  وهم  معروفون،  الرشطة  و)الرشطي(: 

احلاكم لتحصيل الزكاة ومجعها من الناس، و)اخلازن(: الذي خُيزن عنده املال.

)2( أخرجه ابن حبان )446/10، رقم 4586(، وأبو يعىل )362/2، رقم 1115(.
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ْوَض()1(. ْقُهْم بَِكِذِبِْم َفُهَو ِمنِّي، َوَأَنا ِمنُْه، َوُهَو َواِرٌد َعَلَّ احْلَ ُظْلِمِهْم َوَلْ ُيَصدِّ

يف  والنظر  املصلحة،  مراعاة  واملجاهدين  الثوار  عىل  الواجب  رابًعا: 

املآالت، وتقديم األهم فاألهم عند استهدافهم لعنارص النظام وقواته. فُيبدأ 

باألهداف  باالشتغال  ينصح  الناس، وال  عىل  رضاوة  واألكثر  األخطر  بدفع 

منها  بإزعاجهم، وليس  تقوم  وال  اآلمنني  هتاجم  ال  التي  الثانوية  أو  البعيدة 

رضر أو خطر مبارش، إال إذا كان يف مهامجتها مصلحة راجحة كتأمني بعض 

مما  ذلك  والذخرية، ونحو  السالح  مستودعات  عىل  االستيالء  أو  املنشقني، 

يراه القادة امليدانيون.

 فتكثري اجلبهات من غري حاجة ومن غري قدرة عىل التعامل معها عمٌل 

واملقاتل  احلكيم،  الرشع  عنه  وينهى  العسكرية،  اخلربة  أصحاب  عنه  ينأى 

احلكيم ال يرتك الفرض ويشتغل باملباح، وال ينشغل باملفضول عن الفاضل.

وخمابراته  بجيشه  املجرم  النظام  هذا  عىل  النرص  وتعاىل  سبحانه  نسأله   

وشبيحته، اللهم بك نصول، وبك نجول، وبك نقاتل، وال حول وال قوة إال 

بك، واحلمد هلل رب العاملني)2(.

)1( أخرجه النسائي )160/7، رقم 4208(، والرتمذي )525/4، رقم 2259(.

)2( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

غري  أحاديث  عىل  مسلم  صحيح  حيوي  وهل  احلديث  هذا  معنى  شو  ترشحوا  أن  ممكن  من  هل 
صحيحة أو موضوعة:

ويصلون  وحيبونكم  حتبوهنم  الذين  أئمتكم  )خيار  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  مالك  بن  عوف  عن 
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ويلعنونكم،  وتلعنوهنم   ، تبغضوهنم ويبغضونكم  الذين  أئمتكم  عليكم وتصلون عليهم ورشار 
قيل: يارسول اهلل أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة ، وإذا رأيتم من والتكم 

شيئًا تكرهونه فاكرهوا عمله وال تنزعوا يدًا من طاعة( رواه مسلم.
جواب املكتب العلمي:

اتفقت األمة عىل تلقي صحيحي البخاري ومسلم -رمحهام اهلل- بالقبول، فهام أصح كتابني بعد 
كتاب اهلل تعاىل. 

أما احلديث املذكور: فهو من األحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي رواها اإلمام مسلم 
وغريه من أئمة العلم.

ولعل السائل يريد اإلشارة إىل ما يف احلديث عن عدم قتال احلكام، بينام الفتوى تشري إىل جواز 
قتال هذا النظام، واجلواب:

ال بد الستنباط حكم رشعي من اجلمع بني بقية النصوص يف املسألة، والنظر يف رشح وفهم أهل 
العلم هلا.

ويف هذا احلديث: هنى الرسول صىل اهلل عليه عن اخلروج عىل احلاكم الظامل بالسالح تغليبًا جلانب 
استقرار املجتمع وأمنه، ما دام احلاكم مقياًم حلكم اهلل تعاىل كام ورد يف احلديث )ما أقاموا الصالة 

فيكم(.
أما النظام السوري فهو نظام كافر جمرم ينطبق عليه حديث: )َدَعاَنا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَباَيْعنَاُه، َفَكاَن 
َنا، َوَأَثَرٍة َعَلْينَا،  َنا َوُيرْسِ ْمِع َوالطَّاَعِة، يف َمنَْشطِنَا َوَمْكَرِهنَا، َوُعرْسِ فِياَم َأَخَذ َعَلْينَا َأْن َباَيَعنَا َعىَل السَّ

َوَأْن الَ ُننَاِزَع األَْمَر َأْهَلُه، َقاَل: إاِلَّ َأْن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ِعنَْدُكْم ِمَن اهللِ فِيِه ُبْرَهاٌن(.
ثم إن النظام هو من ابتدأ االعتداء عىل الناس بالقتل والتدمري واالعتداء عىل األعراض، وما جيري 

من قتاله إنام هو دفاع عن النفس وردع ألذاه.
واحلمد هلل رب العاملني.

السؤال الثان:
هل هذه الفتوى تتضمن املسلمني املوجودين يف اخلدمة بني صفوف اجليش األمريكي واألورويب 

أيًضا؟ أم فقط اجليش السوري؟
جواب املكتب العلمي:

الفتوى متعلقة باجليش السوري داخل احلدود السورية، وهذا واضح من السؤال ومن اجلواب.
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الفتوى )25(:
التردد على معسكرات الشبيحة لشراء املسروقات)1(

النظام،  وجنود  الشبيحة  معسكرات  عىل  يرتدد  من  حكم  السؤال:ما 

عىل  ليبيعها  املواطنني،  بيوت  من  املرسوقة  أو  املغتصبة  املواد  منهم  ليشرتي 

الناس، أو ليستخدمها يف أموره الشخصية؟

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

للعاملني، وبعد:

من  بل  م،  حمرَّ الغصب  أو  بالرسقة  الناس  أموال  عىل  االعتداء  أوالً: 

كبائر الذنوب؛ ألنه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعاىل: ﴿ َواَل َتْأُكُلوا 

َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل ﴾ ]البقرة: 188[، وملا جاء من الوعيد يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

نََّة،  َم َعَلْيِه اجْلَ )َمِن اْقَتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بَِيِمينِِه َفَقْد َأْوَجَب اهللُ َلُه النَّاَر َوَحرَّ

َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َوإِْن َكاَن َشْيًئا َيِسرًيا َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: َوإِْن َقِضيًبا ِمْن َأَراٍك()2(، 

واك. و)األراك(: عود السِّ

ُه اَل َيْدُخُل   فواجب املسلم احلرص عىل إطابة مطعمه ومرشبه، فـ )إِنَّ

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

)2( أخرجه مسلم )122/1، رقم 137(.
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ٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت)1(؛ النَّاُر َأْوىَل بِِه(، كام ثبت عن النبي عليه الصالة  نََّة حَلْ اجْلَ

والسالم، من احلديث الذي رواه أمحد)2(.

ثانيًا: ارتياد معسكرات الشبيحة املجرمني لرشاء ما رسقوه أو اغتصبوه 

من بيوت املواطنني أو أمالك الدولة العامة -مع العلم أو َغَلبة الظنِّ بكونه 

م، وذلك ملَِا يأيت: مرسوقًا أو مغتصبًا -عمل حمرَّ

التعاون  صور  من  صورة  املرسوقة  أو  املغتصبة  املواد  هذه  رشاء  أ-   

ارتكاب  عىل  وإقرارهم  هؤالء  تشجيع  من  فيها  ملَِا  والعدوان؛  اإلثم  عىل 

املنكرات، وإعانة هلؤالء املجرمني عىل حرب الشعب وإذالله، وتفويت هذه 

ْثِم  السلع واألموال عىل املالكني احلقيقيني، قال تعاىل: ﴿َواَل َتَعاَوُنوا َعَل اْلِ

َواْلُعْدَواِن﴾ ]املائدة: 2[.

اخلمر  وشارب  الربا  آكل  أعان  من  لعن  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ثبت  وقد   

رسقته  يف  االستمرار  عىل  السارق  يعني  للمرسوق  واملشرتي  معصيتهم،  يف 

وظلمه، كام يعني املشرتي للخمر صانعها وبائعها وشارهبا.

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

مأذوًنا له يف بيعها، وهؤالء املغتصبون أو السارقون من الشبيحة واجلنود ال 

حت هو املال احلرام. )1( )َنَبَت ِمْن ُسْحٍت(: السُّ

واحلاكم   ،)4514 رقم   ،372/10( حبان  وابن   ،)14481 رقم   ،321/3( أمحد  )2( أخرجه 
)468/4، رقم 8302(. 
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يملكون هذه املواد ملكية رشعية؛ لذلك ال جيوز رشاؤها منهم، فهي مازالت 

يف ملك أصحاهبا املرسوقة أو املغصوبة منهم.

اهلل  إىل  يتوب  أن  فيجب  املرسوقة  السلع  هذه  من  اشرتى  من  ثالثًا: 

تعاىل من ذلك توبة نصوحًا وال يعود إىل مثل ذلك، ومن التوبة أن يردَّ هذه 

املرسوقات واملغصوبات إىل أصحاهبا إن علمهم، فإن مل يعلمهم فليتصدق 

عنهم بثمنها عىل الفقراء واملحتاجني.

رابًعا: عىل املواطنني أن يتعاونوا مع الكتائب املجاهدة يف إيقاف هؤالء 

عن جرائمهم، والسعي إىل رّد هذه األموال املغتصبة أو املرسوقة إىل أصحاهبا 

سواًء كان بأخذها منهم بالقوة، أو رشائها منهم ودفعها إىل أصحاهبا، حتقيقًا 

لقوله تعاىل: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَل اْلِبِّ َوالتَّْقَوى﴾ ]املائدة: 2[.

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

التتار[ أو مع غريهم أموال ُيعرف أهنم غصبوها من معصوم: فتلك ال جيوز 

يف  لترصف  االستنقاذ  طريق  عىل  اشرُتيت  إذا  لكن  يتملكها،  ملن  اشرتاؤها 

مصالح  يف  رصفت  وإال  أمكن،  إن  أصحاهبا  إىل  فتعاد  الرشعية  مصارفها 

املسلمني: جاز هذا »)1(.

)1( جمموع الفتاوى )29/ 276(.
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واحلمد هلل رب العاملني)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

فكيف بمن يتذرع من العاملني يف املجال اخلريي يف قرى املهجر داخل سوريا برشاء رخيصة الثمن 
لتوزيعها عىل املهجرين من محص ممن يسكن مناطقهم؟! بدعوى أنه سُتباع وأهلها احلقيقيون أوىل 

باالنتفاع هبا، وأوفر ثمنًا عىل أهل اخلري القائمني عىل إيوائهم؟! 
جواب املكتب العلمي:

األصل يف هذه املرسوقات أال تشرتى، لكن أجاز أهل العلم رشاء هذه املرسوقات لردها إىل أهلها 
إن مل يكن هناك طريق آخر، وإال فاألصل نزعها من أولئك املجرمني.

فال جيوز التوسع يف ذلك إىل هذه األعامل املذكورة التي هي خارج احلاجة املبيحة للرشاء، بل قد 
تؤدي إىل تشجيع هؤالء عىل الرسقة، ورواج بضائعهم وارتفاع أسعارها.

لذا يبقى األصل فيها ما ذكر يف الفتوى، واهلل أعلم.
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الفتوى )26(:

يف  للمقيمني  رمضان  يف  والفطر  الصالة  َقْصر  حكم 
خميمات الالجئني السوريني)1(

السؤال: نحن -الالجئني السوريني- نقيم يف أحد خميامت تركيا، منّا من 

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

وتنقيض معاناتنا، فهل نرتخص برخص السفر كالقرص واجلمع للصلوات، 

واإلفطار يف هنار رمضان؟ علاًم أن األمر املستقر يف املخيم واملعمول به هو 

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

 وقد حصل كثري من اخلصومات وارتفاع األصوات يف املساجد بسبب 

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

والصيام قبل ذلك يف حياهتم، وجياهرون باإلفطار والتدخني يف هنار رمضان 

بحجة أن هناك من يفتيهم أهنم مسافرون.

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

 نسأله تعاىل أن ُيفّرج عن إخواننا الالجئني، وأن يصربهم، وأن يقمع 

عدوهم، وأن يعيدهم إىل ديارهم منصورين غانمني.

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

)1( صدرت بتاريخ: السبت 16 رمضان 1433هـ، املوافق 2012/10/4م.
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َفَلْيَس  األَْرِض  يِف  ْبُتْم  َضَ ﴿َوإَِذا  تعاىل:  قال  به،  ورمحة  عنه  ختفيًفا  رمضان؛ 

اَلِة﴾ ]النساء: 101[، ومعنى )رضبتم( أي  وا ِمَن الصَّ َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقُصُ

سافرتم.

اٍم  َأيَّ ِمْن  ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَل  َأْو  َمِريًضا  ِمنُْكْم  َكاَن  ﴿َفَمْن  سبحانه:  وقال   

يف  الفطر  فله  مسافرًا  أو  مريضًا  كان  من  واملعنى:   ،]184 ]البقرة:  ُأَخَر﴾ 

رمضان، وعليه صيام األيام التي أفطرها بعده.

ثانًيا: ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّ املسافر إذا نوى اإلقامة يف بلٍد ما فقد 

ثم  والصيام،  الصالة  إمتام  يلزمه  مقياًم،  وأصبح  السفر،  عن  نيته  انقطعت 

اختلفوا يف حتديد مدة اإلقامة:

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

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

أكثر من مخسة عرش يومًا أتم صالته، ومنهم من يرى أهنا تسعة عرش يومًا، 

ومنهم من يرى أن املسافر إذا مل ينو االستيطان أو اإلقامة املطلقة )وهي غري 

املقيدة بزمن أو عمل( فإن أحكام السفر ال تزال باقية عليه، سواء نوى إقامة 

أربعة أيام أو أقل أو أكثر.

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

هذا مقام بسطها.
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ثالًثا: من مقاصد الرشيعة اإلسالمية مجع الكلمة وتقليل اخلالف، ومن 

ثم كان مذهب الفقهاء -رمحهم اهلل تعاىل- مجع كلمة املسلمني وتوحيدها ما 

مل يكن يف ذلك إثم، ولو كان لبعضهم رأٌي فقهي خُيالف اآلخرين.

 فعندما أتمَّ عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه- الصالة الرباعية يف موسم 

احلج بمنى متأوالً، عارضه ابن مسعود -ريض اهلل عنه- وقال له: »صليت 

مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ركعتني، ومع أيب بكر ركعتني، ومع عمر ركعتني!« فلام أرص 

عثامن عىل رأيه: صىل معه ابن مسعود، فقيل له: كيف تصيل أربعًا وقد صليَت 

مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وعمر ركعتني؟ فقال: »اخلالف رش«، واحلديث 

عند أيب داود)1(.

أن خيالف اجلامعة وينفرد  يشأ  مل  اهلل عنه-  ابن مسعود -ريض  فهذا   

عنهم بيشء، ويتخلف عن الصالة معهم؛ بعدًا عن اخلالف.

فيه  يسوغ  مما  الناس  عامة  عليه  ملا  خمالًفا  رأًيا  يرى  كان  من  فكذلك   

بالدعوة  فيه  املخالفة  أو إظهار  به،  ُيرِصَّ عىل اجلهر  أن  له  ينبغي  اخلالف: ال 

إليه؛ ملا فيه من التفرقة للصف، وإيقاع العداوة بني الناس، وإشغاهلم عام هو 

أهم، فضاًل عن أن يشغب عليهم بذلك يف مساجدهم برفع الصوت وإثارة 

اجلدل؛ فإنَّ املساجد إنام أقيمت لذكر اهلل تعاىل، قال اإلمام النووي -رمحه 

)1( أخرجه أبو داود )602/1، رقم 1960(.
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اهلل- يف »املجموع«: »تكره اخلصومة يف املسجد ورفع الصوت فيه«)1(.

لوقتها  الصالة  إقامة  هو:  املخيامت  يف  املستقر  األمر  أن  بام  رابًعا: 

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

َأْعَمى  النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل  َقاَل: )َأَتى  ُهَرْيَرَة  َأيِب  وال يتخلفوا عن اجلامعة، فَعْن 

ُه َلْيَس ِل َقائٌِد َيُقوُدِن إىَِل امْلَْسِجِد. َفَسَأَل َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ

َص َلُه، َفَلمَّ َوىلَّ َدَعاُه َفَقاَل: َهْل َتْسَمُع النَِّداَء  َص َلُه َفُيَصلِّ يِف َبْيتِِه، َفَرخَّ َأْن ُيَرخِّ

َفَأِجْب()2(، ويف رواية عند اإلمام أيب داود: قال  َقاَل:  َنَعْم.  َفَقاَل:  اَلِة؟  بِالصَّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الَ َأِجُد َلَك ُرْخَصًة()3(.

له  حيق  ممن  أنه  يرى  كان  فإن  الناس  مع  اجلامعة  صالة  فاتته  فمن   

الرتخص بأحكام السفر فله أن يصليها قرصًا.

خامًسا: أما الصيام فإن األفضل يف حق املسافر واألبرأ لذّمته أن يصوم 

مع الناس يف رمضان إن كان ال يشق عليه، وقد جيب يف حق من مل يعتد الصوم 

قبل ذلك؛ خشية أال يقضيه أبدًا.

ويف  الصائمني  أمام  بالفطر  اجلهر  له  ينبغي  فال  فأفطر  ص  ترخَّ وإن   

للفرقة  وجتنبًا  ومشاعرهم،  لصيامهم  احرتامًا  وطرقاهتم؛  العامة  أماكنهم 

)1( املجموع رشح املهذب )2/ 175(.

)2( أخرجه مسلم )452/1، رقم 653(.

)3( أخرجه أبو داود )206/1، رقم 552(.
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واالختالف بني مجاعة املسلمني.

جيوز؛  فال  )النارجيلة(  والشيشة  الدخان  ألجل  فطره  كان  إن  أما   

عىل  الرضر  من  فيها  وما  اخلبائث،  من  لكوهنا  حمرم  األصل  يف  تناوهلا  ألن 

ُم َعَلْيِهُم  ُم الطَّيَِّباِت َوُيَرِّ صحة املدخن ومن معه، وقد قال تعاىل: ﴿َوُيِلُّ هَلُ

اَر()1(. َر َوالَ ِضَ َبائَِث﴾ ]األعراف: 157[، وقال رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: )الَ َضَ اخْلَ

 نسأل اهلل تعاىل أن هيدينا رشدنا، وأن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعه، 

ويرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه.  

 وصىل اهلل، وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني)2(.

)1( أخرجه أمحد )313/1، رقم 2867(، وابن ماجه )784/2، رقم 2341(.

)2( تعقيب من أحد طلبة العلم:
جزاكم اهلل خرًيا عىل هذا الفتوى املتوازنة التي تراعي مقاصد الرشيعة، ولو سمحتم يل بام عندي 

من بضاعة أن أؤكد عىل بعض املعاين التي وردت يف فتواكم:
أقام  من  أن  عىل  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  األربعة  اإلسالمية  املذاهب  كلمة  اتفقت 
بمكان حلاجة ينتظر انقضاءها، وقد علم أهنا ال تنقيض إال يف أكثر من أسابيع - كام هو احلال يف 
املخيامت حيث إنَّ استقرار األحوال يف سوريا حيتاج ألسابيع يف أحسن األحوال - أقول اتفقوا 
إمتام  من  املخيم  يف  جيري  فام  هذا  وعىل  هذه،  واحلالة  السفر  برخص  الرتخص  جواز  عدم  عىل 

الصالة يف املساجد وعدم الفطر يف رمضان أمر حسن جيد يشكر القائمون عليه.
وقد ظهر من السؤال أن هناك من يفتي بقرص الصالة والفطر يف رمضان بحجة بقاء وصف السفر 
تقليًدا لبعض الفقهاء، وهذا أمر غري مسلم  فالبقاء يف املخيامت هذه املدة الطويلة، وكوهنا باقية 
ألسابيع عىل أحسن األحوال قرينة واضحة عىل انقطاع وصف السفر وأحكامه، وعىل هذا فتنزيل 
كالم الفقهاء القائلني بالرتخص عىل هذه احلالة أمر مشكوك فيه، وإذا كان كذلك فال يعمل باألمر 
املشكوك فيه وُيرتك الواضح البنّي  بل ينبغي عىل املسلم أن يتوقى الشبهات وأن حيتاط لدينه عماًل 
وتوقي  وعرضه«.  لدينه  استربأ  فقد  الشبهات  اتقى  »فمن  والسالم:  الصالة  عليه  النبي  بقول 

الشبهات واحلالة هذه يكون برتك العمل بأحكام السفر.
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الفتوى )27(:
صالة اجلمعة واجلماعة يف ظل القصف واحلصار)1(

السؤال: كيف نؤدي صالة اجلمعة يف ظل احلصار والقصف املتواصل 

أو نجمع  الصالة،  أن نقرص  لنا  السورية؟ وهل  املدن  تعيشه كثري من  الذي 

بني الصالتني؟ وكيف يصيل املجاهدون يف حال االشتباك مع جيش النظام؟ 

وهل هلم تأخري الصالة عن وقتها ؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

يف  واجلامعة  اجلمعة  أداء  مرشوعية  إىل  الفقهاء  مجهور  ذهب  أوالً: 

املسجد، وهي من شعائر اإلسالم الظاهرة التي ينبغي احلرص عليها، وعدم 

التفريط فيها إال لعذر:

واملتخصصون بالفقه يعلمون غموض وصعوبة أحكام القرص، وعىل هذا فينبغي من اجلميع عدم 
االستعجال وطرَح األقوال ُجزاًفا، وحتميل كالم العلامء ما ال حيتمل، السيام ونحن أمام نازلة مل 

يتكلم فيها العلامء رصاحة.
ر أن هناك يف املخيامت طالب علم متمكن اكتملت عنده أهلية الفتوى، ورأى بقاء أحكام  وإذا ُقدِّ
السفر يف حقه فعليه أن يستحرض امرًا آخر أوجب عليه وهو ترك النزاع واخلصومة فتحريمها من 
قطعيات الرشيعة، وله أن يعمل برخصة القرص يف خاصة نفسه يف حال فاتته الصالة مع اجلامعة 
وإال فإن األصل أن يصيل مع اجلامعة يف املسجد متاًما غري قرص، وال جُياهر بذلك عند عامة الناس 

فُيفسد أكثر ممّا يصلح، وحيتج بفعله من ال يقيم لرشع اهلل وزًنا، وهذا ليس من احلكمة يف يشء.
واحلمد هلل رب العاملني

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 21 رمضان 1433هـ، املوافق 2012/8/9 م.
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َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ ﴿َوَأِقيُموا  تعاىل:  قوله  ورد  اجلامعة  صالة  ففي   

اكِِعنَي﴾ ]البقرة: 43[، ومعنى: »مع الراكعني« أي مجاعة مع  َواْرَكُعوا َمَع الرَّ

املصلني. 

)هل  اجلامعة:  صالة  ترك  يف  يستأذنه  جاء  الذي  لألعمى  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله 

الِة؟ قال: نعم. قال: َفَأِجْب()1(. ويف رواية عند أيب داود:  تسمُع النداء بالصَّ

)ال َأجُد لَك ُرخصًة()2(.

اَلِة ِمْن  ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ َ  ويف صالة اجلمعة قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

ُمَعِة َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اهللِ َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾  َيْوِم اجْلُ

ُمَعاِت َأْو َلَيْختَِمنَّ اهللُ  ]اجلمعة: 9[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َلَينَْتِهنَيَّ َأْقَواٌم َعْن َوْدِعِهُم اجْلُ

القلب:  واخلتم عىل  الطبع  ومعنى  اْلَغافِلنَِي()3(.  ِمَن  َلَيُكوُننَّ  ُثمَّ  ُقُلوِبِْم  َعَل 

حجب التوفيق واهلداية عنه.

له عذٌر كاخلوف  ن كان  املسجد عمَّ ثانًيا: تسقط اجلمعة واجلامعة يف 

عىل النفس أو املال أو العرض، وجيوز هلم أداؤها يف املكان الذي يقيمون فيه 

من بيت أو ملجأ، ونحو ذلك.

 كام تسقط اجلمعة واجلامعة يف املسجد عن أهل املدن التي تتعرض 

)1( سبق ص )137(.

)2( سبق ص )137(.

)3( أخرجه مسلم )591/2، رقم 865(.
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ليؤذوهم  ة  باملارَّ املرتبصون  واجلنود  القناصة  فيها  ينترش  أو   للقصف، 

أو يعتقلوهم، أو يرسي فيها حظر التجول، ويكون يف خروجهم للصالة مظنة 

رضر حمض، بل قد يكون يف ذلك تعريض النفس للهالك، فيصيل الناس يف 

أماكنهم فرادًا أو مجاعات بحسب حاهلم.

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

أداء صالة اجلمعة.

احلصار،  أو  القصف  من  الرغم  عىل  للصالة  اخلروج  أمكنهم  فإن    

املساجد  يف  فإقامتها  وغريها:  كاملظاهرات  أخرى  ألمور  خيرجون  كانوا  أو 

وتآزرهم،  الناس  كتجمع  أخرى:  مصالح  منها  حتققت  إذا  وخاصة  أوىل، 

وتناقل أخبار املجاهدين، وغري ذلك من مصالح دعم الثورة.

املجاهدين  عىل  شق  فإن  وقتها،  يف  صالة  كل  ُتصىل  أن  األصل  ثالًثا: 

ومساعدة  اإلغاثة  عمليات  يف  يعمل  ومن  واملرىض،  واملمرضني  واألطباء 

بالقتال  النشغاهلم  املحدد؛  وقتها  يف  صالة  كل  أداء  ونحوهم،  املصابني 

الظهر  بني  اجلمع  هلم  ص  فرُيخَّ األحياء،  يف  املرابطة  أو  اجلرحى،  مداواة  أو 

والعرص، وبني املغرب والعشاء، مجع تقديم أو تأخري، حسب األيرس هلم.

 ويدل عىل جواز اجلمع بني الصالتني بسبب احلرج واملشقة: ما رواه 

مسلم يف صحيحه عن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس -ريض اهلل عنهم- َقاَل: 
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، َوامْلَْغِرِب َواْلِعَشاِء، بِامْلَِدينَِة، يِف َغرْيِ  َع َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ الظُّْهِر َواْلَعْصِ )َجَ

َتُه(.  ِرَج ُأمَّ َخْوٍف، َواَل َمَطٍر(، ُقْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: مِلَ َفَعَل َذلَِك؟ َقاَل: )َكْي اَل حُيْ

َتُه()1(. ِرَج ُأمَّ ويف لفظ: )َأَراَد َأْن اَل حُيْ

العلم يف  النووي -رمحه اهلل- يف »رشح مسلم« أقوال أهل   وقد نقل 

 رشح احلديث، ثم قال: »ومنهم من قال هو حمموٌل عىل اجلمع بعذر املرض 

والقايض  حنبل  بن  أمحد  قول  وهذا  األعذار،  من  معناه  يف  هو  مما  نحوه  أو 

حسني من أصحابنا، واختاره اخلطايب واملتويل والروياين من أصحابنا، وهو 

املختار يف تأويله لظاهر احلديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أيب هريرة، وألن 

ة فيه أشدُّ من املطر«)2(. املشقَّ

 ومتى أمكن أداء الصالة يف وقتها دون حرج ومشقة، فال جيوز مجعها 

فقد  الذنوب،  كبائر  من  فإنه  األمر،  هذا  يف  التساهل  ينبغي  وال  غريها،  مع 

روى ابن أيب شيبة عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- أنه قال: »اجَلَمُع َبنْيَ 

اَلَتنْيِ ِمْن َغرْيِ ُعْذٍر ِمْن اْلَكَبائِِر«)3(. الصَّ

رابًعا: إذا التحم املجاهدون مع أعدائهم وتداخلت الصفوف، واشتد 

راكبًا،  كان  سواء  يستطيع،  الذي  النحو  عىل  إنسان  كل  فيصيل   اخلوف، 

)1( أخرجه مسلم )490/1، رقم 706(.

)2( رشح النووي )5/ 218(.

)3( أخرجه ابن أيب شيبة )2/ 212، رقم 8253(.
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أو ماشيًا، أو واقفًا، مستقباًل القبلة، أو مائاًل عنها.

 ويركع ويسجد بقدر استطاعته، فإن مل يمكنه فباإليامء، أي: حتريك 

رأسه مشريًا إىل الركوع والسجود، وجيعل إيامء السجود أخفض من إيامءة 

الركوع.

 وُيعفى عام يكون يف أثناء الصالة مما حيتاجه املجاهد أثناء القتال من 

 احلركات الكثرية أو اجلري وامليش ونحو ذلك. ويدل عىل ذلك قوله تعاىل: 

عىل  ِرَجاالً:  ومعنى:  ]البقرة:239[،  ُرْكَباًنا﴾  َأْو  َفِرَجااًل  ِخْفُتْم  ﴿َفإِْن 

أرجلكم، وُرْكَبانًا: عىل اخليل واإلبل وسائر املركوبات.

ْوا   َقاَل اْبُن ُعَمَر َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم: »َفإِْن َكاَن َخْوٌف ُهَو َأَشدَّ ِمْن َذلَِك َصلَّ

ِرَجااًل ِقَياًما َعىَل َأْقَداِمِهْم، َأْو ُرْكَباًنا، ُمْسَتْقبيِِل اْلِقْبَلِة َأْو َغرْيَ ُمْسَتْقبِِليَها«)1(.

خامًسا: ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها، ولو اشتدَّ اخلوف، بل يصيل 

عىل حسب حاله إىل القبلة وإىل غريها عند مجهور العلامء.

 لكن إذا مل يستطع أداء الصالة ولو باإليامء، كأن يأتيه الرصاص من 

احلال  هذه  ففي  يقول،  ما  يدري  وال  قلبه  يستقر  أن  يمكن  وال  جانب،  كل 

رخص بعض العلامء تأخري الصالة عن وقتها إذا مل يتيرس مجعها مع ما بعدها.

ُت ِعنَْد ُمنَاَهَضِة ِحْصِن ُتْسرَتَ   َقاَل َأَنُس ْبُن َمالٍِك َريِضَ اهلل َعنُْه: »َحرَضْ

)1( أخرجه البخاري )1649/4، رقم 4261(، ومسلم )574/1، رقم 839(.
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اَلِة، َفَلْم ُنَصلِّ  ِعنَْد إَِضاَءِة اْلَفْجِر، َواْشَتدَّ اْشتَِعاُل اْلِقَتاِل، َفَلْم َيْقِدُروا َعىَل الصَّ

ْينَاَها َوَنْحُن َمَع َأيِب ُموَسى َفُفتَِح َلنَا، َوَقاَل َأَنُس ْبُن  إاِلَّ َبْعَد اْرتَِفاِع النََّهاِر، َفَصلَّ

ْنَيا َوَما فِيَها«. اَلِة الدُّ يِن بِتِْلَك الصَّ َمالٍِك: َوَما َيرُسُّ

َيقِدروا عىل الصالِة:  الفتُح ومل  يََّأ  هَتَ اأْلَْوَزاِعيُّ رمحه اهلل: »إن كاَن  َقاَل 

روا الصالَة حتى  َصلُّوا إيامًء كلُّ امرٍئ لنفسه، فإن مل َيْقِدروا عىل اإليامِء أخَّ

ينكشَف القتال أو يأمنوا َفُيصّلوا«)1(.

إال  ذلك  يرشع  فال  ركعتني،  إىل  الرباعية  الصالة  قرص  أما  سادًسا: 

للمسافر، فمن كان مسافرًا، فُيرشع له قرُص الصالة الرباعية، وأما غري املسافر 

فال ُيرشع له قرُص الصالة بأيٍّ حال من األحوال.

 نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل من املسلمني طاعاهتم وعباداهتم، وأن يكتب 

هلم النرص يف هذا الشهر الفضيل، واحلمد هلل رب العاملني. 

)1( صحيح البخاري )320/1(.
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الفتوى )28(:

أحكام زكاة الفطر، وما األنواع اليت ُتْخَرج منها؟ وهل 
جتب على الفقراء والالجئني؟)1(

الفطر،  زكاة  ألداء  اآلن  يستعدون  الناس  عليكم،  السالم  السؤال: 

فهال بيَّنتم لنا عمن جتب، ومتى جتب، وهل جيب أن نخرج زكاة الفطر من 

األنواع الواردة يف احلديث فقط أم جيوز إخراجها من أنواع أخرى؟ وما حكم 

إخراجها نقًدا؟ آمل توضيح جوانب هذه املسألة ألمهيتها وكثرة السؤال عنها.

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

كان  صغرًيا  املسلمني،  من  فرد  كل  عىل  فريضة  الفطر  زكاة   أوالً: 

أو كبرًيا، ذكًرا أو أنثى، سواء صام أم مل يصم لعذٍر من األعذار. خيرجها املسلم 

عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والولد، صاًعا عن كل شخص، إذا 

كان يملك زيادة عىل قوته وقوت عياله ليلة العيد.

َزَكاَة  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َقاَل: )َفَرَض  َعنُْهاَم-  اهللُ  ُعَمَر -َريِضَ  اْبِن  فَعْن   

َواأْلُْنَثى،  َكِر  َوالذَّ  ، رِّ َواحْلُ اْلَعْبِد  َعَل  ِمْن َشِعرٍي،  َأْو َصاًعا  َتٍْر  ِمْن  اْلِفْطِر َصاًعا 

اع: مقدار للكيل. ِغرِي َواْلَكبرِِي ِمْن امْلُْسلِِمنَي()2(. والصَّ َوالصَّ

)1( صدرت بتاريخ: السبت 23 رمضان 1433هـ، املوافق 2012/8/11م.

)2( أخرجه البخاري )547/2، رقم 1432(، ومسلم )677/2، رقم 984(.
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الفقراء واملساكني عن سؤال الطعام  الفطر إلغناء   وقد ُفرضت زكاة 

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َقاَل: )َفَرَض  َعنُْهاَم-  اهللُ  َعبَّاٍس -َريِضَ  اْبِن  َعِن  العيد،  يوم 

َفِث))) َوُطْعَمًة لِْلَمَساكنِِي()2(. ْغِو َوالرَّ ائِِم ِمَن اللَّ َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة لِلصَّ

ثانًيا: ال ُيشرتط يف إخراجها االقتصار عىل: )التمر، والزبيب، والشعري، 

بل  البخاري)3(،  رواه  الذي  اخلدري  سعيد  أيب  حديث  يف  الواردة  واألَقط( 

اهلل- يف  القيم -رمحه  ابن  قال  الطعام،  الناس من  يقتاته  مما  إخراجها  يمكن 

»إعالم املوقعني«: »وهذه كانت غالَب أقواهتم باملدينة، فأما أهُل بلٍد أو حَملٍة 

أو األرز  الذرة  فإنام عليهم صاع من قوهتم، كمن قوهتم   قوهتم غري ذلك: 

أو التني أو غري ذلك من احلبوب. 

أخرجوا  والسمك:  واللحم  كاللَّبن  احلبوب  غري  من  ُقوهُتم  كان  فإن 

فطرهتم من قوهتم كائنًا ما كان، هذا قول مجهور العلامء، وهو الصواب الذي 

ِة املساكني يوم العيد ومواساهتم من جنس  ال يقال بغريه؛ إذ املقصود َسدُّ ُخلَّ

الزور  قول  فيه:  ويدخل  الفاحش،  القول  َفِث(:  و)الرَّ يفيد،  ال  بام  القول  من  اإلكثار  ْغِو(:  )1( )اللَّ
والكذب.

واحلاكم   ،)1827 رقم   ،585/1( ماجه  وابن   ،)1609 رقم   ،111/2( داود  أبو  )2( أخرجه 
)568/1، رقم 1488(.

طعام،  من  صاعًا  الفطر  زكاة  ُنْخِرج  )ُكنَّا  قال:  عنه:  اهلل  ريض  اخلدري  سعيد  أيب  عن   )3( احلديث 
أو صاعًا من شعري، َأو صاعًا من متر، َأو صاعًا من َأِقٍط، َأو صاعًا من زبيب(، أخرجه البخاري 

)548/2، رقم 1435(، ومسلم )678/2، رقم 985(.
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ما يقتاته أهل بلدهم«)1(.

نقًدا  الفطر  زكاة  إخراج  جيوز  ال  أنَّه  إىل  الفقهاء  مجهور  ذهب  ثالًثا: 

ملستحقيها؛ ألن األصل يف العبادات التوقيف، وقد ورد الرشع بالنص عىل 

الطعام، وهو ما عمل به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته من بعده، كام أنَّ احلكمة من 

زكاة الفطر -كام سبق- إطعام الفقراء واملساكني ليلة العيد ويومه، ال توفري 

حاجاهتم من امللبوسات، واملساكن، وغريها، فتلك تلبيها الزكاة والصدقات 

األخرى.

 لكن جيوز دفعها نقًدا ملن يقوم برشاء الطعام، ثم يوزعه عىل مستحقيها، 

مت باألرز مثاًل  م الزكاة بغالب قوت أهل البلد، فإن ُقوُّ ويف هذه احلالة ُتقوَّ

فيكون مقدار الصاع الواحد )2.50( كيلو غراًما، فينظر كم ثمنها ثم تشرتى 

به أطعمة أخرى.

 وجيوز دفع عدة زكوات ملستحق واحد، أو عائلة واحدة، ويكون ذلك 

بالنظر يف مقدار احلاجة، وعدد املستحقني يف البلد.

رابًعا: جيب عىل الفقري واملسكني والالجئ إخراج زكاة الفطر إذا َمَلَك 

زيادة عن قوته وقوت عياله ليلة العيد، ولو استفاد هذه الزيادة من زكوات 

لديه  كان  فإن  الزكاة.  ألداء  مستطيع  ألنَّه  الصدقات؛  من  غريها  أو  الفطر، 

)1( إعالم املوقعني عن رب العاملني )3/ 18(.



فتاوى املكتب العلمي148

زيادة قليلة عن قوته أو قوت من يعوله: فإنَّه خيرج ما يستطيع إخراجه، ويبدأ 

بنفسه، ويسقط عنه الباقي.

 فإن مل يكن يملك تلك الزيادة: فال زكاة عليه، ومجيع ذلك لقوله تعاىل: 

ُقوا اهللَ َما اْسَتَطْعُتْم﴾ ]التغابن: 16[. ﴿َفاتَّ

 فإن كان يف مكان يملك فيه املال وال يملك الطعام، جاَز له إخراجها 

نقًدا كام ذهب إىل ذلك بعض أهل العلم يف حال الرضورة.

خامًسا: وقت وجوب زكاة الفطر:

 ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّ وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس 

آخر يوم من رمضان، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من شهر رمضان فقد 

وجبت عليه الزكاة.

 وبناًء عليه فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان فال 

ا جتب عليه، ومن ولد بعد مغرب  زكاة عليه، ومن مات بعد الغروب: فإهنَّ

ذلك اليوم: فال زكاة عليه.

سادًسا: وقت إخراج زكاة الفطر:

 األصل أن خُترج زكاة الفطر قبل اخلروج إىل صالة العيد، حلديث اْبِن 

اَلِة َفهي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن  اَها َقْبَل الصَّ َعبَّاٍس َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم، وفيه: )َمْن َأدَّ

َدَقاِت(، وال يؤخرها ملا بعد الصالة إال  اَلِة َفهي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ اَها َبْعَد الصَّ َأدَّ
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ر وجود  من عذر، كعدم قدرة عىل إيصاهلا ملستحقيها مع بذل اجلهد، أو تعذُّ

مستحقني. وال تربأ ذمة الشخص إال بأدائها ولو كان تأخريها من غري عذر.

 كام جيوز مجعها قبل وقت لرتتيب إخراجها، لكن ال ُتعطى ملستحقيها 

إال يوم العيد أو قبله بيوم أو يومني، كام ثبت عن الصحابة -ريض اهلل عنهم- 

.)1() م: )َكاُنوا ُيْعُطوَن َقْبَل اْلِفْطِر بَِيْوٍم َأْو َيْوَمنْيِ أهنَّ

يقيم  الذي  املكان  يف  الفطر  زكاة  الشخص  خيرج  أن  األصل  سابًعا: 

فيه، وجيوز نقلها إىل بلد آخر إذا كان فيه من هم أشدُّ حاجة هلا، أو كان من 

األقارب املحتاجني، كام هو احلال يف إرساهلا إىل سورية ممن هم خارجها.

 نسأل اهلل تعاىل أن جيزي املنفقني خرًيا، وأن خيلفهم خرًيا يف أمواهلم، 

وأن يغني أهلنا يف سوريا، ويرفع احلاجة عنهم، واحلمد هلل رب العاملني)2(.

)1( عن ابن عمر ريض اهلل عنه، أخرجه البخاري )549/2، رقم 1440(.

)2( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

لكنا كنا نعطي زكاة الفطر من أموالنا فهل هذا ال جيوز؟
جواب املكتب العلمي: 

مجهور الفقهاء يرون عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو الذي بنينا عليه يف فتوانا، بينام يرى 
اإلمام أبو حنيفة -رمحه اهلل- جواز ذلك.

فمن كان خيرجها نقًدا تقليًدا إلمام معترب أو اتباًعا لفتوى عامل يثق بعلمه ودينه فال تثريب عليه.
لكن ينبغي للمسلم بعد أن اطلع عىل هذه األدلة الرصحية الصحيحة أال خيرجها إال طعاًما، وهو 

كذلك أسلم وأبرأ لذمته، وخيرج به من اخلالف، فإن من أجازها نقدًا مل يمنع منها طعاًما.
واهلل أعلم.
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الفتوى )29(:

البطش  ظل  يف  العيد  وصالة  العيد  دخول  حكم 
والعدوان)1(

السؤال: السادة األفاضل: كيف سيكون إثبات عيد الفطر هلذه السنة 

يف سوريا؟ علاًم أننا مل نصم مع النظام، وال ندري هل نستطيع صالة العيد 

إذا خالفنا النظام يف يوم الفطر أم ال؟

 وهناك من كان مسايًرا للنظام يف إثبات الصوم يريد الفطر مع الثوار؛ 

أنه  يعني  مما  السبت،  يوم  يكون  قد  والعيد  النظام،  رشعية  بعدم  القتناعه 

سيصوم )28( يوًما، فكيف يترصف؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة عىل رسول اهلل، وبعد:

السؤال الثان:
لدى الفقهاء جواز إخراج الزكاة من أول يوم من رمضان وهو ثابت يف فقه الشافعية.

جواب املكتب العلمي: 
نعم قال السادة فقهاء الشافعية رمحهم اهلل بجواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان، وليس 

ا خُترج يوم العيد أو قبله بمدة يسرية: عىل هذا القول دليل رشعي. وما ثبت يف األدلة أهنَّ
1- ألنَّ املقصود منها إغناء الفقري يوم العيد، ال قبله.

2- والنبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر بإخراجها يوم العيد.
3- وهذا ما كان عليه الصحابة الكرام، وقد ورد عنهم اإلذن بإخراجها قبل العيد بيوٍم أو يومني 

تيسرًيا عىل الناس.
ومل يرد اإلذن بدفعها قبل ذلك، فينبغي األخذ بام ورد به الدليل الرشعي.

واهلل أعلم.

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 28 رمضان 1433هـ، املوافق 2012/8/16م.
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أوالً: النظام السوري فاقد لرشعيته، وال يعتمد عليه يف إثبات دخول 

شهر رمضان أو خروجه.

 والواجب عىل الثوار يف الداخل تشكيل هيئة رشعية ترتاءى اهلالل، 

وتكون املعتمد يف إثبات العيد.

ر ذلك، فالواجب متابعة الدول املجاورة لسوريا، والتي تعتمد   فإن تعذَّ

الرؤيا الرشعية يف إثبات دخول الشهر وخروجه.

ثانيًا: إن توافق إعالن العيد يف دول املنطقة مع إعالن املؤسسة الدينية 

اليوم  يف  العيد  وصالة  الفطر  ويكون  ذلك،  يف  إشكالية  فال  للنظام:  التابعة 

نفسه.

 أما إن اختلف إثبات العيد، بأن ثبت بالرؤية أو بموافقة دول اجلوار 

يوم  ثبت  أو  االثنني،  أو  األحد  يوم  النظام  أثبته  بينام  السبت،  يوم  العيد  أن 

األحد بينام أثبته النظام يوم االثنني فيفطر الناس يف اليوم الذي ثبت فيه العيد 

بالرؤية أو املوافقة، ثم:

النظام كام هو احلال   أ- إن استطاعوا أداء صالة العيد منفردين عن 

ض ألذى النظام وإجرامه:  يف املناطق التي ال سلطة للنظام فيها، أو دون تعرُّ

فعليهم أن ُيقيموها يف وقتها.

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

التايل.

اْلِعيِد إىَل  ُر َصاَلُة   قال الزيلعي -رمحه اهلل- يف »تبيني احلقائق«: »ُتَؤخَّ

اْلَغِد إَذا َمنََعُهْم ِمْن إَقاَمتَِها ُعْذٌر«)1(.

 وقال املال عيل القاري -رمحه اهلل- يف »مرقاة املفاتيح«: »إن َحَدَث ُعذٌر 

َمنََع الصالَة يوَم الفطر قبل الزوال، صاّلها من الَغِد قبل الزوال«)2(.

ثالثًا: من بدأ صيام رمضان مع املؤسسة الدينية التابعة للنظام، ثم اقتنع 

بموافقة الثوار يف عيدهم: 

العيد يوم األحد، فليس عليه يشء، ألنه يكون قد صام   أ- فإن كان 

)29( يوًما.

 ب- وأما إن كان العيد يوم السبت، فيفطر معهم، ويلزمه قضاء يوم 

ألنه صام )28 ( يومًا، والشهر القمري ال يكون إال )29( أو )30( يوًما.

 نسأل اهلل أن يتقبل من أهلنا صالهتم وصيامهم وجهادهم، وأن يقر 

أعيننا بنرص قريب وفرج عاجل.

)1( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )226/1(.

)2( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح )1074/3(.
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 واحلمد هلل رب العاملني)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

الدينية  املؤسسة  مع  الصيام  بدأ  أليس من  التوضيح-  ملزيد من  استفسار  اهلل خرًيا -فقط  جزاكم 
للنظام ثم اقتنع بموافقة الثوار عليه أن يقيض اليوم األول - وعليه فإن كان العيد يوم األحد فعليه 

صيام يوم أيًضا؟
جواب املكتب العلمي:

هذا الشخص عندما تأخر يف الصيام مل يتأخر بسبب كسل أو تقصري، بل بسبب اتباعه ألمر كان 
يرى صوابه، فال صيام عليه، إال إن نقص صيامه عن )29( يوًما،فيقضيه بعد العيد كام سبق بيانه.

واهلل أعلم
السؤال الثان:

يوًما فعليه قضاء يوم، وال  الدول )30(  لبقية  الصيام الصحيح  الصواب: من صام )29( وكان 
كفارة عليه.

جواب املكتب العلمي:
ما أرشتم إليه فيمن صام مع النظام ثم رأى الفطر مع الثوار: فهو حمل اجتهاد، وقد رأينا عدم القول 
بتكليفه قضاء صوم يوم آخر؛ ألن عمله األول ناتج عن التزام بحكم كان يراه رشعًيا، ومن ثم فهو 

مل يرتكب إثاًم، أو يرتك طاعة، بل هو اجتهاد له وجه من النظر.
 واهلل أعلم.
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الفتوى )30(:

وأين  سوريا  أحداث  يف  زوجها  عنها  املتوّفى  ة  ِعدَّ
هتا)1( تقضي ِعدَّ

ة امرأٍة ُتويف زوجها -جعله اهلل من الشهداء-  السؤال: كيف تكون عدَّ

إذا  تفعل  أو ال جيوز؟ وماذا  تعمله  أن  هلا  الذي جيوز  بأحداث سوريا؟ فام 

كانت ال تستطيع البقاء يف مكان واحد، فهي تتنقل من ملجأ إىل آخر، وهي 

كذلك ال تغطِّي وجهها؟

اجلواب: احلمد هلل والصالة عىل رسول اهلل وبعد:

وأن  عليني،  يف  ويتقبلهم  ويرمحهم  للشهداء  يغفر  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 

ضهم من خريي الدنيا واآلخرة. يصربِّ أهاليهم، ويعوِّ

أوالً: من تويف عنها زوجها فتلزمها العّدة باتفاق الفقهاء، وعدهتا إن مل 

تكن حاماًل أربعة أشهر قمرية وعرشة أيام، سواء كانت حتيض أو ال حتيض 

ْوَن  لكرب سن، وسواء دخل هبا زوجها أم مل يدخل، قال تعاىل:﴿َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّ

ا﴾ ]البقرة:234[.  بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشً ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَ

وإن كانت حاماًل: فعّدهتا حتى تضع محلها، طالت املّدة أو قرصت، قال تعاىل: 

﴾ ]الطالق:4[. َلُهنَّ اِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْ ﴿َوُأواَلُت اأْلَْحَ

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 5 شّوال 1433هـ، املوافق 2012/8/23م.
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ة(: ثانًيا: مما جيب عىل املرأة املحّدة )املعتدَّ

وسائل  من  يامثله  وما  والكحل  املزّينة،  والثياب  الطيب،  جتنّب   -1

قالت:  عنها-  اهلل  -ريض  سلمة  أم  املؤمنني  أم  حلديث  واحليل؛  التجميل، 

الثَِّياِب،  ِمْن  امْلَُعْصَفَر  َتْلَبُس  ال  َزْوُجَها:  َعنَْها  )امْلَُتَوفَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 

بامُلَعْصَفر  واملقصود  َتْكَتِحُل()1(،  َوال  َتِضُب،  خَتْ َوال   ، ِلّ احْلُ َوال  َقَة،  امْلَُمشَّ َوال 

د اللون األصفر أو األمحر. ق: الزينة التي ُتضاف للمالبس، ال جُمرَّ وامُلمشَّ

وما عدا ذلك فمثلها مثل غريها من النساء، فيجوز هلا أن تلبس املالبس 

لون  الثياب  يف  ُيشرتط  وال  شعرها،  وترسح  وتغتسل  تتنظَّف  وأن  املعتادة، 

معني أو هيئة معينة، وإنام الواجب أن تبتعد عن ثياب الزينة.

2- أن تعتدَّ يف بيت زوجها، وال خترج إال حلاجة ال جتد من يقوم هلا 

هبا، مثل طلب عالج أو نحو ذلك، لياًل أو هناًرا، لكنها ال تبيت إال يف بيت 

اهلل  ريض  زوجها  تويف  ملا  سنان  بن  مالك  بنت  لفريعة  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  زوجها؛ 

ة. عنهام: )اْمُكثِي يِف َبْيتِِك َحتَّى َيْبُلَغ اْلكَِتاُب َأَجَلُه()2(، أي حتى تنقيض الِعدَّ

 فإن مل تستطع البقاء يف بيت زوجها بسبب اخلوف عىل نفسها أو ماهلا، 

)1( أخرجه أبو داود )292/2، رقم 2304(، والنسائي )203/6، رقم 3535(، وأمحد )302/6، 
رقم 26623(.

ماجه  وابن   ،)3528 رقم   ،199/6( والنسائي   ،)1204 رقم   ،508/3( الرتمذي  )2( أخرجه 
)654/1، رقم 2031(. 
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أو ُأخرجت منه قهًرا، فيجوز هلا االنتقال إىل مسكن آخر، وإن كان يف مدينة 

أخرى.

أو غرقًا  »املغني«: »فإن خافت هدمًا  ابن قدامة -رمحه اهلل- يف  قال     

أن تسكن  تنتقل؛ ألهنا حال عذر... وهلا  أن  فلها  أو نحو ذلك...  ا  أو عدوًّ

حيث شاءت«)1(.

ثالًثا: أما عن عالقة املرأة بالرجال األجانب فال تأثري للعدة فيه، فيحرم 

إال  خارجها،  يباح  ما  العدة  يف  هلا  ويباح  خارجها،  حيرم  ما  العدة  يف  عليها 

النكاح ومقدماته من خطبة ونحوها.

ة أحكامًا خاصة متعلقة  وأما ما ينترش يف بعض أوساط الناس أن للمحدَّ

بالنظر للرجال األجانب أو الكالم معهم فال أصل له يف الرشع.

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

)1( املغني البن قدامة )8/ 159(.
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الفتوى )31(:

ظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتني بعد  حكم تلفُّ
التمكن منهم)1(

السؤال: عند الظَّفر ببعض غري املسلمني املحاربني ممن عاثوا يف األرض 

ظ بالشهادتني، فهل يعصم ذلك دماءهم؟  قتاًل وإفساًدا، يسارعون إىل التلفُّ

أرجو أن تفتونا يف ذلك مأجورين؛ ألن بعض املجاهدين حترجوا من قتلهم؛ 

ألجل حديث أسامة بن زيد ملا قتل املرشك الذي قال )ال إله إال اهلل( أنكر عليه 

اْلِقَياَمِة؟(،  َيْوَم  إَِذا َجاَءْت  إاِلَّ اهللُ  إَِلَه  باَِل  َتْصنَُع  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )َفَكْيَف 

بينام قال آخرون نقتلهم ألجل زندقتهم فام رأيكم؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد: 

إذا  قتلهم  من  يمنع  وال  دماءهم،  يعصم  ال  بالشهادتني  هؤالء  تلفظ 

اقتضت املصلحة ذلك؛ ألنَّ العلة يف قتال هؤالء وقتلهم كّف رشهم ودفع 

أذاهم، ورّد عدواهنم عن األمة، وحفظ احلرمات أن ينتهكوها، ال كوهنم غري 

مسلمني.

املسلمني -الذين هم أحسن  احلرابة من  أهل  أنَّ  يدل عىل ذلك   ومما 

حاالً من العصابات األسدية ومن يف حكمها- إذا ُظفر هبم مل تنفعهم التوبة، 

)1( صدرت بتاريخ: السبت 14 شّوال 1433هـ، املوافق 2012/9/1م.
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َم َجَزاُء الَِّذيَن ُيَاِرُبوَن اهللَ َوَرُسوَلُه  ويؤخذون بجرائمهم، كام قال سبحانه: ﴿إِنَّ

ُبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن  َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّ

ْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  َوهَلُ ْنَيا  ْم ِخْزٌي يِف الدُّ هَلُ َذلَِك  ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض  َأْو  ِخاَلٍف 

َعظِيٌم )))( إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ اهللَ َغُفوٌر 

َرِحيٌم﴾ ]املائدة: 33-34[، قال القرطبي -رمحه اهلل- يف »تفسريه«: »استثنى 

اهلل -عز وجل- التائبني قبل أن ُيقدر عليهم، وأخرب بسقوط حقه عنهم بقوله: 

﴿َفاْعَلُموا َأنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾، أما القصاص وحقوق اآلدميني فال تسقط، 

وَمن تاب بعد القدرة فظاهر اآلية أن التوبة ال تنفع، وُتقام عليه احلدود«)1(.

 وقال حممد األمني الشنقيطي -رمحه اهلل- يف »أضواء البيان«: »إذا تاَب 

احلدود  إقامة  من  ُتغري شيئًا  فتوبُتهم حينئذ ال  عليهم  القدرة  بعد  املحاربون 

املذكورة عليهم«)2(.

 فإذا كان هذا حال أهل احلرابة من املسلمني، فكيف هبؤالء القتلة من 

الكفرة املجرمني؟!

بل إنَّ هؤالء القتلة من غري املسلمني ال خيرجون عن كوهنم أهل ذمة 

ابن  قال  عليهم.  القدرة  بعد  قتلهم  يف  نصًا  اآلية  فتكون  مرتدين،  أو  وعهد 

مي إذا َحَاَرب وسعى يف األرض  تيمية -رمحه اهلل يف »الصارم املسلول«: »والذِّ

)1( تفسري القرطبي )6/ 158(.

)2( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن )399/1(.
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فساًدا وجب قتله وإن أسلم بعد القدرة عليه«)1(.

وقال يف املرتد: »فإنَّ الرجل إذا اقرتن برّدته قطع طريق أو قتل مسلم 

لو  وكذلك  احلدود،  منه  أخذت  اإلسالم  إىل  رجَع  ثم  ذلك،  غري  أو  زنا  أو 

اقرتن بنقِض عهِده اإلرضاُر باملسلمني من قطِع الطريق، أو قتل مسلم، أو زنا 

بمسلمة؛ فإن احلدود تستوىف منه بعد اإلسالم«)2(.

أما حديث أسامة -ريض اهلل عنه- فهو وارٌد يف جهاد الكفار املحاربني 

ظ بالشهادتني، كام جاء  الذين جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقتاهلم غايًة وهنايًة، وهي التلفُّ

يف األحاديث املشهورة: )ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َفإَِذا 

ْم َعَل اهللِ َتَعاىَل()3(،  َها، َوِحَساُبُ ْم إاِلَّ بَِحقِّ َقاُلوَها َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواهَلُ

فمتى ما تلفظ الكافر املحارب بالشهادتني وجب الكف عنه؛ ألنه أتى بالغاية 

التي ُيقاَتل ِمن أجلها، وهي الدخول يف اإلسالم، وهذه العصابة اإلجرامية 

ليست من هؤالء، بل ُتقاَتل لدفع رشها وكف أذاها، وردعها عن جرائمها.

من  أيدينا  أسريًا يف  وقع  لفتاوانا )حكم من  للرجوع  السائل  ونحيل   

جنود النظام السوري( للوقوف عىل بقية أحكام التعامل مع األرسى.

 نسأله تعاىل إلخواننا املجاهدين النرص عىل األعداء، والتوفيق ألحسن 

)1( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص )400(.

)2( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص )426(.

)3( أخرجه البخاري )507/2، رقم 1335(، ومسلم )52/1، رقم 21(.
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واألقوال واألعامل.

واحلمد هلل رب العاملني)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

أردت أن أستفرس عن التكييف الرشعي عندكم للنظام السوري وجيشه وشبيحته هل تعتربوهنم 
كفاًرا حربيني أو أهل حرابة )ذميني أو مرتدين( أم ماذا؟..فأنتم يف هذه الفتوى تنفون أهنم كفار 
وغريها  األرسى  فتوى  يف  ولكن  دماؤهم..  وُعِصَمت  الشهادتان  منهم  لُقبَِلت  وإال  حربيون 

تعتربوهنم كفاًرا حربيني وتعطوهنم أحكامهم!!..فهال بينتم لنا األمر مشكورين..
جواب املكتب العلمي:

شكر اهلل لكم هذا السؤال الذي ينم عن قراءة متأنية وفقه وبصرية.
 لقد اجتمع يف هذا النظام وصفان: األول: كونه نظامًا كفريًا )سواء كان كفره أصليًا أو ردة(.

من  النظام  هذا  يف  الوصفني  واجتامع  اخلمس.  للرضوريات  منتهكًا  معتديًا  صائاًل  كونه  الثاين: 
النوازل التي أدت إىل خفاء حكمه، واستشكال تغليب أحد الوصفني، وترتيب األحكام عليه. 

وقد حكمنا عىل أرساه من حيث جواز قتلهم وفدائهم...اعتامدًا عىل الوصف األول؛ لتعذر أن 
حيكم عليهم بحكم املحاربني وقطاع الطرق املسلمني؛ ألنه نظام كفري؛ ويلزم من ذلك اعتباره 
نظاًما مسلاًم حماربًا، واحلرب معه حرب بني املسلمني، وربام سوغ ذلك لبعضهم أن جيعله قتال 

فتنة !
الثاين؛  القدرة عليهم اعتامدًا عىل الوصف  بينام حكمنا عليهم من حيث عدم قبول توبتهم بعد 
ألن حاهلم أسوأ من املحاربني وقطاع الطرق من املسلمني والذميني ونحوهم، فامتنع قبول توبتهم 
واملحاربني  الطرق  قطاع  عىل  األولوي  القياس  وهو  قبوهلا،  من  املانع  لوجود  عليهم  القدرة  بعد 
املسلمني؛ إذ املعنى الذي اقتىض امتناع قبول توبة املحاربني بعد القدرة عليهم موجود يف هؤالء 

وأكثر وأشد.
واهلل أعلم.
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 الفتوى )32(:
مشاركة املرأة يف العمل اإلغاثي دون إذن وليها)1(

السؤال: نحن سوريات يف الداخل نشارك يف اجلهاد فنداوي اجلرحى 

هل  حاهلن،  لتفّقد  بيوهتن  يف  النساء  عىل  وندخل  اإلغاثية  باألعامل  ونقوم 

جيوز لويل أمرنا إجبارنا عىل ترك العمل أو عىل السفر إىل خارج سوريا ألنه 

خياف علينا من الشبيحة وأزالم النظام؟ وهل تعترب خمالفته عقوًقا؟ علاًم أننا 

ملتزمات باحلدود الرشعية وهلل وحده الفضل واملنة. 

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسوله اهلل، وبعد:

من  وتتوىل  واجلهاد،  اإلغاثة  أعامل  يف  تشارك  أن  للمرأة  جيوز  أوالً: 

اجلرحى،  مداواة  يف  كاملساعدة  وطبيعتها،  قدرهتا  مع  يتناسب  ما  األعامل 

وتفقد املحتاجني وإغاثتهم، وجتهيز ما حيتاجه املجاهدون من طعام ولباس، 

ونحو ذلك. ويتأكد األمر إذا اشتدت احلاجة لذلك، كام هي احلال يف سوريا 

التي يتعرض أهلها إىل القتل والتدمري، واحلصار والتجويع.

مع  خيرجن  كّن  عنهن-  اهلل  -ريض  الصحابيات  أن  ذلك  عىل  يدل   

ٍذ َقاَلْت: )ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنْسِقي  َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ اجليش هلذه األمور، فَعْن الرُّ

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 26 شّوال 1433هـ، املوافق 2012/9/13م.
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َوُنَداِوي اجْلَْرَحى َوَنُردُّ اْلَقْتىَل إىَِل امْلَِدينَِة()1(.

 وَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -ريض اهلل عنه- َقاَل: )َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْغُزَو 

بُِأمِّ ُسَلْيٍم َونِْسَوٍة ِمَن األَْنَصاِر َمَعُه إَِذا َغَزا، َفَيْسِقنَي امْلَاَء َوُيَداِويَن اجْلَْرَحى()2(.

ثانًيا: إن خيش ويل املرأة عليها من االعتداء أو الوقوع يف األرس، فعليه 

ذلك.  يف  خمالفته  هلا  جيوز  وال  عليها،  يأمن  حيث  إىل  هبا  االنتقال  أو  منعها 

ولتأت من األعامل ما يأذن هلا فيه يف أي مكان تذهب إليه.

يمنعها من  أن  له  ينبغي  أمن عليها من األذى واالعتداء، فال  إن  أما   

عمل اخلري مادامت ملتزمة بالضوابط الرشعية، بل عليه أن يشجعها ويعينها 

عىل ذلك.

فإن منعها مع األمن عليها فتنظر: فإن ُوجد من حتصل هبم الكفاية ممن 

يقوم هبذا العمل من الرجال أو النساء، فتلزمها طاعته ألن الواجب مل يتعني 

عليها، وإن تعني الواجب عليها بأن عظمت احلاجة إليه، ومل يوجد من يقوم 

به غريها، أو وجد مع عدم الكفاية، فال يلزمها استئذان أٍب وال زوج، وال 

جيوز لوليها أن يمنعها من القيام بذلك، وال تعد خمالفتها له بخروجها للقيام 

بام تعني عليها عقوقًا؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

)1( أخرجه البخاري )6 /60 رقم 2882(.

)2( أخرجه مسلم )1443/3رقم 1810(.
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ثالًثا: عىل املرأة أن حترص عىل صيانة نفسها، وتبتعد عن مواطن اخلطر، 

وجيوز هلا أن حتمل السالح لتدفع عن نفسها القتل أو االعتقال أو االعتداء إن 

ََذْت َيْوَم ُحننَْيٍ ِخنَْجًرا  كانت جتيده، فَعْن َأَنٍس -ريض اهلل عنه- َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيٍم اختَّ

َفَكاَن َمَعَها، َفَرآَها َأُبو َطْلَحَة َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َهِذِه ُأمُّ ُسَلْيٍم َمَعَها َخنَْجٌر! 

َدَنا ِمنِّي َأَحٌد ِمَن  ْذُتُه إِْن  َ َفَقاَل هَلَا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َما َهَذا اخْلَنَْجُر؟ َقاَلِت: اختَّ

ِكنَي َبَقْرُت بِِه َبْطنَُه! َفَجَعَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْضَحُك()1(. امْلُرْشِ

 وقد ورد أن صفية بنت عبد املطلب -ريض اهلل عنها- قتلت هيودًيا 

يف غزوة اخلندق ملا أراد التسلل إىل احلصن الذي جعل فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص النساء 

والضعفاء.

 نسأله سبحانه وتعاىل أن حيمي نساء املسلمني ورجاهلم، وأن يصلح 

أحواهلم، ويوفقهم ملا فيه خري دينهم وجمتمعهم.

 واحلمد هلل رب العاملني)2(

)1( أخرجه مسلم )1442/3، رقم 1809(.

)2( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

سؤايل عن حكم اجلهاد اآلن ضد نظام الكفر والفجور بشار هل هو فرض عني أم كفاية ؟ وهل 
جهادنا جهاد دفع أم طلب؟ أخرًيا هل بشار كافر وهو نصريي؟

جواب املكتب العلمي:
أما بالنسبة للجهاد يف سوريا اآلن فهو جهاد دفع املعتدين اآلثمني.

استطاعته وقدرته وختصصه: محاًل  عينًيا كل بحسب  البلد وجوًبا  أهل  أنَّه واجب عىل  وحكمه: 
للسالح، أو إعانة باملال، أو عماًل يف اإلعالم، ونحو ذلك.
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الفتوى )33(:
حكم نقل جثث الشهداء ونبش قبورهم)1(

وال  شهداء-  اهلل  عند  -ونحتسبهم  حولنا  من  بعض  يقتل  السؤال: 

نستطيع دفنهم يف املقابر بسبب احلصار والقصف، فهل جيوز دفنهم يف أمكنة 

يف  لدفنها  ذلك  بعد  جثتهم  نقل  جيوز  وهل  وغريها؟  كاحلدائق  املقابر  غري 

املقابر؟

 وسؤال آخر: من قتل يف مكان ما وأرادت عائلته نقله إىل بلده ليدفن 

فيها بقرهبم، أو نبش قربه لنقل جثته إىل مدينته ليتمكنوا من زيارته بني احلني 

واآلخر، فام حكم ذلك؟

اجلواب: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه يف  املسارعة يف جتهيز  السنة  أوالً: 

وأما حكم بشار ونظامه: فهو يف األصل من طائفة خارجة عن الدين، وكفرها معلوم عند أهل 
العلم منذ قديم الزمان، وأقواهلم يف ذلك مشهورة معروفة.

وإذا أضيف إىل ذلك: تبني نحلة البعث الكافرة وفرضها عىل الناس بحكم علامء املسلمني.
ثم ما حيدث من بداية الثورة املباركة من استحالل للدماء واألموال واألعراض، وإهانة املقدسات، 

وحماولة تعبيد الناس لغري اهلل، ونحو ذلك..
فإذا اجتمع كل ذلك: فليس هناك ريب وال شك أنه كافر خارج عن الدين، عدو هلل ولرسوله، 

وبقية أركان حكمه سواء من كان عىل ملته ونحلته، أو من ريض بام يقوم به وأعانه عليه. 
واهلل أعلم

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 4 ذو القعدة 1433هـ، املوافق 2012/9/20م.
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مقابر املسلمني؛ إكراًما له وحفاًظا عليه من التغري والفساد، وهذا من اإلرساع 

ًة  نَاَزِة، َفإِْن َتُك َصاحِلَ ُعوا بِاجْلِ باجلنازة الذي حث عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: )َأْسِ

ُموَنَا، َوإِْن َيُك ِسَوى َذلَِك َفَشٌّ َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقابُِكْم()1(. َفَخرْيٌ ُتَقدِّ

ر دفنه يف املقربة بسبب اخلوف أو القصف: فُيدفن يف أي مكان   فإن تعذَّ

اململوكة  غري  األرايض  ثم  له،  اململوكة  باألرض  وُيبدأ  األرض،  من  متاح 

ُيدفن  الناس كالوديان والسهول ونحو ذلك، وال  ينتفع هبا  ألحد والتي ال 

يف األماكن العامة املأهولة كاحلدائق العامة، والساحات إال عند تعذر دفنه يف 

 غريها، وينبغي حني ذلك حفظ أماكنها ومتييزها حتى ال تتعرض للتدنيس 

أو االمتهان، ولنقلها الحقًا إن احتيج إىل ذلك.

ثانًيا: نقل امليت قبل دفنه ليدفن يف بلٍد آخر:

 األصل أنَّ امليت ُيدفن يف مقابر البلد الذي مات فيه، وهي السنَّة التي 

جرى عليها العمل يف عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويف عهد أصحابه -ريض اهلل عنهم- 

سواء كان امليت من أهل ذلك البلد أم مل يكن، وأن ُيدفن الشهداء حيث قتلوا، 

كام دفن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قتل من أصحابه يف بدر عند ذلك املكان، ومن قتل يف 

أحد عند جبل أحد وهكذا.

َيْوَم  اْلَقْتىَل  مَحَْلنَا  ْبِن َعْبِد اهللِ -َريِضَ اهللُ عنهام- َقاَل: )ُكنَّا   فَعْن َجابِِر 

)1( أخرجه البخاري )442/1، رقم 1252(، ومسلم )651/2، رقم 944(.



فتاوى املكتب العلمي166

َيْأُمُرُكْم َأْن  ُأُحٍد لِنَْدفِنَُهْم)1(، َفَجاَء ُمنَاِدي النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

َتْدفِنُوا اْلَقْتىَل يِف َمَضاِجِعِهْم)2(، َفَرَدْدَناُهْم()3(.

 قال ابن املنذر -رمحه اهلل- يف »األوسط«: »ُيسَتَحبُّ أن ُيدَفَن امليُت يف 

البلِد الذي ُتويف فيه، عىل هذا كان األمر عىل عهِد رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، وعليه عوامُّ 

ة يف عامة البلدان، وُيكره محُل امليت من بلٍد  أهل العلم، وكذلك تفعُل العامَّ

ُ فيام بينهام«)4(. إىل بلٍد خُياف عليه التََّغريُّ

 وقال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني«: » فال ُينَقُل امليت من بلِدِه إىل 

بلٍد آخر... ألنَّ ذلَك أخفُّ ملؤنته، وأسلُم له من التغيري«)5(.

 واألمر يف الشهداء آكد من غريهم؛ ملا سبق من األحاديث.

وغرض  حلاجٍة  ذلك  كان  إذا  آخر  بلٍد  يف  ليدفن  امليت  نقل  وجيوز   

صحيح، مثل أن خُيشى عىل قربه من االعتداء وانتهاك حرمته، أو لعدم مالءمة 

املكان لدفنه، فينقل إىل مكان آخر يؤمن عليه من ذلك.

 أما نقل امليت ألن يكون قريبًا من أهله، أو ليدفن بينهم، فقد اختلفت 

)1( أي لندفنهم يف املدينة.

)2( )يِف َمَضاِجِعِهْم(: حيث قتلوا.

)3( أخرجه أبو داود )219/2، رقم 3165(، والرتمذي )215/4، رقم 1717(.

)4( األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف )464/5(.

)5( املغني البن قدامة )380/2(.
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فيه أقوال أهل العلم، ولعل األقرب: جوازه إن كانت املسافة قريبة، ومل خُيش 

انتهاك حرمته، وهو ما ورد به عمل عدد من الصحابة  التغيري، أو  عليه من 

-ريض اهلل عنهم-، ومنُعُه إن كانت املسافة بعيدة، وال يسلم فيها من التغيري 

أو انتهاك احلرمة.

ثالًثا: نبُش القرِب ونقل امليت إىل قرب آخر:

انتهاك حرمة  األصل منع نبش القرب ونقل امليت بعد دفنه؛ ملا فيه من 

امليت وحرمة قربه، وخمالفة ملا كان عليه سلف األمة.

 روى البخاري أن عبد اهلل ْبَن َعبَّاٍس -ريض اهلل عنهام- شهد ِجنَاَزَة 

َف)1( َفَقاَل: )َهِذِه َزْوَجُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمْيُموَنَة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها- برَِسِ

َفإَِذا َرَفْعُتْم َنْعَشَها َفال ُتَزْعِزُعوَها، َوال ُتَزْلِزُلوَها)2(، واْرُفُقوا()3(.

 قال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل- يف »فتح الباري«: »ُيستفاد من هذا 

وفيه حديث  كانت يف حياته،  باقية كام  موته  بعد  املؤمن  أنَّ حرمة  احلديث 

)كرْسُ َعْظِم املؤمن مْيتًا َكَكرِسِه حيًا( أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه 

ابن حبان«)4(.

)1( )بَِسـِرَف(: مكان قرب مكة.

)2( )َفال ُتَزْعِزُعوَها(: من الزعزعة وهو حتريك اليشء الذي يرفع، و)ال ُتَزْلِزُلوَها(: من الزلزلة وهي 
االضطراب. 

)3( رواه البخاري )1950/5، رقم 4780(.

)4( فتح الباري )9/ 113(.
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 وجيوز نبش القرب ونقله لرضورة، قال النووي -رمحه اهلل- يف »منهاج 

دفن  بأن  لرضورة:  إال  حرام  وغريه  للنقل  دفنه  بعد  »ونبشه  الطالبني«: 

لغري  دفن  أو  مال،  فيه  وقع  أو  مغصوبني،  ثوب  أو  أرض  يف  أو  غسل،   بال 

القبلة...«)1(.

مكان  يف  ُدفن  كمن  معتربة  حلاجة  والنقل  النبش  الفقهاء  أجاز  كام   

أو  للنجاسة،  جمرى  هي  أرض  يف  ُدفن  أو  البيوت،  وبني  كاحلدائق  مأهول 

طريق عام للناس، أو كان عرضة لنبش السباع الضارية، ونحو ذلك.

ويدخل يف هذا اجلواز: نقل امليت إذا خيف من االعتداء عىل قربه من 

قبل شبيحة النظام وغريهم.

 أما نبُش القرب وإخراُج امليت بعد دفنه ونقُله لتقريبه من أهله أو َدْفنِه يف 

بلده فغري جائز؛ ألن ذلك ليس من احلاجات املعتربة.

َفَقْت َكِلَمُة امْلََشاِيِخ   قال ابن اهلامم -رمحه اهلل- يف »فتح القدير«: »َواتَّ

ُه: اَل  ، َوَأَراَدْت َنْقَلُه َأنَّ يِف اْمَرَأٍة ُدفَِن اْبنَُها َوِهَي َغاِئَبٌة يِف َغرْيِ َبَلِدَها، َفَلْم َتْصرِبْ

َيَسُعَها َذلَِك«)2(.

الدعاء  أن  كام  قريًبا،  كان  إن  دفنه  مكان  يف  زيارته  ألقاربه  ويمكن   

)1( منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ص )62(.

)2( فتح القدير للكامل ابن اهلامم )141/2(.
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االستغفار،  أو  للدعاء  الزيارة  فال تشرتط  كان،  يصله حيث  له  واالستغفار 

فنوصيكم بكثرة الدعاء له، والرتحم عليه، وعدم إيذائه بنبش قربه.

 نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل شهداءنا، ويرفع درجتهم يف املقبولني، ويصرب 

أهاليهم ويأجرهم، وخيلفهم يف أهليهم وماهلم خرًيا.

واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتوى )34(:
حكم سداد دين الكافر املحارب)1(

السؤال: استداَن مسلم ماالً من نصريٍي حمارب للمسلمني، وهو اآلن 

أم  ُترد له أمواله؟  مطلوب للمجاهدين بسبب إجرامه وإعانته لألمن، فهل 

ماذا نفعل هبذا املال؟

اجلواب: احلمد هلل والصالة عىل رسول اهلل وبعد:

أوالً: األصل يف املعامالت املالية بني املسلم وغريه اجلواز، سواء كان 

م أو معاملة حمرمة، وهو أمر  ُمسامًلا أو حمارًبا، طاملا مل يتعدَّ هذا األصل إىل حمرَّ

يعاملون  سنة  عرشة  ثالث  بمكة  أقاموا  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  فإنه  مشهور؛  معلوم 

املرشكني، وأقام يف املدينة عرشًا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون 

أسواقهم.

معاملُة  »جتوُز  الباري«:  »فتح  يف  اهلل-  حجر-رمحه  ابن  احلافظ  قال   

الكفار فيام مل يتحقق حتريم عىل املتعاَمل فيه، وعدُم االعتباٍر بفساد معتقدهم 

ومعامالهتم فيام بينهم »)2(.

ثانيًا: أداء األمانة والوفاء بالوعد وإبراء الذمم صفة األنبياء والصاحلني، 

)1( صدرت بتاريخ: الثالثاء 16 ذو القعدة 1433هـ، املوافق 2012/10/2م.

)2( فتح الباري )5/ 141(.
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َوَعْهِدِهْم  أِلََماَناِتِْم  ُهْم  ﴿َوالَِّذيَن  تعاىل:  قال  الصادقني،  املؤمنني  وسمة 

َراُعوَن﴾ ]املؤمنون: 8، واملعارج 32[.

 أما اخليانُة والغدُر فإهنا من صفات املنافقني وِخصاهلم، كام يف حديث 

عبد اهلل بن عمرٍو -ريض اهلل عنهام-يف الصحيحني أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )َأْرَبٌع 

َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًِقا َخالًِصا َوَمْن َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة 

َث َكَذَب، َوإِذا عاَهَد َغَدَر،  ِمْن النَِّفاِق َحتَّى َيَدَعَها: إِذا اْؤُتَِن َخاَن، َوإِذا َحدَّ

َوإِذا َخاَصَم َفَجَر())).

 كام أمر اإلسالم بأداء األمانة، وهنى عن اخليانة، حتى مع اخلائن؛ فعن 

أيب هريرة -ريض اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال: )َأدِّ األََماَنَة إىَِل َمِن اْئَتَمنََك، 

ْن َمْن َخاَنَك()2(. َوالَ خَتُ

حتى  احلرب،  أو  السلم  يف  يفارقهم  ال  املسلمني،  ُخُلَق  هذا  ومازال   

إقراض  الكفار  أدلَّ عىل ذلك من قبول  غدا سمًة هلم عىل مرِّ األزمان، وال 

املسلمني؛ ملا يغلب عىل ظنهم أن املسلم سيؤدي دينه، ولن يقابله باإلساءة.

ثالًثا: إذا اقرتض املسلم من غري املسلم فقد ألزم نفسه وذمته بالسداد، 

املقرض،  من  العفو  أو  بالسداد  إال  عنه  ذلك  يسقط  وال  واختياره،  بإرادته 

اتصف  فقد  األداء  امتنع من  فإذا  السلم.  أو يف  احلرب  وهذا سواء يف حالة 

)1( أخرجه البخاري )21/1، رقم 34(، ومسلم )78/1، رقم 58(.

)2( أخرجه أبو داود )290/3، رقم 3535(، والرتمذي )564/3، رقم 1264(.
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بالغدر واخليانة، ووقع يف املحظور.

مال  املسلم  أخذ  ]أي  َأَخَذُه  »وإن  للبهويت:  القناع«  »كشاف  يف  جاء   

مة أو قرض، فالثمُن يف ذمته بمقتىض العقد،  حريب يف دار احلرب[ ببيٍع يف الذِّ

عليه أداؤه إليه؛ لعموم: )أد األمانة إىل من ائتمنك(«)1(.

 وال تربُأ ِذمة املسلم من هذا القرض حتى يف حالة أرس احلريب أو قتله 

َدْيٌن  َوَلُه   ،)2( َحْريِبٌّ قَّ  ُاْسرُتِ َلْو  »َوَقاُلوا:  الرميل«:  »فتاوى  باألداء، جاء يف  إال 

ِة امْلَْدُيوِن َكَوِديَعٍة«)3(. ، مَلْ َيْسُقْط، َبْل ُهَو َباٍق يِف ِذمَّ يٍّ َعىَل ُمْسِلٍم َأْو ِذمِّ

يف  املال  من  املحارب  هذا  استفادة  املدين  املسلم  ظن  عىل  َغَلَب  فإن   

رشاء السالح أو استخدامه يف مقاتلة املسلمني: فاألوىل تأخري سداد القرض 

إىل أن تضع احلرب أوزارها؛ وذلك تقديٌم ملصلحة املسلمني العامة، إال أن 

يف  يكتبه  أن  واألفضل  ورثته،  أو  للحريب  سداده  جيب  ذمته،  يف  يبقى  ين  الدَّ

وصيته أو يشهد عليه.

وصحبه،  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  أعلم،  -تعاىل-  واهلل   

وسلم.

)1( كشاف القناع )3/ 109(.

قَّ (: أي أصبح رقيًقا مملوًكا. )2( )ُاْسرُتِ

)3( كشاف القناع )3/ 109(.
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الفتوى )35(:

على  النباتات  ووضع  العيد  يف  املقابر  زيارة  حكم 
القبور)1(

السؤال:من عادة الناس يف األعياد يف بالدنا زيارة القبور ومحل النباتات 

اخلرضاء ومنها )اآلس()2( والزهور ووضعها عليها، فام حكم هذا الفعل؟

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

أوالً: زيارة القبور سنة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أذن هبا يف قوله: )ُكنُْت َنَْيُتُكْم 

َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها()3(، وفعلها ملسو هيلع هللا ىلص كثريًا، فكان يزور البقيع، ويزور 

شهداء ُأُحد، ويدعو هلم، وزارها صحابته -ريض اهلل عنهم- يف حياته وبعد 

موته.

 وقد رشعت زيارة القبور لفائدتني:

- تذكر اآلخرة، واالتعاظ بحال أهل القبور، كام قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

)1( صدرت بتاريخ: السبت 27 ذو القعدة 1433هـ، املوافق 2012/10/13م.

)2( )اآلس(:  نبات عبارة عن شجريات صغرية دائمة اخلرضة تنمو غالبًا يف األماكن الرطبة والظليلة. 
ذات رائحة عطرية، هلا أزهار بيضاء اللون إىل زهرية، وهلا ثامر لبية سوداء اللون تؤكل عند النضج 

وجتفف فتكون من التوابل.

)3( أخرجه مسلم )672/2، رقم 977(.
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ُرُكْم اآْلِخَرَة()1(. َا ُتَذكِّ )َفُزوُروَها َفإِنَّ

ُبَرْيَدَة  فعن  عليهم،  والرتحم  هلم،  واالستغفار  لألموات،  الدعاء   -

امْلََقابِِر:  إىَِل  َخَرُجوا  إَِذا  ُمُهْم  ُيَعلِّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  )َكاَن  َقاَل:  اهلل عنه-  -ريض 

ا إِْن َشاَء اهللُ َلاَلِحُقوَن،  َياِر ِمْن امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْسلِِمنَي َوإِنَّ اَلُم َعَلْيُكْم َأْهَل الدِّ )السَّ

َأْسَأُل اهللَ َلنَا َوَلُكْم اْلَعافَِيَة()2(.

ثانيًا: ليس لزيارة املقابر وقت حمدد، بل ترشع يف أي وقت.

 أما ختصيُص العيِد للزيارِة فليَس له أصٌل يف الدين، فلم يرد عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص أنه خصص يوم العيد للزيارة مع حرصه عىل زيارة املقابر والدعاء ألهلها، 

العيد، وال  القبور يوم  ومل يكن من هدي صحابته -ريض اهلل عنهم- زيارة 

نقل ذلك عن أحد من التابعني، وال أهل العلم املشهورين.

 ومعلوٌم أنه ال جيوز ختصيص زمان أو مكان بيشء من العبادة إال بدليل 

رشعي.

ثالثًا: ال يرشع وضع النبات األخرض الرطب كجريدة النخل و)اآلس( 

النبتة رطبة،  دامت  ما  امليت  العذاب عن  بقصد ختفيف  القرب،  وغريمها عىل 

فليس ذلك من السنة.

)1( أخرجه ابن ماجه )500/1، رقم 1569(، وأمحد )145/1، رقم 1235(.

)2( أخرجه مسلم )671/2، رقم 975(.
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ُثمَّ  َباِن...  َلُيَعذَّ َُم  إِنَّ َفَقاَل:  ْيِن  بَِقْبَ )َمرَّ  أنه:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ورد عن  ما  أما   

َها نِْصَفنْيِ َفَغَرَز يِف ُكلِّ َقْبٍ َواِحَدًة، َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللِ:  َأَخَذ َجِريَدًة َرْطَبًة َفَشقَّ

ُف َعنُْهَم َما َلْ َيْيَبَسا()1( فهذا الفعل خاص برسول  ُه ُيَفِّ ِلَ َفَعْلَت َهَذا؟ َقاَل َلَعلَّ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

 قال اخلطايب -رمحه اهلل تعاىل- يف »معامل السنن« تعليقًا عىل حديث ابن 

عباس: »وأما غرُسُه شقَّ العسيب)2( عىل القرب وقوله )ولعله خيفف عنهام ما 

مل ييبسا( فإنه من ناحيِة التَّربِك بأثِر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ودعاِئه بالتخفيِف عنهام، وكأنه 

العذاِب  ختفيِف  من  املسألة  به  وقعت  ملا  حدًا  فيهام  النَّداوِة  َبقاِء  مدة  َجَعَل 

اليابس،  يف  ليس  معنى  الرطِب  اجلريِد  يف  أنَّ  أجِل  من  ذلك  وليس  عنهام، 

والعامة يف كثري من البلدان تغرس اخلُوص)3( يف قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا 

إىل هذا، وليس ملا تعاطوه من ذلك وجه«)4(.

ويدل عىل خصوصية هذا الفعل به ملسو هيلع هللا ىلص أدلة منها:

َفَأْحَبْبُت  َباِن  ُيَعذَّ ْيِن  بَِقرْبَ َمَرْرُت  )إيِنِّ  - قوله ملسو هيلع هللا ىلص جلابر ريض اهلل عنه: 

()5(، فقوله: )بشفاعتي( دليل  َه َعنُْهاَم َما َداَم اْلُغْصنَاِن َرْطَبنْيِ بَِشَفاَعتِي َأْن ُيَرفَّ

)1( أخرجه البخاري )88/1، رقم 215(، ومسلم )240/1، رقم 292(.

َعفة.  )2( )العسيب(: جريَدة النَّْخِل، وهي السَّ

)3( )اخلوص(: جريَدة النَّْخِل. 

)4( معامل السنن )19/1(.

)5( أخرجه مسلم )2306/4، رقم 3012(.
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عىل أن هذا الفعل خاص به ملسو هيلع هللا ىلص.

 - أن النبَي ملسو هيلع هللا ىلص مل يكرر ما فعله مع هذين القربين بعد ذلك، مما يدل عىل 

أهنا حادثة خاصة.

- أن النبَي ملسو هيلع هللا ىلص مل يفعله إال يف قبور خاصة أطلعه اهلل عىل أن أصحاهبا 

يعذبون، ولو كان مرشوعًا لفعله يف كل القبور.

التي  القبور  أصحاب  حق  يف  فهو  مرشوعًا  كان  إن  الفعل  هذا  أن   -

يعذب أصحاهبا، وال سبيل ملعرفة ذلك إال بالوحي وقد انقطع بوفاته ملسو هيلع هللا ىلص.

نَّة  - أن كبار الصحابة -رضوان اهلل عليهم- مل يفعلوه مع علمهم بالسُّ

وشدة اقتدائهم برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولو فعلوه الشتهر ونقل عنهم، وعدم فعل 

النووي  قال  متبعة.  بسنة  ليس  األمر  هذا  أن  عىل  دليل  الصحابة  من  واحد 

-رمحه اهلل- يف »رشح صحيح مسلم«: »وأما َوْضعُه ملسو هيلع هللا ىلص اجلريدتني عىل القرب؛ 

ملسو هيلع هللا ىلص  شفاعته  َفُأجيبْت  هلام  الشفاعَة  َسأَل  ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّه  عىل  حمموٌل  العلامء:  فقال 

بالتَّخفيِف عنهام إىل أن َيْيَبَسا... وقد أنكَر اخلطايبُّ ما يفعله الناس عىل القبور 

من األخواِص ونحوها متعلقني هبذا احلديث وقال: ال أصل له وال وجه له، 

واهلل أعلم«)1(.

- أن وضع اجلريد عىل القرب من قبلنا فيه إساءة ظن بامليت، وحيرم علينا 

)1( رشح النووي عىل مسلم )3/ 202(.
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سوء الظن باملسلمني، فعلينا إحسان الظن به والدعاء له بالرفعة يف اجلنة، ال 

الظن به أنه يعذب.

رابًعا: أما وضع الورود والزهور والرياحني عىل القبور فهو حمرم؛ ملا 

فيه من:

 تزيني القبور، وهو حمرم.

 وملا يف ذلك من التشبه بالكفار يف عاداهتم اخلاصة هبم، وقد َقاَل َرُسوُل 

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهْم()1(.

أمهها:  من  مرشوعة  وسائل  له  عنه  والتخفيف  امليت  نفع  أنَّ  وليعلم 

الدعاء واالستغفار له، والصدقة عنه، وأداء احلقوق التي عليه، سواء كانت 

الزكاة املستحقة عليه يف حياته، واحلج والعمرة عنه إن مل  هلل -تعاىل- بدفع 

احلقوق  أصحاب  مساحمة  أو  للمخلوقني،  ديونه  سداد  أو  حج،  قد  يكن 

بحقوقهم، وغري ذلك.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

يف  األلباين  وحسنه   ،)5667 برقم   ،92/2( وأمحد   ،)4031 رقم   ،441/2( داود  أبو  )1( أخرجه 
إرواء الغليل )109/5(.
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الفتوى: )36(:
 حكم إعطاء البيعة ألمراء الكتائب)1(

نقضها،  جيوز  وهل  الكتائب؟  ألمراء  البيعة  عقد  حكم   السؤال:ما 

أو االنسحاب منها؟

اجلواب: احلمد هلل: 

أوالً: املراد بالبيعة: إعطاء العهد عىل السمع والطاعة.

الذي  العقُد  البيعة:  »وأصُل  »تفسريه«:  يف  اهلل-  -رمحه  اخلازن  قال   

َيْعِقُده اإلنساُن عىل نفسه من بذل الطاعة لإلمام، والوفاء بالعهد الذي التزمه 

له«)2(.

يده  يف  أيدهيم  جعلوا  األمري  بايعوا  إذا  كانوا  ألهنم  بذلك  وُسميت   

وصارت  بيعة،  يت  فسمِّ واملشرتي،  البائع  فعل  ذلك  فأشبه  للعهد،  تأكيدًا 

البيعة مصافحة باأليدي.

 قال ابن خلدون -رمحه اهلل- يف تارخيه: »اعلم أّن البيعة هي العهد عىل 

وأمور  نفسه  أمر  النَّظر يف  له  يسلِّم  أنَّه  أمريه عىل  يعاهد  املبايع  كأّن  الّطاعة، 

األمر عىل  به من  يكّلفه  فيام  ينازعه يف يشء من ذلك، ويطيعه  املسلمني ال 

)1( صدرت بتاريخ: اجلمعة 17 ذو احلجة 1433هـ، املوافق 2012/11/2م.

)2( تفسري اخلازن )4/ 156(.
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املنشط واملكره«)1(.

تكون  العلامء:  بني  عليه  واملصطلح  املشهور  بمعناها  البيعة  ثانيًا: 

املقصود  املعنى هو  الرعية وتدبري شؤوهنم، وهذا  أمور  يتوىل  الذي  للحاكم 

كقوله  نكثها،  من  والتحذير  وجوهبا  يف  الواردة  الرشعية  النصوص  يف  منها 

ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َماَت َوَلْيَس يِف ُعنُِقِه َبْيَعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة()2(.

َما  َفْلُيطِْعُه  َيِدِه)3(،  َوَصْفَقَة  َقْلبِِه  َثَمَرَة  َفَأْعَطاُه  إَِماًما  َباَيَع  )َمْن  وقوله:   

اْسَتَطاَع()4(.

 وال جيوز عقد البيعة -هبذا املعنى- لغري احلاكم الذي جتتمع عليه كلمة 

املسلمني يف ذلك البلد.

 قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: »َمْن َباَيَع َرُجاًل َعْن َغرْيِ َمُشوَرٍة 

ًة َأْن ُيْقَتاَل« )5(. ِذي َباَيَعُه، َتِغرَّ ِمْن امْلُْسِلِمنَي، َفاَل ُيَباَيُع ُهَو َواَل الَّ

 قال ابن حجر -رمحه اهلل- يف »الفتح«: »واملعنى: أنَّ من فعل ذلك فقد 

)1( تاريخ ابن خلدون )1/ 261(.

)2( أخرجه مسلم )1478/3، رقم 1851(.

)3( ) َثَمَرَة َقْلبِِه(: صدق بيعته وسالمة نيته يف ذلك، َو)َصْفَقَة َيِدِه(: مبايعته. 

)4( أخرجه مسلم )1472/3، رقم 1844(، وأمحد )191/2، رقم 6793(.

)5( أخرجه البخاري )8/ 169، رقم 6830(.
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غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهام للقتل«)1(.

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل- يف »منهاج السنة النبوية«: 

حيصل  الذين  عليها،  الشوكة  أهل  يوافقه  حتى  إمامًا  الرجل  يصري  »وال 

بالقدرة  حيصل  إنام  اإلمامة  من  املقصود  فإن  اإلمامة،  مقصود  له  بطاعتهم 

والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إمامًا«)2(.

ثالًثا: األصل أن تعيني أمراء اجلهاد موكول للحاكم الرشعي، فإن غاب 

أمورهم  تنظيم  ليتوىل  أحدهم  تأمري  عىل  االتفاق  للمجاهدين  جاز  ُعدم  أو 

القتالية وترتيبها؛ جتنبًا حلدوث الفوىض واخلالف، كام فعل الصحابة رضوان 

اهلل عليهم يف غزوة مؤتة حني أّمروا عليهم خالد بن الوليد دون تولية سابقة 

من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

اَيَة َزْيٌد،   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك -ريض اهلل عنه- أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: )َأَخَذ الرَّ

َفُأِصيَب، ُثمَّ َأَخَذَها َجْعَفٌر، َفُأِصيَب، ُثمَّ َأَخَذَها َعْبُد اهللِ ْبُن َرَواَحَة، َفُأِصيَب، 

َلَتْذِرَفاِن، ُثمَّ َأَخَذَها َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد ِمْن َغرْيِ إِْمَرٍة،  َوإِنَّ َعْينَْي َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

َفُفتَِح َلُه()3(.

ِر يِف احْلَْرِب بَِغرْيِ   قال ابن حجر -رمحه اهلل- يف الفتح: »َوفِيِه َجَواُز التََّأمُّ

)1( فتح الباري )12/ 150(.

)2( منهاج السنة النبوية )1/ 527(.

)3( أخرجه البخاري )420/1، رقم 1189(.
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َتْأِمرٍي )أي من السلطان(«)1(.

تأمري أحدهم عند اجتامعهم  املسلمني إىل   وإذا كان الرشع قد ندب 

عىل أمر من األمور اخلاصة كالسفر، فكيف بالقتال واجلهاد!؟ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: )إَِذا 

ُروا َأَحَدُهْم()2(. َكاَن َثاَلَثٌة يِف َسَفٍر؛ َفْلُيَؤمِّ

لَِيُكوَن  بَِذلَِك؛  َأَمَر  »إِنَّاَم  اخْلَطَّايِبُّ -رمحه اهلل- يف »معامل السنن«:  َقاَل   

ْأُي، َواَل َيَقُع َبْينهْم ااِلْختاَِلف«)3(. َق هِبِْم الرَّ َأْمُرهْم مَجِيًعا، َواَل َيَتَفرَّ

تأمرَي  ملسو هيلع هللا ىلص  »أْوَجَب  »الفتاوى«:  يف  اهلل-  -رمحه  تيمية  ابن  وقال   

الواحِد يف االجتامِع القليِل العاِرِض يف السفر؛ تنبيًها بذلك عىل سائِر أنواِع 

االجتامع«)4(.

التَّأمرِي  عدِم  »فمَع  األوطار«:  »نيل  يف  اهلل-  الشوكاين-رمحه  قال   

َيِقلُّ  التَّأمرِي  ومع  فيهلكون،  هواه  ُيطابُِق  ما  ويفعُل  برأيه،  واحٍد  كلُّ  يستبدُّ 

َع هذا لثالثٍة يكونون يف َفالٍة من األرض  االختالف وجتتمُع الكلمة، وإذا رُشِ

أو يسافرون، فرشعيُتُه لعدٍد أكثَر يسكنوَن القرى واألمصاَر وحيتاجوَن لدفِع 

)1( فتح الباري )7/ 513(.

)2( أخرجه أبو داود )36/3، رقم 2609(.

)3( معامل السنن )2/ 261(.

)4( جمموع الفتاوى )28/ 390(.
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التظاملِ وفصِل التَّخاُصِم أوىل وأحرى«)1(.

رابعًا: كل من دخل حتت إمرة هذا األمري فيجب عليه السمع والطاعة 

له فيام يتعلق بتنظيم أمور احلرب وشؤوهنا.

 وال بأس بأخذ العهد من الناس عىل السمع والطاعة لألمري بأي صيغة 

كانت، ما مل تشتمل عىل خمالفة رشعية.

 وتسمية هذا العهد )بيعة(وإن كان مقبوالً من حيث األصل اللغوي-

إال أنا ال نرى إطالقه عىل العهد القائم بني قائد الكتيبة واملقاتلني معه؛ جتنبًا 

اللتباسها بالبيعة الواردة يف النصوص الرشعية، ولئال ُيظن أنه يلزم فيها ما 

يلزم يف بيعة احلاكم الرشعي من الطاعة يف كل كبرية وصغرية -باملعروف-

وحتريم اخلروج وغري ذلك.

ل   فليس هلذا القائد أو األمري ما للحاكم الرشعي من احلقوق، وال ُتنزَّ

بالطاعة  أتباعه  إلزام  له  وليس  احلاكم،  التي وردت يف حق  النصوص  عليه 

املطلقة، بل جتب له الطاعة فيام وكل إليه من أمر اجلهاد خاصة.

عىل  العهد  وأعطاه  الكتائب  قادة  أحد  إمرة  حتت  دخل  من  خامسًا: 

لعموم  بعهده،  الوفاء  عليه  فالواجب  احلرب،  أمور  يف  والطاعة  السمع 

ا الَِّذيَن آَمنُوا َأْوُفوا  َ النصوص احلاثة عىل الوفاء بالعقود، كقوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

)1( نيل األوطار )8/ 294(.
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َمْسُئواًل﴾  َكاَن  اْلَعْهَد  إِنَّ  بِاْلَعْهِد  ﴿َوَأْوُفوا  وقوله:   ،]1 ]املائدة:  بِاْلُعُقوِد﴾ 

]اإلرساء: 34[.وليس له نكث عهده بسبب مشاحنة أو اختالف يف وجهات 

النظر، ملا يسببه ذلك من ختلخل الصفوف، وإضعاف الكتائب.

بتسليم  ذمته  إبراء  بعد  وذلك  العهد،  هذا  من  اإلقالة  يطلب  أن  وله   

عهدته من عتاد وسالح إن كان استلمها منهم.

 ويتحلل املرء من العهد بانتهاء الغرض الذي أعطي له، كانتهاء القتال 

ونحوه، وال يلزمه أن يأيت بقول أو فعل ليتحلل منه، وهلذا مل يتحلل الصحابة 

رضوان اهلل عليهم من خالد بن الوليد -ريض اهلل عنه-بعد عودهتم من مؤتة.

 نسأل اهلل أن يعظم أجر املجاهدين وأن جيزهيم خري اجلزاء عىل دفاعهم 

رميهم،  ويسدد  كلمتهم  جيمع  وأن  واألموال،  واألعراض  احلرمات  عن 

وينرصهم نرًصا مؤزًرا عاجاًل غري آجل. 

واهلل أعلم.
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الفتوى: )37(:
حكم املوايل للنظام السوري)1(

السوري  النظام  يؤيد  من  -ولألسف-  بيننا  يوجد  يزال  ال  السؤال: 

البعثي املجرم ويواليه، فام الطريقة الرشعية للتعامل مع هؤالء املوالني؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:

املؤمنني،  لعباده  الوالية  مرجع  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  بنيَّ  لقد  أوالً: 

فقرصها وحرصها يف الوالء هلل ورسوله وصالح املؤمنني، وذكر -جل وعال- 

أنَّ املحققني هلذا الوالء هم الغالبون، الذين هلم العاقبة يف الدنيا واآلخرة، قال 

اَلَة َوُيْؤُتوَن  َم َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ تعاىل: ﴿إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراكُِعوَن )55( َوَمْن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفإِنَّ ِحْزَب اهللِ  الزَّ

ُهُم اْلَغالُِبوَن﴾]املائدة: 56-55[.

بطشه  تبني  ما  بعد  صفه  إىل  ويقف  الظامل  السوري  النظام  يؤيد  ومن   

وإجرامه وانتهاكه كل املحرمات، بل وأسفر عن كفره البواح الرصيح وإكراه 

َظَلُموا  الَِّذيَن  إىَِل  َتْرَكنُوا  َواَل   ﴿ تعاىل:  قال  عظيم؛  خطر  لعىل  عليه،  الناس 

وَن﴾ ]هود: 113[،  ُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ اَل ُتنَْصُ َفَتَمسَّ

َفتكونوا  َلَمِة  بِالظَّ َتْسَتِعينوا  »َأي: ال  »تفسريه«:  ابن كثري -رمحه اهلل- يف  قال 

)1( صدرت بتاريخ: السبت 10 حمّرم 1434هـ، املوافق 2012/11/24م.
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َكأنَُّكم قد َرضيُتم بِباقي َصنيِعِهم«)1(.

ثانيًا: قد تصل بعض صور التأييد إىل املظاهرة والتويل املخرج من ملة 

اْلَقْوَم  َيِْدي  اَل  اهللَ  إِنَّ  ِمنُْهْم  ُه  َفإِنَّ ِمنُْكْم  ْم  َيَتَوهلَُّ ﴿َوَمْن  تعاىل:  قال  اإلسالم، 

الظَّاملنَِِي﴾ ]املائدة: 51[.

قال  واحلديث.  القديم  يف  ذلك  يف  العلم  أهل  أقوال  اشتهرت  وقد   

َنِقيِضِه-أي  ُمْقَتِحُمو  »وأما  املعرب«:  »املعيار  يف  اهلل-  -رمحه  الونرشييس 

باألموال،  وإما  بالنفوس،  إما  املسلمني،  عىل  أولياِئهم  بمعاوَنِة  اجلهاد- 

فَيصريوَن ِحينئٍذ حربّيني مَع املرشكني، وحسبك هبذا ُمنَاَقَضًة وضالالً«)2(.

 وسئلت »جلنة الفتوى يف األزهر« يف 14 شعبان 1366هـ عن مساعدة 

جاء  طويلة،  إجابة  فأجابت  فلسطني،  يف  مآرهبم  حتقيق  يف  وإعانتهم  اليهود 

فيها:

 »فالرجل الذي حيسب نفسه من مجاعة املسلمني إذا أعان أعداءهم يف 

يشء من هذه اآلثام املنكرة وساعد عليها مبارشة أو بواسطة ال يعد من أهل 

من  منخلع  عليهم،  حرب  بصنيعه  هو  بل  سلكهم،  يف  ينتظم  وال  اإليامن، 

دينهم، وهو بفعله اآلثم أشد عداوة من املتظاهرين بالعداوة«)3(.

)1( تفسري ابن كثري )354/4(.

)2( املعيار املعرب )139/2(.

)3( جملة الفتح، العدد )846(، العام السابع عرش، )ص10(.
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ثالثًا: خيتلف التعامل مع املؤيدين بحسب صورة التأييد وخطرها:

 فمن كان مؤيًدا للنظام يف خاصة نفسه، وربام صدر عنه من الكالم 

ما يدل عىل اقتناعه بام يردده أبواق النظام وآلته اإلعالمية، لكنه مل يصل يف 

كالمه إىل حد التحريض عىل القتل، ومل يعاون النظام يف حربه عىل شعبه بامٍل 

أو سالح أو رأي، فال ينبغي التعّرض له، لكن جيب نصحه ورشح األمور له، 

وتبيني خطورة موقفه هذا عىل دينه، وحسابه عىل اهلل تعاىل.

ويدافع  النظام،  ينافح عن  الذي  واملشورة،  والرأي  بالفكر  املؤيد  أما   

غ قتل اآلمنني وإتالف ممتلكاهتم، فإنه ال شك رشيك هلذه  عن جرائمه، ويسوِّ

جمرم  الدماء  وسفك  القتل  عىل  بتحريضه  وهو  أفعاهلا،  يف  املجرمة  العصابة 

األمر  وصل  ولو  حاله،  يناسب  بام  كٌل  ويعّزرون  يؤخذون  فهؤالء  قاتل. 

ذا  كان  يوم حنني؛ ألنه  ِة  مَّ الصِّ ْبَن  ُدَرْيَد  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قتل رسول  فقد  القتل.  إىل 

الرب -رمحه اهلل- يف  ابن عبد  قال  رأي ومكيدة يف احلرب، مع كربه وعامه، 

ِة يوم حنني؛  مَّ »التمهيد«: »وأمجعوا عىل أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قتل ُدَرْيَد ْبَن الصِّ

ألنه كان ذا رأي ومكيدة يف احلرب«)1(.

 كذلك من يدعم النظام يف حربه عىل الناس باملال، فإنَّه أيضًا رشيك 

ُقدر  إتالفه، وإن  أو  إن أمكن  بأخذ ماله  فيعاقب  للنظام يف إجرامه وحربه، 

)1( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )142/16(، واحلديث أخرجه البخاري )1571/4، 
رقم 4068(، ومسلم )1943/4، رقم 2498(.
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عليه فيقدم إىل اهليئات الرشعية لتحكم يف أمره بام يردعه عن فعله، فإذا مل 

يرتدع إال بالقتل جاَز قتله.

أماكن  عىل  النظام  أزالم  يدلون  الذي  واملخربون  اجلواسيس  أما   

املجاهدين أو الثوار، فقد فصلنا احلكم فيهم يف فتوى سابقة )هل جيوز قتل 

الثوار  عقالء  من  رشعية  هيئة  إىل  حُيالون  أهنم  )العواينيوذكرنا  اجلاسوس 

والناشطني، تقوم بالنظر يف ثبوت التهم املوجهة إليهم، ومقدار الرضر الذي 

رون بام يناسب حاهلم، من قتل أو سجن أو غريه. يرتتب عىل أفعاهلم، ثم يعزَّ

يتخذ بحق هؤالء من  ما  أن  السابقة  فتاوانا  أكدنا عليه يف  بام  ونذّكر 

العقوبات ال يرتك ألفراد الناس، وإنام للهيئات الرشعية وبعد حماكمة عادلة.

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه، وسلم.
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الفتوى: )38(:
حكم هدم األضرحة والِقباب املبنية على القبور)1(

السؤال: ما حكم بناء القباب واملقامات واملشاهد عىل قبور وأرضحة 

من اشتهر بني الناس بالصالح أو العبادة؟ وما حكم هدمها وإزالتها؟

املبعوث رمحة  العاملني، والصالة والسالم عىل  اجلواب:احلمد هلل ربِّ 

للعاملني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه، ومن سار عىل هديه إىل يوم الدين، أما 

بعد:

مه حيًا، فأمر بتغسيله وتطييبه  م ديننا احلنيف املسلَم ميتًا كام كرَّ أوالً: كرَّ

م  وتكفينه، ثم الصالة عليه ومواراته يف القرب. كام هنى عن امتهان القبور، فحرَّ

امليش أو القعود عليها، ودعا إىل زيارهتا، والسالم عىل أهلها، والدعاء هلم.

الناس وتوحيدهم، فسدَّ أبواب  القويم عىل عقائد  الدين  كام َحِرص 

أو أصحاهبا، فنهى عن الصالة يف  القبور  الغلوِّ يف  إىل  الفتنة ومنع ما يؤدي 

املقابر، وتشييد البناء واملشاهد والقباب عليها، كام أمر بتسوية القبور املرشفة، 

سل يف سبيل ذلك:  وأرسل نبي اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص الرُّ

 ، َص اْلَقرْبُ فَعْن َجابٍِر -ريض اهلل عنه- َقاَل: )هَنَى َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن جُيَصَّ

)1( صدرت بتاريخ: السبت 9 صفر 1434هـ، املوافق 2012/12/22م.
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َوَأْن ُيْقَعَد َعَلْيِه، َوَأْن ُيْبنَى َعَلْيِه( )1( رواه مسلم. 

وجتصيص القبور: تبييضها باجلّص، وهو اجلري.

َنَزَل  )مَلَّا  َقااَل:  عنهام-  اهللُ  -َريَض  َعبَّاٍس  ْبَن  اهللِ  َوَعْبَد  َعاِئَشَة  وَعن 

َعْن  َكَشَفَها  هِبَا  اْغَتمَّ  َفإَِذا  َوْجِهِه،  َعىَل  َلُه  مَخِيَصًة  َيْطَرُح  َطِفَق  بَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

َُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم  َوْجِهِه، َفَقاَل َوُهَو َكَذلَِك: َلْعنَُة اهللِ َعىَل اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى اختَّ

ُر َما َصنَُعوا( )2(.  َمَساِجَد، حُيَذِّ

ومعنى )مَلَّا َنَزَل(: أي نزلت به سكرات املوت، و)َطِفَق َيْطَرُح مَخِيَصًة(: 

جعل يلقي كساء مربًعا أسود له خطوط. 

قال العيني -رمحه اهلل- يف »رشح سنن أيب داود«: »إنام لعنهم لكوهنم 

بنوا مساجد عىل القبور«.

وَعْن َعاِئَشَة َأنَّ ُأمَّ َحبِيَبَة َوُأمَّ َسَلَمَة -ريض اهلل عنهام-: )َذَكَرَتا َكنِيَسًة 

َبَشِة فِيَها َتَصاِويُر، َفَذَكَرَتا لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: إِنَّ ُأوَلئَِك إَِذا َكاَن فِيِهْم  َرَأْينََها بِاحْلَ

َوَر، َفُأوَلئَِك  ُروا فِيِه تِْلَك الصُّ ِه َمْسِجًدا َوَصوَّ الُِح َفَمَت َبنَْوا َعَل َقْبِ ُجُل الصَّ الرَّ

ْلِق ِعنَْد اهللِ َيْوَم اْلِقَياَمِة( )3(. اُر اخْلَ رِشَ

)1( أخرجه مسلم )667/2، برقم 970(.

)2( أخرجه البخاري )445/1، برقم 435(.

)3( أخرجه البخاري )437/1، برقم 427(، ومسلم )375/1، برقم 528(.
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قال ابن رجب -رمحه اهلل- يف »فتح الباري«: »هذا احلديث يدل عىل 

حتريم بناء املساجد عىل قبور الصاحلني«)1(.

القبور: عىل  البناء  عن  النهي  العلم  أهل  عن  تواتر  قد   ثانيًا: 

البناء عىل  أبو حنيفة  الصنائع«: »وكره  الكاساين -رمحه اهلل- يف »بدائع  قال 

القرب وأن ُيعلَّم بعالمة«)2(. 

القبور  وقال القرطبي -رمحه اهلل- يف »تفسريه«: »فاختاذ املساجد عىل 

عنه  النهي  من  السنة  تضمنته  مما  ذلك  غري  إىل  عليها،  والبناء  فيها  والصالة 

ممنوع ال جيوز«)3(.

نة أن القرب ال ُيرفع  وقال الشوكاين -رمحه اهلل- يف »نيل األوطار«: »السُّ

رفعًا كثريًا من غري فرق بني من كان فاضاًل ومن كان غري فاضل، والظاهر أن 

القبور زيادة عىل القدر املأذون فيه حمرم، وقد رصح يف ذلك أصحاب  رفع 

أمحد ومجاعة من أصحاب الشافعي ومالك«)4(.

وقول بعض أهل العلم )مكروه( حمموٌل عىل التحريم، كام هي عادهتم 

يف تسمية املحرم مكروًها قبل استقرار املصطلحات، قال ابن حجر اهليتمي 

)1( فتح الباري )404/2(.

)2( بدائع الصنائع )320/1(.

)3( تفسري القرطبي )379/10(.

)4( نيل األوطار )131/4(.
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بالكراهة  »والقوُل  الكبائر«:  اقرتاف  عن  »الزواجر  كتابه  يف  اهلل-  -رمحه 

حمموٌل عىل غري ذلك؛ إْذ ال ُيظنُّ بالعلامء جَتويُز فعٍل تواتَر عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لْعُن 

فاعِلِه«)1(.

عليه  الناس  ِحرُص  فهل  مكروهًا،  كان  القبور  عىل  البناء  أن  وَهْب 

وإنفاُق األموال ألجله، ودفاعهم عنه ضدَّ من يتعرض له دليل عىل كراهيتهم 

ت به؟! وال حول  له، أم عالمة عىل أن القلوب قد ُأرشبت حبه والنفوس تعلقَّ

وال قوة إال باهلل.

فالواجب  القبور،  عىل  والقباب  املشاهد  بناء  حرمة  تبني  فإذا  ثالثًا: 

بمثله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ووردت  أمر  إزالتها متى وجدت، وقد جاء ذلك جليًا يف 

اآلثار عن الصحابة -رضوان اهلل عليهم-، وعليه كان العمل عند أهل العلم 

وحكام املسلمني:

)َأال  َطالٍِب:  َأيِب  ْبُن  َعيِلُّ  يِل  َقاَل  َقاَل:  األََسِدّي  اهْلَيَّاِج  َأبِى  فعن   -1

ا  َأْبَعُثَك َعىَل َما َبَعَثني َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن الَ َتَدَع مِتَْثاالً إاِلَّ َطَمْسَتُه، َوالَ َقرْبً

ْيَتُه()3(. ًفا)2( إاِلَّ َسوَّ ُمرْشِ

نة  قال النووي -رمحه اهلل- يف »رشحه عىل صحيح مسلم«: »فيه أن السُّ

)1( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )287/1(.

ًفا(: مرتفًعا عن األرض. ا ُمرْشِ )2( )َقرْبً

)3( أخرجه مسلم )666/2، برقم 968(.
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أن القرب ال يرفع عىل األرض رفعًا كثريًا وال ُيَسنَّم)1( بل ُيرفع نحو شرب«)2(.

2- وقال اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- يف كتاب »األم«: »وقد رأيت من 

الُوالة َمن هَيدم بمكة ما ُيبنى فيها، فلم َأَر الفقهاَء َيعيبوَن ذلك«)3(.

أمري  عن  روينا  »وقد  »تفسريه«:  يف  اهلل-  -رمحه  كثري  ابن  وقال   -3

زمانه  يف  دانيال  قرب  وجد  ملا  أنه  عنه-  اهلل  اخلطاب-ريض  بن  عمر  املؤمنني 

وجدوها  التي  الرقعة  تلك  ُتدفن  وأن  الناس،  عن  خُيفى  أن  أمر  بالعراق، 

عنده«)4(؛ وذلك حفاظًا عىل عقائد الناس وتوحيدهم، حيث إن أهل فارس 

كانوا يغلون فيه، فأمر-ريض اهلل عنه- بإخفائه خشية الغلو فيه مرة ثانية.

4- وقال ابن قيم اجلوزية-رمحه اهلل- يف »إغاثة اللهفان«: »وأبلغ من 

ذلك: أن رسول اهلل أمر هبدم مسجد الرضار، ففي هذا دليل عىل هدم ما هو 

أعظم فسادًا منه كاملساجد املبنية عىل القبور، فإن حكم اإلسالم فيها أن هتدم 

الرضار، وكذلك  باهلدم من مسجد  أوىل  باألرض، وهي  تسوى  كلها حتى 

القباب التي عىل القبور جيب هدمها كلها؛ ألهنا أسست عىل معصية الرسول؛ 

ألنه قد هنى عن البناء عىل القبور؛ فبناٌء ُأِسَس عىل معصيته وخمالفته بناٌء حمرم، 

نام. )1( )ُيَسنَّم(: يرفع عن األرض بحيث يكون مثل السَّ

)2( رشح النووي )389/3(.

)3( األم )316/1(.

)4( تفسري ابن كثري )97/3(.
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وهو أوىل باهلدم من بناء العاصب قطًعا«)1(.

اقرتاف  عن  »الزواجر  يف  اهلل-  -رمحه  اهليتمي  حجر  ابن  قال   -5

الكبائر«: »جتُب املبادرة هلدم املساجد والقباب التي عىل القبور؛ إذ هي أرض 

من مسجد الرضار؛ ألهنا ُأسست عىل معصية رسول اهلل، وكانت هذه الفتوى 

يف عهد امللك الظاهر، إذ عزم عىل هدم كل ما يف القرافة من البناء كيف كان، 

فاتفق علامء عرصه أنه جيب عىل ويل األمر أن هيدم ذلك كله«)2(.

يؤدي  بأال  مرشوط  وإزالتها  واألبنية  املشاهد  هذه  هدم  أنَّ  إال  رابعًا: 

هدمها إىل منكر أعظم منه، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان كثريًا ما يرتك األمر، وهو حيب 

أن يأتيه، خمافة أن يؤدي إىل فساد أكرب، فعن عائشة -ريض اهلل عنها- أنَّ النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال هلا: )َيا َعائَِشُة، َلْواَل َأنَّ َقْوَمِك َحِديُث َعْهٍد بَِجاِهلِيٍَّة أَلََمْرُت بِاْلَبْيِت 

َباًبا   : َباَبنْيِ َلُه  َوَجَعْلُت  بِاأْلَْرِض،  َوَأْلَزْقُتُه  ِمنُْه،  ُأْخِرَج  َما  فِيِه  َفَأْدَخْلُت  َفُهِدَم، 

ِقيًّا َوَباًبا َغْربِيًّا، َفَبَلْغُت بِِه َأَساَس إِْبَراِهيَم()3(. رَشْ

قال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل- يف »فتح الباري«: »ويستفاد منه ترك 

املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة«)4(.

)1( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان )210/1(.

)2( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )287/1(.

)3( أخرجه البخاري )100/4، ورقم 1586(، ومسلم )381/1، ورقم 537(.

)4( فتح الباري )201/1(.
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»ويف  مسلم«:  صحيح  »رشح  يف  اهلل-  -رمحه  النووي  اإلمام  وقال 

املصالح،  تعارضت  إذا  منها:  األحكام،  من  لقواعد  دليل  احلديث   هذا 

أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر اجلمع بني فعل املصلحة وترك املفسدة، 

بدئ باألهم؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخرب أنَّ نقض الكعبة وردها إىل ما كانت عليه من 

قواعد إبراهيم عليه السالم مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي 

خوف فتنة من أسلم قريًبا، وذلك ملا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فريون 

تغيريها عظياًم«)1(.

والناظر حلال البالِد التي تنترُش فيها تلك القباب واألرضحة ُيدرك أن 

يف االستعجال هبدمها مفاسد عظيمة، فطوائف من الناس متعلقون هبا أشدَّ 

التعلُّق، ويرون تعظيمها من الدين، فهدمها قبل تبيني أمرها سيزيد من التعلُّق 

هبا والتعصب هلا، وسيستعدي املجتمع عىل الدعاة املصلحني بام يؤدي إىل 

ُكرههم والتنفري منهم، ويف هذا من الصد عن سبيل اهلل ما فيه. فال بد أن يسبق 

ذلك النصُح والبياُن للناس حتى يتمكن اإليامن من القلوب.

بعد  ج  والتدرُّ بالرفق  الناس  بأخذ  إال  يكون  ال  املقصود  هذا  وحتقيُق 

عقوٍد طويلٍة من التجهيل والبعد عن الدين، وهذا أمر معلوم من سرية أهل 

العلم رمحهم اهلل تعاىل:

ل  أ- فإنَّ اخلليفة عمر بن عبد العزيز -رمحه اهلل- ملا توىل اخلالفة مل يتعجَّ

)1( رشح النووي )487/4(.
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يف تغيري ما أنكره ممن كان سبقه، َفَدَخَل عليه ابنه عبد امللك وقال له: »يا َأَبِت: 

َغَلْت يب  لو  ُأبايل  ما كنُت  العدل؟ فواهلل!  ُتريُده من  لـام  مَتيِضَ  أن  َمنَعَك  ما 

ْعِب،  ُض الناس رياضَة الصَّ وبَِك الُقُدور يف ذلك! فقال: »يا بني! إين إنِّام ُأَروِّ

َر ذلك حتى ُأخرَج معه طمًعا من  وإين أريد أن ُأْحِيَي األمر من العدل، َفُأَؤخِّ

طمِع الدنيا، فينفروا من هذه ويسكنوا هلذه«)1(.

اهلل  -رمحه  مالك  اإلمام  »سئل  والتحصيل«:  »البيان  يف  وجاء  ب- 

يعرفون  ال  وهم  رمضان،  شهر  يف  ُيشرتون  العجم،  الرقيق  عن  تعاىل- 

عىل  جُيربون  فهل  منهم،  ُيراد  ما  يفقهون  ال  لكن  فيه،  ويرغبون  اإلسالم، 

الصيام أم ُيطعمون؟ فقال: أرى أن ُيطعموا وال ُيمنعوا الطعام، ويرفق هبم 

حتى يتعلموا اإلسالم، ويعرفوا واجباته وأحكامه«)2(.

إزالتها،  أو  هبدمها  االستعجال  عدم  الوقت-  هذا  -يف  نرى  فإننا  لذا 

واالنرصاف بدالً من ذلك إىل تعليم الناس الدين الصحيح، وحتذيرهم من 

هذه البدع وآثارها عىل الدين.

قال ابن القيم -رمحه اهلل- يف »إعالم املوقعني«: »وتأخري احلّد لعارض 

أمر وردت به الرشيعة، كام يؤخر - أي احلد - عن احلامل واملرضع، وعن 

فتأخريه ملصلحة  املحدود،  تأخري ملصلحة  فهذا  واملرض.  والربد  احلر  وقت 

)1( أخرجه ابن أيب شيبة )174/7، ورقم  35091(، وأمحد يف الزهد )300/1(.

)2( البيان والتحصيل )291/1(.
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اإلسالم أوىل«)1(.

طلبة  من  وإخواننا  يبرصنا  أن  الكريم  العرش  رب  العظيم  اهلل  نسأل 

العلم بواجبهم العظيم يف نصح هذه األمة، وتذكريها بام هو خرٌي وصالٌح 

ونجاٌة هلا يف الدنيا واآلخرة، واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم. )2(

)1( إعالم املوقعني عن رب العاملني )6/3(.

)2( تعليق من أحد طلبة العلم:
إضافة إىل أن عمل اهلدم هو عمل للدولة التي هلا آليات حمددة يف صناعة قوانينها وقراراهتا. فعيل 
-ريض اهلل عنه- الذي أرسل أبو اهلياج كان خليفة أي القائد األعىل للدولة. وقد أرسله عىل طريقة 
للدولة.  قائًدا  أيًضا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  والرسول  له.  وسلم  وآله  وإخوانه  عليه  اهلل  صىل  الرسول  إرسال 
لكم  شكًرا  دولة.  قرارات  تنفيذ  أو  اختاذ  هلم  حيق  وال  دولة  ليسوا  اليوم  األبطال  الثوار  وكتائب 

وجزاكم اهلل خرًيا.
أسئلة حول الفتوى:

السؤال األول:
إن أول رضيح بني يف اإلسالم ووصل إلينا بالتواتر هو رضيح النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ دفن يف حجرته، ووضع 

قربه يف املكان الذي تويف فيه.
ثم جاء قرب سيدنا أيب بكر ثم عمر -ريض اهلل عنهام- فانتفت خصوصية ذلك بالنبي صىل اهلل عليه 

وآله وسلم.
وضع  خرب  ذلك  إىل  أضيف  فإذا  ذلك،  يف  غضاضة  وال  األرضحة  فعل  جواز  عىل  دل  وبالتايل 

الصحابة -رضوان اهلل عليهم- خيمة عىل قرب الصحايب اجلليل أبو البصري ريض اهلل عنه.
والذي يبدو لكاتب هذه السطور أن بناء الرضيح يف حق األولياء والصاحلني يصبح واجبًا أكثر 
وليس عىل اجلواز فحسب وذلك لدرء مفسدة أكرب وهي متسح الناس يف تربة القرب، خشية وقوع 

منكر أكرب رغم أن وضع اجلبهة عىل قرب احلبيب جائزة بالقصة التالية:
ففي  مسند أمحد بن حنبل  - مسند األنصار- حديث أيب أيوب األنصاري - حديث: 22987 :

 حدثنا عبد امللك بن عمرو )ثقة(، حدثنا كثري بن زيد )ثقة(، عن داود بن أيب صالح )مقبول قاله 
ابن حجر يف اللسان(، قال: أقبل مروان يوًما فوجد رجاًل واضًعا وجهه عىل القرب، فقال: أتدري 
ما تصنع ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب، فقال: نعم، جئت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومل آت احلجر، سمعت 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » ال تبكوا عىل الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري أهله«. 
وأما وجود القرب يف املسجد فاألحكام التي ذكرها السادة الفقهاء األجالء فيام لو بقي القرب بدون 
عىل  املصيل  قبلة  اجتاه  يف  قبور  وجود  من  بد  ال  ألنه  هنائيًا  صالة  صحت  ملا  وإال  بجدار،  إحاطة 

مسافات متباعدة، فلام وجد اجلدار انتفت احلرمة.
العبودية لغري اهلل يف اجتاه  انتفت  امليت تكون ووجهه وصدره نحو املصيل وهبا  وإن الصالة عىل 

امليت.
كذلك الصالة عىل قرب امليت مبارشة:

للمسجد-  اخلدم  باب    - القبلة  استقبال  أبواب  الصالة-  كتاب   - البخاري   صحيح  ففي 
حديث: 450 :  حدثنا أمحد بن واقد، قال: حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أيب رافع، عن أيب 
هريرة: أن امرأة - أو رجال - كانت تقم املسجد - وال أراه إال امرأة - فذكر حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص »أنه 

صىل عىل قربها«.
وقد اختلف الفقهاء عىل حكم الصالة يف املقابر، واختالفهم معترب اي بمعنى ال يوجد إمجاع عىل 

املسألة.
الكراهة  فتنتفي  املسجد  داخل  قرب  عىل  سور  وجود  من  املوضوع  يف  التباس  كل  يزول   وهبذا 

أو احلرمة، كام هو واقع يف مسجده ملسو هيلع هللا ىلص ودرج عليه املسلمون عرب التاريخ.
أرجوا إعادة النظر من اللجنة فيام أوردته من أدلة واهلل من وراء القصد.

جواب املكتب العلمي:
نشكر لك هذه املناقشة اهلادئة، وبمثل هذا اخللق نصل إىل احلق إن شاء اهلل. 

أوالً: البناء عىل قرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
بشكل  قربه  عىل  البناء  وعن  القبور،  عىل  البناء  عن  النهي  أمر  بل  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  به  يأمر  فلم   -1

خاص.
 2- هذا البناء مل يكن يف عهد الصحابة، وال التابعني، وال عهد األئمة، بل ُبني يف القرن السابع 
اهلجري )678 هـ( عىل يد أحد ملوك مرص، وهو قالوون الصاحلي، وفعله هذا ليس بحجة 

وال دليل.
 3- مل تقم الدول املتعاقبة أو أهل العلم هبدم هذه البناء خشية من اعتقاد أن ذلك من االستهانة 
بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص أو عدم احرتامه. علاًم أن هذه القبة مبنية عىل احلجرة التي دفن فيها، وليست عىل 

القرب بشكل مبارش. 
يف  الوارد  التشديد  هذا  مع  واجب  أو  مستحب  القبور  عىل  القباب  بناء  إن  القول  العجيب  ومن 

أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأقوال أهل العلم عىل مر القرون!
 ثانًيا: وأما وضع اخليمة أو القبة عىل قرب الصحايب أيب بصري: فالرواية غري صحيحة، بل هي مرسلة. 
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الفتوى،  املذكورة يف  بنص األحاديث  املسجد: فهو حمرم، ومنهي عنه  القرب يف  وأما وجود  ثالًثا: 
سواء كان هناك جدران أم ال. وكون القبور خارج املسجد يف اجتاه القبلة ال يرض: ألهنا منفصلة 

عنه ببناء مستقل، وهذا خمتلف عن وجودها داخل املسجد. 
ووجود قرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف املسجد: فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحباه مل يدفنا يف املسجد، بل دفنا يف غرفة 
عائشة ريض اهلل عنها، ثم أدخلت الغرفة يف املسجد بعد عهد الصحابة ريض اهلل عنهم، عىل كرٍه 

من التابعني. 
املقربة  إال  مسجد  كلها  )األرض  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  املنع  فيها  فاألصل  املقابر:  يف  الصالة  وأما  رابًعا: 
واحلامم( رواه الرتمذي، وقوله: )ال جتلسوا عىل القبور وال تصلوا إليها( رواه مسلم. واستثني من 
ا - َفَفَقَدَها َرُسوُل  ذلك الصالة عىل اجلنازة حلديث: )َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َكاَنْت َتُقمُّ امْلَْسِجَد - َأْو َشابًّ
ُروا َأْمَرَها  ُْم َصغَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَأَل َعنَْها - َأْو َعنُْه - َفَقاُلوا َماَت. َقاَل: َأَفاَل ُكنُْتْم آَذْنُتُمويِن. َقاَل: َفَكَأهنَّ

وُه َفَصىلَّ َعَلْيَها( رواه مسلم.  ه، َفَدلُّ -َأْو َأْمَرُه- َفَقاَل: ُدلُّويِن َعىَل َقرْبِ
خامًسا: وأما احلديث املنقول عن وضع اجلبهة عىل القرب فهو ضعيف:

 فمن ناحية السند: قال ابن حجر يف التقريب عن كثري بن زيد: »صدوق خيطئ«، وليس كام نقل 
السائل أن احلافظ قال فيه: ثقة. وكان النسائي وغريه يضعف حديثه. 

وأما: داود بن أيب صالح فهو جمهول. قال عنه الذهبي يف امليزان: »ال يعرف«. وقال عنه احلافظ ابن 
حجر: »مقبول«. ومراد احلافظ ابن حجر هبذا املصطلح: أن حديثه مقبول عند املتابعة، ومردود 
عند االنفراد. حيث بني ذلك يف مقدمة كتابه التقريب فقال: » السادسة: من ليس له من احلديث 
إال القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله، وإليه اإلشارة بلفظ )مقبول( حيث يتابع، وإال 

فلني احلديث«. انتهى. 
فهو لني  للقرب، ولذلك  الوجه  الرواية يف ذكر قصة وضع  يتابع عىل هذه  مل  أيب صالح  بن  وداود 

احلديث. فخالصة األمر: أن احلديث عىل أقل أحواله ضعيف، ال يصلح لألخذ به. 
ومن ناحية املعنى، مع أنه تقرر أن األثر ضعيف ال يصلح االحتجاج به، إال أن احلديث ليس رصحيا 
يف الداللة عىل أن متسحه كان للتربك - كام يفعل اجلهال - وليس هناك أمجل مما قاله النووي يف 
املجموع عن قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن خطر بباله أن املسح باليد ونحوه أبلغ يف الربكة فهو من جهالته 
وغفلته ألنَّ الربكة إنام هي فيام وافق الرشع وكيف ينبغي الفضل يف خمالفة الصواب«. واهلل أعلم.

السؤال الثان:
ليست املشكلة يف نرش التعليق من عدمه ولكن املرجو مراجعة الفتوى جيًدا قبل عرضها أما أوالً 
ليس يف حمله؛  به واالستدالل  فالكالم غري مسلم  رابًعا  وأما  فيه،  بام جاء  بأس  فال  وثالًثا  وثانًيا 
التي  املرشكني  أصنام  إىل  تكون  ما  أقرب  القبور واألرضحة هي  فوق  املقامة  واملقامات  فالقباب 
كانت حول الكعبة فهدمها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده أو كانت يف أحياء العرب فأرسل من هيدمها ومل 
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يؤجل ذلك يوًما واحًدا يوم حكم اجلزيرة.
 واالستدالل بحديث نقض بناء الكعبة واستبداله ببنيان آخر أكرب لفائدة دخول املسلمني وصالهتم 
فيها ليس يف حمله؛ ففي ذلك مصلحة زائدة وال يرتتب عىل فواهتا رضر ودرء املفسدة املرتتبة عىل 
عدم استيعاب أفهام الناس لنقض الكعبة مع أول إسالمهم مقدم عىل جلب املصلحة وليس يف 
بقاء الكعبة عىل ما هي عليه بقاء يشء من الرشك أو الكفر الذي كان عليه الناس وجاء اإلسالم 
ليزيله وعليه فال استدالل بحديث الكعبة عىل تأخري هدم وإزالة هذه الوثنيات، وليس يف كالم 

اإلمامني النووي وابن حجر ما يدل عىل القبول هبذا املثال الذي جاءت الفتوى لتثبته!
وكذلك االستدالل بفعل عمر بن عبد العزيز ومالك -رمحهام اهلل- عىل ما ذهبت إليه الفتوى غري 
مسلم؛ فال يقارن إبقاء الظالمات أليام حتى جتتمع للحاكم أدواته بإبقاء ما يؤدي إىل الظلم األكرب 
وهو الرشك باهلل! وليس تأخري الصيام -إن صحت الفتوى- كتأخري التوحيد؛ فالتوحيد أواًل كام 
يف حديث معاذ )فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال اهلل( وبعد ذلك إن استجاب الناس 

دعوناهم إىل الفرائض ومنها الصيام فكيف يستدل هبذا عىل هذا! 
وكذلك القول املنقول عن ابن القيم يف تأخري احلد فهو ليس كتأخري إزالة الرشكيات التي تأخذ 
بمعتنقيها إىل النار خملدين فيها إذ من مل يقم عليه احلد وتاب هو بني حكمني من أحكام ربه عز 

وجل؛ إما العقاب وإما العفو، وأما من تاب فهو يف حكم العفو؛ فكيف تقارن هذه احلال بتلك!
للقبور  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  هدم  يف  جاءت  التي  األخبار  هدمها  وجوب  عىل  االستدالل  يف  وعندنا 
وإرساله الرسايا من أجل ذلك بل وهدم ما استجد منها والتحذير منه بل إن أشد ما أوىص به ملسو هيلع هللا ىلص 

عند موته التحذير من الرجوع إليها فكيف تؤخر!
إذا فهل يسارع املجاهدون إىل هدمها؟

وماذا بشأن اآلثار املرتتبة عىل ذلك؟
الذي أراه أن يسارع املجاهدون إىل هدمها فام مراكز عصابات الشبيحة بأوىل باهلدم منها ولكن 
وُيَعلَّمون  الناس  فيجمع  يلوذ هبا؛  كان  وبأيدي من  أنفسهم  الناس  بأيدي  ذلك  يكون  أن  يمكن 
أهنا  ببنياهنا وأرضحتها وكيف  ترتبط  التي  القبور والرشكيات  أمر هذه  َيْعَلمون عن  يكونوا  مل  ما 
وبيانه  احلق  اتضاح  وعند  املأل  عىل  وذلك  ويناقش  منهم  حجة  له  كان  من  ويناظر  النار  إىل  باب 
يقومون باهلدم مجيًعا فيكون ذلك بأيدهيم وقناعاهتم وبدون تأخري، بل يكون ذلك أول عمل يقوم 
به املجاهدون بعد الفتح، وسيقبل منهم عملهم وقد وجد الناس فيهم املخلِّص املخلص هلم من 

الطاغية وننتهي من هذا الكابوس الرشكي.
وأما بشأن اآلثار املرتتبة عىل ذلك فأما يف الداخل؛ فإن سدنة هذه األرضحة من اخلونة الذين هم 
مع بشار اآلن والناس هلم كارهون وعليهم حانقون وذلك كاف يف كوهنم خرس عن االعرتاض 

وبخاصة عندما يكون اهلدم بيد العامة وأهل احلي ال املجاهدين فقط.
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وأما بالنسبة للخارج فلم ننتظر نرصهم وال دعمهم ومهام فعلنا فلن يرضوا عنا ولن نؤثر رضاهم 
ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنَْها  عىل رضا ربنا وال نكون كالذين قال اهلل فيهم: ﴿ُهَو الَّ
ُاَم َلِئْن َآَتْيَتنَا  ْت بِِه َفَلامَّ َأْثَقَلْت َدَعَوا اهللَ َرهبَّ اَها مَحََلْت مَحْاًل َخِفيًفا َفَمرَّ َزْوَجَها لَِيْسُكَن إَِلْيَها َفَلامَّ َتَغشَّ
ا َفَتَعاىَل اهللُ َعامَّ  َكاَء فِياَم َآَتامُهَ ا َصاحِلًا َجَعاَل َلُه رُشَ اِكِريَن )189( َفَلامَّ َآَتامُهَ َصاحِلًا َلنَُكوَننَّ ِمَن الشَّ

ُكوَن )190(﴾ )األعراف( فقد طلبنا النرص من اهلل وحده فلن نريض بعد النرص سواه! ُيرْشِ
 جواب املكتب العلمي:

 األخ وفقه اهلل لكل خري:
أصنام  إىل  تكون  ما  أقرب  هي  واألرضحة  القبور  فوق  املقامة  واملقامات  )فالقباب  قول  أما   -1
أنه ليس رشًكا يف حد ذاته بإمجاع  القبور إال  البناء عىل  به، فمع حتريم  املرشكني( فغري ُمسلَّم 
الناس عند  فعل  فالرشك يف  الرشك.  قد وقع يف  القرب  بنى عىل  أنَّ كل من  يلزم  فال  العلامء، 
القبور وليس يف البناء، كام أن الرشك موجود مع وجود البناء وعدمه. لذا فالصحيح أنه وسيلة 

للرشك.
2- إزالة البناء لن يقيض عىل الرشك أو الغلو يف أصحاب القبور: لذا ال بد من العناية بتعليم الناس 

الدين الصحيح يف املقام األول.
الفقهية،  الترشيعات  وبني  والعقيدة  الدين  أصول  بني  التفريق  حول  يدور  كالمكم  بقية   -3

واملصلحة:
أ- فأما التفريق بينهام فليس يف كالم اهلل تعاىل أو رسوله ملسو هيلع هللا ىلص تفريق، بل القيام هبام يكون يف 

حدود القدرة واالستطاعة وحتقيق املصلحة دون تفريق.
العقدية تغليًبا جلانب  التنازل عن بعض األمور  إباحة  النصوص الرشعية عىل  فقد دلت 
املصلحة، أو لعدم القدرة، كام يف قوله تعاىل: ﴿ َمْن َكَفَر بِاهللِ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه 
ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َفَيُسبُّوا اهللَ َعْدًوا  ياَمِن﴾، وقوله: ﴿ َواَل َتُسبُّوا الَّ َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ

بَِغرْيِ ِعْلٍم﴾.
وحتقيق  إزالتها،  من  املجتمع  عىل  تعود  التي  الفائدة  إىل  بالنظر  فتكون  املصلحة:  وأما  ب- 
اهلدف من ذلك، ونرى أن هذا غري متحقق اآلن ألمور كثرية، بل ال يقترص الرضر عىل 
فاعله فقط، وإنام يتعدى لغريه من أهل العلم والدعوة، فالواجب االهتامم بتبليغ دين اهلل 

والدعوة إليه وعند ذلك لن يبقى هلذه املخالفات مكان يف املجتمع.
4- القدرة عىل اإلزالة غري موجودة، وليس املقصود جمرد هدم بعضها أو أحدها، بل القدرة عىل 

إزالتها واالستمرار يف ذلك دون ترتب أذى أكرب.
وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص قادًرا عىل هدم األصنام بمكة ويف األماكن األخرى يف اجلزيرة ولو بطرق خفية 

ر ذلك ملا بعد فتح مكة، مما يوضع معنى االستطاعة الرشعية. أو خلسة، لكنَّه أخَّ
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أن  املمكن  أنه من  يعني  قائل: مل هيدمها يف مكة ألن ذلك سيؤدي ملفاسد عظيمة، فهذا  فإن قال 
نراعي املفاسد واملصالح حتى يف باب التوحيد وسد ذرائع الرشك.

5- من املصالح املطلوبة: مراعاة الناحية اإلعالمية، وهي أمر معترب رشًعا، فقد امتنع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
قتل املنافقني -وهو أمر يتعلق باإليامن وال خيفى تأثريهم عىل إيامن الناس- مراعاة للناحية 

اإلعالمية )حتى ال يتحدث الناس أن حممًدا يقتل أصحابه(.
ترك  أم  فساًدا،  املجتمع  يعيثون يف  املنافقني  ترك  الدين وأهل:  ندري أهيام أعظم رضًرا عىل  وال 

القبب واألرضحة عىل قرب؟
واهلل أعلم.
السؤال الثالث:

أوالً: الصالة عند املقابر خالفية وليس النهي عنها متفق عليه عند علامء املسلمني راجع كالم ابن 
عبد الرب ونقله ذلك عن اإلمام مالك ريض اهلل عنه.

ثانيًا: مل يتواتر عن املسلمني النهي عن البناء عىل القبور، بل هي خالفية كذلك، وهناك من األدلة 
مساجد  عليها  بنوا  أو  هلا  رفًعا  القبور  عىل  بنوا  الصحابة  أن  عىل  واضحة  داللة  تدل  التي  الكثري 
وبيوًتا، يف مصنف بن أيب شيبة أن قرب عثامن بن مظعون كان مرتفًعا، ويف البخاري ما يدل عىل 
ذلك ملا نقل عن خارجة بن زيد أهنم كانوا يثبون قرب عثامن بن مظعون وكان الشديد منهم الذي 

يستطيع أن يثبه ، ويف ذلك ما يدل عىل أنه مرتفع.
ًقا عن عائشة -ريض اهلل عنها- أهنا أمرت  وما يدل عىل أهنم بنوا عليه بيوًتا ما أخرجه البخاري معلَّ
الغالم بأن يرضب فسطاًطا عىل قرب أخيها عبد الرمحن وبنوا املسجد عىل القرب ففي قصة أيب جندل 
ملا دفن أبا بصري -ريض اهلل عنهام- صىل عليه وبنى عىل قربه مسجًدا، أيعقل أن الصحابة ريض اهلل 

عنهم جهلوا أساسيات العقيدة إىل أن جاء من خيطئهم فيام بعد؟
جواب املكتب العلمي:

األخ... وفقه اهلل لكل خري:
ارتباط هلا بمسألة  القبور، وهذه مسألة ال عالقة وال  البناء عىل  الفتوى عن حكم  1- كالمنا يف 
الصالة عند القرب أو يف املقربة، فهذه مسألة أخرى، وفيها كالم كثري وتفصيل ليس هذا جماله، 
وإن كان األصل فيها املنع كام هو مذهب مجهور أهل العلم، إال لسبب خاص كالصالة عىل 

اجلنازة ونحوها.
بن مظعون  قرب عثامن  بقصة  إال  فيه  تأت  فلم  القبور  البناء عىل  من  املنع  اعرتاضك عىل  أما   -2

-ريض اهلل عنه-، ويف هذا االستدالل ما فيه: 
البناء، فالرفع مقدار شرب  الرفع، بل  فقول )قرب عثامن بن مظعون كان مرتفًعا( ليس اخلالف يف 

والتسنيم من السنة، وبقية الروايات يف املصنف وغريه تدل عىل ذلك، ومنها:



فتاوى املكتب العلمي202

عن أيب ميمونة عن أبيه أن عمران بن حصني أوىص أن جيعلوا قربه مرتفًعا وأن يرفعوه أربع أصابع 
أو نحو ذلك.

أما الرواية )رأيتني ونحن ِغلامن ُشّبان ، زمنَ  عثامن ، وإن َّ أشّدنا وثبةً  الذي يثبُ  قرب عثامن بن 
مظعون ، حتى جياوزه(، فصعوبة القفز قد تدل عىل طول القرب، أو صغر سنهم، أو غري ذلك، وال 

داللة فيها عىل البناء.
فضاًل عن ضعف هذا األثر، ويمكن الرجوع لكتاب )البناء عىل القبور( للشيخ املحقق عبد الرمحن 

املعلمي اليامين للوقوف عىل مناقشة هذا األثر وغريه، وبقية جوانب املسألة.
 فضاًل عن خمالفة هذا األثر ملا عليه الصحابة -ريض اهلل عنهم- من أدب واحرتام يف تعاملهم مع 

القبور.
ولو كان األثر ثابًتا وأن القرب كان عليه بناء، فال نعارض أحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الرصحية الصحيحة 

واستدالل مجاهري أهل العلم هبا بمثل هذا األثر.
3- أما وضع عائشة -ريض اهلل عنها- للفسطاط عىل القرب:

مْحَِن، َفَقاَل: اْنِزْعُه َيا ُغالُم،  فلم يوافقها عليه الصحابة، فقد )َرَأى اْبُن ُعَمَر ُفْسَطاًطا َعىَل َقرْبِ َعْبِد الرَّ
ُه َعَمُلُه( أخرجه البخاري. َفإِنَّاَم ُيظِلُّ

اهلل  الفسطاط عىل قبورهم كأيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري ريض  إقامة  باملنع من  البقية  وأوىص 
عنهام.

4- وأما بناء املسجد عىل قرب أيب أيوب:
أ- فالقصة ال تثبت، فقد أوردها ابن عبد الرب يف ترمجة أيب بصري يف االستيعاب مرسلة دون سند.
ب- ولو ثبتت لكانت معارضة بأحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وال يوافق أحٌد عىل خمالفته للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

وقد سبق نقل أقوال أهل العلم من كافة املذاهب يف بيان حكم هذه املسالة بالتفصيل.
أن  صحيح  بدليل  يثبت  ومل  حمرم،  وهو  القرب  عىل  البناء  بني  الفرق  يتضح  سبق  ما  كل  ومن   -5
وه، وبني رفع القرب الذي هو سنة باتفاق أهل العلم. الصحابة -ريض اهلل عنهم- فعلوه أو َأَقرُّ

واحلمد هلل رب العاملني
السؤال الرابع:

معظم القبور واألرضحة املوجودة يف البالد والديار العربية واإلسالمية هي عبارة عن آثار وتراث 
وجلها إما حلكام أو علامء، مثل آثار ومعامل الدولة الزنكية والدولة األيوبية والدولة اململوكية، إذ 
لكل حاكم يف هؤالء مسجد أو مدرسة حتتوي رفات قربه وفوقها القبة، كام هو احلال مع مسجد 
نور الدين زنكي يف دمشق مثاًل، أو قرب السلطان النارص صالح الدين األيويب رمحهام اهلل. ومجيعها 

عىل هذا الشكل منذ بنائها أول مرة بمعنى أن هذا غري حادث فيها فيام بعد. 
فهدمها أو اإلساءة إليها كام فعل البعض من اخلوارج يف الصومال أو أفغانستان أو مايل أو األرسة 
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أو  أحكامه  أو  للدين  يمت  ال  وتشدد  وتطرف  وتنطع  غلو  إال  هو  ما  البقيع،  بصحابة  السعودية 
منهج السلف الصحيح فعاًل بصلة، بل هو خمالفة رصحية له وللدين اإلسالمي كله، ويتوجب علينا 
حماربة هذا الفكر ومنع هذه األمور التي تدمر تراث وآثار احلضارة العربية واإلسالمية عرب العامل 

بداًل من االعتناء هبا والتعريف هبا والدفاع عنها.
جواب املكتب العلمي:

حتريم البناء عىل القبور، وهدم املبني عليها هو سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وعمل أصحابه من بعده، وهذا 
ما قرره أهل العلم بعد ذلك قرًنا بعد قرن، كام هو مقرر يف الفتوى، فهذا هو منهج سلفنا الصالح 
رضوان اهلل عليهم، فال يقال إن اتباع السنة واألخذ بأقوال أهل العلم غلو وتنطع وتطرف وتشدد.
وأما وجود هذه األرضحة والقباب: فال يدل عىل اجلواز، وخاصة مع أقوال أهل العلم يف حتريمها، 

وسعيهم يف إزالتها.
ونحن إذا علمنا الناس الدين الصحيح، وبرصناهم بأقوال األئمة األعالم سادتنا الكرام أيب حنيفة 
الفتوى، وغريهم ممن مل  نقلنا عنهم يف  القيم وغريهم ممن  والشافعي والنووي وابن رجب وابن 
ننقل عنهم، لكان الناس هم الذين يطالبون بإزالتها، فالناس الزالوا بخري، وال يتصور أن مسلاًم 
يؤمن باهلل ورسوله يتعمد أن خيالف رشع اهلل، ولكنه التغييب عن الدين وحقائقه أوصلنا إىل ذلك.

واهلل أعلم
السؤال اخلامس:

ماذا نقول ملن حياججنا أن قرب النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص بني عليه مسجد، فهل نبدأ بإزالته أوالً؟
جواب املكتب العلمي:

أما القبة عىل قرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: فاألصل يف القبور أن تكون يف املقابر ليس عليها بناء وال إحاطة، 
فلام تويف النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيش الصحابة -ريض اهلل عنهم- من الفتنة به والغلو يف قربه لو دفن يف البقيع، 
ُيتََّخَذ  َأْن  ُه، َخيِشَ  َقرْبُ أَلُْبِرَز  َذلَِك  فدفنوه يف بيت عائشة ريض اهلل عنها، وهذا معنى قوهلا: )َلْواَل 

َمْسِجًدا(، وكانت الغرفة خارج املسجد، ثم دفنوا معه صاحبيه: أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام.
ع املسجد يف عهد الوليد بن عبد امللك يف آخر القرن األول أدخلت احلجرة يف التوسعة،  ثم ملا وسِّ

عىل معارضة من أهل العلم.
 ثم ُبنيت القبة عليه يف القرن السابع اهلجري )678( هـ يف عهد أحد ملوك مرص، وهو قالوون 
الصاحلي، فالبناء عىل القرب  ليست من فعله ملسو هيلع هللا ىلص، وال فعل صحابته رضوان اهلل عليهم، وال القرون 

الثالثة املفضلة، وإنام بنيت يف القرن السابع اهلجري.
 واحلجة يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص وفعله، وتطبيق الصحابة من بعده، وأقوال أهل العلم الربانيني، وقد سبق 

بيان ذلك.
واحلمد هلل رب العاملني
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السؤال السادس:
لقد قرأت فتواكم فوجدهتا جمانبة للصواب، واهلل املستعان.

جاءت  ولقد  الفروع،  يف  واملفاسد  األصول  يف  املفاسد  بني  تفرقوا  فلم  األمر  عليكم  اختلط  لقد 
الفروع، ومل  به من األدلة فكله يف  التوحيد وهدم الرشك وأهله، وما جئتم  أواًل حلامية  الرشيعة 
تذكروا دلياًل واحًدا يف األصول، وهل أعظم مفسدة من الرشك؟ أين انتم من هدم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
لألصنام عند فتح مكة وقد كانت العرب قاطبة  تعظمها من مئات السنني وكان أهل مكة مرشكني 
بإزالة  أمر  وكذلك  مسلمني(،  اإلسالمي  والعامل  الشام  بالد  يف  اليوم   الناس  )وأكثر  الفتح  يوم 
الصور داخل الكعبة ومل ينتظر حتى يعلم أهل مكة أن هذا رشك ويتدرج معهم يف ذلك؟ وكذلك 
عندما فتح الطائف مل يمهل الوفد يوًما واحًدا هبدم الالت. فالرشك بجميع أشكاله وأنواعه ال بد 
من إزالته فوًرا وال جيوز تأخريه مطلًقا ولو ترتب عليه مفاسد من قتل وسفك دماء ألن مفسدة 

الرشك أعظم من مفسدة القتل.
والبد أن ُننوه إىل أن أكثر القبور التي يبنى عليها القباب واألرضحة تعبد من دون اهلل ويطاف حوهلا 
فهدمها ليس من باب سد الذريعة ولكن من باب هدم الرشك نفسه، واهلل نسأل أن جينبنا الرشك 

وأهله وجيعل خامتتنا عىل التوحيد.
 جواب املكتب العلمي:

سبقت اإلجابة عن مثل ما سألتم قريًبا، فلرياجع هناك.
واهلل أعلم
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الفتوى: )39(:
حكم حب اإلنسان لوطنه واالهتمام به)1(

وري لوطنه؟ وهل جيوز له  ما املوقف الرشعي من حب السُّ السؤال: 

أن هيتم ببلده أكثر من اهتاممه ببلدان املسلمني األخرى، خاصة أن هناك من 

يقول: إن هذه الدول اليوم واحلدود التي بينها من صنع االستعامر لتفريق 

املسلمني، وأن هذا إقرار للحدود السياسية التي فرضها االستعامر؟

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

للعاملني، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

أوالً: وطن املرء هو مكان إقامته وَسَكنه. وإْلُف اإلنسان لوطنه وحبُّه 

. ففي صحيح البخاري عن َأنٍس -ريض اهلل عنه- َأنَّ النبيَّ  له أمر فطري جبيلِّ

ملسو هيلع هللا ىلص: )َكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َفنََظَر إىَِل ُجُدَراِت امْلَِدينَِة َأْوَضَع َناَقَتُه َوإِْن َكاَن َعىَل 

َكَها ِمْن ُحبَِّها()2(، قال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل- يف »فتح الباري«:  ٍة َحرَّ َدابَّ

»ويف احلديث داللٌة عىل فضل املدينة، وعىل مرشوعية حبِّ الوطن واحلنني 

إليه«)3(.

)1( صدرت بتاريخ: السبت 23 صفر 1434هـ، املوافق 2013/1/5م.

)2( أخرجه البخاري )666/2، رقم 1787(.

)3( فتح الباري )6/6(.
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وذكرياُت  والصحبة،  القرابات  وجوُد  واملحبة  اإللف  هذا  وسبب 

الّصبا، وتقارُب الطباِع والعادات االجتامعية، واتفاق اللهجة وغريها، كام 

قال ابن الرومي:

إليهــُم الرجــال  أوطــاَن  وحبَّــَب 

هنالــكا الشــباب  قّضاهــا  مــآرُب 

ذّكرهتــُم أوطاهنــم  ذكــروا  إذا 

ــكا ــوا لذل ــا فحن ــا فيه ــوُد الصب عه

عىل  أهله  م  ُيقدِّ أو  غريه،  دون  بأمر  ه  خيصَّ أن  احلبُّ  هذا  يدفعه   وقد 

غريهم فيام ال ظلم فيه وال اعتداء، وهذا كله ال حرج فيه.

ويف العرص احلديث أصبح الوطن ُيطلق عىل البقعة اجلغرافية السياسية 

التي تقع ضمن احلدود التي ُرسمت لكل دولة. ويف هذه احلالة قد ال تكون 

مجيع الدولة »وطنًا« للمرء باملعنى اللغوي، بل إن بعض احلدود قسمت أبناء 

املوزعة بني عدة دول وطنًا هلم، وال  ون أرضهم  َيعدُّ الواحدة، وهم  القبيلة 

ون األرض البعيدة التي تقع ضمن حدود دولتهم وطنًا هلم. َيعدُّ

ومع ذلك فإن هذه احلدود -وإن كانت ُمصَطنَعة- إال أّن طوَل العهد هبا 

وانتظاَم أهلها حتت قوانني موحدة أورثهم نوعًا من االنتامء وامليل الفطري إىل 

بلدهم، وهذا أمر شعوري معتاد ال يلزم منه اإلقرار هبذه احلدود أو الرضا هبا.
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ُيؤجر  فإنه  لذلك،  املرء  فأحبه  رشعية  فضيلٌة  باملكان  تعلَّق  إذا  ثانيًا: 

ه اهلل  ملِا خصَّ أو  له،  بلدًا من أجل حمبِة اهلل  إياه. من ذلك: أن حيبَّ  عىل حبه 

ثم  املكرمة،  مكُة  األوطان:  والربكة. وعىل رأس هذه  واخلرِي  الفضِل  من  به 

النبوية، ثم بيُت املقدس وبالُد الشام واليمن. وقد حيّب املكان أيضًا  املدينُة 

 إلقامِة الرشع فيه، أو لظهوِر شعائر اإلسالم يف ربوعه، أو لكونه أرَض جهاٍد 

أو رباط.

م، كأن يتعلَّق اإلنسان بوطنه فيرتَك  ثالثًا: قد ُيفيض حبُّ الوطن إىل حمرَّ

اهلجرَة واجلهاَد يف سبيل اهلل من أجله، وقد ذم اهلل -سبحانه وتعاىل- الذين يفعلون 

اُهُم امْلَاَلئَِكُة َظاملِِي  دهم بأشد الوعيد، قال تعاىل:﴿إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ ذلك، وتوعَّ

َأْنُفِسِهْم َقاُلوا فِيَم ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يِف اأْلَْرِض َقاُلوا َأَلْ َتُكْن َأْرُض اهللِ 

 َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فِيَها َفُأوَلئَِك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصرًيا﴾.]النساء: 97[.

فيجعَل والَءه وبراَءه وعطاَءه ومنَعه  للوطن،  ب  يتعصَّ أن  أيضًا:  ومن ذلك 

منهج  بل يصوغ حمياه ومماته عىل  الوطن،  وقتاله ودفاعه كلَّ ذلك يف سبيل 

الوطنية الوثنية ال اإلسالمية الربانية، حتى قال بعض الشعراء:

وثنــًا يل  روُه  صــوَّ لــو  وطنــي 

الوثنــا ذلــك  ألثِــُم  هلمْمــُت 

فعقُد الوالء والنرصة جيب أن ُيبنى عىل الدين، فاملسلمون إخوة مهام 

جيوز  وال  كالبنيان،  للمسلم  واملسلم  ديارهم،  وتناءت  أقطارهم  تباعدت 
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بحاٍل أن تطغى احلدود املصطنعة عىل الرابطة املقدسة التي رضيها اهلل لعباده 

املؤمنني. 

وأن  ودولته،  جنسيته  أساس  عىل  ويعادي  يوايل  أن  املسلم  فليحذر 

م رابط الدولة عىل رابط الدين، فيقدَم ابن بلده الفاسق عىل ابن دولة آخر  ُيقدِّ

صالح، أو ينشَط ملساعدة املنكوبني املسلمني يف دولته، وال يكرتَث ملن كانوا 

يف احلاجة نفسها أو أشد يف دولة أخرى بحجة أنه حيمل جنسية هذا الدولة، 

وال حيمل جنسية الدولة األخرى.

رابعًا: ما فرضه الواقع من حدوٍد للدول وحقوٍق سياسية للمواطنني، 

فيها  والعمل  والتنقل  احلركة  سهولة  من  لغريهم  تعطى  ال  هلم  وتسهيالت 

أدرى  مكة  ببلده من غريه -وأهل  أدرى  البلدي  أن  إىل  إضافًة  ذلك،  وغري 

بشعاهبا- كلُّ هذا جيعل من احلكمِة واملصلحِة أن خيصَّ الدعاة واملصلحون 

يفعله  ال  ما  هلا  يفعلوا  أن  يمكنهم  ألنه  واجلهد؛  االهتامم  من  بمزيد  دوهلم 

غريهم. 

وال حرَج عندئذ أن ينرصف ُجلُّ اهتامم السوريني إىل سوريا، واملرصيني 

إىل مرص، وهكذا، كام قال اهلل: ﴿َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي﴾]الشعراء: 214[، 

 مع مراعاة حّق املسلم عىل املسلم عامة أيًا كان بلده، ومع عدم التعصب لدولته.

وليس هذا من الرضا بحدود املستعمر، بل من الوعي وفقه الواقع، وتوظيفه 

خلدمة اإلسالم وأهله. أمل تر كيف كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يغشى القبائل يف موسم 
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احلج، ليعرض عليهم اإلسالم، وقد كان يف موسمهم من الرشك والتفاخر 

باألنساب والقبائل ما فيه، أفكان غشيانه ملسو هيلع هللا ىلص هلم رضًا بام يصنعون؟!

خامسًا: ما بيناه من أنَّ اهتامم كل أهل بلد بشؤون بلدهم أمر سائغ، 

ال يمنعنا من أن نذكر أهل اإلسالم بواجبهم جتاه بالد الشام عمومًا، والثورة 

اإلسالمية  البالد  عنوان  هي  الشام  فبالد  حتديدًا؛  الوقت  هذا  يف  السورية 

اِم َفال َخرْيَ  وصالحها صالحها، كام قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إَذا َفَسَد َأْهُل الشَّ

فِيُكْم( )1(.

َسِمَع  ُه  َأنَّ َهانٍِئ  ْبِن  ُعَمرْيِ  فعن  الشام،  بالد  يف  هي  املنصورة  والطائفة 

تِي  ُأمَّ ِمْن  َيَزاُل  )اَل  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َسِمْعُت  َيُقوُل:  عنُه  اهللُ  -َريِضَ  ُمَعاِوَيَة 

ْم َواَل َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى َيْأتَِيُهْم َأْمُر اهللِ  ُهْم َمْن َخَذهَلُ ٌة َقائَِمٌة بَِأْمِر اهللِ، اَل َيُضُّ ُأمَّ

: َفَقاَل َمالُِك ْبُن ُيَاِمَر: ]أحد الرواة[ َقاَل ُمَعاٌذ: َوُهْم  َوُهْم َعَل َذلَِك، َقاَل ُعَمرْيٌ

ْأِم( )2(. بِالشَّ

وسوريا هي الرئة الكربى التي يتنفس منها الصفويون والرافضة، فإذا 

سقط النظام األسدي املجرم سقط املرشوع الصفوي يف املنطقة، وإذا طهرت 

من  املقدس  بيت  بتطهري  إيذان  فهو  والرافضة  الباطنيني  رجس  من  دمشق 

رجس الصهاينة بإذن اهلل.

)1( أخرجه الرتمذي )485/4، رقم 2192(.

)2( أخرجه البخاري )1331/3، رقم 3442(، ومسلم )3/،1524 رقم 1037(.
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د كلمتهم، ويردهم إىل دينه  نسأل اهلل أن جيمع شمل املسلمني، ويوحِّ

ا مجياًل. ردًّ

واهلل أعلم.
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الفتوى: )40(:

ب عن العمل بسبب ظروف  هل يستلم راتبه وهو ُمَتَغيِّ
الثورة؟)1(

فيها  نذهب  ال  كثرية  أيام  هناك  اهلل،  ورمحة  عليكم  السالم  السؤال: 

للدوام بسبب أوضاع القصف أو احلصار، وأحياًنا بسبب اخلروج من البلد 

لفرتة، فهل حيل يل أخذ راتبي؟

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

للعاملني، وعىل آله وصحبه، ومن سار عىل هنجه إىل يوم الدين، أما بعد:

أوالً: إذا كان الراتب من احلكومة واحلال هذه: فإنه ال حرج يف قبض 

الراتب مع الغياب؛ وذلك ألن التغيُّب عن العمل مل يكن بسبب تقصرٍي وال 

كسٍل وال إمهال، إنام بسبب احلكومة نفسها وما تقوم به من إرهاٍب وقتل 

وهتجري الناس  واألعامل،  الوظائف  تعطيل  إىل  أدَّى  الذي  األمر  لألبرياء، 

وطعامهم  رزقهم  يف  عليهم  والتضييق  معاشهم  وإفساد  وقراهم  مدهنم  من 

للشعب  الرضورية  املتطلبات  بتأمني  مكلفة  احلكومة  أن   حني  ورشاهبم، يف 

الراتب من هذه  بأخذ  فإنه ال حرج  لذلك  ذلك..  من طعاٍم ورشاب وغري 

احلكومة الباغية.

)1( صدرت بتاريخ: األربعاء 27 صفر 1434هـ، املوافق 2013/1/9م.
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ثانيًا: أما إذا كان الراتب من عمل خاص، فإنه ال جيوز أخذ أجرة األيام 

املؤسسة  صاحب  كان  فإذا  العمل،  رب  برضا  إال  فيها  املوظف  تغيب   التي 

أو العمل عاملًا بذلك وراضيًا فإنه ال حرج يف أخذها... أما إذا كان رب العمل 

غري راٍض، فال جيوز للعامل أخذ أجرة األيام التي غاب فيها.

كاملدير  آخر  موظف  إذن  عىل  بناء  األجرة  أو  الراتب  أخذ  جيوز   وال 

أو املرشف عىل العمل، إال إذا كان مفوضًا من صاحب العمل بذلك؛ لقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: )الَ َيِلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إاِلَّ بِطِيِب َنْفٍس ِمنُْه( .)1(

ثالثًا: ندعو إخواننا املوظفني يف املؤسسات والرشكات التي ترتبط بحياة 

يبادروا إىل  املياه والكهرباء وغريها... أن  الناس ارتباطًا وثيقًا، كمؤسسات 

تسيري هذه األعامل وتقديم املساعدة إلخواهنم من األهايل املعّذبني، والعمل 

واملصانع  الرشكات  من  املجرمة  األسدية  العصابة  أفسدته  ما  إصالح  عىل 

واملخابز... وليعلموا أهنم يف هذا العمل عىل ثغر عظيم وأجر كبري؛ ملا فيه من 

َس عن مؤمن كربًة من  مساعدة املنكوبني والتخفيف من معاناهتم، و)مْن نفَّ

َس اهللُ عنه كربة من كرب يوم القيامة( )2(. كرب الدنيا نفَّ

نسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا يف طاعته، وأن يوفقنا 

إىل خدمة البالد والعباد، واهلل يف عون العباد ما كان العبد يف عون أخيه.

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

)1( أخرجه البيهقي )182/8، رقم 16533(، والدار قطني )62/3، رقم 91(.

)2( أخرجه البخاري )862/2، رقم 2310(، ومسلم )2074/4، رقم 2699(.
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الفتوى )41(: 
ما احلكم فيما لو َقَتَل املجاهُد أخاُه خطًأ؟ )1(

السؤال: أحد املجاهدين رمى بقذيفة )أر ب ج( فانحرفت عن مسارها 

فقتلت جماهًدا آخر خطأ، وهو مهموم وحُيسُّ بالذنب... ماذا عليه؟ جزاكم 

اهلل خريًا.

حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد  اجلواب: 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

أواًل: ال يأثم املسلم إذا قتل أخاه املسلم عىل سبيل اخلطأ؛ ألن اهلل رفع 

إثم اخلطأ عن هذه األمة فقال: ﴿َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِيَم َأْخَطْأُتْم بِِه َوَلكِْن َما 

َدْت ُقُلوُبُكْم﴾ ]األحزاب: 5[. َتَعمَّ

القاتل،  الكفارة عىل  القتل اخلطأ شيئني:  وقد أوجب اهلل -تعاىل- يف 

والدية عىل عاقلته، وهم األقارب بالنسب من جهة األب من الذكور، قال 

تعاىل: ﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إاِل َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر 

ُقوا﴾ ]النساء: 29[. دَّ َمٌة إىَِل َأْهلِِه إاِل َأْن َيصَّ َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َوِدَيٌة ُمَسلَّ

قال اإلمام القرطبي -رمحه اهلل- يف »تفسريه«: »قال ابن املنذر: ﴿َوِدَيٌة 

بالدية، وثبتت  يقتل خطأ  املؤمن  ﴾ فَحَكم اهلل جل ثناؤه يف  َأْهلِِه إىَِل  َمٌة  ُمَسلَّ

)1( صدرت بتاريخ: اإلثنني 1 ربيع اآلخر 1434 هـ، املوافق 2/11/ 2013 م.
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السنة الثابتة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك، وأمجع أهل العلم عىل القول به«)1(.

ثانًيا: ُتؤدَّى الدية إىل ورثة املقتول، وتتحمل دفعها عاقلة القاتل؛ ملَِا جاء 

هَتَا  يف صحيح مسلم َعِن امْلُِغرَيِة ْبِن ُشْعَبَة -َريِضَ اهلل َعنُْه- َأنَّ اْمَرَأًة َقَتَلْت رَضَّ

َيِة()2(. بَِعُموِد ُفْسَطاٍط َفُأيِتَ فِيها َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َفَقَض َعَل َعاِقَلتَِها بِالدِّ

ومن مل تكن له عاقلة ُأدِّيت ديته من بيت مال املسلمني )خزينة الدولة(، 

ويمكن أن تتوىل كتيبته دفعها وخاصة عند عدم وجود بيت مال، وال بأس أن 

يتربع هبا بعض املسلمني.

نَّة أن تدفع دية اخلطأ مؤجلًة يف ثالث سنني، قال الرتمذي  السُّ  ثالًثا: 

-رمحه اهلل- يف »سننه«: »وقد أمجع أهل العلم عىل أنَّ الدية تؤخذ يف ثالث 

سنني، يف كل سنة ثلث الدية«)3(.

أهنا  يف  بينهم  خالف  »وال  »املغني«:  يف  اهلل-  -رمحه  قدامة  ابن  وقال 

مؤجلة يف ثالث سنني؛ فإن عمر وعليًّا جعال دية اخلطأ عىل العاقلة يف ثالث 

 سنني، وال نعرف هلم من الصحابة خمالفًا، فاتبعهم عىل ذلك أهل العلم«)4(.

رابًعا: وأما الكفارة فقد بيَّنت اآلية الكريمة أهنا عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد 

)1( تفسري القرطبي )314/5(.

)2( أخرجه مسلم )1310/3، رقم 1682(.

)3( سنن الرتمذي )10/4(.

)4( املغني )488/9(.
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َفِصَياُم  َيِْد  َلْ  ﴿َفَمْن  تعاىل:  قال  الصيام،  إىل  فينتقل  اآلن-  احلال  هو  -كام 

َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْي﴾ ال يقطع صومهام إال بعذر جُييز الفطر.

املدينة«:  أهل  فقه  »الكايف يف  اهلل- يف  الرب -رمحه  عبد  ابن  اإلمام  قال 

اخلطأ  ووجوه  خطأ،  فهو  إرادة  وال  قصد  غري  من  فاعله  من  وقع  ما  »كل 

املرشكني  يرمي  أو  إنساًنا،  فيصيب  َغَرًضا)1(  يرمي  كالرجل  جًدا ...  كثرية 

بمجنيق وغريه فيصيب مسلاًم ... وما كان مثل هذا كله فالدية فيه عىل عاقلة 

صيام  وإال  واجًدا)2(،  كان  إن  رقبة  عتق  نفسه  خاصة  يف  وعليه  القاتل،... 

شهرين متتابعني«)3(.

تعاىل:  لقوله  الدية  عن  والتنازل  العفو  القتيل  ألهل  ُيندب   خامًسا: 

العفو وسامه: صدقة، والصدقة مطلوبة يف  ُقوا﴾، فحث عىل  دَّ َأْن َيصَّ ﴿إاِل 

كل وقت، وكام فعل حذيفة بن اليامن -ريض اهلل عنهام- ملا قتل الصحابة 

أباه عىل سبيل اخلطأ يف غزوة أحد، عفا عنهم وقال: )َغَفَر اهللَُّ َلُكْم()4(.

أخذ  وليهم  وعىل  العفو،  يصح  فال  صغاًرا،  امليت  ورثة  كان  إذا  لكن 

الدية، وحفظها هلم، ورصفها يف مصاحلهم.

)1( )َغَرًضا(: هدًفا للرمي. 

)2( )واجًدا(: أي: قادًرا.

)3( الكايف يف فقه أهل املدينة ص )549(.

)4( أخرجه البخاري )3، 1197، رقم 3116(.
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وُيعامل  اهلل،  شاء  إن  شهيًدا  املعركة  أثناء  خطأ  املقتول  ُيعدُّ   سادًسا: 

ن، وال ُيصىل عليه؛ ألنَّه وإن مل يقتله العدو  ل وال ُيكفَّ معاملة الشهيد: فال ُيغسَّ

مبارشة، فإنه ُقتل بسبب قتاهلم، وكان قتله يف أرض املعركة، فال خيتلف عن 

غريه من قتىل املسلمني .

ظن  لو  ما  اخلطأ:  القتل  أحكام  من  سبق  ما  بجميع  ُيلحق   سابعًا: 

املسلمون بشخٍص من املسلمني أنَّه من األعداء فقتلوه، ثم تبني هلم خطؤهم، 

فليس عليهم إثم، وعىل من بارش قتله الكفارة، والدية عىل العاقلة، ويعامل 

معاملة شهيد املعركة.

قال اإلمام الرسخيس -رمحه اهلل- يف »السري الكبري«: »َوإَِذا َكاَن اْلَقْوُم 

ٌك، َأْو َرَمى  ُه ُمرْشِ ِكنَي، َفَقَتَل ُمْسِلٌم ُمْسِلاًم، َظنَّ َأنَّ ِمْن امْلُْسِلِمنَي ُيَقاتُِلوَن امْلُرْشِ

اَرُة أِلَنَّ َهَذا  َيُة َواْلَكفَّ ْهُم َفَأَصاَب ُمْسِلاًم َفَقَتَلُه َفَعَلْيِه الدِّ ٍك َفَرَجَع السَّ إىَل ُمرْشِ

ُصوَرُة اخْلََطأِ«)1(.

نويص إخواننا املجاهدين باحلذر من استخدام السالح دون  وأخرًيا: 

االستخدام،  أو سوء  اجلهل  بسبب  تقع  فأكثر األخطاء  كافية؛   معرفة ودربة 

أو التخزين.

 حفظ اهلل املجاهدين من كل سوء، ونرصهم عىل عدو اهلل وعدوهم، 

)1( السري الكبري )105/1(.
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واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول:

كم مقدار الدية ؟ وكيف نخرجها؟
جواب املكتب العلمي:

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن  ر هبا الدية اإلبل، حلديث: َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ اتفق الفقهاء عىل أن من األصول التي ُتقدَّ
نَِن،  ُه َكَتَب إىَِل َأْهِل اْلَيَمِن بِِكَتاٍب فِيِه اْلَفَراِئُض، َوالسُّ َأنَّ ِه، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َحْزٍم، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

َيَة ِماَئًة ِمَن اإِلبِِل( أخرجه النسائي، ومالك يف املوطأ. َياِت، وفيه: )َوإِنَّ يف النَّْفِس الدِّ َوالدِّ
قال ابن قدامة املقديس -رمحه اهلل- يف »املغني«: »أمجع أهل العلم عىل أن اإلبل أصٌل يف الدية، وأن 

دية احلر املسلم مئٌة من اإلبل«.
د الدية هبا، فإن مل يوجد إبل يف منطقة ما أو يف عموم  فُينظر يف سعر اإلبل يف الداخل السوري وحُتدَّ
م الدية باإلبل، قال الشافعي -رمحه اهلل- يف »األم«:  البالد فُينظر يف أقرب البلدان إىل سوريا ممن ُيقوِّ
َيُكْن أِلَْهِل َذلَِك اْلَبَلِد إبٌِل ُكلَِّف إبَِل  »َوإَِذا َكاَن بَِبَلٍد َواَل إبَِل َلُه ُكلَِّف إبَِل َأْهِل َذلَِك اْلَبَلِد، َفإِْن مَلْ 

َأْقَرِب اْلُبْلَداِن بِِه مِمَّا َيِليِه«.
ونظًرا للظروف القاسية التي يمر هبا السوريون يف الداخل: فاألفضل يف هذه احلالة االتفاق عىل 

مبلغ أقل يريض الطرفني، أو املساحمة لوجه اهلل تعاىل.
اإلدارة  جمالس  أو  الرشعية،  املحاكم  فيها  الناس  بني  والصلح  ومقدارها  بالدية  احلكم  ويتوىل 

املحلية، أو مشايخ العشائر، وغريها مما يتفق الناس عىل الرجوع إليه.
الشافعي -رمحه اهلل- يف  الرجل، قال اإلمام  النصف من دية  املسلمة هي عىل  املرأة  أنَّ دية  علاًم 

»األم«: »ال أعلم خمالًفا من أهل العلم قدياًم وال حديًثا يف أن دية املرأة نصف دية الرجل«.
واهلل أعلم.

السؤال الثان:
جزاكم اهلل خرًيا، عندي استفسار عن عبارة وردت يف الفتوى )ال يقطع صومهام إال بعذر جُييز 

الفطر( ماذا تقصدون بالعذر الذي يبيح الفطر؟ وإن أفطر دون عذر فامذا جيب عليه؟
جواب املكتب العلمي:

العذر الذي يبيح الفطر: كل ما ورد يف الرشع من أعذار تبيح للشخص اإلفطار، كالسفر، واملرض، 
واحليض والنفاس للمرأة؛ فمن كان عنده عذر رشعي أفطر أيام عذره، ثم أكمل الصيام، واملرأة 

تفطر أيام حيضها ونفاسها فإن طهرت أكملت الصيام.
ومن األعذار املوجبة للفطر: قدوم شهر رمضان أو العيد، فيقطع نيته عن صيام الكفارة ويصوم 

رمضان، أو يفطر العيد وجوًبا ثم يكمل الصيام.
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الفتوى )42(:

جزاء  وما  األمان،  له  ُأعطي  من  على  االعتداء  حكم 
ذلك؟)1(

السؤال: إذا أعطى شخص األماَن ألحد جنود النظام أو شبيحته: فهل 

جيوز لبقية أفراد الكتيبة قتله؟ وما الذي يرتتب عليه إن قتله؟

اجلواب: بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل:

أواًل: إذا أعطى املسلُم األماَن ألحد جنود النظام فقد حُرم بذلك دمه 

 وماله عىل مجيع املسلمني، وال جيوز ألحد التعرض له بأي أذى، قال تعاىل: 

﴿َوَأْوُفوا بَِعْهِد اهللِ إَِذا َعاَهْدُتْم﴾ ]النحل: 19[.

وال ُيتصور من جماهد نذر نفسه إلعالء كلمة اهلل أن خيفر أو ينقض أمانًا 

ُمْسلًِم،  َأْخَفَر  )َمن  الصحيحني:  يف  كام  الشديد،  الوعيد  من  فيه  جاء  ما  مع 

ٌف َواَل َعْدٌل()2(. َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهللَِّ َوامْلَاَلئَِكِة َوالنَّاِس َأْجَِعنَي، اَل ُيْقَبُل ِمنُْه َصْ

فإن أفطر الشخص دون عذر ُيبيح الفطر: فيجب عليه إعادة الصيام، قال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف 
اْستِْئنَاَف  َعَلْيِه  َأنَّ  َوَأْفَطَر،  ُعْذٍر،  لَِغرْيِ  َقَطَعُه  ُثمَّ  ْهِر،  الشَّ َبْعَض  َمْن َصاَم  َأنَّ  َعىَل  »َوَأمْجَُعوا  »املغني: 

ْهَرْيِن«. الشَّ
واحلمد هلل رب العاملني.

)1( صدرت بتاريخ: اجلمعة 12 ربيع اآلخر 1434 هـ، املوافق 22 /2/ 2013 م.

)2( أخرجه البخاري )661/2، رقم 1771(، ومسلم )994/2، رقم 1370(. 
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اخلطأ  سبيل  عىل  املستأمن  هذا  بقتل  الكتيبة  أفراد  أحد  قام  إذا   ثانيًا: 

شهرين  صوم  وهي  الكفارة  وتلزمه  عليه،  إثم  فال  باألمان،  علمه  لعدم  أو 

النظام؛  متتابعني، والدية يف مال عاقلته ُتدفع ألهله إن مل يكونوا من أنصار 

َأْهلِِه  إىَِل  َمٌة  ُمَسلَّ َفِدَيٌة  ِميَثاٌق  َوَبْينَُهْم  َبْينَُكْم  َقْوٍم  ِمْن  َكاَن  ﴿َوإِْن  تعاىل:  لقوله 

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َفَمْن َلْ َيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ َتْوَبًة ِمَن اهللِ َوَكاَن اهللَُّ  َوَتْ

َعلِيًم َحكِيًم ﴾ ]النساء: 29[.

قال ابن عبد الرب -رمحه اهلل- يف »الكايف«: »ومن قتل كافًرا بعد األمان 

لزمته ديته«)1(. 

وأما إن كان أهله من أعوان النظام، فال يلزمه إال الكفارة، وال تدفع 

هلم الدية؛ لقوله تعاىل: ﴿َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة 

ُمْؤِمنٍَة﴾ ]النساء: 29[.

قال ابن القيم -رمحه اهلل- يف »أحكام أهل الذمة«: »وإن كان من قوم 

عدو للمسلمني فال دية له؛ ألن أهله عدو للمسلمني وليسوا بمعاهدين، فال 

ُيعطون ديته««)2(.

وا باملال عىل حربنا. واحلكمة يف ذلك: أال َيَتَقوَّ

)1( الكايف يف فقه أهل املدينة ص )210(.

)2( أحكام أهل الذمة )857/2(.
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 ثالًثا: وأما إن قتله عامدًا مع علمه باألمان الذي ُأعطي له، فقد ارتكب 

كبريًة من كبائر الذنوب، وحلقه الوعيد الشديد لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْ 

نَِّة َوإِنَّ ِرَيَها ُتوَجُد ِمْن َمِسرَيِة َأْرَبِعنَي َعاًما()1(. َيِرْح َرائَِحَة اجْلَ

وجيب يف ذلك الكفارة والدية، إضافًة إىل تعزيره بام يناسب من العقوبة 

عىل اقرتافه للقتل، ويسقط القصاص يف هذه احلال لوجود الشبهة يف إباحة 

دمه لسابق حرابته للمسلمني.

 رابًعا: وأما االعتداء عىل أموال الـُمستأَمن فيلزم ردها له، وضامن ما 

ر. تلف منها باملثل أو القيمة عند التعذُّ

قال يف »السري الكبري«: »وفيه دليل أن املسلمني إذا أصابوا شيئًا مما كان 

يف أمان أو ُموادعة فإنه ُيؤدَّى هلم كل يشء أصيب هلم من دم أو مال«)2(.

 وختاًما: ننصح إخواننا املجاهدين بعدم الترسع يف إعطاء األمان إال 

قة، وأن يبتعدوا عن حظ النفس يف إطالق األمان ملن ال يستحق  ملصلحة ُمتحقِّ

إال بعد التأكد من رغبته بالتوبة، أو سامع اخلري منهم، أو رغبته بكف يده عن 

القتال، أو االنضامم لصف املجاهدين، فلمثل هذه املصالح رشع األمان.

)1( أخرجه البخاري )1155/3، رقم 2995(.

)2( السري الكبري )261/1(.
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ك بأحكام ديننا احلنيف، وأن  نسأل اهلل أن يوفِّق إخواننا املجاهدين للتمسُّ

 يصلح شؤوهنم. ويتقبل شهداءنا، ويشاف جرحانا، وينرصنا عىل القوم املجرمني 

كام ننبه بأنه قد صدرت لنا فتوى يف معنى األمان، و كيفية عقده، وممن ُيقبل. 

ومن أراد االستزادة فلريجع هلا )حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام(.

ميثاق  )رشح  يف  كتابنا  األمان  أحكام  من  عدٍد  تفاصيل  ذكرنا  كام 

املقاومة()1(. 

)1( أسئلة عل الفتوى:
السؤال األول:

قد يلتبس عىل البعض أن األرسى يدخلون ضمن  املستأمنني، فهناك يوجد املئات من جنود العدو 
الطيارين األرسى  قتاًل يف جنودنا، ومثل واضح  أمعنوا  املقاتلة وقد  املعارك من  أثناء  تم أرسهم 
اجلنود،  من  حكمهم  يف  ومن  باملظالت  هبطوا  ثم  مناطقنا  قصفهم  بعد  طائراهتم  أصيبت  الذين 

والنظام يرفض حتى استبداهلم بجنودنا بل وحتى من املعتقلني من املتظاهرين.
أرجو بيان تطبيق اآلية الكريمة: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أرسى حتى يثخن يف األرض﴾.

 جواب املكتب العلمي:
ن: فرق بني األسري والشخص املؤمَّ

فاألسري من يقع يف قبضة املقاتلني من األعداء املحاربني، سواء  ُأرس يف حال احلرب أو يف عمليات 
خطف أو دهم أو استسالم أو غري ذلك، ما دام العداء قائاًم بني الطرفني.

ن: فتأمني املقاتل احلريب عىل نفسه وماله وعرضه . أما املؤمَّ
واألسري جيوز فيه -من حيث األصل- إحدى ثالث خصال: القتل، أو املفاداة، أو املن دون مقابل.
من  االنتهاء  بعد  إطالقه  وينبغي  إيذاؤه،  وال  قتله  جيوز  فال  األمان:  ُيعطى  الذي  الشخص  أما 

التحقيق معه واختاذ اإلجراءات املعتادة.
وللوقوف عىل بقية أحكام األرسى وما الذي ينبغي تقديمه يف التعامل معهم يمكن الرجوع لفتوى 
)حكم من وقع أسريًا يف أيدينا من جنود النظام السوري( رقم )20( ص )103(، وفتوى  )حكم 

إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام( رقم )19( ص )98(.
واهلل أعلم
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السؤال الثان:
جزاكم اهلل خرًيا عىل هذا البيان، ولكن لو وضحتم بارك اهلل فيكم سبب ترتب كفارة الصيام وهي 
حق اهلل، يف حق من قتل خطًأ أحد جنود النظام، وقد يكون كافًرا ، وقد يكون مسلاًم، إال أنه حتى 
حني أرسه مازال موالًيا للنظام، علام أنَّه ال خيفاكم أنَّ اآلية تتحدث عن القتل اخلطأ يف حق املؤمن: 

﴿وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ﴾، أرجو توضيح ما أشكل، بورك فيكم.
جواب املكتب العلمي:

أما لزوم الكفارة فليس حلال اجلندي من إسالم أو كفر ونحو ذلك، بل هي حلق اهلل تعاىل يف نقض 
األمان الذي أمرنا باحلفاظ عليه، كام سبق من األدلة.

وأما دليل الكفارة لقتل غري املسلم:
 فإن اهلل ملا َأهْبََم أنه مؤمن يف الصورة الثانية ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ بينام قيَّده يف الصورة 

األوىل والثالثة، دلَّ عىل أن هذه الصورة الثانية ال ختتص باملؤمن، بل تشمل املؤمن وغريه.
وهذا هو قول مجهور الفقهاء. واهلل أعلم.

السؤال الثالث:
قال القرطبي يف تفسريه نقاًل عن احلسن البرصي: »إذا قتل املسلم الذمي فال كفارة«.

جواب املكتب العلمي:
وجوب الكفارة يف هذه احلالة هو قول مجهور الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل.

قال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني« : »َوجَتُِب ]أي الكفارة[ بَِقْتِل اْلَكافِِر امْلَْضُموِن، َسَواٌء َكاَن 
يًّا َأْو ُمْسَتْأَمنًا. َوهِبََذا َقاَل َأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم . ِذمِّ

ُمْؤِمنٍَة﴾.  َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر  َخَطًأ  ُمْؤِمنًا  َقَتَل  َتَعاىَل: ﴿َوَمْن  لَِقْولِِه  فِيِه؛  اَرَة  َكفَّ اَل  َوَمالٌِك:  احْلََسُن،  َوَقاَل 
اَرَة يِف َغرْيِ امْلُْؤِمِن . َفَمْفُهوُمُه َأْن اَل َكفَّ

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة﴾  َمٌة إىَِل َأْهلِِه َوَتْ َوَلنَا، َقْوله َتَعاىَل: ﴿َوإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسلَّ
َفَوَجَبْت  ُظْلاًم،  َمْقُتوٌل  آَدِميٌّ  ُه  َوأِلَنَّ َطاِب،  اخْلِ َدلِيِل  َعىَل  ُم  ُيَقدَّ َمنُْطوٌق  َوَهَذا  ِميَثاٌق،  َلُه  يُّ  مِّ َوالذِّ

اَرُة بَِقْتِلِه، َكامْلُْسِلِم«. اْلَكفَّ
ِدَيُة  َفَلُهْم  ُهْدَنٍة،  َأْو  ٍة  ِذمَّ َأْهَل  َأْولَِياُؤُه  اْلَقتِيُل  َكاَن  َفإِْن   « ابن كثري -رمحه اهلل- يف »تفسريه«:  وقال 

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة«. َقتِيِلِهْم... َوجَيُِب َأْيًضا َعىَل اْلَقاتِِل حَتْ
وفيام ييل كامل كالم القرطبي رمحه اهلل:

)قوله تعاىل: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ هذا يف الذمي واملعاهد يقتل خطأ فتجب 
الدية والكفارة، قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي.

واختاره الطربي قال: إال أن اهلل سبحانه وتعاىل أهبمه ومل يقل وهو مؤمن، كام قال يف القتيل من 
املؤمنني ومن أهل احلرب.
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وإطالقه ما قيد قبل يدل عىل أنه خالفه.
وقال احلسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: املعنى وإن كان املقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين 

لكم فعهدهم يوجب أهنم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية.
وقرأها احلسن: )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن(.

قال احلسن: إذا قتل املسلم الذمي فال كفارة عليه...(.
واهلل أعلم.
السؤال الرابع:

التعميم املوجود يف هذه الفتوى جيب إعادة النظر فيه، فجمهور العلامء يرون أن النصريية مرتدون، 
واملرتد ال أمان له فكيف نعمم أن كل جنود النظام هم من أهل األمان؟

جواب املكتب العلمي:
أما احلكم عىل الباطنية ومنهم النصريية  بالكفر األصيل، أو الردة: فهذا حمل خالف، وليس هذا 

مقام بسطها.
احلرب  أحوال  أنَّ  إال  ردته،  ُيَقرُّ عىل  ال  ُيصالح؛ ألنَّه  هُياَدن وال  أنَّه ال  املرتد  أن األصل يف  ومع 
لإلعطاء األمان  املجاهدين أحواالً  ر: قد يفرض عىل  ٍم وتأخُّ فيها من كٍر، وفٍر، وأرٍس، وتقدُّ  وما 

ر هذه األمور بقدرها حسب املصلحة. أو مبادلة األرسى، أو غري ذلك، وُتقدَّ
واهلل أعلم.

السؤال اخلامس:
هل املقصود بإعطاء األمان عىل أن يرتك تبعيته للنظام و يتخىل عن والئه له .. أم ليس رشطا أن 

يرتك هذه املواالة؟ وإًذا مل األمان وعىل ماذا؟
جواب املكتب العلمي:

أما والؤه وتبعيته يف قلبه: فال يمكن التأكد منه.
وأما الفعل: فيشرتط، فإنَّ ُيعطى األمان عىل نفسه وماله مقابل تركه القتال يف صفوف النظام، فإن 
عاد وأعان النظام بأي فعل أو قول ضد املجاهدين أو بقية الشعب، فقد نقض األمان، وعاد حمارًبا 

كام كان، ويقتل.
للمسلمني، كام  فينبغي أال يكون إال لرضورة، بحيث يرتتب عليها مصلحة  أما إعطاؤه األمان 

ذكرنا ذلك يف فتوى )حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام(.
واهلل أعلم.

السؤال السادس:
وإذا  له،  بسلف  يأيت  بأن  عليه  ذلك  غري  يزعم  ومن  مرتدين،  والنصريية  ملرتد  يصلح  ال   األمان 

أعطوا األمان فهو غري الزم لبقية املجاهدين!
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جواب املكتب العلمي:
سبق ذكر اخلالف يف النصريية.

ن، وال يقبل منه عهد وال صلح، لكن يف حاالت احلرب واملعارك  أما املرتد: فاألصل أنَّه ال يؤمَّ
قد يضطر املجاهدون إىل أمور تفرضها األحداث اجلارية، كضابط يعطيهم معلومات عن أماكن 
املعتقلني، أو عن نقاط ضعف النظام، أو أي أمر آخر مقابل تأمينه، وُيشرتط يف ذلك أن يكون ذلك 
يف حال الرضورة، وأال يمكن التعامل معه إال بذلك، وأن يرتتب عىل تأمينه مصلحة حقيقة أعظم.
فإذا ُعقد للمرتد األمان من فصيل من املجاهدين فإن ذلك يلزم بقيتهم ملا سبق من أدلة يف الفتوى.

يَن إَذا َغَلُبوا َعىَل َداٍر ِمْن ُدوِر  وُز ُمَواَدَعُة امْلُْرَتدِّ قال الكاساين -رمحه اهلل- يف »بدائع الصنائع«: »َوجَتُ
ِّ لِْلَحاِل«. ْساَلِم، َوِخيَف ِمنُْهْم، َومَلْ ُتْؤَمْن َغاِئَلُتُهْم ملَِا فِيِه ِمْن َمْصَلَحِة َدْفِع الرشَّ اإْلِ

َفَغَزا  ُمَواَدَعٌة  امْلُْسِلِمنَي  َوَبنْيَ  َبْينَُهْم  َلْيَسْت  ُأْخَرى  َبْلَدٍة  إىَل  امْلَُواَدِعنَي  من  َقْوٌم  َخَرَج  »َوَلْو  قال:  ثم 
َفاَل  اأْلََماَن هلم  َأَفاَد  امْلَُواَدَعِة  َعْقَد  أِلَنَّ  آِمنُوَن اَل َسبِيَل أِلََحٍد عليهم  َفَهُؤاَلِء  اْلَبْلَدَة  تِْلَك  امْلُْسِلُموَن 

ُينَْتَقُض بِاخْلُُروِج إىَل َمْوِضٍع آَخَر«.
واهلل أعلم.
السؤال السابع:

لو كان هذا الشخص الذي يعطى األمان كافًرا ثم قتل، فكم ديته؟
جواب املكتب العلمي:

الكفار نوعان: أهل كتاب، وما سواهم ممن ليس له كتاب.
ِه َأنَّ َرُسوَل  فأما أهل الكتاب: فديتهم نصف دية املسلم، حلديث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )َعْقُل اْلَكافِِر نِْصُف َعْقِل امْلُْؤِمِن( أخرجه النسائي، ويف رواية الرتمذي: )َعْقِل اْلَكافِِر 

نِْصُف ِدَيِة َعْقِل امْلُْؤِمِن(، والعقل هنا الدية.
أما دية غريهم ممن ليس له كتاب: فهو ثلثا عرش دية املسلم، وبه قال مجهور الفقهاء. 

بَِثاَمناِِمَئٍة«،  امْلَُجويِسِّ  ِدَيِة  يِف  ِل  اأْلَوَّ َماِن  الزَّ يِف  َيْقُضوَن  النَّاُس  »َكاَن  َقاَل:  َيَساٍر،  ْبِن  ُسَلْياَمَن  فَعْن 
ر باثني عرش ألف  أخرجه ابن شيبة، أي ثامنامئة درهم؛ وذلك ألنَّ دية املسلم الكاملة كانت ُتقدَّ

درهم. وورد ذلك عن عثامن وعيل، ومل يعرف هلم خمالف من الصحابة.
قال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني«: »ودية املجويس ثامنامئة درهم ونساؤهم عىل النصف. 

عمر  ذلك  قال  وممن  املجويس،  دية  يف  اختلف  ما  أقل  ما  أمحد:  قال  العلم  أهل  أكثر  قول  وهذا   
وعثامن وابن مسعود ريض اهلل عنهم، وسعيد بن املسيب، وسليامن بن يسار، وعكرمة، و احلسن، 

ومالك، و الشافعي، وإسحاق«.
ثم قال: »ولنا قول من سمينا من الصحابة ومل نعرف هلم يف عرصهم خمالفا فكان إمجاًعا«.

ودية املرأة الكافرة عىل النصف من دية الرجل من أهل دينها. واهلل أعلم.
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الفتوى )43(:

والزواج  الباطنية  والفرق  النصريية  تزويج  حكم 
منهم)1(

السنني،  عرشات  منذ  متفرقة  بقاع  من  قوم  بلدتنا  إىل  قدم  السؤال: 

أسلموا،  أهنم  للناس  املدة ظهر  ثم مع طول  دين اإلسالم،  وكانوا عىل غري 

وصاهرهم بعض أهايل القرية فتزوجوا منهم وزوجوهم، وملا قامت الثورة 

أثلج اهلل صدورنا  النظام علينا، وقد  العداء وحالفوا  السورية ناصبنا جلهم 

بأن نرصنا عليهم فدحرناهم من بلدتنا ولقد وجدنا يف بيوهتم كتبا ومؤلفات 

ختص العقيدة الباطنية النصريية قد خطوها بأيدهيم.

ناجزنا  الذي  القسم  اللوايت حتتهم سواء من  النساء  ما حكم  السؤال: 

العداء أو من القسم الذي صمت. بارك اهلل فيكم.

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

أًيا كان دينه  أمجع أهل العلم عىل حرمة زواج املسلمة من غري املسلم 

فورًا،  بينهام  التفريق  وحيب  باطل،  فالعقد  تزوجته  وإن  به،  يدين  الذي 

وتفصيل ذلك كام ييل:

 أوالً: الطائفة النصريية طائفٌة خارجة عن اإلسالم باتفاق أهل العلم، 

)1( صدرت بتاريخ اخلميس 2 مجادى األول 1434هـ ، املوافق 14 مارس 2013م.
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ومثلها يف ذلك بقية الطوائف الغالية الباطنية.

»أما  الِفَرق(:  بني  )الَفرق  يف  اهلل-  -رمحه  البغدادي  القاهر  عبد  قال 

الفرق الباطنية كالدروز والنصريية والقرامطة ونحوهم فهي ليست من فرق 

اإلسالم، بل هي فرق خلطت بني املجوسية والنرصانية واإلسالم، فأخذت 

من كلٍّ بطرف زيادة يف التضليل والنفاق«.

 وقال قال ابن كثري - رمحه اهلل - يف )تلخيص كتاب االستغاثة(: »أما 

النصريية فهم من الغالة الذين يعتقدون إهلية عيل، و الغالة أكفر من اليهود 

و النصارى«.

﴿َواَل  تعاىل:  قوله  املسلم  بغري  املسلمة  زواج  حتريم  عىل  يدل  ثانًيا:   

َأْعَجَبُكْم﴾  َوَلْو  ٍك  ُمْشِ ِمْن  َخرْيٌ  ُمْؤِمٌن  َوَلَعْبٌد  ُيْؤِمنُوا  َحتَّى  كنَِي  امْلُْشِ ُتنْكُِحوا 

]البقرة: 221[، وقوله تعاىل: ﴿َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إىَِل 

﴾ ]املمتحنة: 10[. نَّ ْم َواَل ُهْم َيِلُّوَن هَلُ اِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ هَلُ اْلُكفَّ

قال ابن كثري -رمحه اهلل- يف تفسريه: »هذه اآلية َحّرَمت املسلامت عىل 

املرشكني، وقد كان جائًزا يف ابتداء اإلسالم أن يتزوج املرشك املؤمنة«.

وقال القرطبي -رمحه اهلل- يف تفسريه: »وأمجعت األمة عىل أن املرشك 

ال يطأ املؤمنة بوجه، ملا يف ذلك من الغضاضة عىل اإلسالم«.

وقد انعقد اإلمجاع عىل أن زواج الكافر باملسلمة باطل؛ ملخالفته لرصيح 
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القرآن، وقد نقل اإلمجاع: الشافعي، وابن املنذر، وابن عبد الرب، وابن قدامة، 

والشوكاين، وغريهم.

عليه  حيكم  أن  املسلم  غري  من  املسلمة  زواج  عقد  يف  األصل  ثالًثا: 

بالبطالن، دون أن يرتتب عليه يشء من آثار الزواج الصحيح.

ونظرًا جلهل كثري من الناس قبل الثورة بحال هؤالء القوم، مع وجود 

التبس عليه  أو من  السوء والضالل،  مناكحتهم من علامء  يفتي بجواز  من 

عىل  يرتتب  ما  عليه  يرتتب  شبهة-  -نكاح  النكاح  هذا  َنُعدُّ  فإننا  أمرهم، 

النكاح الصحيح من حيث املهر والنسب، مع مراعاة ما ييل:

1- التفريق بني الزوجني فوًرا؛ ألنَّه نكاح باطٌل.

2- وجوب املهر املسمى.

3- ثبوت نسب األبناء لألبوين.

ة عىل املرأة. 4- وجوب الِعدَّ

امرأة  وطئت  »وإن  )املجموع(:  يف  اهلل-  -رمحه  النووي  اإلمام  قال 

النسب،  النكاح يف  الشبهة كالوطء يف  العدة ألن وطء  بشبهة وجبت عليها 

فكان كالوطء يف النكاح يف إجياب العدة«، وقال: »فإن املوطوءة بشبهة تعتد 

عدة املطلقة«)1(.

)1( املجموع )147/18(.
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5- سقوط حق األب الكافر يف احلضانة أو الوالية عىل األبناء.

قال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف )املغني(: »وال تثبت- يعني احلضانة- 

لكافر عىل مسلم«)1(.

ا اْلَكافُِر َفاَل ِواَلَيَة َلُه َعىَل ُمْسِلَمٍة بَِحاٍل، بِإمِْجَاِع َأْهِل اْلِعْلِم،  وقال: »َأمَّ

ْأِي. َوَقاَل اْبُن امْلُنِْذِر: َأمْجََع  ، َوَأُبو ُعَبْيٍد، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعيُّ ِمنُْهْم؛ َمالٌِك، َوالشَّ

َعىَل َهَذا ُكلُّ َمْن َنْحَفُظ َعنُْه ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم«)2(.

تعاىل:  بقوله  والكفار  املسلمني  بني  الوالية  قطع  تعاىل  اهلل   ألنَّ 

﴿َوَلْن َيَْعَل اهللَُّ لِْلَكافِِريَن َعَل امْلُْؤِمننَِي َسبِياًل﴾ ]النساء:141[، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

)اإِلْساَلُم َيْعُلو َوالَ ُيْعىَل()3(.

 رابًعا: كذلك حيُرم زواج املسلم من النُّصريية ونحوها، والنكاح باطل، 

َكٍة  َكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمنٌَة َخرْيٌ ِمْن ُمْشِ لقوله تعاىل: ﴿َواَل َتنْكُِحوا امْلُْشِ

َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم﴾.

خامًسا: إن تاب الطرف غري املسلم وصحَّ إسالمه، ورغب أن يستمر 

يف زواجه: فال بد من عقد جديد.

)1( املغني )237/8(.

)2( املغني )27/7(.

رقم   ،371/4( سننه  يف  قطني  والدار   ،)12155 رقم   ،338/6( الكربى  يف  البيهقي  )3( أخرجه 
3062(، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل )106/5، رقم 1268(.
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أما من تبنّي له حرمة الزواج من هؤالء فتزّوج، أو كان متزوًجا من قبل 

فاستمّر عىل زواجه بعد أن تبني له احلكم؛ فهو واقٌع يف الزنا منتهٌك حلرمات 

اهلل، مستحقٌّ للوعيد الشديد والعقاب األليم.

ومن ثبت أنه مسلم ال يؤمن بيشء من عقائد النصريية، فال يشمله ما 

سبق من أحكام.

للتثبت  املناطق املختلفة  ونرى رضورة الرجوع للمحاكم الرشعية يف 

من حكم هؤالء األزواج أو الزوجات، وإصدار حكم رشعي قضائي فيها، 

وتوثيق ذلك، فإن مل يكن فيها حماكم رشعية فلتنظر فيها جلان من طلبة العلم 

ووجهاء املنطقة واملسؤولون عن حفظها أو إدارهتا للنظر يف هذه املسائل.

نسأله - سبحانه وتعاىل - أن حيفظ أعراض املسلمني، ويوفقهم للعمل 

برشعه، واحلمد هلل رب العاملني
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الفتوى )44(:
حكم َقصر الصالة يف احلضر بسبب اجلهاد)1(

يف  املسألة  تفصيل  نرجو  الشام  هيئة  يف  الفضيلة  أصحاب  السؤال: 

بني  واجلمع  السفر،  دون  احلَرض  يف  للمجاهدين  الصالة  قرص  موضوع 

الصلوات وهم فرادى، ولو مل يكونوا يف الثُّغور، فهذه حال أكثر املجاهدين 

َقرَص الصالة يف صالة اخلوف يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بأن  عندنا، علاًم أهنم يستدلون 

وا ِمَن  قاع ويف غزوة نجد، وبقوله تعاىل ﴿َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقُصُ ذات الرِّ

اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكَفُروا﴾ ]النساء: 101[ أفتونا مأجورين،  الصَّ

وجزاكم اهلل خرًيا.

 اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

فإنَّ قرص الصالة من أحكام السفر ال احلرض، أما صالة اخلوف فتؤدَّى 

عىل صفات خمصوصة تتناسب مع احلال التي يكون فيها املقاتلون من املرابطة 

أو االشتباك، وتفصيل ذلك كام ييل:

أوالً: ال جيوز قرص الصالة الرباعية إىل ركعتني يف احلرض بأيِّ حاٍل من 

ذلك  يف  وسواء  األربعة،  املذاهب  ومنهم  األمة،  علامء  عامة  عند  األحوال 

حال األمن أو اخلوف.

)1( صدرت بتاريخ: األربعاء 8 مجادى األوىل 1434هـ، املوافق 2013/3/20م.
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َعَدُد  َينَْتِقص  »َواَل  الصنائع«:  »بدائع  يف  اهلل-  -رمحه  الكاساين  قال 

َحاَبِة«)1(. ِة الصَّ َكَعاِت بَِسَبِب اخْلَْوِف ِعنَْدَنا، َوُهَو َقْوُل َعامَّ الرَّ

َكَصاَلِة  اخْلَْوف  »َصاَلُة  مسلم«:  »رشح  يف  اهلل-  -رمحه  النووي  وقال 

َكَعات، َفإِْن َكاَنْت يِف احْلَرَض َوَجَب َأْرَبع َرَكَعات، َوإِْن َكاَنْت  اأْلَْمن يِف َعَدد الرَّ

ِمْن  َواِحَدة يِف َحال  َرْكَعة  َعىَل  ااِلْقتَِصار  جَيُوز  َواَل  َرْكَعَتاِن،  َوَجَب  َفر  السَّ يِف 

اأْلَْحَوال«)2(.

َعَدِد  يِف  ُر  ُيَؤثِّ اَل  »اخلَْوُف  »املغني«:  يف  اهلل-  -رمحه  قدامة  ابن  وقال 

َماِم َوامْلَْأُموِم مَجِيًعا«)3(. َكَعاِت يِف َحقِّ اإْلِ الرَّ

ض النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ألشدِّ اخلوف وأعظمه وهم يف املدينة  وقد تعرَّ

َأْسَفَل  َوِمْن  َفْوِقُكْم  ِمْن  َجاُءوُكْم  ﴿إِْذ  تعاىل:  قال  كام  األحزاب،  غزوة  يف 

نَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللَِّ الظُّنُوَنا )0))  ِمنُْكْم َوإِْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب احْلَ

ُهنَالَِك اْبُتِلَ امْلُْؤِمنُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزااًل َشِديًدا﴾ ]األحزاب: 11-10[.

الصلوات  من  شيئًا  َقرَصَ  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  أحٌد  َينقل  مل  ذلك  ومع 

الرباعية يف املدينة، وإنام كان يقرص يف غزواته إذا كان مسافرًا.

وما ورد يف السؤال عن أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص َقرَصَ الصالة يف ذات الرقاع ويف غزوة 

)1( بدائع الصنائع )243/1(.

)2( رشح النووي )197/5(.

)3( املغني )298/2(.
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نجد: فهذا حق، وقد كانت يف سفر، ومل تكن يف حرض.

وا  َتْقُصُ َأْن  ُجنَاٌح  َعَلْيُكْم  ﴿َفَلْيَس  املذكورة:  اآلية  يف  ليس  ثانيًا: 

حال  يف  الركعات  عدد  قرص  عىل  داللٌة  ِخْفُتْم...﴾  إِْن  اَلِة  الصَّ ِمَن 

تعاىل:  قال  املقيمني،  ال  للمسافرين  اآلية  يف  اخلطاب  ألنَّ  حرضًا؛   اخلوف 

اَلِة إِْن ِخْفُتْم  وا ِمَن الصَّ ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقُصُ ﴿َوإَِذا َضَ

ا ُمبِينًا﴾. َأْن َيْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكَفُروا إِنَّ اْلَكافِِريَن َكاُنوا َلُكْم َعُدوًّ

األْرِض﴾  يِف  ْبُتْم  َضَ »تفسريه«: »﴿َوإَِذا  ابن كثري -رمحه اهلل- يف  قال 

َأْي: َساَفْرُتْم يِف اْلباَِلِد«)1(.

رْيُ يِف اأْلَْرِض،  ُب: السَّ ْ وقال القرطبي-رمحه اهلل- يف »تفسريه«: »َوالرضَّ

ِه«)2(. ُت لِتَِجاَرٍة َأْو َغْزٍو َأْو َغرْيِ ْبُت يِف اأْلَْرِض إَِذا رِسْ َتُقوُل اْلَعَرُب: رَضَ

وقال شيخ اإلسالم يف فتاواه: »اْلَقرْصُ اْلَكاِمُل امْلُْطَلُق ُهَو: َقرْصُ اْلَعَدِد، 

َوَقرْصُ اأْلَْرَكاِن.

. َباِعيَِّة َرْكَعَتنْيِ َفَقرْصُ اْلَعَدِد: َجْعُل الرُّ

َصاَلِة  يِف  َكاَم  ُجوِد  َوالسُّ ُكوِع  َوالرُّ اْلِقَياِم  َقرْصُ  ُهَو  اأْلَْرَكاِن:  َوَقرْصُ 

َفُر َسَبُب َقرْصِ اْلَعَدِد، َواخْلَْوُف  ِديِد، َوَصاَلِة اخْلَْوِف اْلَيِسرِي؛ َفالسَّ اخْلَْوِف الشَّ

)1( تفسري ابن كثري )293/2(.

)2( تفسري القرطبي )336/5(.



233 املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

َسَبُب َقرْصِ اأْلَْرَكاِن، َفإَِذا اْجَتَمَع اأْلَْمَراِن: َقرَصَ اْلَعَدَد َواأْلَْرَكان، َوإِْن اْنَفَرَد 

ُه«)1(. : اْنَفَرَد َقرْصُ َبَبنْيِ َأَحُد السَّ

املجاهدين  عىل  شقَّ  فإن  وقتها،  يف  صالة  كل  ُتصىل  أن  األصل  ثالًثا: 

ص هلم  أداء كل صالة يف وقتها املحدد؛ النشغاهلم بالقتال، أو املرابطة، فرُيخَّ

تأخري،  أو  تقديم  املغرب والعشاء، مجع  الظهر والعرص، وبني  يف اجلمع بني 

حسب األيرس هلم.

ومتى أمكن أداء الصالة يف وقتها دون حرج ومشقة، فال جيوز مجعها 

التساهل يف هذا األمر، ألن اجلمع بني الصالتني من  ينبغي  مع غريها، وال 

غري عذر من الكبائر، وقد سبق بيان هذا وغريه من التفاصيل يف فتوى سابقة 

بعنوان )صالة اجلمعة واجلامعة يف ظل القصف واحلصار( فلريجع إليها)2(.

واحلمد هلل رب العاملني.

 

)1( جمموع الفتاوى )91/22(.

)2( الفتوى رقم )27(، ص )138(.
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الفتوى )45(:

النفط  وآبار  العامة  األموال  على  االستيالء  حكم 
وإدارهتا)1(

 السؤال: شاع يف بعض املناطق بعد حتريرها وضُع بعض الكتائب يدها 

عىل ما يف هذه املنطقة من مصانع، وصوامع غالل، وقد جرى استغالل بعض 

ما فيها من منتجات ومستودعات لصالح الكتائب، بل قامت بعض الكتائب 

ببيع آالت وأدوات بعض هذه املصانع لرشاء األسلحة، فام حكم ذلك؟

كام وصلت بعض الكتائب إىل حقول النفط، وتقوم بفتح هذه اآلبار 

عليها  سدت  بعدما  ذلك  جيوز  فهل  التسليح،  يف  مردودها  من  واالستفادة 

أبواب التمويل والدعم إال من اهلل؟ علاًم أنَّ اخلرباء وأهل االختصاص قالوا 

إن طبيعة هذا النفط اخلام وخاصة يف دير الزور ضار للبيئة وللصحة.

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

االستيالء  ألحد  جيوز  ال  املجتمع،  أفراد  جلميع  ملك  ة  العامَّ األمواُل 

عليها أو االستئثار هبا دون سائر الناس، وهذا تفصيل ذلك:

أوالً: مرافق الدولة من عقارات أو منقوالت، وكذا املصانع وصوامع 

منفعتها  تعود  عامة  أموال  هي  ونحوها  واملدارس  واملستشفيات  الغالل 

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 8 مجادى اآلخر 1434هـ، املوافق 4/18/ 2013م.
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وملكيتها لعموم الناس، ال لشخٍص بعينه.

َيُقوُل:  َثاَلٍث،  َأْياَمٍن  َعىَل  حَيِْلُف  ُعَمُر  َكاَن  َقاَل:  َأْوِس  ْبِن  َمالِِك  َعْن 

َذا امْلَاِل ِمْن َأَحٍد، َوَما َأَنا بَِأَحقَّ بِِه ِمْن َأَحٍد، َواهللِ َما ِمْن  »َواهللِ َما َأَحٌد َأَحقَّ هِبَ

اِعَي  امْلُْسِلِمنَي َأَحٌد إاِلَّ َوَلُه يِف َهَذا امْلَاِل َنِصيٌب... َواهللِ َلِئْن َبِقيُت هَلُْم َلَيْأتنَِيَّ الرَّ

ُه ِمْن َهَذا امْلَاِل َوُهَو َيْرَعى َمَكاَنُه«)1(.  بَِجَبِل َصنَْعاَء َحظُّ

وتوزيعه  وإدارته،  املال  هذا  تنظيم  يف  الدولة  وظيفة  تنحرص  وإنام 

-رمحه  تيمية  ابن  قال  فيه،  األمة  عن  ونائبًة  وكيلًة  باعتبارها  عادلة،  بطريقة 

َأْهَواِئِهْم،  بَِحَسِب  َيْقِسُموَها  َأْن  األُُموِر  لُِوالِة  »َوَلْيَس  »الفتاوى«:  يف  اهلل- 

ُمالًكا«)2(. َلْيُسوا  َوُوَكالُء  اٌب  َوُنوَّ ُأَمنَاُء  ُهْم  َفإِنَّاَم  ِمْلَكُه؛  امْلَالُِك  َيْقِسُم   َكاَم 

الشخصية،  ملنفعته  استخدامها  أو  امتالكها  ألحد  جيوز  فال   وعليه، 

عىل  واعتداًء  ظلاًم  هذا  يف  ألن  الناس؛  سائر  دون  هبا  طائفة  اختصاص  أو 

حقوق اآلخرين.

ع عىل املجاهدين، بل تبقى  التي توزَّ الغنائم  كام أهنا ال تدخل ضمن 

ملكيتها لعموم الناس، كام سبق ذلك يف فتوى )حكم االستيالء عىل صهاريج 

املازوت ونحوه من املال العام()3(، وفتوى )حكم األموال التي يغنمها الثوار 

)1( أخرجه أمحد يف املسند )389/1، رقم 292(، وأبو يوسف يف كتاب اخلراج )57/1(.

)2( جمموع الفتاوى )276/28(.

)3( الفتوى رقم )8(، ص )40(.
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يف سوريا()1(.

عي أن حُيافظ عىل عملها قدر املستطاع لتبقى منفعتها  والواجب الرشَّ

العامة؛ مع توفري احلراسة واحلامية هلا.

دود، وآبار النفط والغاز وخزاناهتا، من األموال العامة   ثانًيا: ُتَعدُّ السُّ

كذلك التي ال جيوز ألحد متلكها، أو استغالل توزيع منتجاهتا وريعها لفئة 

دون غريها.

َكنِْفٍط،  َظاِهَرٌة  َعنْيٍ  ُكلُّ   « »األم«:  يف  اهلل-  -رمحه  الشافعي  قال 

َرَها  َيَتَحجَّ َأْن  َحٍد  أِلَ َفَلْيَس  َحٍد،  أِلَ ِمْلٍك  َغرْيِ  يِف  يٍت...  ِكرْبِ َأْو  َقاٍر)2(،  َأْو 

النَّاِس...  ِمْن  خِلَاصٍّ  َواَل  لِنَْفِسِه،  َيْمنََعَها  َأْن  لُِسْلَطاٍن  َواَل  ِه،  َغرْيِ ُدوَن 

َظاملًِا«)3(. َكاَن  ُسْلَطاٌن  َلُه  َمنََعُه  َأْو  َشْيًئا،  َهَذا  ِمْن  لِنَْفِسِه  َرُجٌل  َر  حَتَجَّ  َوَلْو 

ُه َوَفَد إىَِل َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْسَتْقَطَعُه  وعن َأْبَيَض ْبِن مَحَّاٍل -َريِضَ اهلل َعنُه- َأنَّ

، َقاَل َرُجٌل ِمْن امْلَْجِلِس: َأَتْدِري َما  ِذي بَِمْأِرَب، َفَقَطَعُه َلُه. َفَلامَّ َأْن َوىلَّ امْلِْلَح الَّ

، َفاْنَتَزَعُه ِمنُْه()4(. َقَطْعَت َلُه ؟ إِنَّاَم َقَطْعَت َلُه امْلَاَء اْلِعدَّ

ومعنى )امْلَاَء اْلِعّد(: الدائم الذي ال انقطاع ملنابعه، وما كان كذلك فهو 

)1( الفتوى رقم )18(، ص )91(.

فت. )2( القار: هو الزِّ

)3( األم )43/4(.

)4( أخرجه أبو داود )174/3، رقم 3064(، والرتمذي )57/2، رقم 1380(، وسنده حسن.
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ملك لعامة الناس.

ويف اسرتجاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلذه األرض من أبيض، داللة عىل عدِم جواِز 

اختصاِص شخٍص ُمعنيِّ باالستفادة من املنافع العامة دون سائر الناس.

َواْلَقارِّ  امْلِْلِح  وقال الكاساين -رمحه اهلل- يف »بدائع الصنائع«: »َأْرُض 

َوالنِّْفِط َوَنْحِوَها مِمَّا اَل َيْسَتْغنِي َعنَْها امْلُْسِلُموَن اَل َتُكوُن َأْرَض َمَواٍت)1(، َحتَّى 

ْقَطاِع  اإْلِ َويِف  امْلُْسِلِمنَي،  ِة  لَِعامَّ َحقٌّ  َا  أِلهَنَّ أِلََحٍد؛  َيْقَطَعَها  َأْن  َماِم  لإِْلِ جَيُوَز  اَل 

ِهْم، َوَهَذا اَل جَيُوُز«)2(. إْبَطاُل َحقِّ

ل من هذه اآلبار بام حيقق كفاية كتائبهم  ثالًثا: جيوز للمجاهدين التموُّ

وكفاية الناس وحاجتهم.

أما آثار ذلك عىل البيئة والصحة، فتوجب اختاذ أقىص وسائل احلامية 

واحلذر يف عملية االستخراج، والتعامل بالتصفية والتكرير، وما حيتاجه ذلك 

ووقاية  منها،  احلاصل  للرضر  دفًعا  واألخصائيني؛  باخلرباء  االستعانة  من 

ملستقبل البالد والعباد.

رابًعا: إنَّ قيام بعض الكتائب أو اجلهات الثورية ببيع األمالك العامة 

كالصوامع أو املصانع، أو بيع ما فيها من آالت أو معدات أو ختريبها، أو بيع 

)1( األرض امَلَوات: األرض املهملة التي مل تعمر بغرس، أو زرع، أو بناء.

)2( بدائع الصنائع )194/6(.
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هلا،  املاسة  الناس  حاجة  مع  سوريا  خلارج  وغريه  والقمح  كالنّفط  منتجاهتا 

الشديدة  العقوبة  الذي يستحق فاعله  يعد من اخليانة واإلفساد يف األرض، 

الرادعة ألمثاله؛ قطًعا لدابر الفتنة واإلفساد يف األرض، وحفاًظا عىل موارد 

الدولة وثروات األمة.

أشدُّ  هي  إذ  كبري،  وُجْرٌم  عظيم،  ذنٌب  ة  العامَّ األموال  عىل  فاالعتداء 

ة؛ ألنَّ إضاعَة مال الفرد يرضُّ  حرمًة وأحقُّ أن حُياَفظ عليها من األموال اخلاصَّ

َة ُكلَّها. فرًدا أو أفراًدا معدودين، أما تضييع املال العام فيرضُّ األُمَّ

َعنَْها-  اهللُ  -َريِضَ  ِة  اأْلَْنَصاِريَّ َخْوَلَة  َعْن  صحيحه  يف  البخاري  روى 

 ، ُضوَن يِف َماِل اهللِ بَِغرْيِ َحقٍّ َقاَلْت: َسِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: )إِنَّ ِرَجااًل َيَتَخوَّ

ُفوَن يِف َماِل امْلُْسِلِمنَي  ُضوَن(: َيَترَصَّ َفَلُهْم النَّاُر َيْوَم اْلِقَياَمِة()1(. ومعنى: )َيَتَخوَّ

ي. ِد التََّشهِّ بِاْلَباطِِل، وبُِمَجرَّ

اهللِ  َماِل  ِمْن  َنْفُسُه  بِِه  َشاَءْت  فِياَم  ٍض  ُمَتَخوِّ )ُربَّ  الرتمذي:  وعند 

َوَرُسولِِه، َلْيَس َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة إاِلَّ النَّاُر()2(.

العام  باملال  االستهانة  من  عنه-  اهلل  -ريض  عمر  الفاروق  ر  حذَّ وقد 

َذلَِك  َفإِنَّ  اْلَقَتِب)3(،  َأِو  احْلَْبِل،  َأِو  َذَعِة،  اْلرَبْ يِف  َأَحُدُكْم  ُص  خَّ َيرَتَ »اَل  فقال: 

)1( أخرجه البخاري )85/4 رقم 3118(.

)2( أخرجه الرتمذي )165/4، رقم 2374(، وأمحد )92/45، رقم 27124(.

ج. َذَعة( و)اْلَقَتب(: ما يوضع عىل الدابة حتت الرسَّ )3( )اْلرَبْ
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َرآُه  َواِحٍد  ْنَساٍن  إِلِ َكاَن  َفإِْن  َنِصيٌب،  فِيِه  َوَلُه  إاِلَّ  ِمنُْهْم  َأَحٌد  َلْيَس  لِْلُمْسِلِمنَي، 

َعظِياًم، َوإِْن َكاَن جِلَاَمَعِة امْلُْسِلِمنَي َأْرَخَص فِيِه، َوَقاَل: َماُل اهللِ !!«)1(.

آبار  أو  دود  السُّ هذه  من  أٍي  بتحرير  الكتائب  إحدى  قيام  خامًسا: 

النفط أو الغاز أو الصوامع، وغريها، ال يبيح هلا حق الترصف فيها منفردة، 

أصحاب  من  العسكرية،  الكتائب  عن  مستقلة  هيئات  تكوين  ينبغي  بل 

الوجاهة والعلامء واملحاكم الرشعيَّة ومن العاملني يف هذه املنشآت إلدارهتا 

 وتسيريها؛ حفاًظا عىل مقّدرات البلد وثرواهتا أن تضيع، أو ُيساء استخدامها.

ويل  إنَّه  وثرواهتا،  وأمنها،  أهلها،  بالدنا  عىل  حيفظ  أن  املسؤول  وحده  واهلل 

ذلك والقادر عليه.

واحلمد هلل رب العاملني

)1( أخرجه القاسم بن سالم يف األموال )342/1(.
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الفتوى )46(:
حكم ترك األطباء أعماهلم ومستشفياهتم )1(

 السؤال: ما حكم ترك األطباء السوريني أعامهلم، وهجر املستشفيات، 

وغري  املحررة  املناطق  يف  إليهم  ماسة  احلاجة  أن  مع  البلد،  من  وخروجهم 

املحررة، ويف مجيع التخصصات؟

تعرضت لالستهداف  قد  امليدانية  واملستشفيات  األطباء  أنَّ  العلم  مع 

املتعمد من قبل النظام، ونتج عنه استشهاد عدد كبري منهم.

 اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني، وبعد:

أوالً: إن طبابة املرىض واجلرحى وعالجهم من فروض الكفايات، إذا 

أثم من  الباقني، وإذا مل يقم هبا من يكفي  قام هبا من يكفي سقط اإلثم عن 

تركها بغري عذر من القادرين عليها.

العالج  عىل  قادرًا  كان  إذا  الطبيب  عىل  عني  فرض  الطبابة  وتكون 

به  تتحقق  املرىض واجلرحى وإنقاذ حياهتم، ومل يوجد غريه ممن  أو إسعاف 

الكفاية، كام هو احلال أثناء احلروب والكوارث غالبًا.

)1( صدرت بتاريخ: اإلثنني 26 مجادى اآلخرة 1434هـ، املوافق 2013/5/6م.
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ثانيًا: العمل عىل إسعاف اجلرحى ومداواهتم ال يقل عن عمل املجاهد 

واملقاتل يف سبيل اهلل، بل هو من صلب اجلهاد يف سبيل اهلل.

فًا اجلهاد بأنه: »َبْذُل اْلُوْسِع يِف  قال الكامل ابن اهلامم -رمحه اهلل- معرِّ

ًة، َأْو ُمَعاَوَنًة باَِمٍل، َأْو َرْأٍي، َأْو َتْكثرِِي َسَواٍد، َأْو َغرْيِ  اْلِقَتاِل يِف َسبِيِل اهللِ: ُمَبارَشَ

َذلَِك(  َغرْيِ  )َأْو  »َقْوُلُه  ابن عابدين -رمحه اهلل- يف »احلاشية«:  َذلَِك«)1(، قال 

ِيَئِة امْلََطاِعِم َوامْلََشاِرِب«)2(. َكُمَداَواِة اجْلَْرَحى، َوهَتْ

َهاُد ِمنُْه: َما ُهَو  وقال ابن تيمية -رمحه اهلل- يف »الفتاوى الكربى«: »َواجْلِ

َوالتَّْدبرِِي،  ْأِي  َوالرَّ َواللَِّساِن،  ِة،  َواحْلُجَّ ْعَوِة،  َوالدَّ بِاْلَقْلِب،  ُهَو  َما  َوِمنُْه  بِاْلَيِد، 

نَاَعِة، َفَيِجُب بَِغاَيِة َما ُيْمِكنُُه«)3(. َوالصِّ

لتعليل  »االختيار  يف  اهلل-  -رمحه  احلنفي  املوصيل  الفضل  أبو  وقال 

َمَقاَم  ِمنَْها  اجْلَْرَحى  ُمَداَواُة  َفَتُقوُم  َطْبًعا،  اْلِقَتاِل  املختار«: »َوامْلَْرَأُة َعاِجَزٌة َعِن 

اْلِقَتاِل، ملَِا فِيِه ِمْن َمنَْفَعِة امْلُْسِلِمنَي«)4(.

وكذلك األطباء يقوم عملهم مقام القتال يف سبيل اهلل ملا فيه من عظيم 

الناس  عن  خيففون  فإهنم  العظيم،  األجر  ذلك  يف  وهلم  للمسلمني،  النفع 

)1( الدر املختار )121/4(.

)2( حاشية ابن عابدين مع الدر املختار )121/4(.

)3( الفتاوى الكربى )538/5(.

)4( االختيار لتعليل املختار )131/4(.
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سبحانه  قال  املعصومة،  األنفس  ويستنقذون  كربتهم،  ويفرجون  مصاهبم، 

َجِيًعا﴾ ]املائدة: 32[، قال جماهد  النَّاَس  َأْحَيا  َم  َفَكَأنَّ َأْحَياَها  وتعاىل: ﴿َوَمْن 

َأْو َهلكة«، نقله عنه يف »تفسري  َأْو َحرق،  ِمْن َغرق،  َأْنَجاَها  رمحه اهلل: »َأْي: 

ابن كثري«)1(.

وقال ابن يونس املالكي رمحه اهلل: »َواِجٌب َعىَل ُكلِّ َمْن َخاَف َعىَل ُمْسِلٍم 

ِيَيُه باَِم َيْقِدُر َعَلْيِه«، نقله عنه يف »منح اجلليل«)2(. امْلَْوَت، َأْن حُيْ

الواجب عىل األطباء احتامل ما جيدونه يف سبيل ذلك من املشقة  ثالثاً: 

واملخاطرة، ومن ُقتل منهم وهو يؤدي واجبه ثابتًا حمتسبًا فهو شهيد بإذن اهلل تعاىل.

وال ينبغي هلم ترك مواقعهم التي حيتاج الناس إليهم فيها إال مضطرين، 

فإن اضطروا لذلك فليكونوا يف أقرب موقع يتأتى هلم من خالله خدمة الناس 

وتلبية حاجاهتم؛ فإن »امليسور ال يسقط باملعسور«)3(.

عملهم،  يف  األطباء  حيتاجهم  من  كل  عىل  احلكم  هذا  وينسحب 

كاملساعدين واملمرضني وأخصائيي األشعة واملختربات وغريهم.

مرضانا،  يشفي  وأن  العاجل،  بالنرص  علينا  يمن  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 

والقادر  ذلك  ويّل  إنه  عدونا  ويكبت  شهداءنا،  ويرحم  جرحانا،  ويداوي 

)1( تفسري ابن كثري )93/3(.

)2( منح اجلليل )95/8(.

)3( ينظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية، د. حممد صدقي البورنو )396/1(.
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عليه، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم)1(.

واهلل أعلم.

)1( أسئلة حول الفتوى:
السؤال األول: 

النظام، ويعاجلون اجلنود والشبيحة، فام  ما زالوا يعملون يف مستشفيات  هناك عدد من األطباء 
حكم هؤالء األطباء، وهم يعتربون أعواًنا له جيوز لنا استهدافهم بالعمليات واالغتياالت؟

جواب املكتب العلمي:
املستشفيات  ومنها  واملياه،  الكهرباء،  كقطاعات  العامة،  اخلدمية  الوظائف  يف  العمل  استمرار 

وغريها: جائز، مع احلرص عىل خدمة الناس وجتنيبهم األرضار قدر املستطاع.
ومن اضطر إلعانة النظام، أو تسيري بعض أعامله بني فرتة وأخرى مقابل خدمات مؤكدة يقدمها 

للناس: فنرجو أال يكون عليه بأس، مع احلرص عىل مدافعة ذلك قدر املستطاع.
أما إن كانت هذه اخلدمة كبرية، أو مستمرة: فإنَّ عمله حمرم؛ ملا فيه من إعانة النظام وتقويته.

فيمكن معاقبتهم  مل يستجيبوا  فإن  األمر هلم،  بتحذيرهم، وتوضيح  فيكون  والتعامل مع هؤالء: 
بام يناسب جرمهم، عىل أن ال يكون ذلك موكوالً لألفراد واجتهاداهتم، بل للهيئات الرشعية أو 

قيادات الكتائب.
أما إن كان هذا املوظف أو الطبيب من شبيحة النظام: فحكمه حكم الشبيحة باالستهداف والقتل.
قطاعاته(   بمختلف  األمنية  لألجهزة  املنتسبني  استهداف  )حكم  التالية  الفتوى  مراجعة  ويمكن 
الفتوى رقم )24(، ص )125(. وفتوى )هل يستلم راتبه وهو متغيب عن العمل بسبب ظروف 

الثورة( الفتوى رقم )40(، ص )211(. 
السؤال الثان: 

إذا كان الطبيب غادر الشام قبل االحداث بـ )3( سنوات وال يستطيع العودة فام احلكم؟
جواب املكتب العلمي:

املهاجرين- من  يعفيه ذلك -وبقية  نفًسا إال وسعها، وال  اهلل  فـال يكلف  الرجوع  مل يستطع  من 
واجب الدعم املادي.
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الفتوى )47(:

ما الواجب على األطباء عند ازدحام اجلرحى ونقص 
الكوادر؟ )1(

 السؤال: يصل إىل املستشفيات بعض اجلرحى حالتهم ميؤوس منها، 

ة اإلصابات والتهتُّكات يف أعضائهم وأطرافهم،  وموهتم قضية وقت، لشدَّ

ثم  وأجهزة،  ة  أرسَّ وحيجزون  كبرًيا،  وجهًدا  وقًتا  إسعافهم  حماولة  وتأخذ 

يموتون يف غالب األحيان.

ولو  خطورة  أقل  إصابتهم  أشخاص  بعدهم  أو  معهم  أحياًنا  ويصل 

توافرت هلم اجلهود أو األجهزة ألمكن إنقاذ أرواحهم أو أعضائهم من البرت.

فهل جيوز لنا إذا حرض لنا بعض هؤالء امليؤوس منهم أن نرصف اجلهد 

واألجهزة ملن هم أقل خطورة، أو أن ننزع عنهم األجهزة بعد وضعها؟

ر املوت واحلياة، والصالة والسالم عىل رسوله   اجلواب: احلمد هلل ُمقدِّ

األمني الذي كانت رسالته هدى ورمحة وشفاء ملا يف الصدور، أما بعد:

فإنَّ مداواة اجلرحى، وعالجهم، والقيام عىل شؤوهنم واجب، ال جيوز 

التقصري فيه، أو التخيل عنه، إال إن قام الدليل القاطع من أهل االختصاص 

َتَزاَحَم  وإن  عالجه،  ترك  يف  عليهم  حرج  فال  اجلريح  حياة  من  اليأس  عىل 

)1( صدرت بتاريخ: السبت 6 شعبان 1434هـ، املوافق 2013/6/15م.



245 املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

م من ُترجى حياته عىل من يغلب عىل ظن  املرىض ومل يمكن عالجهم مجيًعا ُقدِّ

أهل االختصاص موته لشدة إصابته، عىل التفصيل التايل:

كانت  مهام  عالجه،  جيب  مصاٍب  أو  جريٍح  كل  أنَّ  األصل  أوالً: 

من  املعصومة  نفسه  عىل  وحفاظًا  بحقه،  قيامًا  به؛  النازل  والرضر  إصابته 

التلف، ال فرق يف ذلك بني مسلم وآخر؛ إذ املسلمون متساوون يف العصمة، 

كام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الذي رواه عيل ريض اهلل عنه: )امْلُْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ 

ِدَماُؤُهْم( )1(.

ثانيًا: إذا جزم عدٌد من األطباء املختصني بأن اجلريح ميؤوس من حياته، 

بسبب وفاة دماغه أو توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا ال رجعة فيه، فلهم ترك 

عالجه والتوقف عن إعطائه األدوية، أو سحب أجهزة اإلنعاش الطبية التي 

تغذيه، وهذا ما قرره جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف 

مؤمتره الثالث عام 1407هـ /1986م)2(.

ال  املصاب  أو  اجلريح  أنَّ  املختصني  األطباء  ظن  عىل  َغَلَب  إذا  ثالثًا: 

ال  عالجه  أن  إال  حدوثها،  مكان  أو  إصابته،  ة  لشدَّ برؤه؛  أو  شفاؤه  ُيرجى 

يتعارض مع مصلحة أخرى أوىل وأهم منها، ففي هذه احلال يلزمهم عالجه؛ 

)1( أخرجه أبو داود )80/3، رقم 2751(، وابن ماجه )895/2، رقم 2683(، والنسائي )24/8، 
رقم 4746( بلفظ )املؤمنون(.

اإلنعاش  أجهزة  بشأن  اخلامس  القرار  الثالثة،  للدورة  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرارات   )2( ينظر: 
.www.fiqhacademy.org.sa
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عماًل باألصل من وجوب استنقاذ النفس البرشية، وألن إنقاذ حياته مصلحة 

مظنونة ال معارض هلا يربر تركها.

رابًعا: إذا وصل عدٌد من اجلرحى )كام حيدث يف القصف اجلامعي(، 

وَتَضاَيَقْت املوارد )البرشية أو املالية أو املعدات( عن عالج اجلميع وإسعافهم، 

يؤخروا  أن  وهلم  حياته،  وترجى  وفاته  خُتَشى  من  تقديم  األطباء  فعىل 

عىل  م  تقدَّ الراجحة  املصلحة  ألنَّ  حياته؛  من  اليأس  ظنهم  عىل  َغَلب  من 

 املصلحة املشكوك يف حتصيلها، وتغليبًا ملا هو مرجو عىل ما هو ميؤوس منه.

 كام هلم أنَّ يؤخروا من كان عالجه حيتمل التأخري؛ حتقيقًا ملصلحة اجلميع.

م أوهلم وصوالً؛ ألنَّ من َسَبَق إىل  فإن اشرتك اجلرحى يف رجاء عالجهم، ُقدِّ

ُم  يشء فهو أحق به، قال ابن ُنجيم -رمحه اهلل- يف » األشباه والنظائر«: »اَل ُيَقدَّ

ْبُق«)1(. ٍح، َوِمنُْه: السَّ َأَحٌد يِف التََّزاُحِم َعىَل احْلُُقوِق إالَّ بُِمَرجِّ

 خامسًا: إذا بارش األطباء عالج من ال يرجى شفاؤه وبرؤه فيام يغلب 

إن  موته  وخيشون  عاجلوه،  إذا  شفاءه  يرجون  من  جاءهم  ثم  ظنهم،  عىل 

تأخروا عن عالجه، وال قدرة هلم عىل عالج اجلميع، فيرتكون املريض األول 

ويعاجلون الثاين تغليبًا للمصلحة الراجحة؛ إذ نجاة الثاين باملبادرة إىل عالجه 

مصلحة حمققة أو غالبة، ونجاة األول مصلحة متومهة أو مرجوحة، والقاعدة 

الرشعية تقول: إذا تعارضت مصلحتان قدمت أرجامها أو أعظمها.

)1( األشباه والنظائر )313/1(.



247 املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

م منها ما يمكن تداركه عىل ما ال يمكن  وإذا تزامحت احلقوق، فإنه ُيقدَّ

تداركه.

وال ُيقال هنا إنَّ ترك عالج األول سبََّب وفاته؛ ألنَّ ترك العالج مل يكن 

هتاونًا وتفريطًا، بل لوجود مصلحة معارضة هي أرجح منها.

املريض -بموت  باليأس من حياة  احلكم  ينفرد يف  أال  ينبغي  سادسًا: 

يكون  بل  واحد،  الربء- طبيب  بعدم  الظن  غلبة  أو  تنفسه  توقف  أو  دماغه 

ذلك موكوالً للجنة من األطباء ما أمكن، وذلك بعد النظر يف حالة املريض 

ودراستها.

ما جاءت هذه التساؤالت إال من حاجة ميدانية ملحة، وهذا  سابعًا: 

يوجب عىل مجيع املسلمني، -وخاصة التجار واملورسين- اإلنفاق يف جتهيز 

املستشفيات امليدانية وغري امليدانية باملعدات الالزمة، كام يوجب أيضا عىل 

األطباء أن ينفروا ولو بعًضا من أيام وشهور العام لتحقيق الواجب الرشعي 

ُموا  ُتَقدِّ ﴿َوَما  تعاىل:  قال  املسلمني،  وعامة  املجاهدين  جرحى  عالج  يف 

ا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْسَتْغِفُروا اهللََّ إِنَّ اهللََّ  أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ َتُِدوُه ِعنَْد اهللِ ُهَو َخرْيً

َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ ]املزمل: 20[.

وأخرًيا: فإنَّ عمل األطباء يف ذلك هو من اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، 

ونرجو هلم بذلك األجر العظيم من اهلل تعاىل، فنوصيهم بالصرب واملصابرة، 
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واحلصار،  القصف  من  الظروف  هذه  ظل  يف  وهم  األجر،  واحتساب 

والضغوط الشديدة، جمتهدون، ال وزر عليهم إن أخطؤوا االجتهاد بعد بذل 

الوسع.

يشفَي  وأن  الكرب  احلبيب  شامنا  عن  يرفع  أن  سبحانه  اهلل  نسأل 

جرحانا، وأن ينرصنا عىل أعدائنا، وأن يرُبم للشام وأهله أمرًا رشدًا، ُيعزُّ فيه 

أهل الطاعة، وُيذلُّ فيه أهل املعصية، واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتوى )48(:

إعطائهم  بعد  األعداء  من  احلقوق  استيفاء  حكم 
األمان)1(

الشبيحة  لبعض  األمان  نعطي  أن  املعارك  بعض  يف  نضطر    السؤال: 

أو جنود النظام، ثم نكتشف من خالل التحقيق أهنم قاموا بعمليات تعذيب 

ذمتهم  ويف  السابقني  املجرمني  من  أهنم  أو  اغتصاب،  أو  للمدنيني،  وقتل 

قصاص، فهل جيوز معاقبة هؤالء عىل تلك اجلرائم؟ أم يبقون عىل أماهنم؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

ارتكبه  يفيد عصمة دم املحارب وماله، وعدم حماسبته عىل ما  األمان 

احلرب  طبيعة  من  هي  وأعامل  وتدمري  قتل  من  العسكرية  األعامل  خالل 

تتعلق بطبيعة احلرب فاألمان ال يمنع من  التي ال  ورضورهتا؛ وأما اجلرائم 

معاقبته عليها، وتفصيل ذلك كام ييل:

أوالً: إذا أعطى املسلُم األماَن ألحد جنود النظام أو شبيحته فقد حُرم 

بأي أذى، ومن  له  التعرض  املسلمني، وال جيوز  بذلك دمه وماله عىل مجيع 

ر بام يناسب من العقوبة عىل اعتدائه، كام فصلنا  اعتدى عليه فإنه آثم، وُيَعزَّ

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 11 شعبان 1434هـ، املوافق 2013/6/20م.
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يف فتوى )حكم االعتداء عىل من أعطي له األمان وما جزاء ذلك ؟()1(.

النظام أو ُأعطي له األمان، فال تتم حماسبته  إذا تاَب أحد جنود  ثانيًا: 

عىل اجلرائم التي ارتكبها خالل األعامل احلربية والتي هي من طبيعة احلرب، 

وال يضمن شيئًا أتلفه من األنفس واألموال مما وقع خالل القتال واالشتباك.

واخلوارج  البغاة  جنايات  أن  عىل  تعاىل-  اهلل  -رمحهم  العلامء  نصَّ  وقد 

واملرتدين يف احلرب: ال ضامن فيها.

ْساَلِم  اإْلِ َعْن  ُطَلْيَحُة  اْرَتدَّ  َقْد   « »األم«:  يف  اهلل-  -رمحه  افِِعيُّ  الشَّ َقاَل 

َوَقَتَل َثابَِت بن َأْفَرَم َوُعَكاَشة ْبُن حُمِْصٍن ُثمَّ َأْسَلَم َفَلْم ُيَقْد بَِواِحٍد ِمنُْهاَم، َومَلْ 

ُيْؤَخْذ ِمنُْه َعْقٌل لَِواِحٍد ِمنُْهاَم«)2(. 

والَقَوُد: القصاص، والعقل: الدية.

إَِلْيِه  َكَتَب  ِهَشاٍم،  ْبَن  ُسَلْياَمَن  َأنَّ   ، ْهِريُّ الزُّ يِن  َأْخرَبَ َقاَل:  َمْعَمٍر،  وَعْن 

ِك،  ْ بِالرشِّ َقْوِمَها  َعىَل  َوَشِهَدْت  َزْوِجَها،  ِعنِْد  ِمْن  َخَرَجْت  اْمَرَأٍة  َعِن  َيْسَأُلُه 

 : ْهِريُّ ا َرَجَعْت إىَِل َأْهِلَها َتاِئَبًة، َقاَل الزُّ َجْت، ُثمَّ إهِنََّ ِة)3( َفَتَزوَّ َقْت بِاحْلَُروِريَّ َوحَلِ

ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوِل  َوَأْصَحاُب  َثاَرْت  اأْلُوىَل  اْلِفْتنََة  َفإِنَّ  َبْعُد،  ا  َأمَّ إَِلْيِه:  َفَكَتْبُت 

)1( الفتوى رقم )42(، ص )218(.

)2( األم )311/4(.

ِة: فرقة من اخلوارج، ثم أصبحت تطلق عىل اخلوارج عامة. ُروِريَّ )3( احلَْ
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َفْرٍج  ا يِف  َأَحٍد َحدًّ ُيِقيُموا َعىَل  َأْن اَل  َرْأهُيُْم َعىَل  َفاْجَتَمَع  َكثرٌِي،  َبْدًرا  مِمَّْن َشِهَد 

اْسَتَحلُّوُه بَِتْأِويِل اْلُقْرآِن)1( َوالَ ِقَصاٍص يِف َقْتٍل َأَصاُبوُه َعىَل َتْأِويِل اْلُقْرآِن، َوالَ 

ُيَردُّ َما َأَصاُبوُه َعىَل َتْأِويِل اْلُقْرآِن«)2(.

 وقال ابن تيمية -رمحه اهلل- يف »الفتاوى« بعد ذكر كالم الزهري السابق:

َأْهُل  َقاَتَلُهْم  إَذا   - ْم  بِِقَتاهِلِ اهللَُّ  َأَمَر  َحْيُث   - لنَِي  امْلَُتَأوِّ اْلُبَغاِة  ِقَتاُل  »َوَكَذلَِك 

اْلَعْدِل، َفَأَصاُبوا ِمْن َأْهِل اْلَعْدِل ُنُفوًسا َوَأْمَوااًل، مَلْ َتُكْن َمْضُموَنًة ِعنَْد مَجَاِهرِي 

وَن إَذا َصاَر هَلُْم َشْوَكٌة، َفَقَتُلوا امْلُْسِلِمنَي َوَأَصاُبوا ِمْن  اْلُعَلاَمِء. َوَكَذلَِك امْلُْرَتدُّ

َيْضَمنُوَن  اَل  ُْم  َأهنَّ ِة:  دَّ الرِّ َأْهِل  ِقَتاِل  يِف  َحاَبُة  الصَّ َفَق  اتَّ َكاَم  ْم،  َوَأْمَواهِلِ ِدَماِئِهْم 

لنَِي َوإِْن َكاَن  ُْم َكاُنوا ُمَتَأوِّ َبْعَد إْساَلِمِهْم َما َأْتَلُفوُه ِمْن النُُّفوِس َواأْلَْمَواِل، َفإهِنَّ

اَر إَذا  َتْأِويُلُهْم َباطِاًل. َكاَم َأنَّ ُسنََّة َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص امْلَُتَواتَِرَة َعنُْه َمَضْت بَِأنَّ اْلُكفَّ

َقَتُلوا َبْعَض امْلُْسِلِمنَي، َوَأْتَلُفوا َأْمَواهَلُْم، ُثمَّ َأْسَلُموا مَلْ َيْضَمنُوا َما َأَصاُبوُه ِمْن 

َقْد  جُيَاِهُدوَن،  َكاُنوا  َواأْلَْمَواِل  النُُّفوِس  تِْلَك  َوَأْصَحاُب  َواأْلَْمَواِل.  النُُّفوِس 

ِمنُْهْم َعىَل  ُأِخَذ  َما  َفِعَوُض  اجْلَنََّة،  هَلُْم  َوَأْمَواهَلُْم بَِأنَّ  َأْنُفَسُهْم  ِمنُْهْم  ى اهللَُّ  اْشرَتَ

ِذيَن َقاَتَلُهْم امْلُْؤِمنُوَن«)3(. اهللِ اَل َعىَل ُأوَلِئَك الظَّاملنَِِي الَّ

يتعلق  ال  مما  الشبيح  أو  اجلندي  ارتكبها  التي  اجلرائم  أما  ثالًثا: 

)1( واملقصود بإصابة الفرج بتأويل القرآن: احلكم عىل الزواج وفسخه باجتهاد غري صحيح.

)2( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )120/10، رقم 18584(.

)3( جمموع الفتاوى )334/8(.
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عمدًا،  املدنيني  وقتل  كـاالغتصاب،  احلربية،  العسكرية  باألعامل 

احلق  استيفاء  من  األمان  يمنع  ال  فهذه  ذلك،  ونحو  بيوهتم،  من  والرسقة 

أعامهلا. من  وليست  باحلرب،  هلا  تعلُّق  ال  خاصة  جنايات  ألهنا   فيها؛ 

الذين قتلوا ورسقوا:  الشافعي -رمحه اهلل- يف »األم« عن قطاع الطرق  قال 

ْلَطاُن َأَماًنا َعىَل َما َأَصاُبوا، َكاَن َما َأْعَطاُهْم َعَلْيِه اأْلََماُن ِمْن  »َوَلْو َأْعَطاُهْم السُّ

ُحُقوِق النَّاِس َباطِاًل، َوَلِزَمُه َأْن َيْأُخَذ هَلُْم ُحُقوَقُهْم إالَّ َأْن َيَدُعوَها«)1(.

َماِم يِف ُحُقوِق النَّاِس َباطٌِل«)2(. وقال: »َوَأَماُن اإْلِ

وقال النووي -رمحه اهلل- يف »روضة الطالبني«: » َفإَِذا َأْتَلَف َباٍغ َعىَل 

َعاِدٍل َأْو َعْكُسُه يِف َغرْيِ اْلِقَتاِل: َضِمَن َقْطًعا«. وقال: »َفَلْو ُأْتِلَف يِف اْلِقَتاِل َما 

وَرِة اْلِقَتاِل، َوَجَب َضاَمُنُه َقْطًعا«)3(. َلْيَس ِمْن رَضُ

مل  َقتُله  َحلَّ  »َمن  املسلول«:  »الصارم  يف  اهلل-  -رمحه  تيمية  ابن  وقال 

َقْطِع  أِلَِجِل  َقْتُله  َوَجَب  َمْن  امُلسلُم  ن  َأمَّ َلو  َكاَم  َعْهٍد،  بِأماٍن وال  َدُمُه  ُيعصم 

عِي يف األرِض بِالفساِد امُلوِجِب لِلَقتِل، َأو  الطَّريِق َوحُمَاَرَبِة اهللِ َوَرسولِِه والسَّ

دِة... وال  َقْتُلُه أِلَْجِل الرِّ َن َمْن َوَجَب  َأمَّ َأْو  ِزَناه،  َقْتُلُه أِلْجِل  َن َمْن َوَجَب  َأمَّ

ة؛  جَيُوُز َأْن َيْعِقَد َلُه َعْقَد َعْهٍد، َسواًء َكاَن َعْقَد َأَماٍن، َأْو َعْقَد ُهدَنٍة، أو َعْقَد ِذمَّ

)1( األم )311/4(.

)2( املرجع السابق.

)3( روضة الطالبني )55/10(.
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ِد ُكونِِه َكافًِرا َحربًيا«)1(. أِلَنَّ َقْتَلُه َحٌد ِمَن احلُُدوِد، َوَليَس َقْتُلُه ملَُِجرَّ

أماًنا  أو شبيًحا  النظام  جندًيا من جنود  املجاهدون  أعطى  إذا  وعليه: 

 ثم علموا أنَّ عليه قصاًصا قبل احلرب، أو أنَّه قد قتل مدنيني، أو اغتصب، 

احلقوق  واستيفاء  فيجوز عقوبته  احلربية،  األعامل  ارتكب جنايًة خارج  أو 

منه، وال يمنعهم األمان من ذلك.

حال  يف  إال  األمان  وشبيحته  النظام  جنود  ُيعطى  أال  األصل  رابًعا: 

الرشعية، كام سبق يف  التعامل معهم وفق األحكام  لذلك، ويكون  احلاجة 

فتوى )حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام()2(.

دابر  يقطع  وأن  املجاهدين،  إخواننا  ينرص  أن  وتعاىل  سبحانه  نسأله 

املجرمني املفسدين، واحلمد هلل رب العاملني)3(.

)1( الصارم املسلول )89/1(.

)2( الفتوى رقم )19(، ص )98(.

)3( أسئلة حول الفتوى:
ذكرتم يف الفتوى: )وقد نص العلامء -رمحهم اهلل تعاىل- عىل أن جنايات البغاة واخلوارج واملرتدين 
يف احلرب: ال ضامن فيها( فتبادَر إىل ذهني قول أيب بكر ريض اهلل عنه يف قتال أهل الردة عندما قال 

)َتُدوَن قتالنا وال َنِدي قتالكم( فنرجوا منكم توضيح ذلك.
جواب املكتب العلمي:

رأيه  إنام كان  قتالكم(  َنِدي  قتالنا وال  )َتُدوَن  الردة:  اهلل عنه ألهل  الصديق ريض  بكر  أيب  قول 
األول، وقد راجعه عمر يف األمر، ورجع إىل رأي عمر وعامة الصحابة.

فروى ابن أيب شيبة يف املصنف )12/ 264( بسند صحيح عن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب َقاَل: »َجاَء َوْفُد 
ْلِم  َوالسَّ امْلُْجِلَيِة،  احْلَْرِب  َبنْيَ  َبْكٍر  َأُبو  ُهْم  َ َفَخريَّ ْلَح،  الصُّ َيْسَأُلوَنُه  َبْكٍر  َأيِب  إىَل  َوَغَطَفاَن  َأَسٍد  ُبَزاَخَة 

امْلُْخِزَيِة.
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ْلُم امْلُْخِزَيُة. َفَقاُلوا: َهَذا احْلَْرُب امْلُْجِلَيُة َقْد َعَرْفنَاَها، َفاَم السَّ
ُكوَن َأْقَواًما َيْتبُِعوَن َأْذَناَب اإِلبِِل َحتَّى ُيِري اهللَُّ َخِليَفَة َنبِيِِّه  وَن احْلَْلَقَة َواْلُكَراَع، َوَترْتُ َقاَل َأُبو َبْكٍر: ُتَؤدُّ
َقْتاَلُكْم،،َوَقْتاَلَنا يِف اجْلَنَِّة َوَقْتاَلُكْم يِف  َنِدي  َقْتاَلَنا، َوالَ  َيْعِذُروَنُكْم بِِه، َوَتُدوَن  َأْمًرا  ملسو هيلع هللا ىلص َوامْلُْسِلِمنَي 
ا  وَن َما َأَصْبُتْم ِمنَّا َوَنْغنَُم َما َأَصْبنَا ِمنُْكْم. َفَقاَل ُعَمُر: َقْد َرَأْيت َرْأًيا، َوَسنُِشرُي َعَلْيك، َأمَّ النَّاِر، َوَتُردُّ
ُكوا َأْقَواًما َيتَّبُِعوَن َأْذَناَب اإِلبِِل َحتَّى َيَرى اهللَُّ  ا َأْن َيرْتُ وا احْلَْلَقَة َواْلُكَراَع َفنِْعَم َما َرَأْيت،،َوَأمَّ َأْن ُيَؤدُّ
وَن َما  ا َأْن َنْغنََم َما َأَصْبنَا ِمنُْهْم َوَيُردُّ َخِليَفَة َنبِيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوامْلُْسِلِمنَي َأْمًرا َيْعِذُروهَنُْم بِِه َفنِْعَم َما َرَأْيت، َوَأمَّ
ا َأْن الَ َنِدَي  ا َأنَّ َقْتاَلُهْم يِف النَّاِر َوَقْتاَلَنا يِف اجْلَنَِّة َفنِْعَم َما َرَأْيت،،َوَأمَّ َأَصاُبوا ِمنَّا َفنِْعَم َما َرَأْيت، َوَأمَّ
ا َأْن َيُدوا َقْتاَلَنا َفال َقْتاَلَنا ُقتُِلوا َعْن َأْمِر اهللِ َفاَل ِدَياٍت هَلُْم، َفَتَتاَبَع النَّاُس  َقْتاَلُهْم َفنِْعَم َما َرَأْيت، َوَأمَّ

َعىَل َذلَِك«. انتهى.
قال البيهقي يف السنن الكربى )8/ 581(: »َوَقْوُل ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َريِضَ اهللُ َعنُْه يِف اأْلَْمَواِل اَل 
ُه إِنَّاَم َأَراَد بِِه، َواهللُ َأْعَلُم، َما ُأِصيَب يِف َأْيِدهيِْم ِمْن َأْعَياِن َأْمَواِل امْلُْسِلِمنَي،  َماِء، َفإِنَّ خُيَالُِف َقْوَلُه يِف الدِّ

اَل َتْضِمنَي َما َأْتَلُفوا«.
َقْتىَل  َتْضِمنِي  يِف  إالَّ  َذلَِك؛  يِف  َحاَبُة  الصَّ »َفَواَفَقُه  بكر:  أيب  تيمية عن رأي  ابن  وقال شيخ اإلسالم 
امْلُْسِلِمنَي، َفإِنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َريِضَ اهللَُّ َعنُْه َقاَل َلُه: َهُؤاَلِء ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َفُأُجوُرُهْم َعىَل اهللَِّ، 
َحاَبُة َعَلْيِه ُهَو  َفَق الصَّ ِذي اتَّ َفُقوا َعىَل َقْوِل ُعَمَر يِف َذلَِك، َوَهَذا الَّ َيْعنِي ُهْم ُشَهَداُء َفاَل ِدَيَة هَلُْم، َفاتَّ

ِة اْلُعَلاَمِء« جمموع الفتاوى )35/ 157(. َمْذَهُب َأِئمَّ
واهلل أعلم
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الفتوى )49(:
ر األسعار واضطراب العملة )1( زكاة الفطر مع َتَغيُّ

الكبري  التغري  مع  العام  هلذا  الفطر  زكاة  نخرج  كيف  السؤال: 
وندرة  السورية؟  اللرية  والتذبذب يف سعر رصف  السلع  أسعار  يف 

األطعمة؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

فإنَّ زكاة الفطر فريضة عىل كل فرد من املسلمني، واألصل أن 
تؤدَّى طعاًما من قوت البلد، سواء غال ثمنه أو رخص، وبيان ذلك 

كام ييل:

أوالً: زكاة الفطر فريضة عىل كل مسلم، صغرًيا كان أو كبرًيا، 
ذكًرا أو أنثى، سواء صام أم مل يصم لعذٍر من األعذار، خيرجها عن 
نفسه، وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والولد، صاًعا من طعاٍم عن كل 
شخص، إذا كان يملك زيادة عىل قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

فَعْن اْبِن ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم َقاَل: )َفَرَض َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َزَكاَة 
َكِر  ، َوالذَّ اْلَعْبِد َواحْلُرِّ َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َعىَل  مَتٍْر،  اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن 

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 17 رمضان 1434هـ، املوافق 25 /2013/7م.
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ِغرِي َواْلَكبرِِي ِمْن امْلُْسِلِمنَي()1(.  َواأْلُْنَثى، َوالصَّ

اع: مقدار للكيل يساوي )2.5( كيلو غراًما تقريًبا. والصَّ

وخُترج مما يقتاته الناس من الطعام، كاألرز، والربغل، والذرة، 
والتمر، والزبيب، والشعري، واللحوم، واألجبان، ونحو ذلك، ولو 
الزكاة  يتوافر يف األسواق وقت وجوب  املعلَّبة، أو ما  من األطعمة 
»إعالم  يف  اهلل-  -رمحه  القيم  ابن  قال  للناس،  النافعة  األغذية  من 
بلد  أهل  فأما  باملدينة،  أقواهتم  غالَب  كانت  »وهذه   املوقعني«: 
قوهتم  كمن  قوهتم  من  صاع  عليهم  فإنام  ذلك  غري  قوهتم  حملة  أو 
الذرة أو األرز أو التني أو غري ذلك من احلبوب. فإن كان قوهتم من 
غري احلبوب كاللَّبن واللحم والسمك: أخرجوا فطرهتم من قوهتم 
كائنًا ما كان، هذا قول مجهور العلامء، وهو الصواب الذي ال يقال 
ِة املساكني يوم العيد ومواساهتم من جنس  بغريه؛ إذ املقصود َسدُّ ُخلَّ

ما يقتاته أهل بلدهم«)2(.

وإن كان إخراج الطعام املطبوخ أنفع للفقراء فيجوز إخراجه 
مطبوًخا، قال ابن القيم -رمحه اهلل- يف »إعالم املوقعني«: »فإذا كان 
أهل بلد أو حملة عادهتم اختاذ األطعمة يوم العيد جاز هلم بل يرشع 

)1( أخرجه البخاري )130/2، رقم 1503(، ومسلم )677/2، رقم 984(.

)2( إعالم املوقعني عن رب العاملني )18/3(.
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به  القول  يسوغ  حمتمل  فهذا  أطعمتهم  من  املساكني  يواسوا  أن  هلم 
واهلل أعلم«)1(.

إخراجها  ووقت  الفطر  زكاة  أحكام  من  االستزادة  ويمكن 
بالرجوع إىل فتوى )أحكام زكاة الفطر()2(. 

ثانًيا: األصل أن ُتؤدَّى زكاة الفطر طعاًما من قوت البلد، كام 
دلت عليه النصوص الرشعية، وعمل به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته من 

بعده، وهو مذهب مجهور الفقهاء.

وعليه فال أثر لغالء األسعار أو انخفاضها يف إخراج زكاة الفطر؛ 
 إذ الواجب إخراج صاٍع من الطعام عن كل فرد، سواء انخفض ثمنه 

أو غال، ما دام الشخص مالكًا ما يزيد عىل قوته وقوت عياله.

الزكاة  بإخراج  واملوكلني  اخلريية  للجمعيات  جيوز  ثالًثا: 
بأيام  العيد  قبل  -ولو  نقًدا  الفطر  زكاة  مجع  ونحوهم:  غريهم   عن 
الوقت  يف  املستحقني  عىل  وتوزيعه  الطعام،  رشاء  ثم  أسابيع-  أو 

املرشوع إلخراج الزكاة.

ويكون تقديُر سعر صاع الطعام وقت مجع الزكاة، مع االحتياط 

)1( إعالم املوقعني عن رب العاملني )19/3(.

)2( الفتوى رقم )28(، ص )145(.
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بزيادة املقدار نظرا لتذبذب العملة، أو يكون تقدير ثمنها بالعمالت 
املستقرة.

رابًعا: ما حلَّ بسورية من أزمٍة وحاجٍة وحصاٍر، واجتاه اهليئات 
بأنَّ  القناعة  يزيد  األول،  املقام  يف  الغذائية  السالل  لتوفري  اإلغاثية 

حاجة الفقري للطعام أشدُّ من حاجته للامل.

األسعار،  بارتفاع  يتأثر  ال  الفقري  يأخذه  الذي  الطعام  فإنَّ 
العيد مهام غال ثمنه،  أيام  الطعام خالل  الكفاية من  به  له  وتتحقق 
وهو مقصود الرشع من زكاة الفطر، بخالف من أخذ الزكاة نقدًا فقد 
ال يكفيه لرشاء ما حيتاجه من طعام يف ظل االرتفاع املتزايد لألسعار، 

أو ال يستطيع احلصول عليه يف ظروف احلصار.

األْوىل  أنَّ  يرون  نقًدا  الزكاة  إخراج  بجواز  القائلني  أنَّ  كام 
الطحطاوي  اإلمام  قال  األزمات،  أوقات  يف  الطعام  من  إخراجها 
احلنفي -رمحه اهلل- يف »احلاشية عىل مراقي الفالح«: »وإن كان زمن 

ة فاحلنطة والشعري وما يؤكل أفضل من الدراهم«)1(. شدِّ

الشام، وأن نرى  ن ألوليائه يف بالد  ُيمكِّ نسأل اهلل سبحانه أن 
الفجور  ألهل  وذلًة  والطاعة،  الصالح  ألهل  فيه  مُمكنًا  عيًدا  فيها 

)1( حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )724/1(.
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واملعصية والطغيان)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
 السؤال األول:

 أرجو األفادة يف احلاالت التي يصعب فيها توزيع الطعام يف بعض املدن السورية املحارصة بشدة من 
قبل النظام السوري والذي يصادر شبيحته أي كمية طعام تعرف أهنا موجة ملساعدة للمحتاجني. 

مع امكانية التوزيع نقًدا لكل حمتاج لسهولة توزيع املال عن توزيع الطعام، زمن احلروب.
جواب املكتب العلمي:

إذا صُعب إيصال الطعام للمناطق املحارصة فيجوز دفع زكاة الفطر هلم نقًدا دون حرج؛ مراعاًة 
ملصلحة املحتاج.

السؤال الثان:
هل يرتتب عيّل إخراج زكاة الفطر وأنا بعيد عن أهيل؟ أم أّن أيب خيرجها يل؟ والسؤال الثاين: ما 
خري  املسلمني  عن  اهلل  وجزاكم  وغريه.  التمر  )اإلغاثة(  املعونة  من  الفطر  زكاة  أخرج  أن  رأيكم 

اجلزاء.
 جواب املكتب العلمي:

األصل أن خُيرج الشخص زكاة فطره عن نفسه، وجيوز له أن يوكل والده أو أحًدا آخر بإخراجها 
ويقوم بدفع املال هلم بعد ذلك، وكذلك لو تربع غريه بأن أخرجها عنه بإذنه جاز ذلك، وأجزأته.

أما إخراج زكاة الفطر من املعونة التي يأخذها الشخص من اجلمعيات اخلريية: فيجوز له إخراج 
أن  وله  ملكه،  يف  أصبحت  ألهنا  يعوهلم؛  من  وقوت  قوته  عن  يزيد  ما  لديه  كان  إذا  منها  الزكاة 

يترصف هبا كام يريد.
السؤال الثالث:

أليست تعادل صاع قمح أو أرز؟ كم قيمتها مع الغالء؟
جواب املكتب العلمي:

يعادل  ما  وهو  ذلك،  غري  أو  قمًحا  أو  كان  أرزًا   الطعام  من  صاًعا  شخص  كل  عن  الفطر  زكاة 
)2.5( كيلو غراًما، كام هو مبني يف الفتوى..

أما قيمتها باملال: فال يمكن إعطاء سعر عام هلا بسبب تغري العملة الكبري هذه األيام، وتفاوهتا من 
مكان آلخر حسب احلصار وغري ذلك.. وخيرجها الشخص بحسب سعر اليوم الذي يشرتهيا فيه.

السؤال الرابع:
هل جيوز إعطاء زكاة الفطر إىل املجاهدين ثمن سالح أو ذخرية ؟

جواب املكتب العلمي:
املحتاجني  حاجة  لتلبية  وليس  العيد،  يوم  الطعام  سؤال  عن  الفقراء  إلغناء  رُشعت  الفطر  زكاة 
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الفتوى )50(:

املعاملة  باب  من  األعداء  وأطفال  نساء  قتل  حكم 
باملثل)1(

السؤال: ما حكم قتل نساء وأطفال أعوان النظام، وخاصة من الطائفة 

بقوله  استدالالً  باملثل  معاملتهم  جيوز  وهل  قراهم؟  اقتحام  أثناء  النصريية 

وما  َعَلْيُكْم﴾؟  اْعَتدى  َما  بِِمْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتدى  تعاىل:﴿َفَمِن 

رأيكم بمن يستدل بكوهنم مرتدين عىل جواز قتلهم دون استتابة ؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

الضحايا  هلؤالء  واالنتقام  املجرم  النظام  هذا  مقاومة  أنَّ  ريَب  فال 

متاحة،  بكل وسيلة رشعية  الواجبات  أوجب  يفتك هبم من  الذين  األبرياء 

إال أن الواجب عىل املسلم التقيد بالضوابط الرشعية يف ذلك، ومنها ما دلت 

بالقتل،  العدو وأطفاله  نساء  الكتاب والسنة من حتريم قصد  عليه نصوص 

إال يف حاالٍت خمصوصة قام الدليل عىل استثنائها، وفيام ييل تفصيل املسألة:

م ليسوا من أهل احلرب والقتال،  أوالً: األصل يف النساء واألطفال أهنَّ

فال جيوز قتلهم، وال االعتداء عليهم، قال تعاىل: ﴿َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ الَِّذيَن 

بقية  أما  الطعام،  الفطر إال يف  أو مالبس ونحو ذلك. فال ترصف زكاة  املجاهدين من سالح  أو 
احلاجات فلها موارد أخرى من الزكاة املفروضة أو الصدقات والتربعات.

)1( صدرت بتاريخ: الثالثاء 4 ذو القعدة 1434هـ، املوافق 2013/9/10م.
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ُيَقاتُِلوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدوا﴾ ]البقرة: 190[.

ِذي  قال ابن جرير الطربي -رمحه اهلل- يف »تفسريه«: »َوإِنَّاَم ااِلْعتَِداُء الَّ

«)1(. والذراري: هم األبناء. َراِريِّ هَنَاُهُم اهللَُّ َعنُْه ُهَو هَنُْيُه َعْن َقْتِل النَِّساِء، َوالذَّ

وعن اْبِن ُعَمَر -َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم- َقاَل: )ُوِجَدْت اْمَرَأٌة َمْقُتوَلًة يِف َبْعِض 

ْبَياِن()2(. َمَغاِزي َرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفنََهى َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َقْتِل النَِّساِء َوالصِّ

ويف حديث رباح بن الربيع عند اإلمام أمحد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا رأى امرأة 

مقتولة أنكر ذلك وقال: )َما َكاَنْت َهِذِه لُِتَقاتَِل()3(.

قال ابن عبد الرب -رمحه اهلل- يف »التمهيد«: » َوَأمْجََع اْلُعَلاَمُء َعىَل اْلَقْوِل 

ُْم  ْم؛ أِلهَنَّ بُِجْمَلِة َهَذا احْلَِديِث، َواَل جَيُوُز ِعنَْدُهْم َقْتُل نَِساِء احْلَْربِيِّنَي َواَل َأْطَفاهِلِ

َلْيُسوا مِمَّْن ُيَقاتُِل يِف اأْلَْغَلِب«)4(.

»أمجع  مسلم«:  صحيح  عىل  »رشحه  يف  اهلل-  -رمحه  النووي  وقال 

العلامء عىل حتريم قتل النساء والصبيان إذا مل يقاتلوا«)5(.

دلت أقوال أهل العلم عىل استثناء ثالث حاالت فقط من منع  ثانًيا: 

القتل، كام ييل:

)1( تفسري ابن جرير الطربي )562/3(.

)2( أخرجه البخاري )61/4، رقم 3015(، ومسلم )1364/2، رقم 1744(.

)3( أخرجه أمحد )371/25، رقم 15992(.

)4( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )156/15(.

)5( رشح النووي )48/12(.
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بحمل  سواء  ُحكاًم،  أو  حقيقًة  القتال  يف  االشرتاك  األوىل:  احلال 

السالح، أو التحريض عىل القتال، أو التجسس لصالح املقاتلني، أو اإليقاع 

بالنساء املسلامت بام يؤدي النتهاك أعراضهن أو قتلهن أو اعتقاهلن.

قال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل- يف الفتح عن قوله ملسو هيلع هللا ىلص »َما َكاَنْت َهِذِه 

ا لو قاتلت لُقتلت«)1(. لُِتَقاتَِل«: »فإنَّ مفهومه أهنَّ

قال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني«: » َوَمْن َقاَتَل ِمْن َهُؤاَلِء َأْو النَِّساِء 

ْهَباِن يِف امْلَْعَرَكِة ُقتَِل، اَل َنْعَلُم فِيِه ِخاَلًفا«)2(. َأْو امْلََشاِيِخ َأْو الرُّ

ض عىل  وقال الكاساين -رمحه اهلل- يف »بدائع الصنائع«: » وكذا لو حرَّ

أو كان  برأيه،  ينتفعون  الكفرة  أو كان  املسلمني،  أو دلَّ عىل عورات  القتال 

مطاًعا، وإن كان امرأة أو صغرًيا، لوجود القتال من حيث املعنى«)3(.

احلال الثانية: يف حال التَّبييت والغارات احلربية إذا احتيج إليه؛ لعدم 

القدرة عىل التمييز بينهم وبني غريهم من املقاتلني.

ِمَن  َراِريِّ  الذَّ َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  )ُسِئَل  َقاَل:  َجثَّاَمَة،  ْبِن  ْعِب  الصَّ َعِن 

ِْم؟، َفَقاَل: ُهْم ِمنُْهْم()4(. ِكنَي؟ ُيَبيَُّتوَن َفُيِصيُبوَن ِمْن نَِساِئِهْم َوَذَراِرهيِّ امْلُرْشِ

)1( فتح الباري )148/6(.

)2( املغني )313/9(.

)3( بدائع الصنائع )101/7(.

)4( أخرجه البخاري )61/4(، ومسلم )1364/3(.
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قال احلافظ -رمحه اهلل- يف »الفتح«: »ومعنى البيات املراد يف احلديث: 

أن ُيغار عىل الكفار بالليل، بحيث ال ُيميَّز بني أفرادهم«)1(.

قال اخلطايب -رمحه اهلل- يف »معامل السنن«: »يريد أهنم منهم يف حكم 

الدين وإباحة الدم، وفيه بيان أن قتلهم يف البيات ويف احلرب إذا مل يتميزوا من 

آبائهم وإذا مل يتوصلوا إىل الكبار إالّ باإلتيان عليهم جائز«)2(.

والقنابل  والقاذفات  كالصواريخ  يعم  بام  رميهم  هذا:  يف  ويدخل 

وغريها، يف حالة احلصار، أو رضب املقرات والثكنات، أو الرد عىل قصف 

التمييز بني املقاتلني وغريهم يف هذه  القرى والبلدات باملثل؛ ألنَّه ال يمكن 

احلاالت.

اُم اْلُفَقَهاِء َعىَل  َفَق َعوَّ قال ابن رشد -رمحه اهلل- يف »بداية املجتهد«: »َواتَّ

ٌة، َأْو مَلْ َيُكْن؛ ملَِا َجاَء  يَّ َجَواِز َرْمِي احْلُُصوِن بِامْلََجانِيِق، َسَواًء َكاَن فِيَها نَِساٌء َوُذرِّ

اَلُم َنَصَب امْلَنَْجنِيَق َعىَل َأْهِل الطَّاِئِف«)3(. اَلُة َوالسَّ َأنَّ النَّبِيَّ َعَلْيِه الصَّ

ال  بحيث  برشية  دروعًا  واختذهم  العدو  هبم  َترتَّس  إذا  الثالثة:  احلالة 

أثناء انسحابه  آلياته أو  َيْقِدُر املسلمون عىل مهامجته يف ثكناته أو حصونه أو 

إال بقتل هؤالء امُلَترَتس هبم، فيجوز للمجاهدين رضب هؤالء املجرمني وإن 

)1( أخرجه البخاري )61/4، 3012(، ومسلم )1364/3، 1745(.

)2( معامل السنن )282/2(.

)3( بداية املجتهد وهناية املقتصد )148/2(.
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أدى ذلك إىل قتل النساء واألطفال، بغري خالف بني الفقهاء، مع حتايش قصد 

رضب النساء واألطفال ما أمكن.

ُسوا يِف احْلَْرِب بِنَِساِئِهْم  قال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني«: »إِْن َترَتَّ

بِامْلَنَْجنِيِق  َرَماُهْم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أِلَنَّ  امْلَُقاتَِلَة؛  َوَيْقِصُد  َرْمُيُهْم،  َجاَز  َوِصْبَياهِنِْم، 

َهاِد،  ْبَياُن، َوأِلَنَّ َكفَّ امْلُْسِلِمنَي َعنُْهْم ُيْفيِض إىَل َتْعطِيِل اجْلِ َوَمَعُهْم النَِّساُء َوالصِّ

َهاُد«)1(. ُسوا هِبِْم ِعنَْد َخْوفِِهْم َفَينَْقطُِع اجْلِ ُْم َمَتى َعِلُموا َذلَِك َترَتَّ أِلهَنَّ

ثالًثا: مل نجد يف كالم أهل العلم املتقدمني ما يدل عىل جواز قتل النساء 

احلروب  كثرة  من  له  الداعي  وجود  مع  باملثل،  املعاملة  باب  من  والصبيان 

واإلجرام يف حق املسلمني.

وأما االستدالل بقوله تعاىل: ﴿َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه﴾ 

]النحل: 126[، وقوله: ﴿َفَمِن اْعَتدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتدى 

َعَلْيُكْم﴾ ]البقرة:194[، عىل جواز قتلهم معاملًة باملثل، فهو استدالل يف غري 

حمله، وذلك ألمور:

1- أن املامثلة يف العقوبة: مرشوطة بكوهنا ال تشتمل عىل معصية.

َمْن  خَتُْن  )َواَل  »نيل األوطار«: »وقوله:  الشوكاين -رمحه اهلل- يف  قال 

ًصا  خُمَصِّ َفَيُكوُن  فِْعِلِه  بِِمْثِل  اخْلَاِئِن  ُمَكاَفَأُة  جَيُوُز  اَل  ُه  َأنَّ َعىَل  َدلِيٌل  فِيِه  َخاَنَك( 

)1( املغني )288/9(.
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ِمْثُلها﴾، وقوله تعاىل: ﴿َوإِْن َعاَقْبُتْم  لُِعُموِم َقْوله َتَعاىَل: ﴿َوَجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة 

َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتدى  ﴿َفَمِن  تعاىل:  وقوله  بِِه﴾،  ُعوِقْبُتْم  َما  بِِمْثِل  َفَعاِقُبوا 

َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتدى َعَلْيُكمْ﴾)1(«.

وقال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني:« »َوإِْن َقَتَلُه باَِم اَل حَيِلُّ لَِعْينِِه، 

َفاًقا، َوَيْعِدُل  ُيْقَتْل بِِمْثِلِه اتِّ َعُه مَخًْرا َأْو َسَحَرُه، مَلْ  ِمْثَل إْن اَلَط بِِه َفَقَتَلُه، َأْو َجرَّ

ْيِف..«)2(، وال شك أن قتل النساء واألطفال معصية، لثبوت  اْلَقْتِل بِالسَّ إىَل 

النهي عنه بإمجاع العلامء.

ولذلك  غريه،  ال  نفسه  اجلاين  مع  تكون  العقوبة  يف  املامثلة  أنَّ   -2

استدل العلامء هبذه اآلية عىل االقتصاص من اجلاين بمثل جنايته، وال يراد 

منها االعتداء عىل غري اجلاين، فمن قتل مسلاًم تغريًقا أو خنقًا أو بحجر ُقتل 

بمثل فعله.

ٌة بام سبق من أدلة عدم  3- أن هذه اآليات هي نصوص عامة خمصصَّ

قتل النساء واألطفال.

مل  قرًنا  عرش  أربعة  مدى  عىل  املسلمون  خاضها  التي  الغزوات  ورغم 

ُيعرف هلم خمالف يف ذلك، رغم ما تعرضوا من اعتداءات وانتهاكات وجمازر.

)1( نيل األوطار )355/5(.

)2( املغني )304/8(.
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4- أنَّ قواعد ونصوص الرشيعة دلت عىل أن املرء ال جيوز أن ُيؤخذ 

ة  بجريرة غريه، قال تعاىل: ﴿َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾، وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف حجَّ

الوداع: »َأاَل اَل جَيْنِي َجاٍن إاِلَّ َعىَل َنْفِسِه، َأاَل اَل جَيْنِي َجاٍن َعىَل َوَلِدِه َواَل َمْوُلوٌد 

َعىَل َوالِِدِه«)1(.

ونساء األعداء وأطفاهلم ال جيوز أن يؤاخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

رابًعا: وأما االستدالل بكون النصريية »أهل ردة« أو »مرتدون« عىل 

جواز قتل النساء واألطفال، فيجاب عنه من وجوه:

1- أنَّ الصبيَّ املرتدَّ ال جيوز قتله عند عامة العلامء؛ ألنه ليس من أهل 

العقوبة.

قال أبو حامد الغزايل -رمحه اهلل- يف »فضائح الباطنية« عن النصريية: 

ُه اَل ُيَؤاخذ  »فإن قيل َهل يقتل صبياهنم َونَِساُؤُهْم؟ ُقْلنَا: أما الّصبيان َفاَل، َفإِنَّ

بِي...«)2(. الصَّ

وقال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني«: »الصبي ال ُيقتل، سواء قلنا 

بصحة ردته أو مل نقل؛ ألنَّ الغالم ال جيب عليه عقوبة، بدليل أنه ال يتعلق به 

حكم الزنا والرسقة يف سائر احلدود، وال ُيقتل قصاًصا، فإذا بلغ فثبت عىل 

وأمحد   ،)2669 رقم   ،890/2( ماجه  وابن   ،)2159 رقم   ،461/4( الرتمذي  )1( أخرجه 
)465/25، رقم 16064(.

)2( فضائح الباطنية )156/1(.
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دة حينئذ«)1(. ردته ثبت حكم الرِّ

2- أما قتُل املرأة املرتدة:

العلامء، فمنهم من أجاز قتلها وهم  أ- فهو من املسائل اخلالفية بني 

اجلمهور، ومنهم من منع من ذلك، وهي من مسائل االجتهاد التي يقرر فيها 

إمام املسلمني ما يراه مناسبًا وفق املصلحة الرشعية.

قال أبو حامد الغزايل -رمحه اهلل- يف »فضائح الباطنية« عن النصريية: 

َفاْقُتُلوُه«)2(، نعم  ل دينه  َقْوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من بدَّ بُِعُموم  ة مقتولة عندَنا  امْلُْرَتدَّ »َفإِن 

أيب  َمْسَلك  فيهم  يْسلك  َأن  رأى  َفإِن  اْجتَِهاده،  ُموجب  فِيِه  يتبع  َأن  َمام  لإْلِ

حنيَفة ويكف َعن قتل النَِّساء، َفامْلَْسَأَلة يِف حَمل ااِلْجتَِهاد«)3(.

ب- ومن قال بجواز قتلها قال بوجوب استتابتها، وهم مجهور أهل 

ِة  دَّ العلم، قال املاوردي -رمحه اهلل- يف »احلاوي الكبري«: »إَِذا ُظِفَر بَِأْهِل الرِّ

ْز َتْعِجيُل َقْتِلِهْم َقْبَل اْستَِتاَبتِِهْم، فإن تابوا حقنوا دمائهم بِالتَّْوَبِة، َوَوَجَب  مَلْ جَيُ

ِلَيُة َسبِيِلِهْم«)4(. خَتْ

وقال ابن تيمية -رمحه اهلل- يف »الصارم املسلول«: »والكافرة احلربية 

)1( املغني )16/9(.

)2( أخرجه البخاري )61/4، رقم 6922(.

)3( فضائح الباطنية )156/1(.

)4( احلاوي الكبري )444/13(.
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ة ال ُتقتل حتى ُتستتاب«)1(. من النساء ال ُتقتل إن مل تقاتل، واملرتدَّ

دة من اختصاص احلاكم الرشعي، وليس آلحاد  ج- أن إقامة حكم الرِّ

يتعذر  الرش  من  باب  انفتح  وإال  وأهوائهم،  آرائهم  حسب  تنفيذه  الناس 

إغالقه.

إىل  املرتد مطلًقا  القدير«: »وقتل  »فتح  ابن اهلامم -رمحه اهلل- يف  قال 

اإلمام عند عامة أهل العلم«)2(.

ِة  َماُم َأْو َناِئُبُه، يِف َقْوِل َعامَّ وقال ابن مفلح يف »املبدع«: » َواَل َيْقُتُلُه إاِلَّ اإْلِ

اْلُعَلاَمِء«)3(.

وقال ابن قدامة املقديس -رمحه اهلل- يف »الكايف«: »وال يقتله إال اإلمام؛ 

ألنه قتٌل جيب حلق اهلل تعاىل، فكان إىل اإلمام«)4(.

وعىل هذا جاءت أقوال أهل العلم يف النصريية؛ فإنَّه مل ُينقل عن أحد منهم 

أنه أفتى اجلنود والعساكر اإلسالمية بقتل نساء النصريية دون إذن احلاكم.

والكتائب يف سوريا ليست حاكاًم وال تأخذ أحكامه يف هذه املسائل.

وما سبق هو بناء عىل القول بردَّهتم، وإال فمن أهل العلم من يرى أهنم 

)1( الصارم املسلول )341/1(.

)2( فتح القدير البن اهلامم )98/6(.

)3( املبدع )482/7(.

)4( الكايف يف فقه اإلمام أمحد )63/4(.
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يف حكم الكفار األصليني، وليس هذا جمال تفصيل ذلك.

 نسأل اهلل -تعاىل- أن ينرص املجاهدين يف سبيله، وأن يوفقهم للعمل 

بدينه، وااللتزام برشعه، وأن يقمع عدوهم، ويورثهم ديارهم وأمواهلم.

 واحلمد هلل رب العاملني)1(.

)1( أسئلة حول الفتوى:
وقوله:   ،]126 ]النحل:  بِِه﴾  ُعوِقْبُتْم  َما  بِِمْثِل  َفَعاِقُبوا  َعاَقْبُتْم  ﴿َوإِْن  تعاىل:  بقوله   االستدالل 
قتلهم  جواز  عىل  ]البقرة:194[،  َعَلْيُكْم﴾  اْعَتدى  َما  بِِمْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتدى  ﴿َفَمِن 
معاملًة باملثل: استدالل يف غري حمله، ما نفهمه من الفتوى السابقة أنَّه جيوز لكل من هبَّ ودبَّ أن 
ا رخصة للنظام -بشار  يا مسلمون! كام أهنَّ يقتل أطفالنا ونساءنا ويغتصب أعراضنا فهنيئًا لكم 
وأعوانه- لقتل أطفالنا ونسائنا كام أعطاه الغرب فرصًا كثرية، فلامذا نعتب عىل الغرب بينام منَّا 

م له اإلذن الرشعي واألمان عىل أطفاهلم ونسائهم. من يقدِّ
جواب املكتب العلمي:

النظام  يرتكبه  ما  رًدا عىل  األبرياء  األعداء  وأطفال  نساء  االنتقام من  لتوضيح حكم  هنا  الفتوى 
من جمازر، وال تعني عدم األخذ بالثأر، فإنَّ املجرمني يعاقبون لفعلهم مهام بلغ عددهم ولكن ال 
يعاقب غريهم، وهذا من متام عدل اإلسالم وكامله؛ فنحن -املسلمون- ننطلق يف مواقفنا من ديننا 
اِمنَي  ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َ ورشيعتنا وليس من أفعال اآلخرين وردود األفعال، قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ  ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ هللَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل َيْ
َخبرٌِي بَِم َتْعَمُلوَن﴾ ]املائدة: 8[. وال تكون املعاقبة باملثل موافقة للحق دائام، أال ترى أنَّ السارق 

تقطع يده وال يرسق بيته، والزاين يقام عليه احلد وال يزنى بأهله؟
 وما فهمته من أنَّ ذلك يعني أنَّه جيوز لكل أحد أن يقتل أطفالنا ونساءنا، وأهنا رخصة له يف ذلك: 
عندما  املسلم  به عاقل. وغريتك هذه من صفات  يقول  و ال  مغلوط،  واستنتاج  فهم خطأ،  فهو 
تنتهك حمارم اهلل، لكن عىل املسلم أن تكون غريته هلل، وكذلك ما ينتج عن الغرية أن يكون عىل 

هدي السنة حتى تكون أعاملنا كلها مقبولة عند اهلل. 
واحلمد هلل رب العاملني
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الفتوى )51(:
حكم االنسحاب من املدن وجبهات القتال)1(

السؤال: نريد االستفسار عن حكم االنسحاب من املدن والقرى التي 

يقتحمها الشبيحة، ونخشى من وقوع املجازر بني النساء واألطفال واملدنيني، 

وهل هو من التويل يوم الزحف؟

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد بن عبد  اجلواب: 

اهلل النبي األمي األمني، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فال يزال أعداء اهلل حياربون املسلمني بكل طريق وسبيل ليصدوهم عن 

وُكْم  دين اهلل أو خيرجوهم منه، قال تعاىل: ﴿َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

َعْن ِدينُِكْم﴾ ]البقرة: 217[، ومن حرهبم إخراج اآلمنني من ديارهم، كام 

فعل أسالفهم، قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ إاِلَّ َأْن َيُقوُلوا 

﴾ ]احلج: 40[. نَا اهللَُّ َربُّ

ما  -ضمن  الشام  بالد  يف  والرافضية  النصريية  العصابات  قامت  وقد 

قامت به من جرائم كثرية- بالضغط عىل إخواننا باملجازر املروعة، واالنتقام 

ضمن  ديارهم،  من  هتجريهم  بقصد  الطرق،  بأبشع  اآلمنني  اآلهايل  من 

نة من أهلها وخاصة يف مناطق محص وبانياس  السُّ خطة خبيثة إلفراغ قرى 

)1( صدرت بتاريخ: السبت 15 ذو القعدة 1434هـ، املوافق 2013/9/21م.
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ومن  املحتلة،  فلسطني  يف  املجرمني  الصهاينة  طريقة  عىل  عموًما  والساحل 

أجل ذلك نقول:

أوالً: جيب عىل املسلمني عامة أن يقفوا سًدا منيًعا أمام هذا العدوان اآلثم 

بكل السبل املادية واملعنوية، القتالية والسياسية، وَمدِّ إخواهنم املجاهدين يف 

بالد الشام بكل عون من رجال وسالح.

اآلمنني،  األهايل  عن  الدفع  الشام  بالد  يف  املجاهدين  عىل  جيب  كام 

والثبات والصمود يف تلك املناطق قدر اإلمكان؛ محاية لألنفس واألعراض، 

املسلمني،  خارصة  يف  خنجًرا  سيكون  الذي  اخلبيث  املخطط  هلذا  وإفشاالً 

ُكْم  ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َلِقيُتْم فَِئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهللََّ َكثرًِيا َلَعلَّ َ قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

ُتْفلُِحوَن﴾ ]األنفال: 45[.

أحد  غزويت  يف  املدينة  عن  دفاًعا  املرشكني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  جاهد  وقد 

طوال  املسلمني  عمل  وعليه  بعده،  من  صحابته  هدي  هذا  وكان  واخلندق، 

القرون املاضية.

والدفاع عن الدين والنفس واألهل واملال والبالد وأهلها من اجلهاد 

فهو  َدِمِه  ُدوَن  ُقتَِل  وَمْن  فهو شهيد،  مالِه  ُدوَن  ُقتَل  »َمْن  قال ملسو هيلع هللا ىلص:  املرشوع، 

شهيد، ومن قتَل دون ِدينه فهو شهيد، ومن ُقتَل ُدوَن أْهلِه فِهو شهيد«)1(.

)1( أخرجه أبو داود )246/4، رقم 4772(، والرتمذي )30/4، رقم 1421(، والنسائي )116/7، 
رقم 4095(، وأمحد )190/3، رقم 1652(.
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ثانيًا: نظرًا لطبيعة اجلهاد يف سوريا، من وجود كتائب متعددة تعتمد يف 

قتاهلا للنظام عىل مبدأ »الكر والفر«، فنرى أنَّه من اخلطأ تطبيق أحكام الفرار 

واالنسحاب التي ذكرها الفقهاء يف جهاد الدفع بحذافريها عىل هذا اجلهاد، 

فلسنا أمام جيشني متقابلني بحيث يرتتب عىل هزيمة جيش املسلمني ذهاب 

بالد اإلسالم.

منه  االنسحاب  أو  املوضع،  الثبات يف  ولذلك: جيوز -واحلالة هذه- 

وتغيريه؛ خداًعا للعدو واستدراًجا له، أو التحاقا بجبهات أو كتائب أخرى 

وفق ما تقتضيه مصلحة القتال.

التمسك  أو  الصمود  يف  يكن  مل  إذا  االنسحاب  للمجاهدين  وجيوز 

باملنطقة كبري فائدة، أو إذا َعُظَم القتل واخلسارة يف صفوفهم، كام فعل خالد 

مؤتة،  املسلمني يف غزوة  بجيش  االنسحاب  اهلل عنه- يف  الوليد -ريض  بن 

وقد أثنى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل فعله، وسامه سيف اهلل)1(.

ومهام كانت األرض مقدسة فإهنا ليست أكثر قداسة من حرمة املسلم، 

قتِل  ِمن  اهلل  َأْهوُن عىل  نيا  الدُّ »َلَزَواُل  عنه:  اهلل  بن عمرو ريض  اهلل  عبد  قال 

رجل مسلم«)2(.

اَيَة َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اهللِ َخالُِد  )1( ويف ذلك روايات عديدة يف كتب احلديث، ومنها قوله: )ُثمَّ َأَخَذ الرَّ
ْبُن اْلَولِيِد، َفَفَتَح اهللُ َعَلْيِه( أخرجه أمحد )279/3(.

)2( أخرجه الرتمذي )68/3، رقم 1395(، والنسائي )82/7، رقم 3987(، وابن ماجه )874/2، 
رقم 2619(، والصحيح أنَّه موقوف عىل عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
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ُحرمتِك،  وَأعظَم  أْعَظمِك  »ما  فقال:  الكعبة  إىِل  يوما  عمَر  ابُن  ونظر 

واملؤمن أعظُم حرمة عند اهلل منِك«)1(.

ولكن ال بد عند االنسحاب من مراعاة مجلة من األمور:

كان  إذا  األحوال  من  حال  بأي  املعركة  من  االنسحاب  جيوز  ال   -1

سيرتتب عليه انتهاك النظام حلرمات املسلمني.

ْفِع ِمْثُل َأْن  قال ابن تيمية رمحه اهلل- يف »الفتاوى الكربى«: »َوِقَتاُل الدَّ

ِهْم  ُفوا َعْن َعُدوِّ َيُكوَن اْلَعُدوُّ َكثرًِيا اَل َطاَقَة لِْلُمْسِلِمنَي بِِه َلِكْن خُيَاُف إْن اْنرَصَ

ُه جَيُِب  َح َأْصَحاُبنَا بَِأنَّ لَُّفوَن ِمْن امْلُْسِلِمنَي َفُهنَا َقْد رَصَّ َعَطَف اْلَعُدوُّ َعىَل َمْن خُيَ

ْفِع َحتَّى َيْسَلُموا. َأْن َيْبُذُلوا ُمَهَجُهْم َوُمَهَج َمْن خُيَاُف َعَلْيِهْم يِف الدَّ

ِمْن  َأَقلَّ  امْلَُقاتَِلُة  َوَتُكوَن  امْلُْسِلِمنَي  باَِلِد  َعىَل  اْلَعُدوُّ  هَيُْجَم  َأْن  َوَنظِرُيَها   

ُفوا اْسَتْوَلْوا َعىَل احْلَِريِم َفَهَذا َوَأْمَثاُلُه ِقَتاُل َدْفٍع اَل ِقَتاُل َطَلٍب  النِّْصِف َفإِْن اْنرَصَ

اُف فِيِه بَِحاٍل َوَوْقَعُة ُأُحٍد ِمْن َهَذا اْلَباِب«)2(. اَل جَيُوُز ااِلْنرِصَ

2- ال بد أن يكون قرار االنسحاب بالتنسيق مع بقية الكتائب املجاهدة، 

وأال يكون مفاجًئا بحيث يرض ببقية بالكتائب، أو فيه ختٍل عن جبهة قتالية 

وفتحها أمام العدو.

)1( أخرجه الرتمذي )378/4، رقم 2032(، وابن ماجه )1297/2، رقم 3932(.

)2( الفتاوى الكربى )539/5(.
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وكذلك ال بد قبل االنسحاب من إخالء السكان اآلمنني أو إخبارهم 

قبل مدة كافية لالنسحاب.

القتَل  والشيوخ  والولدان  النساء  من  املستضعفون  خيش  إذا  ثالًثا: 

واستباحَة احلرماِت واألعراِض فيجوز هلم النجاُة بأنفسهم إىل أماكن آمنة؛ 

فاحلفاظ عىل الدين والعرض والنفس مقدم عىل احلفاظ عىل األرض.

فقد هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام وتركوا الديار واألموال من أجل 

 احلفاظ عىل دينهم وأنفسهم، مع أن مكة هي أحب البقاع إىل اهلل قال تعاىل: 

ْم َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهللَِّ  ﴿لِْلُفَقَراِء امْلَُهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواهِلِ

اِدُقون﴾ ]احلرش: 8[. وَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ َوِرْضَواًنا َوَينُْصُ

رابًعا: ال ينبغي التوسع يف توهم أن االنسحاب من املدن والقرى حيول 

الباب لالنسحاب وإخالء  فُيفتح  النساء واألطفال،  دون وقوع املجازر بني 

احلصون والثغور واملواقع املهمة إيثارا للسالمة، السيام وأنَّ النظام املجرم 

يسعى اليوم إىل إخالء بعض املدن اهلامة من املدنيني واملقاتلني متهيدا ملرشوع 

الدولة النصريية، أو االلتفاف عىل املناطق املحررة وحصارها.

بأسباب  باألخذ  املجاهدين والسكان اآلمنني  نويص إخواننا  وأخرًيا: 

اهلل، وذكره  الصرب يف سبيل  الُعدة، واحتساب  إعداد  والتمكني، من  الثبات 

آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قال  واملناجاة،  والذكر  بالدعاء  إليه  والتقريب 
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ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾ ]آل عمران: 200[،  ُقوا اهللََّ َلَعلَّ وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ اْصِبُ

ُكْم  ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َلِقيُتْم فَِئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهللََّ َكثرًِيا َلَعلَّ َ وقال سبحانه: ﴿َيا َأيُّ

املجرمني:  هؤالء  عىل  تعاىل  اهلل  بنرص  واليقني   ،]45 ]األنفال:   ُتْفلُِحوَن﴾ 

ُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَمًنا َوَقاُلوا  ﴿الَِّذيَن َقاَل هَلُ

َحْسُبنَا اهللَُّ َونِْعَم اْلَوكِيُل﴾ ]آل عمران: 173[.

نسأل اهلل عّز وجل أن يرد كيد املعتدين وأن جيعل أهلنا من الصابرين 

املحتسبنِي، واحلمد هلل رب العاملني.
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الفتوى )52(:
هل ُيحاسب املنشق عن النظام على جرائمه السابقة؟)1(

السؤال: إذا انشقَّ عنرص من جيش النظام أو شبيحته وأتى تائًبا وتبنيَّ 

بعد التحقيق أن يف رقبته دًما، فكيف نتعامل معه؟

اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

فإنَّ باب التوبة مفتوح لكل تائب وعاٍص ما مل تطلع الشمس من مغرهبا 

أو ُتغرغر الروح، فمن تاَب تاَب اهلل عليه، إال أنَّ هذه التوبة ال متنع استيفاء 

حقوق العباد منه، وفق التفصيل التايل:

 أوالً: الواجب عىل كل من يقاتل يف صف النظام أن ُيبادر بالتوبة إىل 

اهلل من هذا اجلُرم العظيم الذي يقوم به، وأن ُيسارع لالنشقاق عنه، وال يمنعه 

من التوبة ما ارتكبه من آثام يف حق الناس؛ فإنَّ باب التوبة مفتوح ال ُيغلق 

حتى تبلغ الروح احلُلقوم.

ِة  ُفوا َعَل َأْنُفِسِهْم ال َتْقنَُطوا ِمْن َرْحَ قال تعاىل: ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَ

ِحيُم﴾ ]الزمر: 35[. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب َجِيعًا إِنَّ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذُّ

ُنوِب،  الذُّ قال ابن كثري -رمحه اهلل- يف »تفسريه«: »َوَهَذا َعامٌّ يِف مَجِيِع 

)1( صدرت بتاريخ: اخلميس 27 ذو القعدة 1434هـ، املوافق 2013/10/3م.
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ٍك، َوَشكٍّ َونَِفاٍق، َوَقْتٍل َوفِْسٍق، َوَغرْيِ َذلَِك: ُكلُّ َمْن َتاَب ِمْن َأيِّ  ِمْن ُكْفٍر َورِشْ

َذلَِك َتاَب اهللَُّ َعَلْيِه«)1(.

ُيَغْرِغْر«)2(، ومعناه: ما مل تبلغ  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللََّ َيْقَبُل َتْوَبَة اْلَعْبِد َما مَلْ 

روحه احللقوم.

من  ارتكب  مهام  إنساٍن  عن  التوبة  منَع  العباد  من  أحٌد  يملك  وال 

اجلرائم، فقد أخربنا نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل من بني إرسائيل قتل مئة نفس 

ثم تاب، وتاب اهلل عليه.

 ثانيًا: من تاب إىل اهلل -تعاىل- من هذه اجلرائم وانشقَّ عن النظام قبل 

القدرة عليه، فال حُياسب عىل اجلرائم التي ارتكبها خالل األعامل العسكرية 

والتي هي من طبيعة احلرب، وال يضمن شيئًا أتلفه من األنفس واألموال مما 

وقع خالل القتال واالشتباك.

فقد نصَّ العلامء -رمحهم اهلل تعاىل- عىل أنَّ جنايات الُبغاة واخلوارج 

والكفار واملرتدين يف احلرب: ال ضامن فيها.

ْساَلِم  قال اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- يف »األم«: »َوإَِذا اْرَتدَّ َقْوٌم َعْن اإْلِ

ِمْن  احْلَْرِب  َأْهِل  ُحْكُم  َفُحْكُمُهْم  امْلَاَل،  َوَأَخُذوا  َفَقَتُلوا  َوَقاَتُلوا  َفاْجَتَمُعوا 

ِكنَي، َوإَِذا َتاُبوا مَلْ ُيْتَبُعوا بَِدٍم َواَل َماٍل. امْلُرْشِ

)1( تفسري ابن كثري )380/2(.

وأمحد   ،)4253 رقم   ،1420/2( ماجه  وابن   ،)3537 رقم   ،438/5( الرتمذي  )2( أخرجه 
.)6160 ،300/10(
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َفإِْن َقاَل َقاِئٌل: مِلَ اَل ُيْتَبُعوَن؟

َأَصاَب  َوَما  َماِء،  َوالدِّ اأْلَْمَواِل  َحاَلَل  حُمَاِربنَِي  َصاُروا  َهُؤاَلِء  ِقيَل: 

ُطَلْيَحُة  َقَتَل  َوَقْد  َعَلْيِهْم،  ُيَردَّ  مَلْ  هَلُْم  ُأِصيَب  َوَما  ِمنُْهْم،  ُيْقَتصَّ  مَلْ  امْلَُحاِرُبوَن 

ُعَكاَشَة ْبَن حِمَْصٍن َوَثابَِت ْبَن َأْقَرَم، ُثمَّ َأْسَلَم ُهَو َفَلْم َيْضَمْن َعْقاًل َواَل َقَوًدا«)1(. 

َحاَبُة يِف ِقَتاِل َأْهِل  َفَق الصَّ وقال ابن تيمية -رمحه اهلل- يف »الفتاوى«: »اتَّ

ُْم  ُْم اَل َيْضَمنُوَن َبْعَد إْساَلِمِهْم َما َأْتَلُفوُه ِمْن النُُّفوِس َواأْلَْمَواِل، َفإهِنَّ ِة: َأهنَّ دَّ الرِّ

لنَِي َوإِْن َكاَن َتْأِويُلُهْم َباطِاًل. َكاُنوا ُمَتَأوِّ

َقَتُلوا  إَذا  اَر  اْلُكفَّ بَِأنَّ  َمَضْت  َعنُْه  امْلَُتَواتَِرَة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ  َرُسوِل  ُسنََّة  َأنَّ  َكاَم 

َبْعَض امْلُْسِلِمنَي، َوَأْتَلُفوا َأْمَواهَلُْم، ُثمَّ َأْسَلُموا مَلْ َيْضَمنُوا َما َأَصاُبوُه ِمْن النُُّفوِس 

َواأْلَْمَواِل.

ى اهللَُّ ِمنُْهْم  َوَأْصَحاُب تِْلَك النُُّفوِس َواأْلَْمَواِل َكاُنوا جُيَاِهُدوَن، َقْد اْشرَتَ

َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُْم اجْلَنََّة، َفِعَوُض َما ُأِخَذ ِمنُْهْم َعىَل اهللَِّ اَل َعىَل ُأوَلِئَك 

ِذيَن َقاَتَلُهْم امْلُْؤِمنُوَن«)2(. الظَّاملنَِِي الَّ

وال فرَق يف هذا بني أن يكون التائب كافرًا أصلًيا، أو مرتدًا، أو معاهدًا، 

أو مسلاًم ظاملًا باغيًا.

)1( األم )235/4(.

)2( جمموع الفتاوى )334/8(.
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ْت َطاِئَفٌة  قال ابن حجر اهليتمي -رمحه اهلل- يف »حتفة املحتاج«: »َلْو اْرَتدَّ

ٌة َوَأْتَلُفوا َمااًل َأْو َنْفًسا ُثمَّ َأْسَلُموا، مَلْ َيْضَمنُوا َعىَل اأْلََصحِّ امْلَنُْصوص«)1(. هَلُْم ُقوَّ

ِحيُح َأنَّ َما َأَصاَبُه امْلُْرَتدُّ  وقال ابن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني«: »َوالصَّ

َبْعَد حُلُوِقِه بَِداِر احْلَْرِب َأْو َكْونِِه يِف مَجَاَعٍة مُمَْتنَِعٍة: اَل َيْضَمنُُه«)2(.

 ثالًثا: أما اجلرائم التي ارتكبها املنشقُّ مما ال يتعلق باألعامل العسكرية 

احلربية املعتادة، كـاالغتصاب، أو قتل املدنيني عمدًا، أو الرسقة من بيوهتم، 

ونحو ذلك، فتوبته ال متنع استيفاء حقوق اآلدميني منه؛ ألهنا جنايات خاصة 

ال تعلُّق هلا باحلرب، وليست من أعامله، والتوبة ال تسقط حقوق العباد.

قال النووي -رمحه اهلل- يف »روضة الطالبني«: »َفَلْو ُأْتِلَف يِف اْلِقَتاِل َما 

وَرِة اْلِقَتاِل، َوَجَب َضاَمُنُه َقْطًعا«)3(. َلْيَس ِمْن رَضُ

التوبة  »إنَّ ِصحة  املسلول«:  »الصارم  اهلل- يف  تيمية -رمحه  ابن  وقال 

الدنيا،  يف  املرشوعة  العقوبة  من  العباد  حقوق  ُتسقط  ال  اهلل  وبني  بينه  فيام 

فإنَّ من تاَب من قتٍل أو قذٍف أو قطِع طريٍق أو غري ذلك فيام بينه وبني اهلل، 

املال«)4(.  القذف وضامن  الَقَود وحّد  العباد من  فإنَّ ذلك ال يسقط حقوَق 

والَقَوُد: القصاص.

)1( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )399/8(.

)2( املغني )27/9(.

)3( روضة الطالبني )56/10(.

)4( الصارم املسلول )493/1(.
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مطالبة  بعد  إال  عليه  القصاص  يقام  أو  منه  احلقوق  تؤخذ  ال  ولكن 

أولياء الدم بذلك.

َقْبَل  َتاَب  َمْن  »َوُأِخَذ)1(  القناع«:  البهويت -رمحه اهلل- يف »كشاف  قال 

بُِحُقوِق  يَن:  َوامْلُْرَتدِّ َواْلُبَغاِة،  َواخْلََواِرِج،  الطَِّريِق،  ُقطَّاِع  ِمْن  َعَلْيِه  اْلُقْدَرِة 

َراِح، إالَّ َأْن ُيْعَفى هَلُْم َعنَْها«)2(. اآْلَدِميِّنَي ِمْن اأْلَْنُفِس َواأْلَْمَواِل َواجْلِ

القدرة عليه،  قبل  تائبًا  فيمن جاء  إنام هو  أحكاٍم  ما سبق من   رابًعا: 

وأما من تاَب بعد القدرة عليه فإن هذه التوبة ال تنفعه يف األحكام الدنيوية؛ 

ا توبُة إكراه واضطرار غالبًا، ويكون حكمه حينئذ حكم األسري ُيفعل فيه  ألهنَّ

ما هو األصلح من قتل أو منٍّ أو فداء.

َفاَل  اْلُقْدَرِة،  َبْعَد  التَّْوَبُة  ا  »َأمَّ »احلاوي«:  يف  اهلل-  -رمحه  املاوردي  قال 

.)3(» َتْأثرَِي هلا يِف إِْسَقاِط َحدٍّ َواَل َحقٍّ

إذا  »والذمي  املسلول«:  »الصارم  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 

حارب وسعى يف األرض فسادا وجب قتله وإن أسلم بعد القدرة عليه«)4(.

وقال: »فإن الرجل إذا اقرتن بردته قطع طريق، أو قتل مسلم، أو زنى، 

)1( ُأِخَذ: أي ُحوِسَب.

)2( كشاف القناع )153/6(.

)3( احلاوي الكبري )371/13(.

)4( الصارم املسلول )400/1(.
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أو غري ذلك، ثم رجع إىل اإلسالم ُأخذت منه احلدود، وكذلك لو اقرتن بنقض 

عهده: اإلرضار باملسلمني من قطع طريق أو قتل مسلم أو زنى بمسلمة، فإن 

احلدود تستوىف منه بعد اإلسالم«)1(. 

 وينظر فتوى: حكم من وقع أسريًا يف أيدينا من جنود النظام السوري)2(.

التمكن  بعد  بالشهادتني  وشبيحته  النظام  جنود  تلفظ  حكم  وفتوى: 

منهم)3(.

وفتوى: حكم استيفاء احلقوق من األعداء بعد إعطائهم األمان)4(.

دابر  يقطع  وأن  املجاهدين،  إخواننا  ينرص  أن  وتعاىل  سبحانه  نسأله 

املجرمني املفسدين، واحلمد هلل رب العاملني.

)1( الصارم املسلول )426/1(.

)2( الفتوى رقم )20(، ص )103(.

)3( الفتوى رقم )31(، ص )157(.

)4( الفتوى رقم )48(، ص )249(.
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الفتوى )53(:

جمالس  أعضاء  الختيار  االنتخابات  إجراء  حكم 
األحياء واللجان الثورية )1(

السؤال: تواجهنا يف الداخل قضية عند اختيار أعضاء جمالس األحياء 

انتخاب  إجراء  عىل  البعض  يعرتض  حيث  الثورية  اللجان  من  وغريها 

للمناصب القيادية أو املجالس اإلدارية ألهنا من الديمقراطية املحرمة، وأنه 

ال يعتد باألكثرية يف اإلسالم، فام الطريقة الرشعية الختيار األعضاء يف هذه 

املناصب؟ وهل االنتخابات فعاًل حمرمة؟ وهل صحيح أن االختيار ينبغي أن 

يقترص عىل أهل احلل والعقد؟

اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد   اجلواب: 

وعىل آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

بالواليات  القيام  عىل  واألقدر  األكفأ  تقديم  اإلسالم  أوجَب  فقد 

واملناصب، بام حيقق مصلحة الناس وتسيري حوائجهم، لكنه مل يفرض عليهم 

طريقًة معينًة هلذا االختيار، وبيان ذلك فيام ييل:

أن  واملناصب  الواليات  عىل  القائمني  اختيار  يف  األصل   أوالً: 

القيام بام تتطلبه الوالية من أعامل  يكونوا من أهل الصالح والكفاءة عىل 

)1( صدرت بتاريخ: السبت 28 ذو احلجة 1434هـ، املوافق 2013/11/2م.
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اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرَت  َمِن  َخرْيَ  إِنَّ  اْسَتْأِجْرُه  َأَبِت  ﴿َيا  تعاىل:  قال  ومسؤوليات، 

اأْلَِمنُي﴾ ]القصص: 26[.

هَلَا  اْلِواَلَيَة  »َفإِنَّ  الرشعية«:  »السياسة  يف  اهلل-  -رمحه  تيمية  ابن  قال 

ُة َواأْلََماَنُة«)1(. ُرْكنَاِن: اْلُقوَّ

م لذلك املنصب أكثر من شخص وجب رشعًا اختيار األصلح  فإذا تقدَّ

واألكفأ للقيام بأعباء هذا املنصب.

تعاىل:  قال  كام  الشورى،  طريق  عن  األكفأ  اختيار  إىل  ل   وُيتوصَّ

إىل  الرأي  مجع  هي  والشورى   ،]38 ]الشورى:  َبْينَُهْم﴾  ُشوَرى  ﴿َوَأْمُرُهْم 

الرأي وتقويته به، وليس هلا شكل حمدد جيب االلتزام به، أو ال جيوز اخلروج 

عنه.

ثانًيا: مل حيرص اإلسالم اختيار أصحاب الواليات واملناصب يف طرق 

معينة؛ بل ترك ذلك للناس واجتهادهم.

ومما ورد من أنواع االجتهاد: ما كان يف بيعة العقبة الثانية حينام بايع 

األنصار النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن يمنعوه مما يمنعون به نساءهم وأبناءهم، فقال النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْخِرُجوا إيَِلَّ ِمنُْكْم اْثنَْي َعرَشَ َنِقيًبا َيُكوُنوَن َعىَل َقْوِمِهم«)2( .

)1( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية )12/1(.

)2( أخرجه أمحد )93/25، رقم 15798(.



فتاوى املكتب العلمي284

فقد طلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الصحابة أن خيتاروا اثني عرش رجاًل نوابًا هلم 

وممثلني عنهم، ومل حيدد هلم طريقة االختيار.

ثالثًا: نظام االنتخاب الشائع اآلن هو االختيار بالتصويت وفق آليات 

معينة، وُيقصد به: اختيار شخٍص لتويل منصب معني استدالالً بكثرة أصوات 

املؤيدين له.

ومع أن آلية التصويت باالنتخاب وفق اآلليات املعارصة نازلة مستجدة 

مل تكن موجودة يف التاريخ اإلسالمي، إال أهنا من مسائل العادات واملعامالت 

التي تتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال، واألصل فيها: اإلباحة، وليس يف 

النصوص الرشعية وقواعدها العامة ما يدل عىل منعها وحتريمها.

رىض  اعتبار  أمهية  عىل  يدل  ما  واملسلمني  الصحابة  سري  يف  ورد  بل 

الناس فيمن يتوىل أمورهم، ومن ذلك:

* يف غزوة مؤتة وبعد استشهاد القادة الثالثة الذين عيَّنهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

الوليد عىل اجليش، قال ابن حبان -رمحه  الناس عىل تأمري خالد بن  تراىض 

اهلل- يف »السرية النبوية«: »وَأَخَذ الراية ثابت بن أقرم وقال: يا معرش املسلمني! 

اصطِلحوا عىل رجل منكم... فاصطلح الناس عىل خالد بن الوليد«)1(.

وقد أقرَّ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( السرية النبوية )318/3(.
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* مشورة عبد الرمحن بن عوف لعامة املسلمني يف اختيار اخلليفة بعد 

َمْن  إىَِل  »َفَأْرَسَل  البخاري:  صحيح  ففي  عنهم،  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر 

وذلك  األَْجنَاِد«،  ُأَمَراِء  إىَِل  َوَأْرَسَل  َواألَْنَصاِر،  امُلَهاِجِريَن  ِمَن  ا  َحارِضً َكاَن 

الستشارهتم يف األمر، حتى قال املِْسَوُر بن خَمْرمة كام يف مصنف عبد الرزاق: 

ْأِي  ِهْم ِمْن َذِوي الرَّ »َواهللِ َما َتَرَك َأَحًدا ِمَن امْلَُهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َواَل َذِوي َغرْيِ

ْيَلَة«)1(. إاِلَّ اْسَتَشاَرُهْم تِْلَك اللَّ

ثم قال عبد الرمحن: »إيِنِّ َقْد َنَظْرُت يِف َأْمِر النَّاِس، َفَلْم َأَرُهْم َيْعِدُلوَن 

بُِعْثاَمَن«.

* أن معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه- قال ألهل البرصة: »اْطُلُبوا 

َوالًِيا َتْرَضْوَنُه«، كام يف البداية والنهاية البن كثري)2(.

* وما ورد يف تاريخ الطربي  الكامل يف التاريخ عن عمر بن هبرية أنَّه 

َوَما  َقاَل:  اْلُعْذِر«،  ِل  بُِعامَّ »َعَلْيَك  خراسان:  ه  والَّ حني  سعيد  بن  ملسلم  َقاَل 

ُل اْلُعْذِر؟ ُعامَّ

ه،  َتاُروا أِلَْنُفِسِهْم، فإَذا اختاُروا رجاًل َفَولِّ َقاَل: »َتْأُمُر َأْهَل ُكلِّ َبَلٍد َأْن خَيْ

ا َكاَن هَلُْم ُدوَنَك، َوُكنَْت َمْعُذوًرا«)3(. ا َكاَن َلَك، َوإِْن َكاَن رَشًّ َفإِْن َكاَن َخرْيً

)1( أخرجه البخاري )78/9، رقم 7207(.

)2( البداية والنهاية )102/8(.

)3( الكامل يف التاريخ )172/4(.
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د بالقرار من شخٍص  وكثرًيا ما يكون البديل عن االنتخابات هو: التفرُّ

اًم، ومفسدُة هذا أرجح من مصلحته؛ ألن  أو فئة من الناس دون آخرين حتكُّ

املقصود من  لتعاوهنم معه يف حتقيق  أدعى  أمورهم  يتوىلَّ  الناس عّمن  رضا 

الوالية، وهذا الرىض أرجى حصوالً يف االنتخابات منه يف البدائل األخرى.

رابًعا: ال تالزم بني الديمقراطية واالنتخابات؛ فإن االنتخابات طريقة 

خيتار فيها الناس َمن يرضون لتويل شؤوهنم وإدارة مصاحلهم، أما الديمقراطية 

فهي تعني يف أصلها الفلسفي: ذلك النظام الذي تكون سلطة الترشيع فيه من 

حق الشعب.

فالديمقراطية منظومة فكرية ذات منهج وعقيدة، يمكن أن تتخذ آليات 

وأدوات عديدة لتحقيق أهدافها ومن ضمنها: االنتخابات، بينام االنتخابات 

عىل  وخارجها  الديمقراطية  املنظومة  داخل  استخدامها  يمكن  ووسيلة  آلية 

حٍد سواء.

وإن ثبت أنَّ االنتخابات غربية املنشأ، فهذا ال يمنع من االستفادة منها؛ 

ألهنا من تدابري شؤون الدنيا، فمثلها مثل سائر التنظيامت اجلديدة يف التعليم 

واملرور وغريها.

وقد استفاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص من جتارب األمم السابقة ما فيه خرٌي ونفع، ومن 

ذلك استعامله اخلاتم يف مراسالته، وحفر اخلندق يف حربه مع قريش، وكذلك 
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فعل عمر بن اخلطاب يف استعامله الديوان ومل يكن مستعماًل من قبل.

قال اخلطايب كام يف »فتح الباري«: »َملْ َيُكْن لَِباُس اخْلَاَتِم ِمْن َعاَدِة اْلَعَرِب، 

ََذ اخْلَاَتَم«)1(. َم َأْن َيْكُتَب إىَِل امْلُُلوِك اختَّ َفَلامَّ َأَراَد النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

بـ  احلالية، وختصيصها  العامة  االنتخابات بصورهتا  أما رفض  خامًسا: 

»أهل احلل والعقد« فقط، فيجاب عنه بـ:

* أن األمة هي صاحبة احلق يف اختيار من حيكمها ويدير أمورها، وقد 

تعرب عن اختيارها مبارشة، أو من خالل وكالئها وهم »أهل احلل والعقد«.

الناس  ُيمثِّلون  القبائل  ورؤساء  الناس  ووجهاء  العلامء  كان  وقد 

وينوبون عنهم يف هذا االختيار، نظرًا العرتاف الناس هبم وإقرارهم هلم بحق 

الطاعة والتبعية، وعدم عصياهنم أو اخلروج عام يربمونه يف الشؤون العامة.

الناس  لعموم  بالرجوع  إال  األزمنة  هذه  يف  يتحقق  ال  املقصود  وهذا 

واستشارهتم وأخذ موافقتهم.

وحتى لو أوكلنا األمر إىل أهل احلل والعقد، فاحلاجُة قائمٌة ملعرفة هؤالء 

االنتخابات  تسعى  ما  فيها، وهذا  والعقد  للحل  أهاًل  األمة  ترضاهم  الذين 

لتحقيقه.

حتقيق  يف  األمة  عن  نواب  واملناصب  الواليات  أصحاب  أنَّ   *

)1( فتح الباري )325/10(.
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مصاحلهم، ولذلك من حق كل شخص إبداء رأيه يف اختيار من ينوب عنه يف 

تدبري شؤونه ومصاحله.

خاصًة  ال  املسلمني،  يف  عامًة  تكون  أن  الشورى  يف  األصل  إنَّ  ثم   *

تعاىل: ﴿َوَأْمُرُهْم  قوله  الرشعية يف  العمومات  منهم، كام دلت عليه  بطائفٍة 

اأْلَْمِر﴾، فعمَّ ومل خيصص فئة دون  يِف  َبْينَُهْم﴾، وقوله: ﴿َوَشاِوْرُهْم  ُشوَرى 

أخرى.

َا النَّاُس«. وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َأِشرُيوا َعيَلَّ َأهيُّ

َعْن  َرُجاًل  َباَيَع  »َمْن  وقال:  خطيبًا  املدينة  يف  اخلطاب  بن  عمر  وقام 

ُيْقَتاَل«)1(،  َأْن  ًة  َتِغرَّ َباَيَعُه،  ِذي  الَّ َواَل  ُهَو  ُيَباَيُع  َفاَل  امْلُْسِلِمنَي،  ِمْن  َمُشوَرٍة  َغرْيِ 

ًة َأْن ُيْقَتاَل(: أنه عرض نفسه ومن بايعه للقتل وغّرر هبام، فجعل  ومعنى )َتِغرَّ

الشورى يف »املسلمني« وهو لفظ عام.

* ثم إن اإلمامة الكربى ال يكفي فيها مبايعة طائفة من املسلمني حتى 

يقبل هبا مجهور املسلمني وحتصل هبا القدرة والشوكة، وهذا املعنى موجوٌد 

يف هذه املناصب الصغرى يف حال انعدام اإلمام ومبارشة الناس للقيام هبذه 

املهام، فكان ال بد من اعتبار رضاهم واختيارهم.

قال ابن تيمية -رمحه اهلل- يف »منهاج السنة« عن بيعة أيب بكر الصديق: 

)1( أخرجه البخاري )168/8، رقم 6830(.
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»ولو ُقّدر أن عمَر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائُر الصحابة عن البيعة مل يرص 

إمامًا بذلك.

القدرة  أهل  هم  الذين  الصحابة  مجهور  بمبايعة  إمامًا  صار  وإنام 

حتصل  هبام  اللذيِن  والسلطان  القدرة  حصول  املقصود  فإنَّ  والشوكة... 

مصالح اإلمامة، وذلك قد حصل بموافقة اجلمهور عىل ذلك«)1(.

مبدأ  األكثرية وهو  تقوم عىل  االنتخابات  بأنَّ  االعرتاض  أما  سادسًا: 

مذموم يف الرشيعة.

فاجلواب عنه: أنَّ اعتبار الكثرة وامليل إىل رأي األكثرية أمٌر مستقٌر يف 

الِفطر، ودّلت عليه العقول، وشهدت له أدلُة الرشيعة، فليس مطلق اعتبار 

الكثرة مذمومًا يف الرشيعة، وإنام جاء الذمُّ الّتباع الكثرة إذا كانت عىل خالف 

احلجة والربهان، فالكثرُة يف الباطل ال اعتبار هبا، وال جتعل احلقَّ باطاًل، وال 

الباطَل حقًا.

ال  التي  املباحة  األمور  يف  باألكثرية  الرتجيح  ِمن  يمنع  ما  ة  ثمَّ  وليس 

السلف  وآثار  الرشعية  النصوص  يف  جاء  بل  رشعية،  خمالفة  عليها  يرتتب 

وكالم العلامء شواهد كثرية العتبار األكثرية، ومن ذلك:

1- النصوص التي جاءت يف احلث عىل اجلامعة، ولزوم ما جيتمع عليه 

)1( منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية  )530/1(.
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الناس، وبيان أنه كّلام زاد العدد يف الرأي الواحد كان أقرَب إىل الّصواب، 

اُكْم َوالُفْرَقَة َفإِنَّ  وأبعد عن الشيطان، كام يف احلديث: »َعَلْيُكْم بِاجلَاَمَعِة َوإِيَّ

ْيَطاَن َمَع الَواِحِد، َوُهَو ِمَن ااِلْثننَْيِ َأْبَعُد«)1(. الشَّ

2- أخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برأي مجهور الصحابة يف اخلروج يوم أحد مع 

أنه خالف رأي أصحاب اخلربة والشيوخ.

َأْن  يِف  ُأُحٍد  يِف  »َوَشاَوَرُهْم  »تفسريه«:  يف  اهلل-  -رمحه  كثري  ابن  قال 

َفَخَرَج  إَِلْيِهْم،  بِاخْلُُروِج  َفَأَشاَر مُجُْهوُرُهْم   ، اْلَعْدوِّ إىَِل  ُرَج  خَيْ َأْو  امْلَِدينَِة  َيْقُعَد يِف 

إَِلْيِهْم«)2(.

3- أخذ عمر -ريض اهلل عنه- برأي األكثرية بشأن طاعون عمواس، 

وذلك قبل أن يظهر له النص، ولذلك قال ابن حجر يف الفتح: »وفيه الرتجيح 

باألكثر عددًا واألكثر جتربة«)3(.

4- كام أخذ علامؤنا بمبدأ األكثرية يف أمور عدة منها:

* إذا اختلف أهل املسجد يف اختيار اإلمام، قال املاوردي -رمحه اهلل- 

يف »األحكام السلطانية«: »عمل عىل قول األكثرين«)4(.

)1( أخرجه الرتمذي )465/4، رقم 2165(، وأمحد )269/1، رقم 114(.

)2( تفسري ابن كثري )149/2(.

)3( فتح الباري )190/10(.

)4( األحكام السلطانية )164/1(.
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* ترجيح علامء احلديث بني الروايات بكثرة الرواة عند التعارض.

* تقرير املذهب يف املدارس الفقهّية املشهورة يتم يف كثري من األحيان 

برأي األغلبية.

مل  إن  أحياًنا  بالكثرة  اخلالفية  املسائل  لبعض  الفقه  علامء  ترجيح   *

يرتجح األمر بدليل واضح.

قال ابن القيم -رمحه اهلل- يف »إعالم املوقعني« عن اختالف الصحابة: 

َواُب فِيِه َأْغَلب«)1(. »َوإِْن َكاَن َأْكَثُرُهْم يِف ِشقٍّ َفالصَّ

العلمية الرشعّية يف الوقت احلايل  الفقهّية واهليئات  اتفقت املجامع   *

بصدور القرارات أو الفتاوى العامة برأي األغلبّية.

فيهم  توافرت  من  دائرة  يف  معتربة  تكون  االنتخاب  يف  الكثرة  إنَّ  ثم 

رشوط الناخب ال عموم الناس، فمن املعلوم أن الناخب له رشوط يف كل 

التجارب املعارصة، فهي ليست أكثرية دون ضابط أو قيد.

وحاصل ما سبق: 

اإلدارات  املعارص وسيلًة الختيار أعضاء  باالنتخاب  أنَّه جيوز األخذ 

املحلية ومناصبها املختلفة، وال يمنع هذا من النظر يف حتسينها أو تطويرها، 

ووضع الضوابط واألنظمة الكفيلة الختيار األليق هبذه املناصب.

)1( إعالم املوقعني )91/4(.



فتاوى املكتب العلمي292

خيتاروا  وأن  ممثليهم،  اختيار  يف  اهلل  بتقوى  الناخبني  عىل  التأكيد  مع 

األمثل فاألمثل ممن مجع بني القوة واألمانة.

قال ابن تيمية يف »الفتاوى«: »فإْن عَدَل عن األحقِّ األصلح إىل غريه 

طريقة،  أو  مذهب،  أو  بلد،  يف  مرافقة  أو  صداقة،  أو  بينهام،  قرابٍة   ألجل 

أو جنس، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غري ذلك من األسباب، 

ورسوله  اهلل  خان  فقد  بينهام،  عداوة  أو   ، األحقِّ عىل  قلبه  يف  لضغن  أو 

وُنوا اهللََّ  ا الَِّذيَن آَمنُوا ال خَتُ َ واملؤمنني، ودخل فيام هني عنه يف قوله تعاىل ﴿يا َأيُّ

وُنوا َأماناتُِكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾ ]األنفال: 27[«)1(. ُسوَل َوخَتُ َوالرَّ

نسأل اهلل عز وجل أن يفقهنا يف ديننا وأن يويل علينا خيارنا وال يويل 

وأن  والكفار  املجرمني  من  الفجار  هيلك  أن  سبحانه  ونسأله  رشارنا  علينا 

ينرص عليهم األخيار األبرار.

)1( جمموع الفتاوى )248/28(.
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الفتوى )54(:

من  املحررة  املناطق  يف  والعقوبات  احلدود  ُتقام  هل 
سوريا يف الوقت احلايل؟)1(

املحررة حماكم وهيئات رشعية  املناطق  العديد من  نشأت يف  السؤال: 

تقوم بأمور الناس، فهل جيوز هلذه املحاكم واهليئات إقامة العقوبات الرشعية 

من حدود وقصاص؟ وخاصة مع وجود يشء من االنفالت األمني بسبب 

ظروف احلرب والثورة؟

 اجلواب: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

اخلمس  الرضوريات  للرشيعة: حفظ  العظمى  املقاِصد   أوالً: من 

الناس  حياة  تستقيم  ال  واملال(  التي  والِعرض،  والعقل،  والنفس،  ْين،  )الدِّ

إال هبا.

املناطق  يف  الرشعية  واهليئات  املحاكم  إقامة  الشام:  ألهل  حُيمد  ومما 

ومنع  العدل،  من  أمكن  ما  إقامة  عىل  وتعمل  اهلل،  برشع  املحررة، حتكم 

الظلم، ورد احلقوق، ونرش األمن، والرضب عىل أيدي العابثني وأهل الفساد 

واإلجرام، كي يسود النظام واالستقرار يف املجتمع.

اخلمس  الرضوريات  هتدد  للجرائم التي  الرشيعة   ثانًيا: جعلت 

)1( صدرت بتاريخ: اجلمعة 10 صفر 1435هـ، املوافق 2013/12/13م.
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والزنا،  اخلمر،  ورشب  والرسقة،  دة،  الرَّ وحدِّ  كالقصاص،  عقوبات، 

للمجرمني،  باألمة، وردًعا  بأنواعها؛ رمحًة  والتَّعزيراِت  واحلرابة،  والقذف، 

وحتى يأمن الناس عىل أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم، قال تعاىل: ﴿َوَلُكْم يِف 

ُكْم َتتَُّقوَن﴾]البقرة: 179[. اْلِقصاِص َحياٌة َيا ُأوِل اأْلَْلباِب َلَعلَّ

زواجُر  »واحلدوُد  اهلل:  رمحه  السلطانية« للاموردي  »األحكام  يف  جاء 

وضعها اهلل تعاىل للردع عن ارتكاِب ما حظر، وترك ما أمر به ، ملا يف الطبع من 

مغالبة الشهوات امُللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة، فجعل اهلل تعاىل من زواجر 

احلدود ما يردع به ذا اجلهالة حذًرا من أمل العقوبة، وخيفًة من نكاِل الفضيح«)1(.

الرشيعة«:  كتابه »مقاصد  يف  اهلل-  عاشور رمحه  ابن  الطاهر  وقال 

»فمقصد الرشيعة من ترشيع احلدود والقصاص والتعزير ثالثة أمور: تأديب 

اجلاين، وإرضاء املجني عليه، وزجر املقتدي باجلناة«)2(.

احلاكم  أعامل  والقصاص من  احلدود  إقامة  أّن   ثالًثا: األصل 

والسلطان، صاحب الشوكة والقوة، الذي جيتمع عليه الناس وخيضعون له.

يِف  اْلِقَصاَص  َأنَّ  ِخاَلَف  »اَل  »تفسريه«:  يف  اهلل-  القرطبي -رمحه  قال 

اْلَقْتِل ال يقيمه إال أولوا اأْلَْمِر«)3(.

)1( األحكام السلطانية )325/1(.

)2( مقاصد الرشيعة ص )205(.

)3( تفسري القرطبي )245/2(.
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وقال أبو إسحاق الشريازي -رمحه اهلل- يف »املهذب«: »ال يقيم احلدود 

ُيَقم حدٌّ عىل حر  مل  اإلمام؛ ألنه  إليه  ض  فوَّ أو من  اإلماُم،  إال  األحرار  عىل 

عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال بإذنه، وال يف أيام اخللفاء إال بإذهنم؛ وألنه حٌق 

هلل تعاىل يفتقر إىل االجتهاد، وال ُيْؤَمن يف استيفائه احليُف، فلم جيز بغري إذن 
اإلمام«)1(.

ُة  اأْلُمَّ »َوَأمْجََعِت  يف »تفسريه«:  اهلل-  الرازي -رمحه  الدين  فخر  وقال 

ِعيَِّة إَِقاَمُة احْلُُدوِد َعىَل اجْلُنَاِة«)2(. ُه َلْيَس آِلَحاِد الرَّ َعىَل َأنَّ

كفاية  عىل  يف »حاشيته  اهلل-  املالكي -رمحه  العدوي  احلسن  أبو  وقال 

َماِم َلَوَقَع ِمْن النَِّزاِع  َها َغرْيُ اإْلِ الطالب«: »إَقاَمُة احْلُُدوِد َشْأهُنَا َعظِيٌم، َفَلْو َتَوالَّ

َما اَل حُيْىَص، إْذ اَل َيْرىَض َأَحٌد بِإَِقاَمِة احْلَدِّ َعَلْيِه«)3(.

والتعزيرات،  احلدود  سلطاٍن يقيم  من  زماٌن  أو  مكاٌن  َخال   رابعًا: إن 

فيجب عىل العلامء وأهل الرأي واحلكمة أن يقوموا بام ُأوكل إىل السلطان 

من إقامة احلدود والتعزيرات.

عِدَم  »إَذا  املحتاج«:  يف »حتفة  اهلل-  اهليتمي -رمحه  حجر  ابن  قال 

َقاِضًيا،  ُبوا  ُينَصِّ َأْن  َواْلَعْقِد  احْلَلِّ  َأْهُل  ُهْم  ِذيَن  الَّ ْوَكِة  الشَّ َأْهل  َلِزَم  ْلَطاُن  السُّ

)1( املهذب )341/3(.

)2( تفسري الرازي )356/11(.

)3( حاشية العدوي عىل كفاية الطالب )120/1(.
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وَرِة امْلُْلِجَئِة لَِذلَِك«)1(. ُ َفَتنُْفَذ ِحينَِئٍذ َأْحَكاُمُه لِلرضَّ

َخاَل  »َلْو  األمم«:  يف »غياث  اهلل-  اجلويني -رمحه  املعايل  أبو  وقال 

ُموا  اِن ُكلِّ َقْرَيٍة، َأْن ُيَقدِّ ْلَطاِن، َفَحقٌّ َعىَل ُقطَّاِن ُكلِّ َبْلَدٍة، َوُسكَّ َماُن َعِن السُّ الزَّ

َجا َمْن َيْلَتِزُموَن اْمتَِثاَل إَِشاَراتِِه  ِمْن َذِوي اأْلَْحاَلِم َوالنَُّهى َوَذِوي اْلُعُقوِل َواحْلِ

ُدوا ِعنَْد  ُْم َلْو مَلْ َيْفَعُلوا َذلَِك، َتَردَّ َوَأَواِمِرِه، َوَينَْتُهوَن َعْن َمنَاِهيِه َوَمَزاِجِرِه؛ َفإهِنَّ

ِت، َوَتَبلَُّدوا ِعنَْد إِْظاَلِل اْلَواِقَعاِت«))2((. إمِْلَاِم امْلُِهامَّ

ُفُروِض  ِمْن  »َواْلَقَضاُء  يف »املغني«:  اهلل-  قدامة -رمحه  ابن  وقال 

اْلِكَفاَياِت؛ أِلَنَّ َأْمَر النَّاِس اَل َيْسَتِقيُم بُِدونِِه، َفَكاَن َواِجًبا َعَلْيِهْم.

وَقاَل َأمْحَُد: اَل ُبدَّ لِلنَّاِس ِمْن َحاِكٍم، َأَتْذَهُب ُحُقوُق النَّاِس؟!«)3(.

 خامًسا: نظرًا لألوضاع التي متر هبا بالد الشام - مما سيأيت ذكره- فإنَّ 

املصلحة الرشعية تقتيض تأجيل إقامة احلدود إال ما تدعو الرضورة إليه مما له 

كالقصاص،  واألعراض؛  واألموال  للنفوس  حفًظا  اآلدميني  بحقوق  تعلق 

وحد احلرابة، ونحوها عىل أال يكون يف إقامة احلد مفسدة أعظم من تركه.

 ويؤيد القول الذي ذهبنا إليه أمور :

)1( حتفة املحتاج )261/7(.

)2( غياث األمم يف التياث الُظلم )387/1(.

)3( املغني )32/10(.
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احلدود،  إقامة  لوجوب  رشًعا  املعترب  التمكني  حصول  1- عدم 

والتمكني املوجود يف بعض املناطق ال يتصف باالستقرار، وليس هو بتمكنٍي 

تام.

إالَّ  َتتِمُّ  اَل  احْلُُدوِد  »َوإَِقاَمِة  يف »الفتاوى«:  اهلل-  -رمحه  تيمية  ابن  قال 

َماَرِة«)1(. ِة َواإْلِ بِاْلُقوَّ

الناس،  تنفيذها، فهذا يستطيعه آحاد  القدرة عىل  بالقوة:  املراد  وليس 

بل ال بد من حدٍّ زائد عىل جمرد القدرة عىل الفعل، يتحقق بِِه املقصود، وهو ما 

يرتِدُع بِه أهُل الفساِد واإلجراِم، ويتحقق به األمن واالستقرار.

اِرُع اَل  قال ابن أيب العز احلنفي -رمحه اهلل- يف »رشح الطحاوية«: »َفالشَّ

ِد إِْمَكاِن اْلِفْعِل، َبْل َينُْظُر إىَِل َلَواِزِم َذلَِك،  ِعيَِّة إىَِل جُمَرَّ ْ َينُْظُر يِف ااِلْستَِطاَعِة الرشَّ

ِعيًَّة«)2(. اِجَحِة مَلْ َتُكْن َهِذِه اْستَِطاَعًة رَشْ َفإِْن َكاَن اْلِفْعُل مُمِْكنًا َمَع امْلَْفَسَدِة الرَّ

احلكام«:  »معني  يف  اهلل-  احلنفي -رمحه  الطرابليس  احلسن  أبو  وقال 

»َوبِاجْلُْمَلِة َفإِنَّ إَقاَمَة احْلُُدوِد اَل َتُكوُن لُِكلِّ َأَحٍد، َبْل َواَل لُِكلِّ َواٍل؛ ملَِا ُتَؤدِّي 

ِهْم ِمْن اْلِفْتنَِة َوالتََّهاُرِج«)3(. إَلْيِه امْلَُساَرَعُة إىَل إَقاَمِة احْلُُدوِد ِمْن َغرْيِ

من  تعيش يف حال حرب واضطراب، وقد ذهب مجع  البالد   2- أنَّ 

)1( الفتاوى )390/28(.

)2( رشح العقيدة الطحاوية )436/1(.

)3( معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام )11/1(.
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أهل العلم إىل أن احلدود ال تقام يف حال الغزو واحلرب يف بالد الكفار، ومع 

إقامتها يف  من  العلامء  منع  ألجله  الذي  املعنى  أنَّ  إال  إسالم  دار  أن سوريا 

الغزو موجود يف هذه احلالة.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: )اَل ُتْقَطُع األَْيِدي يِف الَغْزِو( )1(.

قال الرتمذي -رمحه اهلل- يف »سننه«: »َواْلَعَمُل َعىَل َهَذا ِعنَْد َبْعِض َأْهِل 

، خَمَاَفَة َأْن  ِة اْلَعُدوِّ ، اَل َيَرْوَن َأْن ُيَقاَم احْلَدُّ يِف اْلَغْزِو بَِحرْضَ اْلِعْلِم ِمنُْهْم اأْلَْوَزاِعيُّ

َيْلَحَق َمْن ُيَقاُم َعَلْيِه احْلَدُّ بِاْلَعُدّو«)2(.

»اَل  النَّاِس:  إىَِل  اخلطاب َكَتَب  بن  منصور َأنَّ ُعَمَر  بن  سعيد  ويف سنن 

ا َوُهَو َغاٍز ، َحتَّى َيْقَطَع  ٍة َرُجاًل ِمَن امْلُْسِلِمنَي َحدًّ يَّ ِلَدنَّ َأِمرُي َجْيٍش َواَل رَسِ جَيْ

اِر«)3(. ْيَطاِن َفَيْلَحَق بِاْلُكفَّ ِمَلُه مَحِيَُّة الشَّ ْرَب َقافاًِل؛ لَِئالَّ حَتْ الدَّ

كام اكتفى سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه- بحبس أيب حمجن ملا 

رشب اخلمر يف القادسية ومل جيلده)4(.

قال ابن القيم -رمحه اهلل- يف »إعالم املوقعني«: »َفَهَذا َحدٌّ ِمْن ُحُدوِد 

تََّب َعَلْيِه َما ُهَو َأْبَغُض إىَل  اهللِ َتَعاىَل، َوَقْد هَنَى َعْن إَقاَمتِِه يِف اْلَغْزِو َخْشَيَة َأْن َيرَتَ

ح إسناده: احلافظ الذهبي، وابن حجر. )1( أخرجه الرتمذي )53/4، رقم 1450(، وصحَّ

)2( سنن الرتمذي )53/4(.

)3( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه )235/2، رقم 2500(.

)4( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه )235/2، رقم 2502(،  وابن أيب شيبة يف مصنفه )550/6، 
رقم 33746(.
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ِكنَي مَحِيًَّة َوَغَضًبا«)1(. اهللِ ِمْن َتْعطِيِلِه َأْو َتْأِخرِيِه، ِمْن حُلُوِق َصاِحبِِه بِامْلُرْشِ

ُف لَدرِء احلدود عن الناس قدر املستطاع، واألوضاع  3- أن الرشيعة تتشوَّ

التي متر هبا البالد من ضيق وضنك مع فشو اجلهل العريض والفساد املرتاكم، 

مظنة لدرء بعض احلدود أو تأخريها.

قال ابن مسعود ريض اهلل عنه: »اْدَرُؤوا اْلَقْتَل َواجْلَْلَد َعِن امْلُْسِلِمنَي َما 

اْسَتَطْعُتْم«)2(.

»َكاَن  َقاَل:  النخع،  الصنعاين َعِن إِْبَراِهيَم  الرزاق  عبد  ويف مصنف 

ُيَقاُل: اْدَرُؤوا احْلُُدوَد َعِن امْلُْسِلِمنَي َما اْسَتَطْعُتْم، َفإَِذا َوَجْدُتْم لِْلُمْسِلِم خَمَْرًجا، 

اِم امْلُْسِلِمنَي يِف اْلَعْفِو، َخرْيٌ ِمْن َأْن  ُه َأْن خُيْطَِئ َحاِكٌم ِمْن ُحكَّ َفاْدَرُؤوا َعنُْه ، َفإِنَّ

خُيْطَِئ يِف اْلُعُقوَبِة«)3(.

عام  يف  الساِرق  عن  الَقطع  عنه  اهلل  َريِض  اخلطاب  بن  ُعمر  وَأسَقط 

امَلجاَعة، وجاء عنه قوله: »اَل ُيْقَطُع يِف عْذٍق، َواَل يِف َعاِم َسنٍَة« أخرجه ابن أيب 

شيبة يف مصنفه)4(.

)1( إعالم املوقعني عن رب العاملني )13/3(.

)2( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )511/5، رقم 28498(.

)3( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )166/10، رقم 18698(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )512/5، 
رقم 28502(.

)4( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )242/10، رقم 18990(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )521/5، 
رقم 28586(.
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: َسَأْلت  ْعِديُّ وقال ابن القيم -رمحه اهلل- يف »إعالم املوقعني«: »َقاَل السَّ

امْلََجاَعُة،  َسنٍَة:  َوَعاُم  النَّْخَلُة،  اْلعْذُق  َفَقاَل:  احْلَِديِث  َهَذا  َعْن  َحنَْبٍل  ْبَن  َأمْحََد 

َفُقْلت أِلمَْحََد: َتُقول بِِه؟

إَذا  اَل،  َفَقاَل:  َتْقَطُعُه؟  اَل  جَمَاَعٍة  يِف  َق  إْن رَسَ ُقْلت:  َلَعْمِري،  َفَقاَل: إي 

ٍة«)1(. مَحََلْتُه احْلَاَجُة َعىَل َذلَِك َوالنَّاُس يِف جَمَاَعٍة َوِشدَّ

نَة إذا كانت  ع فإن السَّ ْ وقال: »وهذا حَمُْض القياس وُمقَتىض قواِعد الرشَّ

ة  َقويَّ ُشبَهة  ... وهذه  الناس احلاَجة والرضورة  َغَلب عىل  ة  جَماَعة وِشدَّ َسنَة 

َتدَرأ الَقطع عن امُلحتاج«)2(.

طويلة،  عقودا  الدين  عن  لتغييبهم  الناس  عامة  عند  اجلهل  حال   -4

ومتكنٌي  ين  الدِّ عن  الناس  لنفور  مظنٌة  كذلك-  -واحلال  احلدود  إقامة  فإن 

للطاعنني من تشكيك الناس يف دينهم.

مراعاة  املنافقني  بعض  عىل  احلدود  بعض  ملسو هيلع هللا ىلص إقامة  النبي  ترك  وقد 

ملصلحة الدعوة .

إىل  هاجروا  »فلام  املسلول«:  يف »الصارم  اهلل-  تيمية -رمحه  ابن  قال 

املدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم باجلهاد وبالكف عمن ساملهم وكف يده 

)1( إعالم املوقعني عن رب العاملني )17/3(.

)2( املصدر السابق.
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عنهم؛ ألنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة احلدود عىل كل منافق لنفر عن اإلسالم 
أكثر العرب«)1(.

لتحنيُّ  الواجبات،  املحرمات، وترك فعل بعض  والسكوت عن بعض 

الفرصة املواتية ، مع العمل أثناء ذلك عىل هتيئة النفوس، من األمور املعتربة رشًعا.

ُر اْلَبَياَن َواْلَباَلَغ أِلَْشَياَء  قال ابن تيمية يف »الفتاوى«: »َفاْلَعامِلُ ... َقْد ُيَؤخِّ

َوْقِت  إىَل  َأْحَكاٍم  َوَبَياَن  آَياٍت  إْنَزاَل  ُسْبَحاَنُه  اهللَُّ  َر  َأخَّ َكاَم  ِن،  التََّمكُّ َوْقِت  إىَل 

ِن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«)2(. مَتَكُّ

 5- أنَّ إقامة احلدود وإن كان األصل فيها التعجيل، لكن قد يطرأ ما جييز 

تأجيل إقامتها إذا ترتب عىل تطبيقها مفسدة تربو عىل املصلحة املتحققة بذلك، وال 

ُيعدُّ ذلك من رفض التحاكم للرشع، بل هو من املصلحة املعتربة رشًعا.

قال ابن القيم -رمحه اهلل- يف »إعالم املوقعني«: »َوَتْأِخرُي احْلَدِّ لَِعاِرٍض َأْمٌر 

ِد،  ُر َعْن: احْلَاِمِل، َوامْلُْرِضِع، َوَعْن َوْقِت احْلَرِّ َواْلرَبْ يَعُة، َكاَم ُيَؤخَّ ِ َوَرَدْت بِِه الرشَّ

ْساَلِم َأْوىَل«)3(. َوامْلََرِض؛ َفَهَذا َتْأِخرٌي ملَِْصَلَحِة امْلَْحُدوِد ؛ َفَتْأِخرُيُه ملَِْصَلَحِة اإْلِ

احْلَدِّ  »َوَتْأِخرُي  القدير«:  فتح  يف »رشح  اهلل-  اهلامم -رمحه  ابن  وقال 

)1( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول )358/1(.

)2( الفتاوى )59/20(.

)3( إعالم املوقعني عن رب العاملني )14/3(.
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لُِعْذٍر َجاِئٌز«)1(.

وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتَّب عىل إقامة احلدود فساد أعظم من مصلحة 

بِامْلَْعُروِف  اأْلَْمِر  َباِب  ِمْن  َا  »َفإهِنَّ يف »الفتاوى«:  فقال  تقام،  ال  فإهنا  إقامتها 

َيِزيُد  َما  ِعيَِّة  الرَّ َأْو  اأْلَْمِر  َفَساِد ُواَلِة  ِمْن  َذلَِك  َفإِْن َكاَن يِف  امْلُنَْكِر،  َوالنَّْهِي َعْن 

َعىَل إَضاَعتَِها، مَلْ ُيْدَفْع َفَساٌد بَِأْفَسَد ِمنُْه)2(.

وقال يف »االستقامة«: »وإقامة احْلُُدود بَِحسب االمكان ... َفإِذا عجز 

َعن َذلِك قدُموا خري اخلريين حصوالً ، َورش الرشين دفعًا«)3(.

 6- أن حقوق اهلل مبناها عىل املساحمة، بخالف حقوق العباد القائمة 

ة، ولذلك كانت أوىل باالستيفاء. عىل املشاحَّ

ِع، َبْل  ْ قال ابن عابدين-رمحه اهلل- يف  »حاشيته«: »اَل هَتَاُوًنا بَِحقِّ الرشَّ

ُه إَذا اْجَتَمَعْت احْلُُدوُد، َوفِيَها َحقُّ  ِع، َأاَل َتَرى َأنَّ ْ حِلَاَجِة اْلَعْبِد َوَعَدِم َحاَجِة الرشَّ

اْلَعْبِد ُيْبَدُأ بَِحقِّ اْلَعْبِد«)4(.

ِدِه«)5(. وقال ابن قدامة: »أِلَنَّ َحقَّ اآْلَدِميِّ جَيُِب َتْقِديُمُه لَِتَأكُّ

)1( فتح القدير )310/5(.

)2( الفتاوى )176/34(.

)3( االستقامة )168/2(.

)4( حاشية ابن عابدين )262/2(.

)5( املغني )156/9(.
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 سادسًا: يف حال عدم القدرة عىل تطبيق احلد يتحرى القايض ما يناسب 

احلال من العقوبات التعزيرية الرادعة، مع االهتامم بالتعليم والنصح ورفع 

اجلهل يف املجتمع.

عن مسائل  أجوبته  يف  اهلل-  املالكي -رمحه  التسويل  احلسن  أبو  قال 

األمري عبد القادر يف اجلهاد: »إذا تعّذرت إقامة احلدود، ومل تبلغها االستطاعة، 

احلدود  أسباب  تنّزلت  به:  يزدجر  تعزير  إيقاع  إىل  تبلغ  االستطاعة  وكانت 

منزلة أسباب التَّعزيرات، فيجري فيها ما هو معلوم يف التَّعزير«)1(.

 وأخرًيا: فإننا نحثُّ إخواننا يف اهليئات الرشعية والفصائل عىل تشكيل 

د، يمكن الرجوع إليه يف تقرير  هيئة رشعية عليا أو جملس رشعي قضائي موحَّ

الناس يف كيفية تطبيق  العقوبات واختيار األنسب منها، ومراعاة حال  هذه 

هذه العقوبات.

 واهلل أعلم)2(.

)1( أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )153/1(.

)2( أسئلة حول الفتوى:
ال دليل عىل منع إقامة احلدود بدار احلرب، فضاًل عن املناطق املحررة التي هي حتت يد املجاهدين.. 
احتامُل  وهي  باحتامل،  احلدود  بإقامِة  األمِر  أصل  ختالف  ُمستنبطٍة  بِِعلَّة  احتجَّ  بذلك  والقائل 

هروب املراد إقامة احلدِّ عليه اىل دار الكفار وهذا قد حيدث بغري دار احلرب.. 
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل: »يقيم أمري اجليش احلدود حيث كان من األرض إذا ُويل ذلك، فإن مل 
ُيول فعىل الشهود الذين يشهدون عىل احلدَّ أن يأتوا باملشهود عليه إىل اإلمام وإىل ذلك ببالد احلرب 
أو ببالد اإلسالم، وال فرق بني دار احلرب ودار اإلسالم فيام أوجب اهلل عىل خلقه من احلدود؛ 
اِن  َوالزَّ انَِيُة  ]املائدة: 38[، ﴿الزَّ َم﴾  َأْيِدَيُ َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  ألن اهلل عز وجل يقول: ﴿َوالسَّ
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َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهَم ِماَئَة َجْلَدٍة﴾ ]النور: 2[، وسنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل الزاين الثيب الرجم، 
وحدَّ اهلل القاذف ثامنني جلدة، مل َيستثِن من كان يف بالد اإلسالم وال يف بالد الكفر، ومل يضع عن 
م عليهم ببالد الكفر، ما هو إال ما قلنا، فهو موافق  أهله شيًئا من فرائضه، ومل ُيبح هلم شيًئا مما حرَّ
للتنزيل والسنة، وهو مما يعقله املسلمون وجيتمعون عليه أنَّ احلالَل يف دار اإلسالم حالل يف بالد 
ه اهلل عىل ما شاء  الكفر، واحلراَم يف بالد اإلسالم حرام يف بالد الكفر، فمن أصاَب حراًما فقد حدَّ
ل األمصار،  منه، وال تضع عنه بالد الكفر شيًئا أو أن يقول قائل إنَّ احلدود باألمصار، وإىل ُعامَّ
فمن أصاب حًدا بباديٍة من بالد اإلسالم فاحلدُّ ساقط عنه، وهذا مما مل أعلم مسلاًم يقوله، ومن 
، كان للوايل الذي ييل بعدما أصاب أن ُيقيم  أصاب حًدا يف املرص وال وايل للمرص يوم يصيب احلدَّ
، فكذلك عاِمل اجليش إن َويل احلدَّ أقامه، وإن مل ُيول احلد فأول من يليه يقيمه عليه، وكذلك  احلدَّ

هو يف احلكم والقطع ببالد احلرب وغري القطع سواء.
 فأما قوله: )يلحق باملرشكني(: فإن حلق هبم فهو أشقى له، ومن ترك احلدَّ خوَف أن يلحق املحدود 
ببالد املرشكني تركه يف سواحل املسلمني، ومساحلهم التي اتصلت ببالد احلرب، مثل طرسوس، 

واحلرب، وما أشبههام.
وما روي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه منكر غري ثابت، وهو يعيب أن حيتج بحديث غري 

ثابت، ويقول: حدثنا شيخ، ومن هذا الشيخ؟ يقول: مكحول عن زيد بن ثابت«. انتهى.
دار  يف  القصاص  إنكار  »وأما  الندية«:  الروضة  »رشح  يف  القنُّوجي  خان  حسن  يق  ِصدِّ ويقول 
احلرب مطلقًا فال وجه له من كتاٍب، وال سنٍة، وال قياٍس صحيح، وال إمجاٍع؛ فإن أحكام الرشع 
الزمة للمسلمني يف أي مكان وجدوا، وداُر احلرب ليست بناسخة لألحكام الرشعية أو لبعضها، 
فام أوجبه اهلل –تعاىل- عىل املسلمني من القصاص ثبت يف دار احلرب كام هو ثابت يف غريها مهام 
وجدنا إىل ذلك سبياًل، يف املسند وغريه بسند حسن عن عبد الرمحن بن أزهر قال: »رأيت رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتخلَّل الناس يوم حنني، يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فُأيت بسكراٍن فأمر من كان معه 

أن يرضبوه بام كان يف أيدهيم« انتهى.
ويقول اجلربين يف رشح عمدة الفقه: »وذهب بعض أهل العلم إىل أنَّه جيب إقامة احلد والقصاص 
التي أوجبت القصاص وإقامة احلدود، ومل تفرق بني  الكتاب والسنة  الغزو؛ لعموم نصوص  يف 

مكان وآخر، وهذا هو األقرب، وباألخص إذا كان سُيقتل حدًا أو قصاصا« انتهى.
انتهت  الفتوى املعروضة يف املوقع إشكال، وهو أهنم يرون أنَّ احلدود تسقط هنائًيا حتى لو  ويف 
احلرب، وهذا خطأ حمض، نعم بعض أهل العلم يرون تأخري إقامة احلد ليجعل يف دار اإلسالم، 

لكن أن يلغى هنائيا فلم يقل به أحد!
ثم إنَّ القول برتِك إقامة احلدوِد ألسباٍب ظنية مما يزيد من انتشار الرسقة والقتل وغريمها، واختالل 

األمن بني الناس، وفشو الفساد من الرشب والزنا.
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وهذا ليس من مقاصد الرشيعة، واملجّرب يف البالد األخرى التي أقيمت فيها الرشيعة أنَّ الناس 
بدار احلرب  إقامة احلدود  بعدم صالحية  القائلني  بعَض  أنَّ  به، مع  يتقبَّلون ذلك، بل ويفرحون 
أحزاٍب علامنية  بدخول  ويقبلون  بل  وُتقنن،  ع  ُترشِّ التي  املجالس  للدخول يف  االستعداد  لدهيم 

وغريها، معتذرين بنفس املصلحة التي منعتهم من إقامة احلدود!.
 جواب املكتب العلمي:

الفتوى مبنيٌة عىل جمموعة من النقاط والفقرات التي أدَّت بمجموعها للقول بتأجيل إقامة احلدود 
هو  وليس  غات،  املسوِّ هذه  أحد  هو  فيها  واالضطراب  بالبالد  احلرب  ووجود  املرحلة.  هذه  يف 

األساس الذي بنيت الفتوى عليه.
كام أنَّ مسألة إقامة احلدود يف بالد احلرب أو زمن احلرب مسألة خالفية بني العلامء، ولسنا يف 
بالد  إقامتها يف  من  املانعون  العلامء  ذكره  الذي  املعنى  من  استفدنا  لكننا  فيها،  الرتجيح  معرض 
احلرب، وقلنا إنَّ هذا املعنى موجود يف صورة الواقع احلايل يف سوريا. وعىل فرض أنَّ القول بعدم 
إقامتها مرجوًحا من الناحية النظرية، لكنه يف مثل هذه الظروف ومع املالبسات األخرى له وجه 

قوي ومعترب. 
باإلضافة إىل أنَّ الفتوى مل ُتسقط احلدود بالكلية، بل قالت بتأجيلها إىل أن تستقرَّ األوضاع وتتهيأ 
النفوس، )فإنَّ املصلحة الرشعية تقتيض تأجيَل إقامة احلدود إال ما تدعو الرضورة إليه ...( وأثناء 

ذلك ُيشتغل بالتعليم والرتبية.
ت عىل إقامِة احلدوِد والقصاص التي تضمن استتباَب  وأما انتشاُر الفساد واجلرائم: فالفتوى قد نصَّ
فيها  يدخل  والذي  احلرابة،  كحدِّ  وأمواهلم،  وأعراضهم  أرواحهم  عىل  الناس  واطمئنان  األمن، 

جرائم: االغتصاب، والسطو املسلح، وقطع الطرق، ونحو ذلك.
وما مل ُتطبَّق فيه احلدود فقلنا بوجوِب إقامة العقوبات التَّعزيريِة الرادعة حسب اجتهاد املجالس 

القضائية، بام يقيض عىل تلك اجلرائم.
واهلل أعلم.
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44 ن اجلريح الشهادة وهو حيترض؟  الفتوى )9(: هل ُنلقِّ
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91 الفتوى )18(: حكم األموال التي يغنمها الثوار يف سوريا 

98 الفتوى )19( حكم إعطاء األمان للشبيحة وجنود النظام 

103 الفتوى )20(: حكم من وقع أسريًا يف أيدينا من جنود النظام السوري 

110 الفتوى )21(: إثبات دخول شهر رمضان لعام 1433هـ  يف سوريا 

112 الفتوى )22(: حكم اإلفطار يف هنار رمضان للمجاهدين 

117 الفتوى )23(: حكم أخذ الزكاة ُعنوة واالختطاف لتمويل الكتائب 

125 الفتوى )24(: حكم استهداف املنتسبني لألجهزة األمنية بمختلف قطاعاهتا 

130 الفتوى )25(: الرتدد عىل معسكرات الشبيحة لرشاء املرسوقات 

الفتوى )26(: حكم َقرْص الصالة والفطر يف رمضان للمقيمني يف 

134 خميامت الالجئني السوريني 

139 الفتوى )27(: صالة اجلمعة واجلامعة يف ظل القصف واحلصار 

الفتوى )28(: أحكام زكاة الفطر، وما األنواع التي خُترج منها؟ وهل 

145 جتب عىل الفقراء والالجئني؟ 
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الفتوى )29(: حكم دخول العيد وصالة العيد يف ظل البطش والعدوان 150

154 هُتا  ُة املتوىّف عنها زوجها يف أحداث سوريا وأين تقيض ِعدَّ الفتوى )30(: ِعدَّ

الفتوى )31(: حكم تلفُّظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتني بعد 

157 التمكن منهم 

161  الفتوى )32(: مشاركة املرأة يف العمل اإلغاثي دون إذن وليها 

164 الفتوى )33(: حكم نقل جثث الشهداء ونبش قبورهم 

170 الفتوى )34(: حكم سداد دين الكافر املحارب 

173 الفتوى )35(: حكم زيارة املقابر يف العيد ووضع النباتات عىل القبور 

178 الفتوى: )36(:  حكم إعطاء البيعة ألمراء الكتائب 

184 الفتوى: )37(: حكم املوايل للنظام السوري 

188 الفتوى: )38(: حكم هدم األرضحة والِقباب املبنية عىل القبور 

205 الفتوى: )39(: حكم حب اإلنسان لوطنه واالهتامم به 

الفتوى: )40(: هل يستلم راتبه وهو ُمتغيِّب عن العمل بسبب 

211 ظروف الثورة؟ 

213 الفتوى )41(:  ما احلكم فيام لو َقَتَل املجاهُد أخاه خطًأ؟  

218 الفتوى )42(: حكم االعتداء عىل من ُأعطي له األمان، وما جزاء ذلك؟ 

225 الفتوى )43(: حكم تزويج النصريية والفرق الباطنية والزواج منهم 

230 الفتوى )44(: حكم َقرص الصالة يف احلرض بسبب اجلهاد 

234 الفتوى )45(: حكم االستيالء عىل األموال العامة وآبار النفط وإدارهتا 
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240 الفتوى )46(: حكم ترك األطباء أعامهلم ومستشفياهتم  

ما الواجب عىل األطباء عند ازدحام اجلرحى  الفتوى )47(: 

244 الكوادر؟   ونقص 

249 الفتوى )48(: حكم استيفاء احلقوق من األعداء بعد إعطائهم األمان 

255 الفتوى )49(: زكاة الفطر مع َتَغريُّ األسعار واضطراب العملة  

260 الفتوى )50(: حكم قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل 

270 الفتوى )51(: حكم االنسحاب من املدن وجبهات القتال 

276 الفتوى )52(: هل حُياَسُب املنشق عن النظام عىل جرائمه السابقة؟ 

الفتوى )53(: حكم إجراء االنتخابات الختيار أعضاء جمالس األحياء 

282 واللجان الثورية  

الفتوى )54(: هل ُتقام احلدود والعقوبات يف املناطق املحررة من 

293 سوريا يف الوقت احلايل؟ 

306 الفهرس 








