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حكم الذين يوالون جيوش النأظمة
 ؟ ويستهزئون بآيات الله عند وعظهم

القسم : العقيده 253رقم السؤال:

/10 /9تاريخ النشر:
2009

اللجنييييةالمجيييييب: 
الشرعية في المنبر

 :نأص السؤال

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته: 

إلى كججل مججن سججاهم فججي إعلءا كلمججة اللججه وقاتججل لجأججل
إعلئاها....والله إني أحبكم فججي اللججه، أنججا أعمججل مججع أخججي
الذي هو من الذين سأذكرهم في النص..أما سججؤالي فهججو
أنه هناك فججي مجتمعنججا الكججثير مججن النججاس الججذين يوالججون
الجيش عل قتل المسلمين الموحدين واعتقالهم في لبنان
من أجأل مججا يقولججون بججأنه إحللا السججلما والعيججش بسججلما
وقطججع بججاب التطججرف، ويقصججدون بججالتطرف الجماعججة
السلفية، وعنججدما نججواجأههم بالحجججج الشججرعية والحججاديث
النبوية وآيات من القرآن الكريم يسججتهزئاون بهججا وبالججدين.
فهل هؤلءا الناس يكفرون؟ وهل يجوز مرافقتهم أو إلقججاءا
السلما عليهم وإن كانوا من ذوي الرحم؟ أرجأو من الشيخ
أبي محمد المقدسي أو اللجنة المشرفة الرد على سؤالي
بسرعة؛ لني أعمل مع أخي الذي ذكرت بججأنه منهججم، ومججا

ّني أن أفعله ؟ هو المفروض م

عاشق الشهادة السائل: 

* * *

الجواب:

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته...

أحبك الله الذي أحببتنا من أجأله ووضججع لججك القبججولا فججي
الرض.
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بسم الله، والحمجد للجه، والصجلةا والسجلما علججى رسجولا
الله، وبعد...

اعلججم أخججي السججائال أن المججوالةا هججي: المحبججة والمججودةا
والمتابعجججة والنصجججرةا باللسجججان والسجججنان، وهجججي تكجججون
للمسلمين، وصرف ذلججك للكججافرين هججي ردةا عججن الججدين،
ومن المعلوما أن الحكومججات الطاغوتيججة المتسججلطة علججى
أزمة الحكم في بلد المسلمين وكذلك جأيوشها هم جأميعججا
طوائاججف كفججر وردةا، ل تصججح مججوالتهم، بجل يجججب الججبراءاةا

منهم.

وعليه فموالةا الجيش اللبناني ومناصرته ومعججاونته علججى
قتججل الموحججدين واعتقججالهم هججي ردةا صججريحة، ل يسججوغها
بحالا ما يججذكرونه مججن مججبررات كججإحللا السججلما والعيججش

بسلما وقطع باب التطرف.

ِليًمججا ( أأ ًبا  أذا أع ُهْم  أل أأّن  ِب أن  ِقي ِف أنا ْلُم ِر ا أبّش )138قالا تعالى: {
أن ُغججو أت ْب أي أأ أن  ِني ْؤِم ْلُم ُدوِن ا أءا ِمْن  أيا ِل ْو أأ أن  ِري ِف أكا ْل أن ا ُذو ّتِخ أي أن  ِذي ّل ا

ًعججا} [النسججاءا:  أجأِمي ِه  ّلجج ِل أةا  ِعججّز ْل ِإّن ا أفجج أةا  ِعججّز ْل ُهُم ا أد ْنجج ،138ِع  
139.[

أما الستهزاءا بالله وآياته ورسوله فهججو أيضججا كفججر بججواح،
ُهْم أت ْل أأ أسجج ِئْن  أل أو عندنا من الله فيه برهان، قالا الله تعالى: {
ِه ِل أرُسججو أو ِه  ِت أيججا أوآ ِه  ّل ِبججال أ

أ ُقججْل  أعُب  ْل أن أو أنُخوُض  ّنا  ُك أما  ّن ِإ ُلّن  ُقو أي أل
أن ( ُئاو ِز ْه أت أتْس ُتْم  ْن ُكْم}65ُك ِن أمجا ِإي أد  ْعجج أب ُتججْم  أفْر أك ْد  أق ِذُروا  أت ْع أت أل   (

].66 ، 65[التوبة: 

 فهججذا نجص صججريح فججي كفججر مججن يسججتهزئ بججالله وآيججاته
ورسوله، ولو كان اسججتهزاؤه علججى وجأججه الخججوض والهججزلا
واللعب، وليس على وجأججه العتقججاد أو السججتحللا. وعليججه؛
ُألقيت على مسامعه آيات الله وأحاديث رسوله فججي فمن 
مسألة من المسائال فاستهزأ بهما أو بشيءا مجن الجدين أو
أحكامه فهو كافر مرتد، ومن كان هذا حججاله ل يجججالس ول
ُيختلججط بججه إل لججدعوته، ُيلقى عليه السججلما ول  يصاحب ول 
وبالجملة يجب إظهار البراءاةا منه، حتى وإن كان من ذوي

الرحاما.

أما إن كان العمل مع أحد من المذكورين هو عمججل حللا
كتجارةا مثل، وليس فيه مناصرةا أو معاونججة للكججافرين، فل
تحرما، بشرط أن ل يكون العمل معه يؤدي إلججى ملطفتججه
ومضاحكته والركون إليه، ونحو ذلك من الفعالا التي تأتي
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عن طريججق السججتئناس والمعاشججرةا وطججولا الصججحبة. وإن
كان الولى البعد عن العمججل معججه وخاصججة إن كججان هنججاك
التحقق مجن أن عمجل متجاح غيجره. ولكجن نوصجيك أخانجا ب
اسججتهزاءا المججذكورين هوحقججا باليججات والحججاديث وليججس
بفهمك أنت خصوصا إن كان مرجأوحا ؛ إن صدر ذلك منهم
أثناءا النقاش والمماراةا ، فل ينبغججي التعجججل بتكفيرهججم إن
كان الحالا كذلك بسبب الخصومة وحظججوظ النفججس ، بججل
ينبغي تمحيص أقوالهم وأفعالهم والتحقججق منهججا إن كججانت

محتملة .. هذا وبالله تعالى التوفيق.

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                           الش

أبو الوليد المقدسأييخ
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حكم التارك لرض الجهاد من غير عذر
؟ 

القسييييم : الجهيييياد 231رقم السؤال:
وأحكامه

/9 تاريييخ النشيير:  
10/2009

اللجنييييةالمجيييييب: 
الشرعية في المنبر

 :نأص السؤال

السلما عليكم يا شيخي الحبيب..

أنا شججاب عراقججي تركججت ارض العججراق علججى طلججب مججن
والججداي ولنججه وضججعي أصججبح حرجأججا نوعججا مججا هنججاك بعججد
اعتقالي فأصبحت مطلوبججا هنججاك ولكججن لججم أكججن مطلوبججا
بقوةا يعني إذا غادرت إلى غير مدينه ل يعرفنججي فيهججا احججد
لججن يحججدث علججي شججيءا بججإذن اللججه ولكججن إلحججاح والججداي
وضعف قلبي عندما يتكلمون معي لججبيت طلبهججم وغججادرت
العراق لكمل دراستي فججي إحججدى البلججدان السججلمية فيججا
شججيخي الحججبيب هججل أنججا مججولي الججدبر هججل أنججا فججار مججن
الزحف ؟؟؟ علما أنني كنت من العاملين في الجهججاد فججي

العراق .

أبو معاذ العراقي السائل: 

* * *

الجواب:

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته..أخي السججائال بججارك
الله فيك :

من كانت حالته كحالتك من حضور العدو لبلده وحضججوره
الزحف -بجهاده مع إخوانه - فل شك أن الجهاد متعين في
ا ه تجرك الجهجاد لي مصجلحة دنيويجة مهم وز ل حقه ول يج
كانت ، فحفظ الدين مقدما على حفظ سائار المصالح مججن
النفججس والعقججل والمججالا والنسججل وفججي مثججل هججذا الجهججاد
المتعين ل إذن لحد فيه على أحد ثم إن طاعتججك لوالججديك
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هي في حدود غير المعصية فل طاعة لمخلوق في معصية
الخالق فكان الصل في حقك أل تطيع والديك فيما أمراك
به من ترك الجهاد المتعين عليك ، ثم كيججف تججترك الجهججاد
لعلءا كلمة الله لكمالا دراسة دنيوية ؟!أليس لججك أسججوةا
حسنة في كججثير مججن المجاهججدين الججذين تركججوا مصججالحهم
الدنيوية نصرةا لدين الله ومنهم المير الشهيد كما نحسججبه
بيت الله محسود عنججدما تججرك دراسججته الجامعيججة والتحججق
بصفوف المجاهدين بعد الغزو الصليبي لفغانستان فأعلى
الله ذكره في الدنيا وهابه أعداؤه ؟ ل شك أخي بارك الله
فيك أنك أخطأت بتركك ساحة الجهججاد لغيججر عججذر شججرعي
خصوصا وأنك ذكرت أنه كان بإمكانك لو غيرت مدينتك أن
تتابع جأهججادك دون أن يعرفججك أحججد .. فعليججك بالكثججار مججن
السججتغفار والتوبججة إلججى اللججه وإن اسججتطعت العججودةا إلججى
الجهججاد ونفججع إخوانججك أو نصججرتهم فججي أي سججاحة مججن

الساحات ؛ فعليك ذلك ..نسألا الله أن يعفو عنا وعنك .

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                           الش

يخ أبو أسأامة الشامي
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حول من يصدر قانأونأا لبيع الخمر في
 ؟ فندقه ويحرس من يتعاطاها

القسم : العقيده 240رقم السؤال:

/ 10 تاريخ النشيير:
10/2009

اللجنييييةالمجيييييب: 
الشرعية في المنبر

 :نأص السؤال

السلما عليكم و رحمة الله وبركاته... عنججدي شججبهة فججي
مسألة كفر محكمي القوانين و هي كالتالي:

إذا كان هنالك رجأل مسلم له فندق ، و أصدر قانونا فججي
الفندق لبيع الخمر و عدما التعججرض لشججاربيه و فججوق ذلججك
عين عددا من موظفي المن لمنع من يعترض على ذلججك.

فما حكمه ؟ بارك الله فيكم.

 abuHafs  السائل:

* * *

الجواب:

الحمد لله والصلةا والسلما على رسولا الله ..

أخانا الفاضل هذا الذي يصججدر قانونججا داخليججا فججي فنججدقه
ّين موظفي أمججن ليبيع الخمر ولكي ل يتعرض لشاربيها ويع
لحراسة بائاعيها وشججاربيها ، ل يتمكججن مججن ذلججك إل عنججدما
تكون الدولة التي يعيش فيها تبيح الخمججر وترخججص لبيعهججا
وتعاطيها بقوانينها الوضعية فهو يمتنع عن تحريمها ويفعججل
ما ذكرت امتناعا بشوكة قوانينها وقوةا جأيشها التي تفرض
هذه القوانين .. ومن فعل ذلك فهو من الطائافة الممتنعججة
عن الشرع وعن القدرةا ، وقد فصل القولا في أمثالا هذه

الطوائاف شيخ السلما ابن تيمية ..
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وقد أجأاب الشيخ محمد بن إبراهيم آلا الشيخ رحمه الله
، بشيءا مثل هذا الذي سألت عنه حين سججئل عججن حمايججة

190/12) ص3903أسواق البغاءا فقالا في الفتوى رقم (
من فتاواه:

( س- البلدان التي يوجأد فيها أسواق البغايا، وتحمججى ول
إنكار، هل يدخل هذا في الباحيججة؟ – هكججذا فججي المطبججوع

والصواب (الباحة) كما يدلا عليه الجواب -.

ج- يخشى أن يصل إلى الكفر، وقد يكون كالقوانين لنججه
إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حللا). أ.هججج. فتأمجل تشجبيه
ّفججر محكميهججا كمججا الشيخ الذن العمومي بالقوانين التي يك
هو معلوما عنه في رسالته في تحكيججم القججوانين ، وكلمججه
في أسواق البغاءا الججتي تحمججى فقججط دون قججوانين ولججذلك
قالا يخشى أن تصل إلى الكفر ، ولو كانت ممتنعة بشوكة
القوانين ويرخص لهججا صججراحة بتشججريع القججوانين كمججا هججو
واقع من تسألا عنه لما قالا ( يخشى ) والله أعلم ، إذ أن
المتناع بشوكة القوانين وقوةا المرتدين عن تحريم الخمر
أو الربججا أو غيججره مججن المحرمججات والمتنججاع بشججوكتهم
وترخيصهم في ترويج الخمر وبيعهججا ليججس كججالبيع المجججرد
الذي قد يقع فيه المسلم أحيانا كمعصية .. في ظججل دولججة

السلما أو حتى غيرها .. والله أعلم.

إجابة اللجنة الشرعية :

)8(منبر التوحيد والجهاد
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حكم الصلة خلف نأواب حماس
 ؟ البرلمانأيين

القسم : العقيده 293رقم السؤال:

10/1 تاريخ النشيير:
0/2009

اللجنييييةالمجيييييب: 
الشرعية في المنبر

 :نأص السؤال

السلما عليكم.. إذا أمكن يا شججيخ أن تفيججدني عججن حكججم
الصلةا خلف نواب حماس البرلمانيين ؟ فلقد رأيت بعججض
المشايخ عندما يججري أن المججاما مججن هججؤلءا النججواب يججترك
الجماعة ويغادر المسجد إمججا لمسجججد آخججر أو يصججلي فججي

بيته ؟

 أبو حمزة المقدسأي  السائل:

* * *

الجواب:

الحمد لله والصلةا والسلما على رسولا الله

ل فرق بين نواب حماس أو نواب فتح أو نججواب الخججوان
أو نججواب أدعيججاءا السججلفية أو غيرهججم فججي هججذا البججاب ،
مادامت حقيقة النيابججة واحججدةا وهججي التشججريع وفقججا لججدين
الديمقراطية والتحاكم إلججى القججوانين الوضججعية ، والقسججم
علججى احترامهججا والججولءا لهججا قبججل الشججروع فججي الوظيفججة
التشججريعية ؛ فالعضججو نتيجججة لهججذا القسججم يحججترما جأميججع
التشريعات الكفرية التي ستشرعها وتقرها الكثريججة حججتى
ولو لم يشارك في تشججريعها أو يوافججق عليهججا لنججه أقسججم
علججى ذلججك وهججذه حقيقججة ديججن الديمقراطيججة (حاكميججة

الجماهير) ..

وما يفعله المشايخ الذين ذكرتهم في سججؤالك مججن تججرك
الصلةا خلف هؤلءا النواب هو عين الصواب ؛لنججه ل يجججوز
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أن يصلى خلف من تلطخ بهذه البدعة المكفرةا حججتى مججن
لم يكفرهم بأعيانهم فل يحل لججه أن يصجلي خلفهججم مججاداما
يعرف حقيقة عملهججم المججذكور وديججن الديمقراطيججة الججذي

يشاركون فيه ..

فالماما أحمد كان يفتي بترك الصلةا خلججف الجهميججة مججع
أنججه لججم يكججن يكفججر أعيججانهم ، وفجججي ظنجججي أن بدعججة
الججديموقراطين المشججرعين ل تقججل عججن شججناعة بدعججة
الجهمية إن لم تزد عليهججا ول يسججتنكر كلمججي هججذا إل مججن
يستهين ببدعة الديمقراطية لجهله بها ولجهله بما يمارسججه

نوابها ..

وعليه فل يحل لك أن تصلي خلف نوابها سواءا كانوا مججن
حماس أو من فتججح أو مججن غيرهججم ، وإذا كنججت تعججرف أن
المسجد يؤما فيه أحد هؤلءا النواب فل تأته ابتججداءا ؛ وصججل
في مسجد آخر ، أما إن ُقدما للصلةا فجأةا كما يفعله بعض
الناس حين يقدمون النواب إكراما لهم وتقديرا ولو فقهججوا
توحيدهم ودينهم لقصوهم وأخروهم ولما قججدموهم ، فججإن
تفاجأأت بمثل هذا فلك أن تنسججحب مججن المسجججد ولججو أن
تصلي في بيتك وصلتك في مسجد آخر هي الولججى حججتى
ل تترك صلةا الجماعججة فججي المسجججد .. وفقججك اللججه لكججل

خير.

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسأي
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حول حرب الحوثيين والنظام
 ؟ اليمني

القسم : الجهاد 285رقم السؤال:
وأحكامه

/ 10 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته...

أريد أن أسألا عن الحججرب الججدائارةا الن فججي اليمججن هججل
هي مشروعه وأنا أرى كثير مججن الخججوةا هنججا يصججفون فججي
صف الطاغية ويقولون الله ينصره عليهم ول أخفي عليججك
يا شججيخ أنججي متعججاطف مججع المشججردين ول أرى فججي هججذه
الحججرب أي فائاججدةا ل أهججل السججنة بججل أراهججا ظلمججا لهججؤلءا

العوائال ممن ينتسبون للسنة ؟

aborahil السائل: 

* * *

الجواب:

الحمد لله والصلةا والسلما على رسولا الله..

أخانا الفاضل.. وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته..

الحرب الدائارةا بين الحوثيين وبين النظاما اليمني ل ناقججة
لهل السنة فيها ول جأمل وليس من الشرع ول من العقل
أن ينصر أهل السنة فيهججا طائافججة علججى طائافججة ويضججيعون
بذلك جأهودهم وطاقاتهم الججتي يجججب أن يوفرونهججا لنصججرةا
دينهم ومشروعهم الخاص بهم ، ليس من الشججرع ول مججن
العقل أن يكون أبناءا المسلمين وقججودا لمعججارك ومشججاريع

غيرهم ..
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بل على أهل السنة الستفادةا من هجذه الظجروف بتربيجة
أبنائاهم وإعججدادهم لنصججرةا الحججق والتوحيججد والنحيججاز إلججى
أنصججار الججدين الججذين همهججم إعلءا رايججة التوحيججد ل رايججات
الشرك والتنديد ول رايججات الروافججض والحججزاب الباطنيججة
الخبيثة .. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليججا فهججو فججي
سبيل الله كمججا فججي الحججديث الصججحيح ، ل مججن قاتججل فججي
سبيل النظمة المحكمة للقوانين ، ول من قاتل في سبيل
الحزاب والطوائاججف المحرفججة للججدين والمكفججرةا لصججحاب

النبي صلى الله عليه وسلم والمخونة لزوجأاته ..

وتعاطفجججك مجججع المستضجججعفين مججن النسجججاءا والولجججدان
وإغاثتهم أمر محمود ل حرج عليك فيه حتى ولو لم يكونوا
مججن أهججل السججنة ؛ إن لججم يكونججوا مججن المحججاربين لهججل
السنة ؛ فكيف إن كان مججن تقصججدهم ينتسججبون إلججى أهججل

السنة كما أشرت في سؤالك .. وفقك الله لكل خير.

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسأي
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ما حكم من دل على عنوان محامي ؟
؟ هل ارتكب مكفرا بذلك 

القسم : العقيده 265رقم السؤال:

10/1 تاريخ النشر:
0/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

مشجججايخنا الفاضجججل ...السجججلما عليكجججم ورحمجججة اللجججه
وبركاته ..حججدثت لججي حادثججة مججن مججدةا ليسججت بالقصججيرةا،

وهي:

فججي يججوما مججن اليججاما كنججت أمشججي فججي الشججارع عنججدها
اسججتوقفني رجأججل كججبير فججي السججن قججالا لججي أيججن مكتججب
المحامي وقالا لي أسمه , أنا ل أعرف ذلك المحامي لكن
على حسب علمي أن هنججاك بيججت قريججب منججا فيججه مكتججب
لمحامي فأنا أجأبت ذلك الرجأل الكبير وقلت لججه فججي ذلججك
البيت يوجأد مكتب محامي لكن أنا ل أعرف أسمه ل أدري
كيف صججدر منججي هججذا الفعججل الرعججن ، لكنججه صججدر وهججذه
الحادثة لزالت تجولا في خاطري فأنا أريد أن أسألكم هل
أنا وقعت في مناط للكفر بدلّا ذلججك الرجأججل علججى مكتججب
المحامي ..هججذه هججي الحادثججة ,علمجا بججأني ذلججك الرجأججل ل
أعرفه ول أعرف ماذا يريد المحامي , لكني فعلت - واللججه

المستعان - والسلما .

أبو عائشة الليبي السائل: 

* * *

الجواب:

الحمد لله والصلةا والسلما على رسولا الله
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أخانا السائال ل تشدد فيشدد الله عليك .. ول تتكلف تتبع
مثل هذه المور والتفتيش فيهججا فججالله تعججالى وصججف نججبيه
ِه ِمججْن ْيجج أل أع ُكْم  ُل أأ أأْسجج أما  ُقْل  صلى الله عليه وسلم بقوله : ( 
أن ) ، فمعلججوما أن مججن يقصججدون ّلِفيجج أك أت ْلُم أن ا أنا ِمجج أأ أما  أو ٍر  أأجْأ
المحججامين يقصججدونهم لشججياءا كججثيرةا بعضججها ل حججرج فيججه
فمنهم من يذهب لستشججارةا قانونيججة أو يسججألا عججن نازلججة
حلت به وعن متعلقاتها وما له وما عليه فيها .. ومنهم من
ربمججا يوكججل محججامي لكججثير مججن المباحججات كججبيع أرض أو
تملكها أو كفالة شخص أو توثيق عقود أو بيوع أو شراكات
أو غير ذلك من المسائال المباحججة ، وأيضججا ليججس كججل مججن
لجأ إلى محاما فججي نازلججة أو ليججدفع عججن نفسججه أو أهلججه أو
ولده مصيبة أو داهية أو حكما جأائارا أو يخفف من مظلمججة
ل بد أن يتحاكم إلى الحكجاما الطاغوتيجة المناقضجة لشجرع
اللججه ؛ بججل هنججاك مججن يتحججاكم إلججى مججا يسججمى بججالحوالا
الشخصججية مججن طلق وزواج وخلججع وحضججانة ومججواريث
ونحوها متأول أنها تحكم بالمذاهب السلمية ، وهناك مججن
يتحاكم في بعض المسائال الدارية كالخلفات التي تجججري
بيججن ملك العقججارات والمسججتأجأرين ونحججو ذلججك متججأول أن
التحاكم في هذه البواب ينبني على مجلة الحكاما العدلية
التي وهي أنظمججة مشججتقة مججن الفقججه الحنفججي منججذ زمججن
العثمانيين ل زالا يعمل ببعضها في مجالا القانون المججدني
فججي بعججض البلد .. فمججن تعجججل فججي تكفيججر أمثججالا هججؤلءا
المتأولين فقد أبعد النجعة ، وزلت به القداما إلججى مهججاوي
الغلو في التكفير ، وأكثر من يتكلمون في أبواب التحججاكم
ممن يكفججرون عججواما النججاس فججي زماننججا لجأججل ذلججك ، ول
يراعون استضعافهم وغياب سلطان الشججرع ؛ وأكججثرهم ل
يراعون تأويل من يلجأ إلى مثل هذه البواب، بججل أكججثرهم
ل يعرفون تفاصيلها ، بل عنججدهم أن كججل مجن اقججترب مججن
مخفججر شججرطة أو مججن محكمججة أو مججن محججاما فقججد تعججدى
قنطرةا التكفير دون نظججر أو تفصججيل !! وهججذا أمججر خطيججر
أدعو الشباب إلى التروي فيججه والتبصججر ومعرفججة تفاصججيل
كل نازلة على حده ، والتفريق دوما بين الطائافة المحاربة
الممتنعججة وبيججن مججن يتبعهججا ، وبيججن مججن ليسججوا مججن أتبججاع
الطائافة الممتنعة من عموما النججاس .. وطائافججة المحججامين
الصججل أنهججم ليسججوا مججن الممتنعيججن بشججوكة فهججم ليسججوا
كالقضاةا ، ووظيفتهم وإن كانت مظنة الكفر لما فيها مججن
احتكاما للقوانين الوضججعية ؛ ولكججن لجأججل وجأجود التخصججص
في هذه الوظيفة ولجأل تنوع المحاكم والقضايا والقوانين
؛ وكون المحامين كما قلنا ليسججوا مججن الطائافججة المحاربججة
الممتنعة وجأب النظر في كججل محججاما علججى حججدةا لمعرفججة
عمله وتخصصه ومن ثم الحكججم عليججه بحسججب ذلججك ..أمججا
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تكفير جأميع المحامين لمجرد الوظيفة دون تفصيل فنججراه
من أخطاءا التكفير .. وعليججه فججدللتك لججذلك الرجأججل علججى
مكتججب المحججاما ل يمكججن عججدها مججن التعججاون علججى الكفججر
الصريح ؛ لججورود كججثير مججن الحتمججالت المتقدمججة وغيرهججا
على هدف هذا السائال من ذهابه إلى المحامي ؛ وننصحك
بججترك تكلججف التنقيججب عمججا وراءا ذلججك ، والعججراض عججن
وساوس الشيطان الذي يوهمك أنك قد ارتكبت مناطا من
مناطات التكفير .. ولججو تججورعت ابتججداءا فلججم تججدلا الرجأججل
على المحامي منذ البدايججة لمججا كججان لحججد أن ينكججر عليججك
ذلك ؛ ويكون فعلك مندرجأا تحججت بججاب اتقججاءا الشججبهات ..

هدانا الله وإياك إلى العلم النافع والعمل الصالح ..

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسأي
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حكم رمي بعض العلماء المنحازين إلى
؟عدوة الحكومات بالنفاق   

القسم : العقيده 65رقم السؤال:

10/1 تاريخ النشر:
0/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم ورحمه الله وبركججاته ..حيججاكم اللججه شججيخنا
،أسألا الله العظيم أن تكونوا فججي تمججاما الصججحة والعافيججة

سؤالي شيخنا عن الحكم بالنفاق على المعين .

وخاصججة أولئججك العلمججاءا الججذين دافعججوا عججن الطججواغيت
وارتموا في أحضانهم وخذلوا عججن نصججرةا السججلما بالمججالا
والنفس ، ورموا المجاهدين وأنصارهم بكل أنججواع السججفه
والشطط ، ورموا علماءا الحق بججأنهم خججوارج وغيججره ممججا

يعرفه فضيلتك .

 الزبير المصري  السائل:

* * *

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ّتقيججن و ل عججدوان إلّ علججى الحمججد اللججه أّن العاقبججة للم
ّظالمين .و بعد : ال

 روى البخارّي و مسلم فججي صججحيحيهما أّن عتبججانأول :
بن مالك أتججى النججبّي عليججه الّصججلةا و الّسججلما ، فقججالا : يججا
ّلي لقججومي ، فججإذا رسولا الله قد أنكرُت بصري ، و أنا أصجج
ّلججذي بينججي و بينهججم ، و لججم كججانت المطججار سججالا الججوادي ا
ّلي بهجم ، وددُت يجا رسجولا ُأصج أستطع أن آتي مسجدهم ف
ّلى . قججالا لججه ّتخذه مصجج ّلي في بيتي فأ ّنك تأتني فتص الله أ
ّلم : سأفعل إن شاءا الله . ّلى الله عليه و س رسولا الله ص
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قالا عتبان : فغدا رسولا الله عليه الّصلةا و الّسلما و أبججو
ّنهار ، فأستأذن رسولا الله عليججه الّصججلةا بكر حين ارتفع ال
ّتججى دخججل الججبيت ثججّم و الّسلما فأذنُت لججه ، فلججم يجلججس ح
ّلي في بيتك ؟ . قالا : فأشرُت إليه قالا : أين تحّب أن أص
إلى ناحية من الججبيت ، فقججاما رسججولا اللججه عليججه الّصججلةا و
ّلم ، ّلى ركعججتين ثججّم سجج ّبر ، فقمنا فصججففنا فصجج الّسلما فك
قالا – أي عتبان - : فحبسججناه علججى خريججزةا صججنعناها لججه ،
ّدار ذوو عججدد قالا : فثججاب فججي الججبيت رجأججالا مججن أهججل الجج
ّدخشججن – أو فاجأتمعوا ، فقالا قائال منهم : أين مالك بن ال
ّدخشن - ؟ . فقالا بعضهم : ذاك منافق ل يحّب الله ابن ال
و رسوله . فقالا رسججولا اللججه عليججه الّصججلةا و الّسججلما : ل
تقل ذلك ، أل تراه قد قالا ل إله إلّ اللججه يريججد بججذلك وجأججه
ّنا نججرى وجأهججه الله ؟ . قالا : الله و رسوله أعلم ، قالا : فإ
و نصيحته إلى المنافقين . قالا رسولا الله عليه الّصججلةا و
ّنار من قججالا ل إلججه إلّ اللججه الّسلما : فإّن الله حّرما على ال

يبتغي بذلك وجأه الله .

ك ُتقجد مال ُعلمت ، و هجو لّمجا اف ّلها  الشاهد من القّصة لع
ّدخشن قالا بعضججهم فججي مجلججس رسججولا اللججه عليججه بن ال
ّلججة فججي رمججي بعضججهم ّنه منججافق ، و الع الّصلةا و الّسلما بأ
ّدخشن بالنفاق هو لما رأوه من مجالسته لمججن مالك بن ال
ُعلم نفاقه و عداؤه لله و لرسوله عليه الّصلةا و الّسججلما ،
ّلججذي و أما النبّي عليه الّصلةا و الّسلما فلم يعترض علججى ا
ّدخشججن ، و لججم ينكججر عليججه ّين ابن ال رمى بالنفاق إلّ لّما ع
مطلق التعيين بالنفاق إذا توّفرت دواعيججه ، أّمججا مالججك بججن
ّدخشن فهو من النصار و هو مّمن شهد بدرا و ما بعججدها ال
مججن الغججزوات مججع رسججولا اللججه عليججه الّصججلةا و الّسججلما ،
فشهوده الغزوات و ل سيما غزوةا بدر كانت تزكية له تمنع
من رميه بالنفاق رضي الله عنه و الظاهر عنججوان البججاطن
كما هو مقّرر عندنا ، فكيف بامرئ ليس له مججا لمالججك بججن

ّدخشن بل ليس له إل ارتكابه ما يوجأب رميه بالنفاق ؟ ال

ّيججن بالنفجاق إذا فالحديث يدلّا على مشجروعية رمجي المع
أتى ما يوجأب ذلك بعد توفر الشروط و انتفاءا الموانججع ، و
ّللججوا رميهججم لججه ليس بناءاا على الظججّن أو الججوهم ، فهججم ع
بالنفاق واتوا بأمر ظاهر معلججوما عنججدهم ، و هججذا مصججداقا
أذا ِإ أأْن  أتججاِب  ِك ْل ِفججي ا ُكججْم  ْي أل أع ألا  أنججّز ْد  أق أو لقوله الله تعالى : " 
ُهججْم أع أم ُدوا  ُعجج ْق أت أفل  أهججا  ِب أ 

ُ أز ْه أت ُيْس أو أها  ِب أفُر  ْك ُي ِه  ّل أياِت ال ُتْم آ ْع أسِم
أه ّلجج ِإّن ال ُهججْم  ُل ْث ًا ِم ِإذ ُكججْم  ّن ِإ ِه  ِر ْيجج أغ ِديٍث  أحجج ِفججي  أيُخوُضججوا  ّتى  أح

ًا " . أجأِميع أم  ّن أه أجأ ِفي  أن  ِري ِف أكا ْل أوا أن  ِقي ِف أنا ْلُم ُع ا أجأاِم
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 تعيين أحد بالنفاق هججو حكججم شججرعي يجججب علججىثانأيا :
ّتهججم القائال به أن يتقي الله بأن يرمججي إنسججانا بريئججا مّمججا ا
ُفتح من قبُل من أناس ل خلق به ، فل يجوز فتح باب كما 
لهم رموا كّل من خالفهم بالبدعة بحجة الجرح و التعديل ،
ّ فما رأينا منهم إلّ جأرح و تنكيل و ليس ثّمة تعديل أبججدا إل
لمن خضع لمنهجهم و رضخ لمشايخهم ، فكّل إمريججءا هججو
رهين بما يقولا و يفعل يوما يوقف بين يدي الله العظيججم ،
ّبت من كّل أمججر ّبه و يتث ُيحاسب النسان نفسه و يتقي ر فل
قبل أن يرمجي أحجدا بالنفجاق أو البدعجة أو الكفججر ، و اللجه

المستعان .

ّينت فضل العلم و مكانة العلماءا ، وثالثا :  ّلة كثيرةا ب  أد
يكفي للعلمججاءا شججرفا أّن اللججه أشججهدهم علججى وحججدانيته و
ّنهججم ورثججة قرنهم مع نفسه و ملئاكتججه ، و يكفيهججم شججرفا أ
ُيعلججم أّن النبياءا عليهم الّصلةا و الّسلما ، لكن ما يجب أن 
ُيفضججل علججى سججائار الخلججق بعججد النبيججاءا لمجججرد العالم لم 
محفوظاته أو شهادته الكاديمية أو شجهرته ، بججل نجالا هججذا
الفضل لقيامه بأمر الله تعالى دعججوةا و مناصججحة و صججدعا
بالحّق ، و أمرا بالمعروف و نهيا عن المنكر ، و جأهادا فججي
ّدمة قافلججة أهججل سبيل الله ، العالم يجب أن يكون في مق
الحق و ل سيما في الجهاد في سبيل الله، كمججا قيججل ( إن
ّلى العججالم عججن دوره كنت إمامي فكن أمامي )؛ أّما إذا تخ
ّلى عن وصفه بالعالم ، فعلمججاءا المنوط به شرعا ، فقد تخ
السلف اعتبروا الدخولا مجججّرد الججدخولا إلججى الحكججاما فججي
ُتهمة ، فكيف بمججن يبججذلا لهججم الثنججاءا والتأييججد و مجالسهم 
ّنهججم خججالفوه يحّرضججهم علججى إخججوانه المسججلمين لمجججّرد أ
الرأي ، أو عارضوا الحججاكم لقججترافه الموبقججات ، هججذا لججم
ّدين ُيعرف إلّ ممن عادى الحق و أهله ، قالا العلمة بدر ال
ّلججم : بن جأماعة الكناني في كتججابه تججذكرةا السججامع و المتك
ّنمججا ( و اعلم أّن جأميع ما ذكر من فضيلة العلم و العلماءا إ
ّلذين قصججدوا ّتقين ا هو في حق العلماءا العاملين البرار الم
ّنات النعيم ل مججن به وجأه الله الكريم و الزلفى لديه في جأ
ّيججة ، أو لغججراض دنيويججة مججن ّية ، أو خبث طو طلبه بسوءا ن

جأاه أو مالا أو مكاثرةا التباع ). انتهى

ّلججذي قججالا ّلذي شججّرف العلمججاءا كمججا أشججرُت آنفججا هججو ا فا
أدى ُه ْل أوا أناِت  ّي أب ْل أن ا أنا ِم ْل أز ْن أأ أما  أن  ُتُمو ْك أي أن  ِذي ّل ِإّن ا سبحانه : " 
ّلجُه ُهجُم ال ُن أع ْل أي أك  ِئج أل ُأو أتجاِب  ِك ْل ِفجي ا ّنجاِس  ِلل ُه  ّنجا ّي أب أمجا  ِد  ْع أب ِمْن 
أك ِئجج أل ُأو أف ُنججوا  ّي أب أو ألُحوا  أأْص أو ُبوا  أتا أن  ِذي ّل ِإّل ا أن *  ُنو ُهُم الّلِع ُن أع ْل أي أو

ّواُب الّرِحيم " . ّت أنا ال أأ أو ِهْم  ْي أل أع ُتوُب  أأ
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فالجججدارس للقجججرآن و السجججنة عليجججه أن يأخجججذ المصجججدر
ّلججه مججن عنججد اللججه ، ل أن يتشججبث فقججط ّنججه ك الشججرعي أ
دلّا علججى عظججم مكانجة العلمجاءا و يهمجل ّلجتي ت بالنصوص ا
ّلججتي تحججدد علمججاءا الحججق مججن علمججاءا السججوءا ، النصججوص ا
ّلهججم علججى رتبججة واحججدةا بنججص القججرآن و فالعلماءا ليسججوا ك

ّنة و عمل سلف الّمة . الس

فللعلماءا دور منوط بهم خاّصة في هذا الزمان بأن يقفوا
مججع أّمتهججم ، مججع مشججاكلها و همومهججا ، وكججثير مججن بلججدان
ّلة من طرف الكفججار الصججليين فججأين العالم السلمي محت
ُيمججارس فججي العلماءا ؟ ، قتل و تشريد و انتهاك للعججراض 
كججثير مججن البلججدان السججلمية فججأين دور العلمججاءا ؟ ، نشججر
الرذيلة و المجون و المنكرات في كثير من بلججدان العججالم
السلمي ، فججأين دور العلمججاءا ؟ ، نسججاءا رّملججت و أطفججالا
ن بلجدان العجالم السجلمي ّتموا و شعب شّرد في كثير م ُي
ّليججن ، فججأين دور العلمججاءا ؟ ، شججريعة علججى أيججدي المحت
ّطلة بججل و محاربججة مججن طججرف حكججاما البلججدان السلما مع
السلمية ، فأين دور العلماءا ؟ ، الدعاةا إلى الله يزج بهججم
في مختلف السجون ، و دعاةا الباحية و المجون واللحججاد
ّدرون فججي المناصججب الرفيعججة ، فججأين دور والنفججاق يصجج
العلماءا ؟ ، وتفتججح أبججواب الحّريججة للنصججارى و لليهججود فججي
عالمنا السلمي على مصراعيها ؛ و التضييق والمضايقات
على دعاةا الحججق بكافججة السججاليب والوسججائال ، فججأين دور
ُتنتهججك حرمججاته ، و العلمججاءا ؟ ، و هججذا المسجججد القصججى 

الشعب الفلسطيني محاصر ، فأين دور العلماءا ؟

ّلججق أقولا : لم نعرف من كثير من هؤلءا العلماءا إلّ ما يتع
بحكامهم مجدحا و إطججراءا و دفاعجا عنهجم ، و فجي المقابجل
يتفننون بالتنكيججل و التحريججض علججى كججّل مجن أراد منازعججة
هؤلءا الحكججاما فججي حكمهججم ، فصججار دور كججثير مججن هججؤلءا
العلمجاءا هججو دور المحججامي علججى المجججرما ، و ل حجولا و ل

ّوةا إلّ بالله . ق

ِر أبججا أْلْح أن ا ًا ِمجج ِثيججر أك ِإّن  ُنججوا  أم أن آ ِذي ّل أها ا ّي أأ أيا   قالا تعالى : " 
أعججْن أن  ّدو أيُصجج أو ِطججِل  أبا ْل ِبا ّنججاِس  ألا ال أوا أأْمج أن  ُلو ُك ْأ أيجج أل أبججاِن  ْه أوالّر
وا اللجه و يعجودوا إلجى ّق ّلِه " . فعلى العلمجاءا أن يت ِبيِل ال أس

رشدهم ، و يأخذوا مكانتهم اللئاقة بهم .

 أنصح الخوةا الحباب وأحثهم على طلب العلججمرابعا : 
و عدما النشغالا - ول أقولا عججدما الهتمججاما - برمججي الغيججر
ّلكججم ُتهمججة فهججذا مضججيعة للوقججات ، اهتّمججوا بججالعلم لع ّي  بأ
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ّلفهججا مججن نخججالفهم مججن هججؤلءا ّلججتي خ ّدون الثغججرةا ا تسجج
العلماءا ، أصدقوا مع الله في الطلب و أخلصججوا لججه سججائار
ُثر لنصججرةا الحججق أعمالكم ، و ابذلوا علمكم سواءا قّل أما ك
و أهل الحق ل سيما الواقفين في ثغججور الّمججة المججدافعين
عن عرضها و عن أراضيها بل و عن دينهججا . و ل حججولا و ل

ّوةا إلّ بالله . ق

 إجابة عضو اللجنة الشرعية :
أبو حفص سأفيان الجزائري الشيخ 
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حول جماعة أنأصار السنة في
 ؟ العراق

تراجمالقسم :  273رقم السؤال:
وجرح وتعديل

/ 10 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

بسججم اللججه .. سججؤالي هججو مججا الموقججف الشججرعي تجججاه
جأماعة أنصار السنة في العراق؟

والسلما عليكم ورحمة الله .

 helal111  السائل:

* * *

الجواب:

الحمججد للججه رب العججالمين والصججلةا والسججلما علججى خججاتم
النبياءا والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسججان

إلى يوما الدين، وبعد:

فإن جأماعة أنصار السنة هي جأماعة جأهادية ، تعمل على
دفع العدو الصائال فججي بلد الرافججدين ، وتقاتججل مججن انحججاز
إليه وتوله من المرتججدين ، توافججق فججي معتقججداتها عقيججدةا
أهججل السججنة والجماعججة ، ل سججيما فججي مسججألة الحاكميججة
والولءا والبراءا . ولكن عتبنا على إخواننا في جأماعة أنصار
السنة هو تأخر انضوائاهم تحت راية دولة العراق السلمية

، واللتحاما بصفوفها ، وشد أزرها.

ونحن نهيب في هذا المقاما بإخواننججا فججي جأماعججة أنصججار
السنة وغيرها من الجماعات الجهادية الصججادقة ونججدعوهم
إلى توحيججد الكلمججة تحججت كلمججة التوحيججد وتقججديم مصججلحة
الدين على كل ما سواها من المصالح لمججا فججي ذلججك مججن
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أسباب تعجيل النصر ، وإغاظة أعداءا الله ، وندعوهم لنبججذ
الخلف والفرقة لمججا فججي الختلف والتفججرق مججن الفشججل
وتوهين بل ذهاب القوةا وتأخر النصر كما هججو معلججوما مججن
ُعوا أز أنجا أت أل  أو دين اللجه وسججننه سجبحانه ، قجالا جأجل وعل : [ 

ُكْم ] ِريُح أب  أه ْذ أت أو ُلوا  أش ْف أت أف

ونسججألا اللججه سججبحانه وتعججالى أن يوحججد صججف إخواننججا
المجاهدين وأن يصججوب رأيهججم ، ويسججدد رميهججم ، ويجمججع

كلمتهم على الحق والدين ، آمين.

هذا واللججه تعججالى أعلججم وأحكججم، وصججلى اللججه علججى نبينججا
محمد وعلى آله وصحبه أجأمعين.

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                           الش

أبو النور الفلسطينييخ 
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ما هي السأباب التي قد تخذل
 ؟ المجاهد وقت النفير

القسم : الجهاد 185رقم السؤال:
وأحكامه

/ 10 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم..

أنا أحد الشجباب الجذين مجن اللجه عليهججم بهجدايته بعججد أن
انغمر في الججذنوب والمعاصججي ثججم مججا زلججت أرتقججي حججتى
أدخل الله في قلبي حب الجهاد والمجاهدين وجأعله هما ل
ينقطع ، فمنذ سنين وقضججية الجهججاد فججي بججالي ، لكججن مججع
التقججاعس بججدأت النتكاسججة شججيئا فشججيئا بججالرجأوع رغمججا
عني...وعلمت حينئذ أنه ل حل إل بالنفير إلى لجهججاد ولججن
تكون الستقامة إل بين المجاهجدين .. وبعجد عجدةا سجنوات
من البحث والججدعاءا والرجأججاءا وفقنججي اللججه فججالتقيت بأحججد
الخوةا ... وافق على مسججاعدتي للنفيججر إلججى أرض العججزةا
والكرامجججة ،وكنجججت اعلجججم أن السجججعادةا والهنجججاءا والعجججزةا
والكرامة والستقامة علججى شججرعه لججن تكججون إل هنججاك ..
لكججن أهلججي رفضججوا ذهججابي .. وهججددوني بإخبججار الشججرطة
والمن ، فنزلت راغما عند قولهم ولم أشأ أن أكجون سجببا
في دخولا إخواني إلججى السجججن. ومنججذ تلججك اللحظججة وأنججا
أعيش في جأحيم فقد اختفى الخوةا عني لسبب أمني بعد
أن أنفضح المر، وللسف رجأعت إلى بعض الججذنوب الججتي

تلشت عندما كنت أجأهز نفسي وأسعى للجهاد. 

فهل هذا من الخذلن؟ ما أنني لست أهل للجهاد؟ أفيدونا
بارك الله فيكم ، وشكرا.

باحث عن الجهاد السائل: 

* * *
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الجواب:

الحمججد للججه رب العججالمين والصججلةا والسججلما علججى خججاتم
النبياءا والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسججان

إلى يوما الدين، وبعد:

فججاعلم أخججي وفقنججا اللججه وإيججاك لكججل خيججر، أن الججذنوب
والمعاصي هي من أعظم وأخطر السباب التي قد تخججذلا
المجاهد وقت النفير ، بججل وقججد تكججون مججن السججباب فججي
توليه الدبر عنججد التقججاءا الصججفين ، ول شججك كججذلك فججي أن
الذنوب هي من أسباب تأخر النصر، يقولا الله جأججل وعل :
ُهُم ّل أز أت أمججا اْسجج ّن ِإ أعاِن  أجْم ْل أقى ا أت ْل أما ا ْو أي ُكْم  ْن ْوا ِم ّل أو أت أن  ِذي ّل ِإّن ا  )
ُبوا )..اليجة. قجالا ابجن كجثير: أي أسج أك ا  أم ْعجِض  أب ِب أطاُن  ْي الّشج
ببعض ذنوبهم السالفة. واعلم هدانا الله وإيججاك أنجه يتحتججم
علججى كججل مسججلم أن يجاهججد نفسججه علججى تججرك الججذنوب
والمعاصي ، ويجاهدها كذلك على فعل الطاعات لتتججم لججه
الهداية إلى سبل الله سبحانه وتعالى التي تتضمن الجهججاد
فججي سججبيل اللججه كمججا جأججاءا فججي قججوله سججبحانه وتعججالى :
أع أمجج أل أه  ّلجج ِإّن ال أو أنا  أل ُب ُهْم ُسجج ّن أي ِد ْهجج أن أل أنججا  ِفي ُدوا  أهجج أجأا أن  ِذي ّلجج أوا  )
أقججى * ّت أوا أطججى  ْع أأ أمججْن  أأّمججا  أف أن ) ، وفججي قججوله : ( ِني ْلُمْحِسجج ا
أل أبِخجج أمججْن  أأّمججا  أو أرى *  ُيْسجج ْل ِل ُه  أيّسججُر ُن أس أف أنى *  ْلُحْس ِبا أق  ّد أص أو
أرى ) ، فمججن ُعْس ْل ِل ُه  أيّسُر ُن أس أف أنى*  ْلُحْس ِبا أب  ّذ أك أو أنى*  ْغ أت أواْس
ل يقوى على مجاهدةا الشججيطان ودفججع وساوسججه ، وعلججى
مجاهجججدةا نفسجججه علجججى تجججرك الشجججهوات والبتعجججاد عجججن
الشبهات ، فأنى له أن يقوى علججى جأهججاد أعججداءا اللججه مججن
المنافقين والكافرين ، وما أجأمل ما قاله العلمة ابن قيججم
الجوزية في ذلك حيث قالا : ( ولما كان جأهاد أعججداءا اللججه
في الخارج فرعا على جأهاد العبد نفسه في ذات الله كمججا
قالا النبي صلى الله عليه وسجلم : (( المجاهجد مجن جأاهججد
نفسه في طاعة الله ، والمهاجأر من هجر ما نهى الله عنه
)) ، كان جأهاد النفس مقدما على جأهاد العدو فججي الخججارج
وأصل له ، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولً لتفعل ما أمرت به
، وتترك ما نهيت عنه ، ويحاربها في الله ، لم يمكنه جأهججاد
عدوه في الخارج ، فكيف يمكنججه جأهججاد عججدوه والنتصججاف
منه ، وعدوه الذي بين جأنبيه قاهر له ، متسلط عليه ، لججم
يجاهده ولم يحاربه فجي اللجه ، بجل ل يمكنجه الخجروج إلجى
عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج ). أ.هججج ، زاد المعججاد

.5/ ص3

أو كما قالا الشاعر :
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من خان حي على الفلح *** خان حي على
الكفاح

وأنصح السججائال الكريججم بججالرجأوع إلججى المصججدر والطلع
على بقية كلمه رحمه الله لما فيه من الدرر النفيسة فججي

هذا الموضوع.

وأمججا قولججك "لججن تكججون السججتقامة إل بيججن المجاهججدين"
وقولك "وكنت أعلم أن السعادةا والهناءا والعزةا والكرامججة
والستقامة على شرعه لن تكون إل هنجاك" فنقجولا : لقجد
أصبت الحق بكلمك هذا من وجأه وجأانبته من وجأججه آخججر ،
فأما قولك أن العزةا والكرامة ل تكون إل بالجهاد فهو حق
ل مرية فيه ، ويشهد له قولا رسولا الله صججلى اللججه عليججه
وسججلم : (( إذا تبججايعتم بالعينججة ، وأخججذتم أذنججاب البقججر ،
ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط اللججه عليكججم ذل ل
ينزعه حتى ترجأعججوا إلججى دينكججم )) فالججذلا والصججغار الججذي
تعيشه المة السلمية ليس مججن سججبيل لرفعججه ودفعججه إل

بالرجأوع إلى الدين والجهاد في سبيل الله.

وأما حصرك للستقامة على شرع اللججه سججبحانه وتعججالى
بساحات الجهاد وبين المجاهدين وحسب فهججذا مججا جأججانبت
الحق فيه ول ينبغي تبرير ضعفك ومعاصيك بججه ؛ لن اللججه
ُثججّم ّلججُه  أنججا ال ّب أر ُلوا  أقججا أن  ِذي ّلجج ِإّن ا سججبحانه وتعججالى يقججولا : (
ُنججوا أز أتْح أل  أو ُفوا  أخججا أت أأّل  أكججُة  ِئا أل أم ْل ِهججُم ا ْي أل أع أنججّزلُا  أت أت أقاُموا  أت اْسجج
أمججْن أو أن )....إلى قججوله : ( ُدو أع ُتو ُتْم  ْن ُك ِتي  ّل ِة ا ّن أج ْل ِبا ْبِشُروا  أأ أو
ِنججي ّن ِإ ألا  أقججا أو ِلًحا  أصججا أل  أعِمجج أو ِه  ّل ألى ال ِإ أعا  أد ْوًل ِمّمْن  أق أسُن  أأْح
أن ) ، فلحظ أخي كيف أن الله تبارك وتعالى ِلِمي ْلُمْس أن ا ِم
ًا وقججالا إننججي مججن قججد عججد مججن دعججا إليججه وعمججل صججالح
المسلمين من زمرةا الذين قججالوا ربنججا اللججه ثججم اسججتقاموا
دون أن يكججون ذلججك مخصججص بمكججان أو زمججان معيججن ،
ويشهد لهذا ما جأاءا في وصية رسولا الله صلى اللججه عليججه
وسلم لمعاذ بن جأبل رضي الله عنه لما قالا له معججاذ : يججا
رسولا الله أوصني ، فقالا صلى الله عليه وسلم : (( اتججق
اللججه حيثمججا كنججت....))الحججديث ، فالحاصججل أن السججتقامة
ًا ًا وعلن على شرع الله لزمة للمسلم حيثما وأينما كان سر
ًا ، ول يحججل لحججد أن يخصصججه بمكججان أو ًا وباطنجج ، ظججاهر

زمان.

هذا واللججه تعججالى أعلججم وأحكججم، وصججلى اللججه علججى نبينججا
محمد وعلى آله وصحبه أجأمعين.
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إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                           الش

أبو النور الفلسطينييخ 
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مطلوب رسأالة إلى شباب التوحيد في
قطاع غزة بأخذ الحذر ، وسأؤال عن

؟كتائب القسام 

القسم : العقيده 235رقم السؤال:

/ 10 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

بسم الله والحمد لله والصلةا والسلما على رسججولا اللججه
أما بعد:

إخواننا الكراما نطلب منكم رسججالة لشججباب التوحيججد فججي
قطججاع غججزةا؛ حيججث إنهججم مججازالوا يتعرضججون للخطججف
والعتقججالا مججن قبججل الحكومججة وجأهازهججا المججن الججداخلي
المرتد، والطلب هو أن ترشدوا الشباب إلى ضرورةا الخذ
بالسججرية والكتمججان، وخصوصججا فججي هججذه اليججاما إلججى أن
يفرجأها الله ويمن علينا بالنصر والتمكين، فمازالت حماس
وبعض أفراد القساما يشاركون في سرقة العتاد العسكري
والمادي للمجاهدين، فهم يسرقون كل مججا يجججدونه يخججص
الجهاد، سواءا أجأهزةا كمبيوتر أو سلح أو مالا يلزما للجهاد.
وإننا نقولا إن هذا ليس من قبيل المفاجأججأةا، ولكنهججا خطججة
تتبع، وحماس تحاولا استدراج الموحدين إلى ساحة قتججالا؛
لمعرفة مدى قججدراتهم، وهججذا مججا نججراه ونعيشججه الن فججي

غزةا.

ولنا توضيح وتعليججق علججى رسججالة الشججيخ مصججطفى أبججي
اليزيد بأنه يفرق بين الحكومة والقساما

فنقولا: إن أهل مكة أدرى بشعابها، وما نلحظه في غزةا
أن القسججاما هججو الججذي يبججادر بججالهجوما، ويقججوما بعمليججات
اختطججاف أحيانججا للمجاهججدين، ونحيطكججم علمججا بججأن أفججراد
الشرطة هم وعدد كبير منهججم ينتمججون للقسججاما، ول فججرق
بينهججم. أما تعتقججدون أن الججذي قتججل أبججا النججور والشججباب
الموحدين رحمهم الله هم الشرطة؟! فهججذا عيججن الخطججأ،
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ومازلنا نقولا إن أهججل مكججة أدرى بشججعابها، ونحججن نراهججم
يقومججون بعمليججات تجسججس ومراقبججة للعناصججر السججلفية،
وبعضهم ممن ل يفهم مججا أرسججل بججه الرسججل، لكنهججم فججي
الحكم سواءا، ول فرق بين القساما والحكومة إل من نعلججم
منه ذلك، وهم قلة، فحماس بحركتها وشيوخها وقيادتها إل
من رحم ربي موافقون لما حدث للمجاهدين، ومحرضججون
علججى ذلججك، وبعضججهم ل يسججعه الفججرح مججن منظججر قتججل

الموحدين.

وأخيرا إننا ننبهكم أن القساما وحكومة حماس إل القليججل
منهم؛ فججي الحكججم سججواءا، واسججألوا أهججل غججزةا عججن ذلججك،
ومازالا الظلم علججى الشججعب، والنججاس يعرفججون مججن هججي
حكومة حماس، ولكنهم يخافون من بطشهم، فهؤلءا أحط
وأخس من المغولا، لهم أساليب فججي تعججذيب المجاهججدين
لم تخطر على بالا إبليججس لعنججه اللججه. وأخيججرا نقججولا لكججم
نسألا الله أن يجمعنا في بيت المقدس وكافة المجاهدين،

والسلما عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجاهد السائل: 

* * *

الجواب:

بسم الله والحمد لله والصلةا والسلما على رسججولا اللججه
أما بعد:

بدايجججة نشجججكر حرصجججك علجججى مناصجججحة إخوانجججك مجججن
المجاهججدين وخوفججك عليهججم، نسججألا اللججه لنججا ولججك ولهججم
الحفظ والنجججاةا. وإن كججان مججن كلمججة، فإننججا ننصججح جأميججع
الخوةا في كل مكان لسججيما إخواننججا فججي قطججاع غججزةا أن
يأخذوا ِحذرهم من الحكومات الطاغوتية وأجأهزتها المنية،
وأن يبذلوا كل ما في ِوسعهم فججي تعلججم مججا يخججص المججن
فججي شججتى المجججالت، وأن يترصججدوا لهججذه الحكومججات
وأجأهزتها المنية ليعرفوا كل صغيرةا وكبيرةا عنهججا؛ فيججأمنوا
ُيسججتدرجأوا إلججى معركججة ُيفشلوا مخططاتهم، فل  مكرهم و
ِقبلهججم ُيؤخججذوا مججن  ُتضعف شججوكتهم وربمججا تكسججرها، ول 
ًظججا وهججو أرحججم الراحميججن، على حين غفلة، والله خيٌر حاف
وليستعينوا على قضاءا حوائاجهم بالكتمججان. ويجججب عليهججم
أل يهنوا ول يجزعوا، وأن يعدوا العدةا، ويوحدوا صججفوفهم،

ويستعينوا في جأميع أمورهم بالكتمان.
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ِفُروا ْن أفججا ُكْم  أر ْذ ُذوا ِحجج ُنججوا ُخجج أم أن آ ِذي ّلجج أها ا ّي أأ أيا  قالا تعالى: ( 
ًعا ) أجأِمي ِفُروا  ْن ِو ا أأ أباٍت  ُث

أما عن قولك بأن حماس تحاولا استدراج الموحدين إلى
ساحة قتالا؛ لمعرفة مدى قدراتهم فيجججب أن يقابججل ذلججك
ُق بالصبر والثبات، والعججّض علججى الجراحججات، فهججذا الطريجج
ليججس مفروشججا بججالورود والريججاحين، بججل مفججرش بالججدماءا
والشججلءا، وليكججن لنججا فججي النججبي صججلى اللججه عليججه وسججلم
ّباِب أخ أعْن  ُةا والقدوةا، ففي الصحيح  وصحابته الكراما السو
ِه ْيجج أل أع ّلججُه  ّلى ال أصجج ِه  ّلجج أرُسولِا ال ألى  ِإ أنا  ْو أك أش ألا: " أقا أرّت  ْل

أ ْبِن ا
أل أأ ألججُه  أنججا  ْل ُق ِة  أبجج ْع أك ْل ِظججّل ا ِفججي  ألججُه  ًةا  أد ُبججْر ٌد  أوّس أت أو ُم ُه أو أم  ّل أس أو
ُكججْم أل ْب أق أمججْن  ِفي أن الّرجُأُل  أكا ألا  أقا أنا  أل أه  ّل ُعو ال ْد أت أل  أأ أنا  أل ْنِصُر  أت أتْس
ُع أضجج ُيو أف ِر  أشججا ْن ْلِم ِبا ُءا  أجججا ُي أف ِه  ِفيجج أعُل  ُيْج أف أْلْرِض  ِفي ا ألُه  أفُر  ُيْح
ِه ِنجج ِدي أعججْن  أك  ِلجج أذ ُه  ّد أيُصجج أمججا  أو ْيِن  أت أن ْث ِبججا ّق  أشجج ُي أف ِه  ْأِسجج أر ألججى  أع
ْو أأ ٍم  ْظجج أع ِه ِمججْن  ألْحِمجج أن  ُدو أمججا  ِد  ِديجج أح ْل أشججاِط ا أأْم ِب أشججُط  ُيْم أو
ّتى أح أر  أْلْم أذا ا أه ِتّمّن  ُي أل ِه  ّل أوال ِه  ِن ِدي أعْن  أك  ِل أذ ُه  ّد أيُص أما  أو أصٍب  أع
أه ّلجج ِإّل ال أخججاُف  أي أل  أت  ْو أم أر أحْضجج ألى  ِإ أءا  أعا ْن أص ِكُب ِمْن  أر الّرا أيِسي
أن"، فالصججبر الصججبر ُلو ْعِج أت أتْسجج ُكْم  ّن ِك أل أو ِه  أنِم أغ ألى  أع أب  ْئا ّذ ْو ال أأ
والثبججات الثبججات، وليكججن شججعاُركم {ولنصججبرن علججى مججا
أك ِلجج ْب أق أبْت ُرُسججٌل ِمججْن  ّذ ُكجج ْد  أقجج أل أو آذيتمونججا}، قججالا تعججالى: {
ألا ّد أبجج أل ُم أو أنا  أنْصججُر ُهْم  أتا أأ ّتى  أح ُذوا  ُأو أو ُبوا  ّذ ُك أما  ألى  أع أبُروا  أص أف

أن}. ِلي أس ْلُمْر ِإ ا أب أن أك ِمْن  أءا أجأا ْد  أق أل أو ِه  ّل أماِت ال ِل أك ِل

أما الحديث عن كتائاب القسججاما فهججو أمججٌر لبججد منججه؛ لن
الحاجأة تدعو إليه، لسيما ونحن نعيش فججي وسججط نقججاٍش
طويل ومسججتمر حججولا هججذا الموضججوع، فنقججولا مسججتعينين

بالله مستمدين منه التوفيق والسداد:

أيبداية:  ننصح الجميع بأّل تأخذهم العاطفة عنججد وضججع أ
ٍم أو جأماعٍة في ميزان الشرع؛ لن الهججدف شخٍص أو تنظي
من هذا أن نعلم حكم الشرع في الشججخص أو التنظيججم أو
الجماعة، حتى نرتب على ذلك الججولءا والججبراءا المججأمورين
بهما شرعا، ولنا أسوةا حسنة في رسججولا اللججه صججلى اللججه

عليه وسلم وأصحابه الطهار.

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعه العاطفة أن يقولا
لرجأل سألا عن أبيه: (إن أبي وأباك في النار).وأبو عبيججدةا
بن الجّراح لم تمنعججه العاطفججة أن يقتججل أبججاه الكججافر فججي
غزوةا بدر لما علم حكمه في دين الله، وعمر بن الخطاب
لم تمنعه العاطفججة أن يقتججل خججاله العججاص بججن هشججاما بججن
المغيرةا في غزوةا بدر كذلك، وغير ذلك مججن أمثلججة الججولءا
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والججبراءا القججائام علججى معرفججة حكججم الخريججن فججي الججدين،
فكونوا أيها الحبة ممن يتلقى حكم الشججرع كتلقججي شججديد

العطش للماءا، ول تركضوا خلف العواطف والهواءا.

 بالنسججبة لكتججائاب القسججاما، فقججد كججان لهججا تاريججخثانأيييا:
مشرق، وصفحات بيضججاءا ناصججعة فججي جأهججاد اليهججود، وقججد
أحدثت عملياتها النوعية نكاية فججي العججدو، هججذه العمليججات
ٍما مؤمنين. ُتشفي صدور قو التي كانت بين الفينة والخرى 

وقد قدمت الكتائاب فلججذات أكبادهججا مججن القججادةا والجنججد،
ُينكججره، وهججذه وهذا التاريخ المشججّرف ل يسججتطيع أحججد أن 
الشهادةا نشهدها من باب النصاف والعدلا وقولا الصدق.

ولكن منذ دخولا حماس النتخابججات، وسججيطرةا حكومتهججا
ّطر فججي ُتسجج علججى قطججاع غججزةا، أصججبحت كتججائاب القسججاما 

تاريخها صفحات سوداءا مظلمة، تمثلت فيما يلي:

 العتراف بحاكمية الشعب وإرادته وخياره..1

 القولا بالوحدةا الوطنية..2

 اللتزاما بالديمقراطية وتطبيق القانون الوضعي..3

ولو راجأعتم بيانات كتائاب القسججاما سججتجدون الكججثير ممججا
يدلا على كل مما سبق.

 العججداءا للمنهججج الصججحيح واعتبججاره منهجججا تكفيريججا،.4
والعداءا لحملة هذا المنهج وإطلق اسججم الخججوارج أو أهججل

البغي عليهم.

 ملحقة المجاهججدين مججن كافججة التنظيمججات السججلمية.5
الذين يقومون بإطلق الصواريخ على اليهود، واعتقالهم.

 مصججادرةا العتججاد العسججكري والمججادي للمجاهججدين،.6
بمصججادرةا كججل مججا يجججدونه يخججص الجهججاد، سججواءا أجأهججزةا

كمبيوتر أو سلح أو مالا يلزما للجهاد والمجاهدين.

 الفرح والستبشار لمشاهد قتل الموحدين والتحريض.7
على ذلك حتى ممن لم يشارك فججي تلججك الحججداث. وهججذا
المر ل يستطيع أن ينكره كججل منصججف يخججالطهم ويسججمع

منهم.
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ًءا مججنثالثا:  الكثير من الناس ينكر أن تكون الكتائاب جأز
حكومة حماس، ولكن الواقع يشهد أن الكتججائاب جأججزءا مججن
حكومة حماس، ولعل الذين يعيشون فججي غججزةا مججن أكججثر
الناس معرفة لذلك، ويمكججن أن نججدلل علججى ذلججك بججأمرين

هما:

 كثير من أفراد القساما إن لججم نقججل أغلبهججم قججدأولهما:
دخلوا للعمل في الجأهزةا المنية؛ فمنهججم مججن يعمججل فججي
جأهاز الشججرطة، ومنهججم مججن يعمججل فججي القججوةا التنفيذيججة،
ومنهم من يعمل فججي جأهججاز المججن الججداخلي، ومنهججم مججن
يعمل في مراكز التحقيق، ومنهم من يعمل في السجججون،
بل قادةا الجأهزةا المنية هم مججن قيججادات القسججاما، وقليججل
من أفراد الكتائاب من سلم من ذلك، حتى من سلم منهجم
فإنه ينفذ سياسة حكومته بحراسة حججدود اليهجود والتنكيجل
بكل من يضبط مخالفا لذلك، والدلة على أن كججثيرا منهججم
يعمل في الجأهزةا المنيجة كججثيرةا، ولكججن نجذكر منهججا مثججال

واحدا يدلل على ذلك:

ما:2009\8\16جأاءا في بيان للقساما بتاريخ 

( تزف كتائاب الشهيد عز الدين القساما الجناح العسكري
لحركججة حمججاس إلججى العل ثلججة مججن مجاهججديها الفرسججان

الميامين:

38القائاد القسامي المجاهججد/ محمججد جأبريججل الشججمالي (
ًا) من مسجد أبي بكر برفح قائاد الكتيبة الشرقية فججي عام
ًا علججى يججد الجماعججة التكفيريججة رفججح وقججد استشججهد غججدر

برفح ..

) الشهيد القسامي المجاهد/ مصطفى حسين اللوقججة
ًا) من مسجد ابن تيمية.23  عام

) 21الشهيد القسامي المجاهد/ أيمن خالد أبجو سججبلة
ًا) من مسجد الفاروق. عام

) 21الشهيد القسامي المجاهد/ أحمجد صالح جأرغجون
ًا) من مسجد الرحمة. عام

) الشهيد القسامي المجاهد/ إيهاب ماهر القطججروس
ًا) من مسجد الفاروق.19  عام

والذين استشهدوا أثناءا أدائاهم واجأبهججم الججديني والججوطني
في صفوف الشرطة الفلسطينية، التي حجاولت ثنجي هججذه
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المجموعة عن تهّورها وتماديهججا، إل أنهججا قججوبلت بججالرفض
والرصاص والتفجير…)اهج.

 وقججوع حججوادث عججدةا تثبججت أن كتججائاب القسججاماثانأيهما:
جأزءا من حكومة حماس تأتمر بأمرها وهي:

 الحسم العسكري لقطاع غزةا، فججإن الججذي قججاما بهججذا-1
ّكججن لحكومججة الحسم كتائاب القسججاما، وهججذا الحسججم قججد م

حماس.

ّده مع التنججبيه أننججا ل نعججارض الحسججم العسججكري، بججل نعجج
ًءا حسنة من حسناتهم، لكججن هججذه الحسججنة قججد ذهبججت هبججا
منثوًرا أماما نواقض السلما التي ارتكبتهججا تلججك الحكومججة،
ولكن الشاهد منهججا أن القسججاما مجا هججو إل جأججزءا مجن هججذه

الحكومة يثبت أركانها، ويقوي دعائامها.

 حادثة عائالة حلس، فإن مثل هججذه المشججكلة يفججترض-2
أن تتولى التعامل معها الجأهزةا المنية فقط، لكججّن كتججائاب
ًبججا إلججى جأنججب مججع الشججرطة والقججوةا القسججاما كججانت جأن
التنفيذية، وكانت لها اليد الطولى في إنهاءا مشكلة العائالة
مع الحكومة، وهنا نسألا كل عاقل لمججاذا تتججدخل الكتججائاب

في عمل الجأهزةا المنية ؟

ًءا ل يتجججزأ مججن هججذه الجواب واضح: أن القساما أصبح جأز
ِة الحكومة، يواليهجا ويناصجرها بجالقولا والعمجل، فهجو بمثابج
ِد الضججاربة لهججا إلججى جأججانب الجأهججزةا الجيِش للحكومة، والي
أنهم الذي يتحاكمون إليه ل يسججمح لهججم المنية، مع أن قانو
بذلك، وإل لو كان غير ذلك، فلماذا ل تشاركهم التنظيماُت
أن بججه مججن أعمججالا أمنيججة فججي الخججرى فججي كججل مججا يقومججو

القطاع.

 حادثججة عائالججة دغمججش أو بتعججبير أدق (حادثججة جأيججش-3
السلما)، فإن كتائاب القسججاما هججي مججن قججامت بمحاصججرةا
حي الصبرةا، ودخولا مربع آلا دغمش، وقامت بقتل خيججرةا

المجاهدين.

 ومن قبلها أيضا، حادثة اختطاف الصحفي البريطججاني-4
جأونستون، والذي كان بحججوزةا جأيججش السججلما، حيججن قججاما
القسججاما بمحاصججرتهم فججي مربججع دغمججش بججآلف العناصججر
ًبججا إلججى جأنججب مججع القججوةا التنفيذيججة وقججوات القسججامية جأن

الشرطة، لرغامهم على إطلق الصحفي البريطاني.
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 مذبحججة المسجججد البيججض (مسجججد ابججن تيميججة)، فججإن-5
أر هججذه المجججزرةا هججو القسججاما، وبيججانه الججذي أب ِك الذي تولى 
تنعى فيه قتله الذين سقطوا في المعركة يشهد بهججذا، فل

مجالا للنكار.

ٌءا كل هذه الحوادث وغيرها تؤكججد أن كتججائاب القسججاما جأججز
من حكومة حماس، تأتمر بأمرها، وتقوما بتوليها ونصججرتها،

ُيصرح به قادةا وجأند كتائاب القساما أنفسهم. وهذا أمر 

ًءاأخيرا:  ننبه إلى أنه ل يشترط كججي نعتججبر الكتججائاب جأججز
من حكومة حماس أن يتقاضى قادتها وجأندها رواتججب مججن
ُتسجججل أسججماؤهم فججي ديججوان موظفيهججا، الحكومججة، أو 

فالعبرةا بأفعالهم ل بانتماءااتهم.

هذا والله أعلى وأعلم وبيده سبحانه التوفيق والسداد.

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                           الش

أبو الوليد المقدسأييخ 
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حكم حلف السأير على المصحف كاذبا
 ؟ على العداء

القسم : الجهاد 261رقم السؤال:
وأحكامه

10/1تاريخ النشر: 
0/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم حلف المجاهد في السجن على المصججحف كاذبججا
إذا طلب الطججواغيت منجه أن يعجترف علججى شجيءا أو يجدلا
على شيءا والمجاهد يعرفه ولكنه ينكر فيقولون له احلف
علججججى المصججججحف فهججججل يجججججوز للمجاهججججد أن يحلججججف

كاذبا؟..وبارك الله فيكم.

 شاكر-النأصاري  السائل:

* * *

الجواب:

أخي السائال بارك الله فيك..

سبقت الجأابة على جأواب مشججابه حججولا مججن ل يريججد أن
يعطي معلومججات عججن شخصججه قججد يتضججرر منهججا ويمكنججك
الرجأوع للجواب هناك.. وباختصار فل شك أنه من الواجأب
عليك أل تعطججي أعججداءا اللججه أي معلومججة قججد يتضججرر منهجا
الجهججاد والمجاهججدون فججإن اسججتطعت أن تنجججو مججن ذلججك
بالمعاريض فبها ونعمت ، وإن لم تستطع إل بالكججذب ولججو
بالحلف على المصحف كاذبا ، فاحلف ولو كاذبججا لنججه عنججد
اجأتماع مفسدتين ترتكب أخفهما درءاا لشدهما ، ول شججك
أن مفسدةا تضرر الجهججاد والمجاهججدين أشججد مججن مفسججدةا
الحلف على المصججحف كاذبججا فتلججك مفسججدةا عامججة وهججذه
خاصة ودفع المفسدةا العامة مقدما على دفججع الخاصججة ول
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شك ..وعليك بالرجأوع إلى الوقفججة الرابعججة مججن الوقفججات
مع ثمرات الجهاد لشيخنا المفضالا أبي محمججد المقدسججي
حفظه الله وعنوانها (ولتستبين سججبيل المجرميججن ) ففيهججا

فائادةا لك إن شاءا الله ... حفظك الله

إجابة عضو اللجنة الشرعية : 
                                                             ال

خ أبو أسأامة الشاميشي
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حكم افتتاح محل تجاري مع شريك يبيع
 ؟خمرا

القسم : الفقه 258رقم السؤال:
وأصوله

/ 10 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته..

 لدي صديق يقطن دولججة كججافرةا يريججد أن يفتتججح مطعمججا
لكن ل يستطيع لوحده بسبب تكاليف إجأار المحججل , فهججل
يجججوز بججان يشججاركه شججخص يريججد أن يضججيف الخمججر لكججن
برأس مالا منفصل وربح منفصججل علججى أن يشججتركوا فججي

دفع أجأرةا المحل..أفتونا جأزاكم الله خيرا.

 أبو قتادة السلفي  السائل:

* * *

الجواب:

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته..أخي السججائال بججارك
الله فيك..

الحالة المسئولا عنها وإن كان أصل الشراكة فيهججا مبججاح
وهججو الشججتراك فججي اسججتئجار محججل تجججاري ؛ إل أن فيهججا
محظور ظاهر وهو التعاون علججى المعصججية فججأنت بججدفعك
لنصف أجأرةا المحل وإن كنت تدفعها لمصججلحتك ؛ إل أنججك
كما أعانك هو على استئجار هذا المحل وفتحك لمطعمججك
بدفعه لنصف الجأرةا فكذا أنت أعنته على استئجار المحل
وعلى بيعه للخمر بدفعك لنصف الجأرةا الخر ... والتعاون
ألججى أع ُنوا  أو أعا أت أل  أو على المحرما محرما .. قالا الله تعالى : ( 
أقججاِب ) ِع ْل ُد ا ِدي أشجج أه  ّلجج ِإّن ال أه  ّلجج ُقججوا ال ّت أوا أواِن  ْد ُعجج ْل أوا ِم  ْثجج ِْل ا
فجماهير العلماءا على حرمة مثل هذه الشججراكة لمججا فيهججا
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من التعاون على تيسير المعصية ، وبعججض العلمججاءا خفججف
فججي ذلججك عنججد الحاجأججة الملحججة فقججط ...فججابحث عمججن
يشجججاركك فجججي هجججذا المحجججل دون وجأجججود مثجججل هجججذا

المحظور ...والله أعلم.

 إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                           الش

أبو أسأامة الشامييخ

حول صرف أموال الزكاة
 ؟ في كتب العقيدة

القسم : الفقه 244رقم السؤال:
وأصوله

/ 10 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السلما عليكم ورحمة الله.. مشايخنا الفاضل ...

ما حكم إخججراج أمججوالا الزكججاةا وصججرفها فججي نشججر كتججب
العقيدةا ؟ علما بأن المكان يكثر فيه الشرك يعنججي إخججراج
أمججوالا الزكججاةا واسججتعمالها فججي نشججر كتججب العقيججدةا ..

والسلما.

أبو عائشة الليبي السائل: 

* * *

الجواب:

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته..أخي السججائال بججارك
الله فيك ..
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مصارف الزكاةا معلومة محددةا ذكرها اللججه سججبحانه فججي
كتابه الكريم وهي المصارف الثمانية المذكورةا فججي قججوله
تعالى : " إنمججا الصججدقات للفقججراءا والمسججاكين والعججاملين
عليهججا والمؤلفججة قلججوبهم وفججي الرقججاب والغججارمين وفججي
سبيل الله وابن السججبيل فريضججة مججن اللججه " فل يجججوز أن
تتعدى أموالا الزكاةا واحدا من هذه الصناف الثمانية ، وما
تتكلم عنه من نشر كتب العقيدةا ل يدخل على الراجأح في
واحد من هذه المصارف الثمانية ؛ وإن كان بعض العلمججاءا
المعاصرين يدخلونه في مصرف "وفي سبيل الله" باعتبار
أن هذا المصرف يعم الصرف في وجأوه الخير كافة ومنهجا
أبواب طلب العلم ونشر الدين والدعوةا إليه ولكن الراجأح
عنججدي أن هججذا المصججرف مختججص بالجهججاد والمجاهججدين ل
يعدوه إلى غيره ...فما ننصحك به أن تسججعى لنشججر كتججب
العقيدةا النافعة ولكن من أموالا غير أموالا الزكججاةا..واللججه

 أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
ال                                                            

أبو أسأامة الشاميشيخ

حكم نأسيان التراجع في
 ؟ الطلق

القسم : الفقه 254رقم السؤال:
وأصوله

10/1تاريخ النشر: 
0/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم..

بسم الله والصلةا السلما علججى رسججولا اللججه وعلججى آلججه
وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد:

رجأل علججق طلق زوجأتججه بخروجأهججا مججن بيتهججا دون إذنججه,
وخرجأت الزوجأة من بيت زوجأها بعد ذلك علججى كججل حججالا.

)38(منبر التوحيد والجهاد
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المشججكلة هججي أن الججزوج يبججدو لجه أنججه تراجأججع فججي تعليججق
الطلق قبل خروج الزوجأة من البيت ولكنه في شججك مججن
ذلك بسبب كججثرةا المشججاكل وكججثرةا الكلما بينججه وبينهججا فل
ًا تراجأع. الزوجأة كججذلك تججدعي أن زوجأهججا يدري إن كان حق
تراجأججع عججن تعليججق الطلق بخروجأهججا قبججل أن تخججرج مججن

بيتها.أرشدونا بارك الله فيكم.

عبد الله الشمالي السائل: 

* * *

الجواب:

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته..أخي السججائال بججارك
الله فيك..

ل يوجأد في الشريعة السلمية شيءا إسمه التراجأع فججي
الطلق فمتى تلفظ الرجأل بكلمة الطلق قاصدا لهججا فججإن
طلقه وقع ول يصح لججه الججتراجأع فيججه وفججي الحججديث ثلث
جأدهن جأد وهزلهن جأد ...منها الطلق ، والحالة المسججؤولا
عنها إن كان الرجأل علق الطلق على خججروج زوجأتججه مججن
الججبيت وكججان قاصججدا للطلق حقججا وخرجأججت الزوجأججة فججإن
الطلق وقع بل خلف عند العلماءا وتحسججب عليججه طلقججة ،
أما إن كان تعليقه هذا هو فقط تهديدا للزوجأة لمنعها مججن
أمر معين وهو غير قاصد للطلق البتة فعند الجمهججور يقججع
طلقه أيضا وتحسب عليه طلقة ،وذهب شيخ السلما ابججن
تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى أنه ل يقع طلقججا وإنمججا
يأخذ حكم اليمين فقط ...والمعتمد عليه في التفريججق هججو

نية الرجأل والله أعلم بما في السرائار ...

وأما إن كنت تقصد أن الرجأل المذكور تراجأع عن تعليججق
الطلق بخججروج زوجأتججه ؛ بمعنججى أنججه كججان مانعججا لهججا مججن
الخروج من المنججزلا إل بججإذنه ، معلقججا ومقويججا لهججذا المنججع
بتهديدها بالطلق إن خرجأت بغير إذنه ؛ ثم بدا له أن يججأذن
لها بالخروج ، فهذا مسججتثنى مججن وقججوع الطلق باسججتثنائاه

خروجأها بإذنه .. والله أعلم

وننصحك وننصح غيرك بعدما استعمالا كلمججة الطلق فججي
الحلف والنذر ونحوه ، وبعدما التلعب بهذه الكلمة وكججثرةا

التهديد بها وبإيقاعها ..
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إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                          الشي

خ أبو أسأامة الشامي
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هل يجوز للبن الوحيد النفير إلى
؟ الجهاد دون إذن الوالدين 

القسم : الجهاد 227رقم السؤال:
وأحكامه

10/1تاريخ النشر: 
0/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم...

شيخنا الحبيب، هل يجججوز للبججن الوحيججد النفيججر دون إذن
الوالدين، وهل يأثم لو فعل هذا ؟ أجأبنا بارك الله فيك..

Abu al atae السائل: 

* * *

الجواب:

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته..

أخي السائال من ناحية الجواز فإنه يجوز للبن النفير في
زمننا هذا دون إذن الوالدين حيث أن الجهاد متعين إن لججم
يكن في بلدك ؛ ففي البلد الججتي حولججك الججتي يقاتججل فيهججا
إخوانك أعداءا اللججه والطججواغيت وهججم فججي حاجأججة للنصججرةا
والتأييد، - مع انه ما مججن بلججد للمسججلمين إل والقتججالا فيهججا
واجأججب عنججد القججدرةا لزالججة الطججواغيت المتسججلطين علججى
رقاب العباد- والجهاد إذا تعين وأصبح فججرض عيججن فل إذن
لحد فيه على أحد وبالتالي ل إثم عليه طبعا بل هو مأجأور
... علججى أن هنججاك تفصججيل نحججب ذكججره فججي هججذا المقججاما
سبقت الشارةا إليججه فججي جأججواب عججن استفسججار مججن يججود
النفير وهو يخشى على والديه الهلك حبذا لججو ترجأججع إليججه
على الرابط التججالي فسججتجد فيججه تفصججيل يفيججدك إن شججاءا

الله... حفظك الله.

)41(منبر التوحيد والجهاد



إجابات السأئلة في منتدى منبر
التوحيد والجهاد/ المجموعة الرابعه

http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=131&pageqa=1

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                          الشي

أبو أسأامة الشاميخ

بخصوص النفير إلى أرض
الجهاد لمن يظن أنأه ليس

عنده ما ينفع به
 ؟ المجاهدين

القسم : الجهاد 226رقم السؤال:
وأحكامه

10/1تاريخ النشر: 
0/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم و رحمة الله و بركاته..

سؤالي بخصوص الذهاب إلى أرض الجهاد و أخوكم ليس
عنده تخصصا في مجالا ما؛أريد أشججياءا أعملهججا لكججي أسججد

الفراغ الذي عندي .جأزاكم الله خيرا وحفظكم الله.

 فرسأان  السائل:

* * *

الجواب:

وعليكم السججلما ورحمججة اللججه وبركججاته..أخججي بججارك اللججه
فيك..

الذهاب للجهججاد ل يكججون لننججا نجججد فراغججا نريججد أن نمله
فالمجاهدون ل ينقصهم عطالون بطالون..

)42(منبر التوحيد والجهاد
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 وإنما الجهاد هو لصحاب الهمم العالية من يفيججدون فججي
قعودهم كما يفيدون في نفيرهم ، ولججو نظججرت فججي سججير
أكثر الشهداءا والمجاهدين لوجأدتهم دعاةا إلى التوحيد فججي
قعججودهم كمججا صجاروا دعججاةا لججه بجهججادهم ، وكيججف يرضججى
المسلم الموحد أن يعيش في هذه الحياةا على الهامش ل
يعرف هدفا يحيى ويضحي لجأله , وإن كنت تقصد بقولججك
( أريد أشياءا أعملها لكججي أسججد الفججراغ الججذي عنججدي ) أي
قبل خروجأك للجهاد ، وتريد منا أن نوجأهك لما تعملججه فججي
فراغك الن كي تنفع به الجهاد والمجاهدين ؛ فعليك بتعلم
التوحيد الذي هجو أعظججم الصججولا الجتي مجن أجألهجا يجاهججد
المسلمون ، ومن ثججم تججدعو إليججه وتصججبر علججى الذى فججي
سججبيله ، ولتسججع فججي تطججوير نفسججك وإعججدادها واكتسججاب
خبرات يترجأح لجديك أن إخوانجك فججي أرض الجهجاد بحاجأجة
إليها ، وكل منا لديه ما يقدمه .. وجأاهد بلسانك كمججا تريججد
أن تجاهججد بسججنانك ، ثججم إن تيسججرت لججك طريججق موثوقججة
فعلى بركة اللججه ... نسججألا اللججه أن يهججدينا ويهججديك سججواءا

السبيل .

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                           الش

يخ أبو أسأامة الشامي
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هل المال الربوي محرم لعينه أم
؟ لكسبه 

القسم : الفقه 236رقم السؤال:
وأصوله

/ 10 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم و رحمة الله و بركاته..

هل المالا الربوي المحصل عليه فججي البنججوك هججو محججرما
لعينه أو محرما لكسبه أما لكليهما معا.

  أبو الوليد المسكين السائل:

* * *

الجواب:

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته ..أخي السائال ..

المالا الربوي المحصل عليه في البنوك يعد من المحججرما
لكسبه - على تقسيم بعض العلماءا- ومعنججى ذلججك أن هججذا
المالا في أصله مالا متقوما حللا يحل النتفاع بججه كسججائار
النقود إل أن الحرمة دخلت عليه مججن طريقججة كسججبه وهججو
الربا فأصبح محرما لطريقججة كسججبه بخلف المحججرما لعينججه
وهججو المجالا غيجر المتقجوما فججي الشججريعة السججلمية الجذي
أهججدرت الشججريعة مججاليته كججالخنزير والصججناما فمثججل هججذه
الموالا ل يجوز النتفاع بها بأي وجأه مججن الوجأججوه ...وهججذا
التفريججق ل يعنججي أن المحججرما لكسججبه أخججف حرمججة مججن
المحرما لعينه فمعلوما حكم آكل الربججا ، إل أن الفججرق بيجن
القسمين عند بعض العلماءا هو أنه في حالا انتقججالا ملكيججة
المالا المحرما لكسبه بطريقجة مشجروعة كجالرث أو الججبيع
والشراءا فإن هذا المالا ل يبقججى محرمججا علججى مججن انتقججل
إليه بهذه الطريقة المشروعة وإنما الحرمججة علججى كاسججبه
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فقط ، بخلف المحرما لعينه الذي وإن انتقل إلى يد أخرى
بطريقة ظاهرها مشروع فإن الحرمة باقية وانتقاله فاسججد

على كل حالا ...والله أعلم. 

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                           الش

يخ أبو أسأامة الشامي

هل يجوز اسأتخدام مال
الصدقات لعملية تجميلية

لبن أحد ضباط الحكومة الكردية
؟المرتدة 

القسم : الفقه 322رقم السؤال:
وأصوله

/ 12 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته...

يا شيخنا طلب مني حماي! أن أسئل له السؤالا التججالي،
فأرسله إلى فضيلتكم:

يججا شججيخنا يريججد حمججاي أن يقججوما بجمججع المججالا (قرابججة
 دولر أمريكججي) لعمليججة جأراحيججة تجميليججة لطفججل40000

ليس له أنف، وأبوه ضابط عسكري في الحكومة الكججافرةا
الكردية في كردستان العراق، فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كججان
ًا فججي الحكومجة الجواب بنعم، فهل كون أب الطفل ضجابط
يجججؤثر علجججى حكجججم مسجججاعدةا الطفجججل؟ وجأزاكجججم اللجججه

ًا..والسلما عليكم ورحمة الله وبركاته... خير

أبو سأدرة السائل: 
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* * *

الجواب:

الحمد لله والصلةا والسلما على رسولا الله ..

أخانا السائال .. السلما عليكم ورحمة الله وبركاته...

ابتداءا من المعلوما أنججه ل ذنججب للطفججل المججذكور بحرابججة
والده ول يؤخذ ولد بجريرةا والده ..

أسججى ( ِفججي ُصججُحِف ُمو أمججا  ِب أ 
ْ ّبجج أن ُي ألْم  أأمْا  )36قالا تعالى : ( 

ّفجى ( أو ِذي  ّل أم ا ِهي أرا ْب ِإ أرى (37أو ُأْخجج أر  ِوْز ٌةا  أر ِز أوا ِزُر  أتج أأّل   (38(
أعى ) أس أما  ِإّل  أساِن  ْن ِْل ِل أس  ْي أل أأْن  أو

ولكن مادامت العملية التي ينوي حماك جأمججع المججالا لهججا
عمليججة تجميليججة تكميليججة ل تتوقججف عليهججا حيججاةا الطفججل ؛
فليتق الله وليترك والد الطفل يجمع له المججالا مججن أوليججاءا
نعمته المرتدين المحججاربين الججذين بججذلا لهججم ولءاه ويبججذلا
لهم عمره ووقته وحياته فهم أولى به وهو أولى بهم ، ودع
صججدقات المسججلمين وتبرعججاتهم لفقرائاهججم و مسججاكينهم
ومجاهديهم، فإن الله سائال حماك عن هذا المالا من أيججن
اكتسبه وفيما أنفقه ..كما في الحديث الصحيح : ( ل تزولُا
ِه ِر ُعُمجج ألا عججْن أربججع  عججْن  ُيسججأ ِة حججتى  أما القيام ٍد يو ْب أع أما  أد أق
ُه أن أخججذ ْي ِه ِمْن أ ُه وعْن مال ْبل ِده فيما أ ُه وعْن جأس فيما أفنا

ِه). أل ب أعِم ِه ماذا  أقُه وعْن ِعلِم أف ْن وفيما أ

واعلم أن في جأياع المسلمين ومعوزيهم بل ومعججدوميهم
من هو أولى بهذا المالا من الطفل المججذكور وحججالته غيججر
الضرورية ..هججذا مججا ننصججحك بججه .. نسججألا اللججه تعججالى أن
يسجججددك ويهجججدي حمجججاك لمجججا فيجججه طاعجججة اللجججه وخيجججر

المسلمين . 

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسأي
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حول ما يشترطه بعض المشايخ
؟ للجهاد في سأبيل الله 

القسم : الجهاد 171رقم السؤال:
وأحكامه

/ 12 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

بعض المشايخ يشترطون للجهاد بحجة وجأججوب العججداد ؛
الكفجججاءاات العلميجججة الكجججبيرةا و اليمجججان الكامجججل ، كمجججا
يشترطون أن يمتلك المجاهججدون الطججائارات والصججواريخ و

غيرها من السلحة ، فما رأيكم ؟.

 أبو حمزة المقدسأي  السائل:

* * *

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ّتقيججن و أن ل عججدوان إلّ علججى الحمد الله أّن العاقبججة للم
ّظالمين و بعد :  ال

إّن من شأن مجن يضججع شججروطا لداءا أحكججاما تكليفيججة أن
يراعي:

 تتبع النصججوص الشججرعية فججي البججاب ؛ ثانيججا : أنأّول : 
يلججتزما بمججا كججان عليججه أئاّمججة السججلف ؛ ثالثججا : ل يجججوز أن
يتجججاوز البججاحث هججذه المراحججل و يشججترط فججي أداءا حكججم
تكليفججي بمججا يعججود عليججه بالتعطيججل ، فهججذا اسججتخفاف
بالشرع ، بل إّن الشرع في مجالا المعاملت المبنية علججى
أصل الباحة منع من اشتراط شروط بيججن المتعاقججدين إذا
ّللت حراما أو حّرمت حلل كما في الحديث المتفق عليه ح
أّن النبّي عليه الّصلةا و الّسلما قججالا : (.. فمججا بججالا رجأججالا

)48(منبر التوحيد والجهاد



إجابات السأئلة في منتدى منبر
التوحيد والجهاد/ المجموعة الرابعه

يشترطون شججروطا ليججس فججي كتججاب اللججه ، مججا كججان مججن
شرط ليججس فججي كتججاب اللججه فهججو باطججل و إن كججان مائاججة
شرط )– الحججديث - ، فكيججف بمججن يشججترط شججروطا لداءا
حكم تكليفي يعججود علججى هججذا الحكججم التكليفججي بالتعطيججل
لستحالة أدائاه للشججروط المفروضججة عليججه ؟؟ ، فالشججرط
في مصججطلح الفقهججاءا و الصججوليين هججو مججا يتوقججف وجأججود

الحكم على وجأوده ، و يلزما من عدمه عدما الحكم .

ّلججتي ذكرهججا السججائال عججن بعججض ثانأيييا :  الشججروط ا
المشايخ ، فهؤلءا المعنيون أرادوا في حقيقة المر تعطيل
ُذكججر فججي السجؤالا لعلمهججم أّن مثجل الجهاد باشتراطهم ما 
ّطائافججة المنصججورةا هذه الشروط تعجز عنها دولا فكيججف بال
المجاهججدةا القائامججة علججى أمججر اللججه كمججا اخججبر الّصججادق
ّنهججا موجأججودةا فججي كججّل المصدوق عليججه الّصججلةا و الّسججلما أ
زمان ؟ فبهذه الشججروط لسججان حججالهم يقججولا ؛ بججأّن هججذه
الطائافة لن تكون موجأودةا في أزمان طويلة من حياةا هذه
الّمة ، فالمر كما قلججُت ؛ أّن هججؤلءا أرادوا تعطيججل الجهججاد
فلججم يقججدروا أن يصججّرحوا للّمججة بمرادهججم ففرضججوا هججذه

ُيسبقوا إليها . ّلتي لم  الشروط ا

 كّل الحكاما التكليفية منوطة بقوله الله تعالى : "ثالثا :
أها " ، و من ذلك العداد للجهاد أع ُوْس ِإّل  ًا  ْفس أن ّلُه  ّلُف ال أك ُي ل 
ّبنججا وصججّرح لنججا بججذلك فججي في سبيل الله ، بججل قججد نججص ر
ٍةا ّو ُقجج ُتْم ِمْن  ْع أط أت أما اْس ُهْم  أل ّدوا  أأِع أو مسألة العداد فقالا : " 
أن ِريجج أخ أوآ ُكْم  ّو ُد أعجج أو ِه  ّلجج ّو ال ُد أعجج ِه  ِب أن  ُبو ِه ُتْر ْيِل  أخ ْل أباِط ا ِر أوِمْن 
ٍءا أشججْي ُقججوا ِمججْن  ْنِف ُت أما  أو ُهْم  ألُم ْع أي ّلُه  ُهُم ال أن ألُمو ْع أت ِهْم ل  ِن ُدو ِمْن 

أن " الية  ألُمو ْظ ُت ُتْم ل  ْن أأ أو ُكْم  ْي أل ِإ أوّف  ُي ِه  ّل ِبيِل ال أس  من60ِفي 
سورةا النفالا .

 علماءا الّسلف لم يشترطوا هذه الشججروط فججيرابعا : 
الجهججاد فججي سججبيل اللججه و الخلفججة قائامججة ، بججل و الّمججة
السلمية طالبة ل مطلوبة ، فكيجف فججي حجالا هججذه الّمججة
ّلتي تداعت المم عليها كما تتداعى الكلة على قصعتها ؟ ا
ّكنججوا العججداءا ويسججلطونهم ، فهؤلءا المشججايخ أرادوا أن يم
على هذه الّمة بمثل هذه الشروط ، و قججد صججّرح أحججدهم
بشرعية ولية حاكم كافر – أقصد بريمر المريكججي - علججى
ُأخججذ العججراق الّرشججيد و حسججبنا اللججه و نعججم الوكيججل ، ولججو 
بشروط هؤلءا المشايخ وفتاواهم لما تحّررت شججعوب و ل

ّوةا إلّ بالله. ّلت بلدان ، و ل حولا و ل ق استق
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ّدعججاه واشججترطهخامسا : ُيخالف ما ا ّنة ما   ثبت في الس
المعنيججون ، مججن ذلججك مججا رواه البخججارّي و مسججلم فججي
ّلى أي صجج صحيحيهما عن البراءا رضي اللججه عنججه : أتججى النججب
ّلم رجأٌل مقنججع بالحديججد ، فقججالا : يججا رسججولا الله عليه و س
الله أقاتل أو أسلم ؟ . قالا : أسلم ثّم قاتججل . فأسججلم ثججّم
ُقتل . فقالا رسججولا اللججه عليججه الّصججلةا و الّسججلما : قاتل ف

ًا . عمل قليلً وأجأر كثير

ّلى اللججه عليججه و فهذا الرجأل لم يشججترط عليججه النججبّي صجج
ّلم علما واسعا أو أن يتخّرج من معهد أو جأامعججة ، أو أن س
يكون صججاحب شججهادات و إجأججازات و تزكيججات ، بججل عمججل
قليل و أجأر كثيرا رضي الله عنه . ومججن جأهججة أخججرى فقججد
أعججدد ثبت أن الصحابة عانوا في أكججثر غزواتهججم مججن قلججة ال
والُعججدد حججتى أكججل بعضججهم أوراق الشجججر وبعضججهم كججان
يقتات طوالا يومه على تمرةا واحدةا إلى غير ذلك مما هججو
معروف فججي سججيرتهم رضججي اللججه عنهججم أجأمعيججن .. ولججم

يمنعهم هذا من الجهاد في سبيل الله ..

ثّم تأّمل إلى ما قاله شيخ السلما ابججن تيميججة فججي كتججاب
الختيارات الفقهية : (وأّما قتالا الدفع فهو أشد أنواع دفججع
ًا، فالعججدو ّدين، فججواجأب إجأماعجج الصججائال عججن الحرمججة والجج
ّدين والججدنيا ل شججيءا أوجأججب بعججد الصججائال الججذي يفسججد الجج
اليمان من دفعه، فل يشترط له شرط بججل يججدفع بحسججب
المكان، وقد نّص علججى ذلججك العلمججاءا: أصججحابنا وغيرهججم،
فيجب التفريق بين دفع الصائال الظالم الكافر وبين طلبججه

في بلده .انتهى

ّد ّكججن للمجاهجدين فججي سججبيل اللججه و يجر ُيم أسألا الله أن 
عنهم كيد العداءا .

 إجابة عضو اللجنة الشرعية :
أبو حفص سأفيان الجزائري  الشيخ 
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سأؤال عن دراسأة الفتاة في الجامعة
المختلطة إذا كان والداها يجبرانأها

؟ على ذلك 

القسم : الفقه 249رقم السؤال:
وأصوله

14/1 تاريخ النشر:
0/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

شيخ بارك الله فيك..

ّي أنا بنت جأزائارية أريد المكوث فججي الججبيت ، إلّ أّن والججد
لم يججردا تزويجججي مجن أخ موّحججد ، فججانتقلت إلججى الجامعججة
السلمية للدراسة . فهل يجوز لي طلب العلججم الشججرعّي
ُيخالفون التيار الجهادي سواءا من أهل التثججبيط من مشايخ 

أو الموالين للنظاما .و بارك الله فيك .

salafia السائل: 

* * *

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ّتقججن و أن ل عججدوان إلّ علججى الحمد اللججه أّن العاقبججة للم
ّظالمين أّما بعد : ال

ّتى نستطيع معرفججة  أمور نريد استفسارها من السائالة ح
حالها ، من ذلججك هججل يتطلججب دراسججتها السججفر و مججن ثججّم
القامة في القامات الجامعية ؟ ، و هل الدراسة هو تحت
ّنها أرادت الدراسة من باب الفرار من ضغط الوالدين أما أ
ضغط الوالججدين إذ منعاهججا الججزواج ؟ و هججل منعهججا الججزواج
ّدمون لهججا ، أما لمنهجهججم ّلذين يتقجج سببه التزاما الشخاص ا
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ّنهم ُينججبزون فججي الجزائاججر بججأ كججونهم مججن أهججل التوحيججد إذ 
ّله يسججاعد فججي الجججواب ، و علججى كججّل تكفيريون ؟ ، هذا ك
ُتسججاعد الخججت ّلهججا  حججالا نحججاولا تجليججة بعججض المججور لع

الكريمة .

أمججْنأّول : أو ّكر الخت الكريمججة بقججولا اللججه تعججالى : "   أذ
أتِسججُب أيْح ْيججُث ل  أح ْقُه ِمججْن  أيْرُز أو ًا *  أرجأ أمْخ ألُه  أعْل  أيْج أه  ّل ّتِق ال أي
ْد أقجج ِه  ِر أأْمجج ُغ  ِل أبججا أه  ّلجج ِإّن ال ُبُه  أحْسجج أو  ُهجج أف ِه  ّل ألى ال أع ّكْل  أو أت أي أمْن  أو
ًا " ، فتقوى الله سبحانه بفعل ما ْدر أق ٍءا  أشْي ُكّل  ِل ّلُه  أل ال أع أجأ
أمر و اجأتناب ما عنه نهى و زجأر هججو مفتججاح الفججرج و هججو
عنوان سعادةا النسان في الدنيا و الخرةا ، و بقججدر تقججوى
ّدارين ، المججرءا يكججون الفججرج و تكججون السججعادةا فججي الجج
فلتحرص الخت على تقوى الله سبحانه ، و أن تكججثر مججن
أضججى أق أذا  ِإ أو دعاءا الله سبحانه فبيده ملكوت كججّل شججيءا ، "

ُكوُن " . أي أف ُكْن  ألُه  ُقولُا  أي أما  ّن ِإ أف ًا  أأْمر

ّلىثانأيا :  روى الترمذّي في جأججامعه أّن رسججولا اللججه صجج
ّلم قالا : إذا خطب إليكم من ترضون دينه و الله عليه و س
ّوجأوه ، إلّ تفعلوا تكججن فتنججة فججي الرض و فسججاد خلقه فز

عريض .

فعلى الوالدين أن يحرصا على سعادةا بنتهما في الدنيا و
الخرةا ، و أن يتقيا الله سبحانه فيما إستودعهم و ليعلمججوا
ّنهم مسؤولون يوما الوقوف بين يدي الله عججّز فججي عله ، أ
فإّن من أفضل ما يختار الوالدين لبنتهمججا هججو مججا أخججبر بججه
ّلم ؛ من ترضون دينججه و خلقججه ، ّلى الله عليه و س النبّي ص
ع والجديها أو ثّم على الخت أن تفتح حوارا هججي بنفسجها م
أن توكججل المججر إلججى احججد أفججراد عائالتهججا مّمججن لججه كلما
ّدا فججي هججذه مسججموع عنججد الوالججدين ليفتحججوا حججوارا جأججا
المسألة ، و ليعرفوا السبب الحقيقي لمنججع الوالججدين مججن
تزويج ابنتهما و يحاولوا حّل القضية على وفق ما وّصى به

النبّي عليه الّصلةا و الّسلما .

ّبنجا جأجّل و عل هجوثالثا :  الصل في المجرأةا كمجا أخجبر ر
أ أول ُكّن  ِت ُيججو ُب ِفججي  أن  أقْر أو المكوث في بيتها ، قالا سبحانه : "

ألى" [الحزاب:  ُلو ِة ا ّي ِل ِه أجا أج ال أبّر أت أن  أبّرجْأ ].33أت

فل يجوز للمججرأةا أن تخججالف هججذا الصججل إلّ للضججرورةا أو
الحاجأة الشرعية ، روى البخارّي و مسلم فججي صججحيحيهما
من حديث عائاشة رضي الله عنها قججالت : خرجأججت سججوده
ّنججك و اللججه يججا بن زمعة ليل ، فرآها عمر فعرفها ، فقالا : إ

)53(منبر التوحيد والجهاد



إجابات السأئلة في منتدى منبر
التوحيد والجهاد/ المجموعة الرابعه

سوده ما تخفين علينا . فرجأعت إلى النبّي عليججه الّصججلةا و
الّسلما فذكرت ذلك له و هججو فججي حجرتججي يتعّشججى ،و إّن
في يده لعرقا ، فأنزلا عليه فُرفججع عنججه و هججو يقججولا : قججد

أذن الله لكّن أن تخرجأّن لحوائاجكّن . 

ثّم إذا هي ألزمتها الضرورةا أو الحاجأة الشرعية لمخالفججة
ذاك الصل فعليهججا أن تنضججبط بالضججوابط الشججرعية ، بجأن
تلتزما باللباس الشرعي ، أن تتجنب كّل مججا شججأنه أن يججثير
ويغري كالروائاح العطرية ، اللتزاما بأدب المسلمة في كّل
شيءا ل سججيما فججي كلمهججا و مشججيها ، أن تتجنججب خلطججاءا
السوءا سججواءا كججانوا مججن أهججل المجججون أو أصججحاب الفكججر

الّضالا و على رأسهم مرجأئة العصر ... .

ّوغ لخججروجرابعييا :  هججل الدراسججة فججي الجامعججات مسجج
المرأةا ؟

ليس هو مسّوغ لخروج المرأةا و مخالفتها لذاك الصججل ،
ّفرةا ّلمها صارت في هذا العصر متججو ل سيما و إمكانيات تع
ّلذي هو مسّوغ للختلط مججع دون لجوئاها إلى هذا الخروج ا

الرجأالا .

و من جأهة أخرى ل يجد المرءا في الجامعة و ل سيما في
الجزائاججر إلّ الفسججاد النججاجأم مججن الختلط الفججاحش ، و ل
فرق فججي الجزائاججر بيججن كونهججا جأامعججة إسججلمية أو جأامعججة
ّلها تسير وفق تجأطير واحجد و سياسجة واحجدةا ، عادية ، فك
ّلججتي هججي دون المسججتوى ناهيججك عججن البرامججج العلميججة ا
المطلججوب سججواءا كججانت برامججج فججي الشججريعة أو برامججج
ّ ُبغيته مججن الجامعججات إل التعليم الخرى ، فل يجد الطالب 
الحصولا على مجّرد شهادات ، و هذا لمججا ينتهجججه النظججاما
ورةا فتججح جأامعجات ، و رفجع مجن سياسجة التجهيجل فجي ص
ّلذين يلتحقون بها لتزيين صورته أماما الرأي العججاما، نسب ا
و فججي حقيقجة المجر ل علججم و ل سياسجة واضجحة للتعليججم

عموما .

ّدا لججذرائاعخامسا :  الختلط هو من المور المحّرمججة سج
كثيرةا ، و الوسججائال لهججا حكججم المقاصججد ، فقججد أمججر النججبّي
ُيحترز منه في أفضل البقججاع أل ّلم أن  ّلى الله عليه و س ص
ّلى الله ّنه ص و هي المساجأد لما رواه مسلم في صحيحه أ
أها أشججّر أو أهججا  ُل ّو أأ أجأججالِا  ُفوِف الّر ْيججُر ُصجج أخ ّلم قالا : "  عليه و س
أهججا " ، مججع ُل ّو أأ أها  أشججّر أو أهججا  ِءا آِخُر أسا ّن ُفوِف ال ْيُر ُص أخ أو أها،  آِخُر
ّلم خّصص بابججا للنسججاءا ّلى الله عليه و س العلم أّن النبّي ص
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في المسجد ، فإذا كان الحتراز منججه فججي أفضججل البقججاءا ؛
فكيف بغيرها من البقاع .

 ذهجججاب الخجججت إلجججى الجامعجججة السجججلميةسأادسأييا :
المختلطة بإختيارها أما بأمر من الوالدين ؟ . 

ّبنا جأججّل و عل و فإن كان باختيارها فننصحها بما نصح به ر
هو المكوث في بيتها إذ هو خير لها و أصججلح ل سججيما و أّن

ّفرةا . وسائال التعليم صارت و لله الحمد متو

أّمججا إذا كججان بججأمر مججن والججديها، ننظججر هججل ذهابهججا إلججى
الجامعة يتطلججب سججفرا و مججن ثججّم يسججتلزما المكججوث فججي
القامة الجامعية ؟ إذا كججان المججر كججذلك ، فننصججح الخججت
بعدما السفر و اللتحاق بالجامعة ، و ل طاعة لمخلوق في
معصية الخالق ، ولما فججي القامججات الجامعيججة مججن فسججاد
ّدا و العياذ بالله ، فلم يعد المر موقوفا على مجججّرد كبير جأ
الختلط فججي الجامعججة ، بججل هنججاك أمججور كججثيرةا ل تججأمن
الخت على نفسها الفتنة أبدا .أّما إذا كان بأمر من والديها
ّول بججأن و ل يتطلججب دخولهججا الجامعججة سججفرا ، فننصججحها أ
ّنها ل تريد مواصججلة الدراسججة ، فججإن ُتحاولا إقناع والديها بأ
أبجوا إلّ دخولهججا الجامعججة فهنجا نجرى أن تطيججع والجديها مجع
اللتزاما بالضوابط الشرعية المذكورةا آنفججا ، لّن الدراسججة
في الجامعة المختلطة هو محّرما لغيججره و ليججس لججذاته ، و
طاعة الوالدين هججو أمججر واجأججب لعينججه ، و قججالا الفقهججاءا و
ُأبيججح للمصججلحة ّدا للذريعججة  الصججوليون : مججا ُحججّرما سجج

الّراجأحة .

لكن على الخت أن تسعى بكّل جأهدها أن تبقى في بيتها
سواءا بإقناع والديها أو بأي حيلة تخلصها من هذه المججاكن
الججتي ل تصججلح لمثلهججا ولججو بججأن تتعمججد أن ترسججب فججي

المتحانات ، و من ترك شيئا لله عّوضه الله خيرا منه .

ّثر فججي العقيججدةاسأابعا :  إذا كانت هذه الدراسة مّمججا يججؤ
ُيمنع منها كل مسلم رجأل كان أو امرأةا ، و القاعدةا سلبا ف
تقولا درءا المفاسد أولى مججن جألججب المصججالح ، فججإذا كججان
ّثجججون المجججر كمجججا تقجججولا الخجججت أّن هجججؤلءا السجججاتذةا يب
انحرافاتهم العقدية و المنهجية أثناءا التدريس ، فهنججا علججى

ُيقاطع هؤلءا صيانة لدينه و عقيدته . الطالب عموما أن 

أسألا الله العظيم أن يوفق الخت لما فيه صلح لدينها و
عرضها .
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 إجابة عضو اللجنة الشرعية :
أبو حفص سأفيان الجزائري الشيخ 
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المرتد إذا اسألم هل الغتسال بالماء
؟ يكفيه 

القسم : الفقه 291رقم السؤال:
وأصوله

14/1تاريخ النشر: 
0/2009

اللجنةالمجيب: 
الشرعية في المنبر

: نأص السؤال

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته..شيخنا الحبيب حياكم
الله وجأعل الجنة مثوانا ومثواكم..

سؤالي:" إذا أراد المرتججد أن يججدخل فججي السججلما ونطججق
بالشهادتين هل هذا يكفيه أما ل بد أن يغتسل وإذا اغتسججل
شججيخنا الكريججم بالمججاءا فقججط هججل هججذا يكفيججه أما لبججد أن
يغتسل بالماءا والسدر مع بعض ؛ لني اعرف احدهم نطق

بالشهادتين واغتسل بالماءا فقط فما حكمه؟

 moohajer2  السائل:

* * *

الجواب:

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته..

اختلف العلماءا في حكم الغسججل علججى الكججافر إذا أسججلم
ّية والحنابلججة إلججى أّن إسججلما الكججافر مججوجأب فذهب المالك
للغسل ، فإذا أسلم الكججافر وجأججب عليججه أن يغتسججل ، لمججا
روى أبو هريرةا رضي الله عنه ( أّن ثمامة بن أثججالا رضججي
ّنججبّي صججلى اللججه عليججه وسججلم : الله عنججه أسججلم ، فقججالا ال
اذهبوا به إلى حائاط بنججي فلن فمججروه أن يغتسججل ) وعججن
ّنبّي صلى الله عليججه ّنه أسلم : فأمره ال ( قيس بن عاصم أ
ًا مججن ّنه ل يسججلم غالبجج وسلم أن يغتسل بماءا وسدر ) ؛ ول
ّنوما والتقججاءا ّنججة مقججاما الحقيقججة كججال جأنابججة ، فججأقيمت المظ

الختانين .
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وذهب الحنفية والشافعية إلى اسججتحباب الغسججل للكججافر
إذا أسلم وهو غير جأنب ؛ لنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم
النبي صلى الله عليه وسلم بالغسججل ، وإذا أسججلم الكججافر
ّي : نججّص عليججه ّنججوو وهو جأنب وجأب عليه الغسججل ، قججالا ال

ّتفق عليه جأماهير الصحاب " الّشافعّي ، وا

والحوط أن يغتسل على كل حالا كما نص بعض العلماءا
.. ويكفيه فيه الماءا ول يشترط معه السدر والله أعلم .

إجابة عضو اللجنة الشرعية :
                                                          الشي

خ أبو أسأامة الشامي
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لرابعة  فهرس المجموعة ا

حكم الذين يوالون جأيوش النظمة ويستهزئاون بآيات
 ؟الله عند وعظهم

؟حكم التارك لرض الجهاد من غير عذر 

حولا من يصدر قانونا لبيع الخمر في فندقه ويحرس
 ؟من يتعاطاها

؟حكم الصلةا خلف نواب حماس البرلمانيين 

؟حولا حرب الحوثيين والنظاما اليمني 

ما حكم من دلا على عنججوان محججامي ؟ هججل ارتكججب
؟مكفرا بذلك 

حكججم رمججي بعججض العلمججاءا المنحججازين إلججى عججدوةا
؟الحكومات بالنفاق 

؟حولا جأماعة أنصار السنة في العراق 
مججا هججي السججباب الججتي قججد تخججذلا المجاهججد وقججت

 ؟النفير
مطلوب رسالة إلى شباب التوحيججد فججي قطججاع غججزةا

؟بأخذ الحذر ، وسؤالا عن كتائاب القساما 
؟حكم افتتاح محل تجاري مع شريك يبيع خمرا 
؟حولا صرف أموالا الزكاةا في كتب العقيدةا 
؟حكم نسيان التراجأع في الطلق 
هل يجوز للبن الوحيججد النفيججر إلججى الجهججاد دون إذن

؟الوالدين 
بخصوص النفير إلى أرض الجهاد لمن يظن أنه ليس

 ؟عنده ما ينفع به المجاهدين
 ؟هل المالا الربوي محرما لعينه أما لكسبه
هل يجوز اسجتخداما مجالا الصجدقات لعمليجة تجميليجة

؟ لبن أحد ضباط الحكومة الكردية المرتدةا 
حولا ما يشترطه بعض المشججايخ للجهججاد فججي سججبيل

؟الله 
سؤالا عن دراسة الفتاةا فججي الجامعججة المختلطججة إذا

؟ كان والداها يجبرانها على ذلك 
 ؟المرتد إذا اسلم هل الغتسالا بالماءا يكفيه
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