
أسئلة على الحسان الجأوبة
 كردستان غرباء

 الرحيم الرحمن الله بسم
الله، رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد

.. وبعد.  والها ومن وصحبه آله وعلى
" أبععو حليمععة مصععطفى المنعععم عبد الفاضل الشيخ

بتحيععة نحييكم وبركاته الله ورحمة عليكم " السلما بصير
يرزقنععا أن اللععه ونععدعو عليكععم، ونسلم الخالدةا، السلما
أما .. ثم والجهاد والسنة التوحيد على الستقامة وإياكم

بعد: 
ً أبشرك العلماء بكتب مشغولون هنا الخأوةا بأن أول

ًا، وطباعة، ومطالعة، دراسة، العاملين وبخاصة ونشر
أستأذنك وأنا "، والمكتوبة " الشفهية الخأيرةا أجأوبتكم

على الحسان الجأوبةبعنوان:"  لي أجأوبتك أنشر أن
السابقة، السئلة أجأوبة مع "، كردستان غرباء أسئلة
النترنت إلى العنوان بهذا ترسلها أن فضيلتك من وأرجأو

 ..
هع. 1421القعدةا/  ذو15...  الكردي أنس أبو أخأوكم

طريقة في اخأتلفوا عندنا الموحدون : شيخنا1س
يقول فريقين: الول إلى الردةا طوائف مواجأهة

والكفر والسنة، التوحيد إلى الدعوةا باستمرار
متكامل ومعنوي مادي إعداد على العمل مع بالطواغيت

طوائف قتال في والبدء الشروع ثم محدودةا غير لمدةا
الزمن.  من طوال سنوات استغرقت وإن الردةا،

إلى الناس دعوةا مع ع فيرى الثاني الفريق أما
جأهادية بأعمال القياما ع بالطواغيت والكفر التوحيد
أو ع مدينة أو بلدةا في  أشخاص4  أو3  أو2 كل ع فردية

للسباب وذلك ع التوحيد بجماعة والممثلة ع جأماعية
التالية:
...  العمليات هذها بمثل للقياما المهيئة الظروف-1
وطغيانهم؛ لفسادهم حد ووضع الطواغيت - ردع2

الخمر، وشرب والزنا الدعارةا أماكن تفجير طريق عن
...!  والشرك الكفر وأماكن
بشوكة ممتنعة بلدنا في الردةا طوائف - أن3
.. لذلك الجزئية وبسلطتهم المجاهدين قوةا عن وقدرةا
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بشقيه واجأب المستمر جأهادهم بل واجأبة، غير دعوتهم
..!  والفردي الجبهوي، الجماعي

هل ؟ وصواب حق على الفريقين والسؤال: أي
والقتال الدعوةا بين الجمع استطاع الذي الول الفريق

المصالح لقاعدةا مراعاته .. مع الثاني الفريق أما
 ؟؟ تفصيل فيه .. أما مصيب كلهما .. أما والمفاسد

باليد المرتدين جهاد . العالمين رب لله الحمدالجواب: 
 هـذا واجبات من واجب واللسان

ذلك.  إلى الساتطاعة تتوفر عندما الدين
أوانها قبل الشأياء اساتعجال يستلزم ول يعني ل هذا وقولنا

ًا تعجل فمن المناساب؛ وقتها غير وفي ُعوقب أوانه قبل شأيئ
بحرمانه. 
.. الكـفـر ـقـوى مع والمواجهة الجهاد غمار اقتحام يعني ل كما

ـا يمكن ل وبصورة ومحاوره دائرته وتوسايع .. اسـاـتيعابها أو احتواؤـه
عـلـى تعـيـن .. اـلـتي والمعـنـويه منـهـا المادـيـة الـعـدة اسـاـتيفاء قـبـل

الـعـداء ـبـه يقوم اساتئصالي عمل أي ضد والصمود الجهاد اساتمرار
الضرار!  .. وبأقل

غمار اقتحمت عندما المعاصرة الجهادية الحركات من فكثير
.. القوة من الدنى الحد له تعد أن دون من بحماس الجهاد

تحسن .. ولم وإمكانياتها طاقاتها من أكثر العمل دائرة ووساعت
في الفاعلة والطريقة الساحة، على الموجودة القوى ميزان تقدير

المجتمع وعلى أفرادها، وعلى عليها، النتائج .. ارتدت معها التعامل
الثآار تفادي معه يمكن يعد لم .. وبشكل فيه يعيشون الذي

الساتعجال.  هذا مثل عن الناتجة القاتلة السلبية
يمضي أن يمكن ـ المبدأ حيث من ـ الجهاد أن نرى كنا وإن

ًا ولكن أفراد، أو بفرد نمنع .. أن الشرعية السياساة من نجد أحيان
تقدير يحسنون ل الفراد هؤلء أن نشعر عندما وبخاصة ذلك، من

باللسان زعمهم رغم أعمالهم، على المترتبة والمفاساد المصالح
في المدونة الحكام إنزال يحسنون ل .. أو ذلك يحسنون أنهم

والمنفرة. القاتلة الخأطاء منهم .. فتقع الواقع أرض على النصوص
تقرير .. أما عامة .. ونصيحة عام .. وحكم عام كلم هذا

أمراء إلى مرده .. فهذا الواقع أرض على ُيؤخأر أو ُيقدم أيهما
بتفاصيل أدرى .. فهم والدراية العلم أهل من الميدانيين الجهاد
.. وأدرى يؤخأر أو ُيقدم أن ينبغي بما .. وأدرى وخأفاياها المور
بقوتهم .. وأدرى المور وبمجريات الساحة، على الموجودة بالقوى

.. والقرار الكفاية فيه لديهم تحققت وما ينقصهم، وما وإمكانياتهم
ٍذ لغيرهم.  وليس لهم يكون حينئ
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في : المرتدونإليه النظر ألفت هاما تنبيه بقي
وطدوا .. قد ومركبة مغلظة ردتهم صنفان: صنف مجتمعاتنا

الغالب في .. وهؤلء والمسلمين السالم محاربة على أنفسهم
دين على الدفين .. وحقدهم المختلفة نشاطاتهم خألل من ُيعرفون

المعركة تنحصر أن .. وأرى والخأرى الفينة بين يظهروه الذي الله
هؤلء.  مع

أو الخبز رغيف إلى حاجتهم جهة من ردتهم جاءت وصنف
أرى .. وهؤلء الول الصنف من الغالب في يقتاتونه الذي المعاش
التوحيد إلى ودعوتهم لهم المناصحة دوام مع ـ قتالهم اعتزال

مع هم خأبرناهم كما الناس من الشريحة هذه لن ـ الخالص
ًا الخبز ثآمن المعاش يعطيهم من ومع القوى، أنت كنت لو .. وغد
ًا تجدهم .. فسوف المعاشأات لهم تصرف أن وتملك القوي، تلقائي
الن معهم ُيقاتلون من ضد معك يقاتلون وربما صفك، إلى يأتون
 !!..

إل ـ الناس من الصنف هذا مع جهادكم توفروا أن أرى لذا
كلها وساهامكم جهادكم لتجعلوا ـ النفس عن الدفاع وجه على

ًا المذكور الول للصنف موجهة أعلم.  تعالى .. والله آنف
* * *

إرسال المجاهدةا الموحدةا للجماعة يجوز : هل2س
بععدينهم الجماعععة أميععر يثععق ممععن ععع الموحععدين بعععض

كمصععدر ليعملععوا الوربيععة الععدول بعععض إلى ع وأخألقهم
ضععرورات ضععمن يععدخأل العمل هذا وهل ؟ للجماعة مالي

؟ الغرب بلد إلى الهجرةا
بلد إلى العلم لطلب بالسفر الخأوةا تنصح وهل
يعينهم الذي العلم تحصيل أجأل .. من اليمن أو الحرمين

بصيرةا على الله سبيل في الجهاد بفريضة القياما على
 ؟ وعلم

إلى الهجرة جواز أرى . ل العالمين رب لله : الحمدالجواب
صاحبها تكره أمنية حاجة غير من الموال جمع أجل من الغرب بلد

..!  الديار تلك إلى اللجوء وطلب الهجرة على
طـلـب أـجـل ـمـن اليـمـن أو الحرمـيـن بلد إـلـى السفر عن أما

ـمـع علـيـه، ونؤـكـد ـبـذلك ننـصـح .. فإنـنـا الـسـؤال في ورد كما العلم
والقائمين المقررة، المناهج على يؤخأذ ما بعض إلى النتباه ضرورة

المستعان.   .. والله الديار تلك في عليها
* * *
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الرجأال بها يزني ومفسدةا فاسدةا : امرأةا3س
يمنعها، ول أمر ولي لها أو أمر، ولي لها وليس برضاها
المراهقين، الشباب لعشرات وفتنة فساد مصدر أصبحت

المرأةا حال حاله لوط قوما عمل به ُيفعل أمرد غلما أو
مطاع أمير عليهم ع المجاهدين لبعض هل الذكر، السابقة

 ؟ الغلما هذا أو المرأةا هذها بقتل القياما ع
حكم نفس حكمه فهل الحلم يبلغ لم الغلما كان وإذا

..؟ الحلم بلغ من
كانوا إذا الفاعلين واللوطية الزناةا قتل يجوز وهل
 ؟ محصنين
بإطلقا يكون منهم القصاص فهل المر جأاز وإذا

يستطيع ل حيث معاصرةا بأسلحة عليهم النار
أو الرجأم بصيغة الشرعية الحدود تطبيق المجاهدون

ًا غيرها باليد، التغيير ضمن يدخأل العمل هذا أن .. علم
 ؟؟ باللسان البيان بعد ويأتي مستطاع، الغيير وهذا

الزانية للمرأة . بالنسبة العالمين رب لله الحمدالجواب: 
تكون بشرطين: أن إل وقتلها رجمها يجوز ل الشر، تعلن التي

أو بإقرار إما تكون والبينة القاطعة؛ البينة عليها تقام وأن محصنة،
مبين.  هو كما أربع شأهود

لم والسلم الصلة عليه الله: فالنبي رحمه تيمية ابن قال
ول الوحي، بمجرد ول الواحد، بخبر ول بعلمه، الحدود ُيقيم يكن

ترى أل إقرار، أو ببينة للحد الموجب يثبت حتى والشواهد، بالدلئل
كذا نعت على بالولد جاءت إن أنها الملعنة المرأة عن أخأبر كيف
فقال:" لول المكروه، النعت على وجاءت به، ُرميت للذي فهو وكذا

،الشر     تعلن امرأة بالمدينة ". وكان شأأن ولها لي لكان اليمان
ًا كنت فقال:" لو ًا راجم " ..أ- هـ.  لرجمتها بينة غير من أحد
مكلف غير لنه قتله؛ يجوز ل به ُيلطا الذي للغلم بالنسبة أما

القلم وغيره:" ُرفع أحمد أخأرجه الذي الصحيح الحديث في  لقوله
".  يحتلم حتى الصبي وعن ثآلثآة: منهم عن

ُيقتلن به والمفعول الفاعل فإن الحلم، بلغ قد كان إن أما
ًا تعالى والله السلف، أكثر أقوال عليه الذي .. وهذا بالحجارة رجم

أعلم. 
ثآلثا:  أمور إلى التنبيه لزم ذلك تبين فإذا
ً ينوب من أو سالطاٍن أو بإمام تنفيذها مناطا الحدود : أنأول

تنفيذ على القادرين المراء من والمنعة الشوكة أهل من عنهم
الشأارة تقدمت وقد ومضاعفاتها، تبعاتها تحمل .. وعلى الحدود

من درجة في الكردساتان في الموحدين إخأواننا أرى . ول هذا إلى
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أرى ل .. لذا أنفسهم تلقاء من الحدود تنفيذ من تمكنهم التمكين
وعلى عليهم تنقلب أن خأشية أوانها قبل المور هذه اساتعجال لهم

!!  عقباها تحمد ل بنتائج دعوتهم
.. ل باليد المنكر تغيير عنوان تحت تدخأل الحدود إقامة وكون

أن في مخول المة أفراد من فرد كل يكون أن يستلزم ول يعني
القاتل، كقتل باليد المنكر تغيير معنى في يدخأل ما مطلق يستخدم

..!  الحدود من ذلك وغير
ًا أكثر .. لتكون الناس من مل على تقام الحدود : أنثاني

ًا ًا ردع :تعالى قال كما لوازمها، في الوقوع عن لهم وزجر
إل يتأتى ل وهذا  المؤمنين من طائفة عذابهما وليشهد

. والسلطان والمنعة الشوكة لهل
ًا له أساتريح الذي وهذا ـ العلم أهل جمهور عليه : الذيثالث

أن خأشية والحرب، الكفر دار في تقام ل الحدود أن ـ وأرجحه
ًا الكافرين إلى الحد عليه الذي يلتجئ .. والقصاص الحد من هروب
الدار هذا كان إن وبخاصة والردة، الكفر في ذلك بسبب فيقع

ديار أكثر في الحال هو كما ـ والمرتدين للمشركين فيه الغلبة
إيواء على القدرة ويملكون ـ وللساف الزمان هذا في المسلمين

المسلمين طرف من يقصدهم طلب أي من عنهم والدفاع العصاة
ضعاف تغري التي الكثيرة المتنوعة الغراءات من .. وعندهم

بهم!  النفوس
ًا يكونوا ل وأن ذلك، يعوا أن إخأواني من فأرجو فتنة في سابب

.. الخالص التوحيد عن وتنفيرهم صدهم .. وفي دينهم عن الناس
ًا.  الله وجزاهم خأير

* * *
أجأهزةا أغلب ع والردةا الكفر بلد ع بلدنا : في4س
المرتدين، بيد والمقروءةا والمسموعة المرئية العلما

التيارات إعلما أجأهزةا .. أما اقتنائها حرمة في نشك ول
سماع مثل المحرمات؛ من تخلو ل أكثرها فإن السلمية

هنالك ولكن السافرات، الفتيات وعرض اللهو آلت
الموسيقى من خأالية العلمية الجأهزةا هذها من القليل
ًا تخلو ل ولكنها الفتيات، وصور الرجأال صور من أيض
ع الرجأال صور أي  ع مشاهدتها النساء على حراما وهي
حكم وما ؟ جأائز الورشات في الجأهزةا هذها تصليح فهل
أو .. بضوابط البيت داخأل ووجأودها وشرائها، بيعها
حدين ذات أجأهزةا أنها صحيح .. وهل ضوابط بدون

ًا الله جأزاكم .. أفتونا والشر للخير ُتستعمل  ؟؟ خأير
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اساتخدام بحرمة . القول العالمين رب لله الحمدالجواب: 
.. الطلقا على والمرئية والمسموعة المقروءة العلمية الوساائل

المسلمين يجعل أن لوازمه من ولعل ونتائجه، مزالقه يخفاكم ل
من كثير عليهم .. ويفوت واقعهم وغير زمانهم، غير في يعيشون
ًا يستحسن ل المصالح بعض على بكثير ترجح .. وهي تفويتها شأرع
منها!  الهروب تم التي السيئات

بن حاطب قصة عن ساأل قد الطيبين الخأوان أحد مرة أذكر
عن قريش كفار فيها يخبر امرأة مع رساالة أرسال عندما بلتعة أبي

أنكرت لما ـ للمرأة الصحابة قال عندما .. و مكة لفتح  النبي توجه
..!  الثياب لنجردّن أو الكتاب ـ: لتخرجّن أحد من رساالة معها أن

الفـسـاد ـمـن ذـلـك وـفـي امرأة عن يكشفون الخأ: كيف فقال
..؟!!  معروف هو ما والفتنة

ينكـشـف أن ـمـن .. خأـيـر اـمـرأة ـعـن يكـشـفوا للخأ: أن فقلت
لـهـم .. فيحـصـل للـعـداء الـلـه رساول جيش وظهر المسلمين ظهر
ـمـن اـمـرأة تجرـيـد مفـسـدة عـلـى بكثير يرجح ما والضرر الذى من

! منه ونستفيد إليه، ننتبه أن من بد ل فقه .. وهذا ثآيابها
ة تجـد واقعنـا: أن فـي ذلك ومثال ور فيهـا جريـدة أو مجل ص

والمعلوـمـات الخأـبـار ـمـن كذلك .. وفيها المتكشفات النساء لبعض
تتجاهل أن .. فإما وجماعتك إخأوانك أمن وتخص وتخصك، تعنيك ما

ًا الجريدة ٍذ فيـقـع ـ فيها الصور وجود بحجة ـ مطلق ـ المحـظـور، حينـئ
أـنـت فتـسـلم منـهـا يعنـيـك ـمـا عـلـى تطـلـع أن وإـمـا الـكـبر، والـشـر

بعــض ذلــك بســبب حصــلت .. وإن حــذركم وتأخأــذوا وإخأوانــك
شأيء.  ل فهي الولى المفسدة تجاه لكنها المفاساد؛

ـعـن تخـلـف " الذي قيس بن " الجد قصة ذلك في ويحضرني
  النبي مع الجهاد             ..

   :            .. 
 !
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     ..        ..  
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   :        
    ..   !!
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العشائري الصلح .هذا العالمين رب لله الحمدالجواب: 
أنزل ما بغير الحكم من وهو يجوز، ل السؤال في المذكورة بصفته

الله شأتم الذي المرتد لذلك يدفع أن للخأ يجوز ل .. كما الله
بين بل بينهما، قائمة .. والعداوة فيه يسترضيه ماٍل أي ورساوله

أن .. ويجب ورساوله الله يحب موحد كل وبين الخبيث الشاتم ذاك
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ل الكفر، أئمة من إمام بالدين الطاعن لن العداوة؛ هذه تدوم
.   الله في وبغضه وبعداوته، منه، بالبراء إل دين للمرء يستقيم

في الموحدون الخأوة كان : إذاأسأل أن لي بقي لكن
الخأ هذا عن يدفعوا أن يستطيعون ل ـ التوحيد جماعة ـ الكردساتان

أن الخأ يجعل .. مما  الرساول شأتم الذي الخبيث المرتد ذلك شأر
محاكم في ُيحاكم وأن الكفري، العشائري الصلح إلى يلتجئ
منع يستطيعون ل كانوا .. فإذا ذلك بسبب السجن ويدخأل الكفر،

على ويطبقوها الشرعية الحدود يقيموا أن يريدون كيف عنه، ذلك
السائلة في ورد .. كما ذلك على قادرون أنهم ُيقال .. وكيف الناس

؟!!  المتقدمة
أطالبهم عندما وقصدي مرادي معرفة الخأوة من أرجو لذا
يتسرعوا ل وأن ُيطيقون، ما فوقا أنفسهم يكلفوا ل وأن بالتروي،
بعض إقامة عن يسألونني .. عندما المناساب أوانها قبل الشأياء
..!!  الناس من مستحقيها على الشرعية الحدود

فيما ونشاطاتهم اهتماماتهم تنصب أن إخأواني من أرجو
ُيطيقونه عليه يقدرون ويضيعوا الطاقات، يهدروا ل .. وأن و
مرحلة في يزالون ل أنهم .. وبخاصة به لهم قدرة ل فيما الوقات

ًا يزال ل .. والبناء والتكوين البناء !   بعد عوده يقو لم طري
* * *

ولكن جأائز، غير للكفار السلحة بيع أن : نعلم6س
مجهولي وآخأرون مرتدون أناس يوجأد أسواقنا في

ًا مسلمون وفيهم الحال، مستوري أو الحال .. ظاهر
نبيع أن أردنا إذا المشتري دين من التبين يجب فهل

وقت على زماننا ُيقاس .. وهل السوقا في السلحا
؟!  ل أما الفتنة

تلك في الناس . أصل العالمين رب لله الحمدالجواب: 
أظهر .. فمن العكس لنا يظهروا لم ما مسلمون أنهم المجتمعات

.. جلي صريح بكفر إل التكفير له ُنظهر أن يجوز ل السالم لنا
ًا معهم التعامل عند واعتقاداتهم الناس بواطن عن والتحري بيع

الشرعي الدليل يوجد ول الصالح، السلف فعل من ليس وشأراء
! .. ذلك بخلف جاءت الدلة بل ذلك، يبيح الذي

ل أما الفتنة وقت على زماننا ُيقاس هل سؤالكم أما
 ..؟

فيه اقتتل الذي الزمن الفتنة بزمن المراد كان إنأقول: 
يعتزل أن المسلم على فيه يستحسن الذي .. والزمن المسلمون

ًا يتخذ وأن السلحا، .. إن القاتل ل المقتول ليكون خأشب من سايف
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.. فالجواب: ل الوصف، وهذا الزمان هذا السؤال من المراد كان
أعلم.  تعالى والله

* * *

عند الجزارين دين من نتبين أن يجب : هل7س
حكم .. وما المختلطة السواقا هذها في اللحوما شراء

من نعرف لم إذا الحادةا الكهربائية باللة المذبوحا الدجأاج
المحدد المكان من عنقها قطع هل نعرف لم .. أو ذبحها
ًا ..؟!  ل أما شرع

الجواب في تقدم قد . العالمين رب لله الحمدالجواب: 
دين عن نتحرى أن السنة من ليس أنه المتقدم السؤال على

عن نهينا قوم فنحن معهم، للتعامل نضطر عندما الناس وعقيدة
ّلف دينهم عن الجزارين سؤال جأواز أرى ل .. وعليه التك

!  منهم الشراء قبل وعقيدتهم
تعالى الله .. فسم ذبح وكيف ذابحه، تجهل لحم أتاك وإذا

في النسائي أخأرجه الذي الصحيح الحديث في كما كل، ثآم عليه،
ًا عائشة: أن عن ساننه ندري ول بلحم يأتوننا كانوا العراب من ناسا

اسم اذكروا:"  الله رساول فقال ؟ ل أو عليه الله اسام أذكروا
بضرورة  النبي يأمرهم ". ولم وكلوا عليه وجأل عز الله

أعلم.  تعالى .. والله الذابح وعقيدة دين عن التحري
* * *

العلمانيين هؤلء أن يقول من على نرد : كيف8س
ًا مرتدين، غير أصليين كفار معهم، الصلح لعقد تبرير

المقولة هذها على الشركية برلماناتهم دخأول وبالتالي
الصلي الكافر من المرتد تمييز طرقا هي .. وما الخبيثة

؟!  الحالية الردةا بلد في
الكافر هو الصلي . الكافر العالمين رب لله الحمدالجواب: 

ًا يكن ولم السالم، في دخأل أن له يسبق لم الذي لبوين ابن
.  مسلمين
ًا، كان أن له سابق من هو المرتد أما ًا كان أو مسلم لبوين ابن
أحكامه له منهما .. ولكل الردة أو الكفر عليه طرأ ثآم مسلمين
الشرع.   في والمبينة به الخاصة

.. مخطئ فهو واحد شأيء ويعتبرهما بينهما يخلط والذي
المة!  علماء من معتبر سالف ذلك في له ليس

* * *
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ل كفر  والرسول الله سّب أن : معلوما9س
جأاهليته أياما في أنه تذكر موحد ولكن صاحبه، ُيستتاب
شيء عليه .. فهل  الرسول أو تعالى الله ساب وكفرها
أو المجاهدةا الجماعة على حاله عرض له يجوز .. وهل
يكتم أما منه ليقتص ع وجأودها حال في ع المسلم الحاكم
 ؟ تعالى الله إلى ويكله أمرها،

الله شأاتم بين فرقا . يوجد العالمين رب لله الحمدالجواب: 
الله فشاتم الشاتم، اساتتابة حيث من  الرساول شأاتم وبين تعالى،
ل فإنه  الرساول شأاتم بخلف ُيستتاب، أنه الراجح على تعالى

.. والعفو العفو أو بالقصاص إل يسقط ل مخلوقا حق لنه ُيستتاب
 النبي هو هنا العفو صلحية يملك الذي الحق صاحب لن مستحيل

شأاتم وقصاص القصاص، إل يبق لم .. لذا مات قد  والنبي وحده،
ًا.  القتل النبياء إجماع

في .. أما القيامة يوم توبته نفعته توبته وحسنت تاب فإن
تقدم.  كما القتل الشاتم وقصاص القصاص، من بد ل الدنيا

ذنبه، على يبكي وأن نفسه، يستر أن أرى صاحبكم أما
.. سابيله في الشهادة تعالى الله ويسأل الطاعات، في ويجتهد
أعلم.  تعالى والله عنه، يعفو أن تعالى الله عسى

* * *
من منهم عنهم الله رضي الصحابة أن : نعلم10س

والشرك، الكفر على كانا وزجأته هو جأاهليته في تزوج
عندما المسلمين أنكحة بتجديد قاما  النبي أن نسمع ولم
 النبي عن صحيح حديث هناك .. ولكن بالسلما جأاء

النكحة تجديد " .. فهل بولي إل نكاحا فيه:" ل يقول
.. بلدنا في الردةا كثرت التي الياما هذها في علينا واجأب
كان أو جأاهليتهم في تزوجأوا موحدون شباب وهناك

ًا، زوجأته أمر ولي هو .. فما مرتدين الشهود أو مرتد
؟!  الحل

من المراد كان . إذا العالمين رب لله الحمدالجواب: 
وهم مسلمات من تزوجوا أي جاهليتهم؛ في تزوجوا أنهم قولكم

..!!  والردة الكفر على
وهو يصح ل الزواج هذا فمثل المراد هو هذا كان أقول: إن

يجب حصل .. ولو مسلمة من المرتد تزويج يصح ل لنه باطل؛
أن بعد إل جديد من إليها الرجوع له يجوز .. ول بينهما التفريق

.  جديد ومهر جديد وبعقد ردته من ويتوب يسلم

10



.. فالزواج مرتد بولي أو ولي، غير من المرأة زواج وكذلك
في كما صحيح جديد بعقد ويتم ُيفسخ، أن من له بد ول باطل،

قالت: قال  عائشة عن داود أبو أخأرجه الذي الصحيح الحديث
" باطل فنكاحها مواليها، إذن بغير ُنكحت امرأة :" أيما الله رساول

تشاجروا فإن منها، أصاب بما لها فالمهر بها دخأل فإن مرات، ثآلثا
".  بولي إل نكاحا :" ل ". ولقوله لها ولي ل من ولي فالسلطان

النكاحا، لصحة شأرطا الولي أن يعلم يكن لم الزوج كان إن أما
ًا النكاحا في الولي شأرطية يرى ل أو .. فإن الحناف بذلك مقلد

.. والله حله لعتقاده صحيح الشبهة ووطاء شأبهة، وطاء وطأه
أعلم.  تعالى

على يقرهم  والنبي السالم يدخألون كانوا المشركين وكون
..  القديمة وأنكحتهم زواجهم

ـ الكافر هي: زواج والتي هنا مسألتنا عن تختلف مسألة فهذه
ًا كفره كان ساواء  ردة كفر أم أصلي

بالنص وبطلنه بحرمته مقطوع زواج .. وهذا مسلمة من ـ
المشركين أنكحة مسألة على قياساها يصح ل وبالتالي والجماع،
أعلم.   تعالى والله إسالمهم،  قبل وعقودهم

محمد أبي أخأينا عن لسؤالكم ملحظة: بالنسبة
منذ ع الحمد ولله ع أسرها الله فك .. فقد المقدسي

النترنت: على موقعه عنوان هو وهذا أشهر،
www.almaqdese.com  

المنعم  هع.                    عبد21/11/1421
 حليمة مصطفى

 بصير  ما.                                   أبو14/2/2001
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