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؟ سأؤال عن حكم الجهاد في الجزائر 
القسههههم : الجهههههاد 159رقم السؤال:

وأحكامه
9/2/ 6تاريخ النشر:

009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

: نص السؤال

ّلسسذّي يسسواجه العسسساكر و مسسا حكسسم الجهسساد فسسي الجزائسسر ا
مسسا و ..  الله محمد رسسسول اللسسهإلله  االشرطة يقولون ل
 مصعب عبد الودود، و هل نبايعه هسسوأبيرأيكم في الشيخ 

 عمسسر البغسسدادي، مسسعأبسسي المسسؤمنين الشسسيخ أميسسرأم نبايع 
ّني من الجزائر  ؟العلم أ

بلل الحبشيالسائل:  

* * *

الجواب:

بسم الله و الحمد الله و الّصسلّةا و الّسسلّم علسى رسسول
الله و على آله و صحبه و من والها أّما بعد:

جاء في الحديث المتفسسق عليسسه عسن عبسادةا بسن الصسامت
قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علسسى السسسمع
والطاعة فسسي العسسسر واليسسسر والمنشسسط والمكسسرها وعلسسى
أثرةا علينا وعلى أن ل ننسسازع المسسر أهلسسه وعلسسى أن نقسسول

ّنا ل نخاف في الله لومة لئم . وفسسي لفسسظ : بالحق أينما ك
وعلى أن ل ننازع المر أهله إلّ أن تروا كفرا بواحا عندكم

من الله فيه برهان .

فقد رأينا الكفر البواح في النظام الجزائري لنا فيسسه مسسن
الله برهان :- تعطيسسل لشسسرع اللسسه تعسسالى ، بسسل محاربسسة و
مضسسايقة كسسّل مسسن طسسالب بتحكيمسسه . – تحكيسسم القسسوانين
الوضعية، بسسل فرضسسها علسسى الّمسسة مسسّرةا بسسالترغيب و تسسارةا

بالترهيب.

فالحديث يدّل على مشروعية منازعة النظسسام الجزائسسري
و من كان على شاكلته في حكمه ، بل الجهاد في الجزائر
ّدىّ مجّرد المشروعية إلى الوجوب لوجود طائفة مؤمنة تع
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صادقة ذات المنهج والعقيدةا الصافية والراية الواضحة ، و
ُنوا َو َعسسا َت َول  َوىّ  ْقَّقسس ّت َوال ِبسسّر  ْقَّل َلى ا َع ُنوا  َو َعا َت َو قد قال تعالى : " 

َلى  َقاِب " .الثمَع ِع ْقَّل ُد ا ِدي ّلَه َش ِإّن ال ّلَه  ُقوا ال ّت َوا َواِن  ْقَّد ُع ْقَّل َوا  

أّما مسألة قسسول (ل إلسسه إلّ اللسسه ) فلهسسذّها الكلمسسة لسسوازم
يجب على المرء أن يلتزم بها ، و نواقض يجب على المرء

ّاللتزامأن يحذّرها ، فمتى أعرض النسان عن   بلّ إلسسه إل
الله فلّ تنفعه مجّرد التلفظ بالكلمة ، و متى وقع النسسسان
في ناقض من نواقض هذّها الكلمسسة فلّ تنفعسسه كسسذّلك هسسذّها

 الموانسسع ، و إّنانتفسساءالكلمة و ذلك بعد توفر الشسسروط و 
من نسسواقض السسسلّم الظسساهرةا و المتفسسق عليهسسا مظسساهرةا
الكفار على المسلمين ، و هسذّها المظساهرةا يقسسع فيهسا مسن
أشرت إليهم مسسن الشسسرطة والعسسساكر مسسن أبنسساء الجزائسسر
الُمغّرر بهم ، فالمجاهدون ل يريدون مسسن نفيرهسسم للجهسساد
ّ إلّ تحكيم شرع الله تعالى ، فلماذا يسسأبى هسسؤلء النسساس إل
ا هسو ن يعملسون ، و م ُمواجهة المجاهسدين ؟ فلمصسلحة م
الُمبتغى من التجنيد في صفوف من يحارب الله و رسسسوله

لمواجهة من يسعون في الرض بالصلّح ؟

ِذّيَن ّل َوا ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ُلوَن  ِت َقا ُي ُنوا  ِذّيَن آَم ّل قال تعالى : " ا
َء َيسسا ِل ْقَّو َأ ُلوا  ِت َقسسا َف ُغوِت  ّطسسا ِبيِل ال ِفسسي َسسس ُلوَن  ِت َقسسا ُي َفسسُروا  َك

ًا " ِعيف َكاَن َض َطاِن  ْقَّي َد الّش ْقَّي َك ِإّن  َطاِن  ْقَّي الّش

أّما عن الشيخ أبي مصعب عبد الودود حفظه الله تعسسالى
أمير تنظيم القاعدةا في المغسسرب السسسلّمي فهسسو أهسسل أن

 قادةا الجهادأنيكون قائدا لهذّها الزمرةا المجاهدةا و يكفيه 
ّكوها و أثنوا عليه خيرا ، و من الشياء و مشايخ الجهاد قد ز
ّتسسى ُيعرف بها حفظه الله حسسسن سسسمته و تواضسسعه ح ّلتي  ا
و ّتسى قسالت عنسه : ل ّيام الجهاد ، فكان باّرا بوالدته ح قبل أ
ّفسسة لمسسالت ّفة و باقي إخوانه الشقاء في ك يوضع هو في ك
ّفة إخوانه الشسسقاء ، و هسو كسسذّلك علسسى خلقسه ّفته على ك ك
الرفيع مع إخوانه المجاهدين نحسبه و الله حسسسيبه و زادها

الله من فضله .

 ، أن يبسسايعانضسسباطيةأّما البيعسسة ، فهسسي مسسألة تنظيميسسة 
الجندّي أميرها ، فلينظر المرء في أّي تنظيم هسسو ، و يسسأتمر
ّي أوامر و من أّي بلّد هو ، فمسن كسان فسي الجزائسر مثلّ بأ

 إليهم فتلزمه بيعسسةفانضمواقتنع بمنهج الخوةا المجاهدين 
ّلسسذّي   إليسسه ، و كسسذّلك مسسن كسسان فسسيانضسسمأميسسر التنظيسسم ا

العراق أو أفغانستان أو غيرها يبايع المير هناك ، أّمسسا مسسن
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لسسم ينضسسم مسسع أّي تنظيسسم فعليسسه أن يسسسعى مسسع إخسسوانه
و الله أعلم . الصادقين لقامة شرع الله رّب العالمين .

ضو اللجنة الشرعية:إجابة ع
ال                                                            

مسلم الجزائريشيخ أبو 
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ما حكم المانة التي يتركها عندي
؟ الكافر الصألي 

 222رقم السؤال:
/6/10 تاريخ النشر:

2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

:نص السؤال

وحياكم الله شسسيخنا .. السلّم عليكم ورحمة الله وبركاته
 القسسائمين علسسى المنتسسدىّوالخسسوةا محمسسد أبسسوالحسسبيب 
.. المبارك

 كنت في متجسسري وجسسائني احسسد الزبسسائنأننيالسؤال هو 
 احتفظ له بقطعة ثمينسسة (نوعسسا مسسا) لليسسومأنوطلب مني 

نسسه كسسافرأالثاني وفي اليسسوم الثسساني مسسات الرجسسل وللعلسسم 
أم الصسليين نردها لذّويه الكفار بالمانة فماذا نفعل أصلي

 .جزاكم الله خيرا .. نستفيد منها نحن

  عبيدة أبوالسائل: 

* * *

الجواب:

 :الحمد لله والصلّةا والسلّم على رسول الله

أخانا الكريم .. مادام هذّا الرجسسل قسسد ائتمنسسك علسسى هسسذّها
ِإّن القطعة فيجب عليك أداؤها إلى ذويه لقسسوله تعسسالى : ( 
ْقَّيسسَن َب ْقَّم  ُتسس ْقَّم َك َذا َح ِإ َو َها  ِل ْقَّه َأ َلى  ِإ َناِت  َْقَّلَما ّدوا ا َؤ ُت ْقَّن  َأ ْقَّم  ُك ْقَّأُمُر َي ّلَه  ال
ّلسسَه ِإّن ال ِه  ِبسس ْقَّم  ُك ُظ ِع َي ِعّما  ِن ّلَه  ِإّن ال ْقَّدِل  َع ْقَّل ِبا ُكُموا  ْقَّح َت ْقَّن  َأ ّناِس  ال

َبِصيًرا ) ًعا  وهذّا نص عام يشمل الكافر والمسلم َكاَن َسِمي
 .

َوالّرُسسسوَل ولقوله تعالى: ّلَه  ُنوا ال َتُخو ُنوا َل  ِذّيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ  )

َلُمسسوَن ) ْقَّع َت ْقَّم  ُتسس ْقَّن َأ َو ْقَّم  ُك ِت َنسسا َأَما ُنسسوا  َتُخو ّوغّ لسسك خيانسسة َو ول يسسس
المانة كون الرجل كافرا أصليا مباح السسدم والمسسال ؛ فهسسذّا
يستثنى منه الخيانة في المانات والعقسسود ونحوهسسا .. وقسسد
ن قسال النسبي صسلى اللسه عليسه وسسلم "أد المانسة إلسى م
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ائتمنك، ول تخن من خانسسك" (رواها أبسسو داود وغيسسرها) وهسسذّا
عام أيضا في الكافر وغيرها .. 

وخيانة المانة من صفات أهل النفاق كما فسسي الحسسديث :
( آية المنافق ثلّث : إذا حدث كذّب وإذا وعد أخلف ، وإذا
أؤتمن خان ) وفي الحديث الخسسر "ل إيمسسان لمسسن ل أمانسسة
له، ول دين لمن ل عهد له" رواها المام أحمد في مسندها.

نسأل اللسسه تعسسالى أن يجعلنسسا وإيسساك مسسن السسذّين وصسسفهم
ُعوَن ) ْقَّم َرا ِه ِد ْقَّه َع َو ْقَّم  ِه ِت َنا َِلَما ْقَّم  ُه ِذّيَن  ّل َوا  .سبحانه بقوله : ( 

 إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسأي
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حول تلقيح الطأفال باللقاحات ضد
؟ أنفلونزا الخنازير 

 53رقم السؤال:
/6/10تاريخ النشر: 

2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

:نص السؤال

..السلّم عليكم و رحمة الله و بركاته

 رحمكم الله فقد اطلعت على موضسسوعأفيدونا إخوانييا 
خطير و هو تعاطي اللقاحات ضسسد افلسسونزا الخنسسازير السسذّي

 لسسه آثسساراأنطبي من بعض الطبسساء الشسسرفاء  أثبت تقرير
 بعد تعاطي اللقاح حيث يتسسم مهاجمسسةالنسانسلبية على 

 و آثار أخرىّ نسأل اللسسهالنسانالغدد الجنسية في جسم 
أن هذّها اللقاحات مفتعلة من السلّمة .وحيث أفاد التقرير

قبسسل الشسسركات المصسسنعة لسسه مسسع تواطسسؤ الطسسواغيت فسسي
الغرب و عملّؤهم فسسي البلسسدان العربيسسة. أفيسسدونا رحمكسسم
الله فالمر خطير جدا و خاصسسة الطفسسال المسسسلمين فهسسم
في خطر جسيم اثر هذّها الخيانة العظمسسى أو ل قسسدر اللسسه
كما حدث في أطفال اليدز في ليبيا فهسسم ل يرقبسسون فسسي

من إل و ل ذمة ، و السلّم .ؤم

  عاشق الحورالسائل: 

* * *

الجواب:

أخسسي بسسارك اللسسه ..وعليكم السلّم ورحمسسة اللسسه وبركسساته
 ..فيك

فقسسد استفسسسرت مسسن أحسسد الطبسساء المختصسسين بهسسذّا
الموضوع فأخبرني أن ما يسسدور حسسوله الكلّم مسسن أن هسسذّها
اللقاحات لها تأثير على الغدد الجنسية وأنه يصيب بسسالعقم
لم يثبت بشسكل علمسي وأنسه مضسخم ، لسذّا فالصسل أخسي
بارك الله فيك قبل أن نطلق مثل هذّها الحكسسام أن يكسسون
هذّا المر قد ثبت بوجه علمسسي صسسحيح مسسن جهسسة معتمسسدةا
حتى يكون كلّمنا وقتها له حظ من النظسسر.. وبخلّف ذلسسك
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سيكون كلّمنا مجرد تخرصات وظنونسسات قسسد ل يثبسست لهسسا
نصيب من الواقعية عند البحسث والتمحيسص ، نعسم ل شسك
أن الدوية بشكل عام لها آثار جانبية ولكن مثل تلك الثسسار
تختلف من دواء لخر، وهذّها اللقاحات ومثل هسسذّا المسسرض
هل هسو لمصسسلحة شسسركات معينسة ؟ وخلفسه مسؤامرةا مسا !
نشسسرته جهسسات معينسسة؟ كلّم كسسثير بحاجسسة إلسسى بحسسث فسسي
الحقيقسسة للتأكسسد منسسه ..نسسسأل اللسسه أن يحفسسظ المسسسلمين

 .وأبناءهم

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
الش                                                           

يخ أبو أسأامة الشامي
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حول وجوب الجهاد على من لديه
ظروف عائلية صأعبة وجواز الخروج من

 ؟ سأاحة جهاد إلى أخرى

 60رقم السؤال:
/ 6 تاريههخ النشههر:

10/2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

:نص السؤال

 اللسسهبسم الله والحمد لله والصلّةا والسلّم على رسسسول
وبعد..

أسأل شيخي الكريم سؤالً حول مشروعية ترك الزوجسسة
والطفال والم واللتحاق بالمجاهدين في أي مكان خاصة
وأنهم ل يملكون بيتا دائما ويعيشون باليجار وليس لسسديهم
معيل غيرها وهل هم في تثبيطهم لسسه ومنعسسه آثميسسن ,وهسسل
هو آثم بتركه الجهاد وما حكمه الشرعي خاصة وأنسسه كسسان
بين الصفوف ثم خرج لسباب منها انكشافه في كثير مسسن
مناطق بلدها وهل يجوز له معصية المير للسباب السابقة

 أنسسه لسسه دور بسسارزأيضسساإذا اسسستدعاها للرجسسوع . وللعلسسم 
وملموس في الصسسف وقسسد سسسجن أكسسثر مسسن مسسرةا . وهسسل
يتوكل على الله تعالى ويخسسرج لبلسسد فيهسسا جهسساد ول يعرفسسه
فيها أحد . نرجوا التفصسسيل مسسأجورين . وجزاكسسم اللسسه عسسن

الكتاب والسنة خير الجزاء .. 

 لعراقي المهاجرا السائل: 

* * *

الجواب:

 ..أخي السائل حفظك الله ورعاك

 عنسسه وهسسوالمسئولبما أن الجهاد حضر في بلد الشخص 
فوق ذلك قد حضر الزحف والقتال بخروجه لملّقاةا الكفار

 ؛ ويزيد تعينه عليسسه أن لسسه دورحقهفإن الجهاد متعين في 
بارز وملموس في القتال كما ذكر في السسسؤال ؛ فلّ شسسك
أن من ترك الجهساد فسسي حسالته تلسك أنسه آثسم إن لسسم يكسن
مرتكبا لكبيرةا ؛ ما لم يكن خروجه تحرفسسا لقتسسال أو تحيسسزا
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إلى فئة من المجاهسسدين فسسي مكسسان آخسسر ، أو كسسان الميسسر
أمرها بذّلك لمصلحة معينة يعلمها المير فيجب عليه طاعة

أميرها ول يحل له معصيته ما لم يأمرها بمعصية ..

َفسسُروا َك ِذّيَن  ّلسس ُتسسُم ا َلِقي َذا  ِإ ُنوا  ِذّيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا  قال تعالى : ( 

َباَر ( ْقَّد َْقَّل ُهُم ا ّلو َو ُت َفلَّ  ًفا  ْقَّح ِإّل15َز ُها  ُبسسَر ُد ٍذّ  ِئسس ْقَّوَم َي ْقَّم  ِه ّل َو ُيسس ْقَّن  َوَم  (
ِه ّلسس َغَضٍب ِمسسَن ال ِب َء  َبا ْقَّد  َق َف ٍة  َئ ِف َلى  ِإ ّيًزا  َتَح ْقَّو ُم َأ َتاٍل  ِق ِل ًفا  َتَحّر ُم

ْقَّلَمِصيُر ( ْقَّئَس ا ِب َو ّنُم  َه ُها َج َوا ْقَّأ ) )16َوَم

أرحم الراحمين أما أهله وأولدها " فالله خير حافظا وهو 
" وإذا كان هذّا المجاهد قد خرج للجهاد نصسسرةا لسسدين اللسسه
فعليه أن يوقن بأن الله سسسيخلفه فسسي أهلسسه خيسسرا ؟ وكمسسا
في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم :" احفظ الله
يحفظسسك " فليكسسل أمسسر الولد والهسسل إلسسى مسسولهم وهسسو
يتكفلهم نعم المولى ونعم الوكيل ، وإذا كسسان يسسستطيع أن
يأخذّ من السباب ما يعين أهله ويكفلهم به دون أن يسسترك
الجهسساد ويخسسذّل صسسف المجاهسسدين بسسذّلك ، فعليسسه الخسسذّ
بذّلك ... و إن تعارض الواجبان فلّ شك أن مصلحة السسدين
والجهاد مقدمة على مصالح الدنيا ...أما خروجسسه إلسسى بلسسد
آخر للجهاد فإن لم يكن في ذلك تخذّيل للمجاهدين وشسسق
لصفهم ومعصية للميسسر وكسسان يترجسسح لسسديه أن ذلسسك أنفسسع
للجهسساد والمجاهسسدين فلّ حسسرج عليسسه فيسسه لنسسه مسسن جنسسس
التحيز إلى فئة من المجاهدين وهو ممسسا شسسرعه اللسسه فسسي
القرآن كمسا فسسي اليسسة المسسذّكورةا خصوصسا إن تعسسذّر عليسه
الجهاد في بلدها ولم تعد هناك مصسسلحة لبقسسائه ..فيسسستأذن

أميرها ويخرج .. والله أعلم

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
الش                                                           

يخ أبو أسأامة الشامي
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إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

حكم تارك الصلة ، وحكم الزوجة إن
؟ كان ترك أحد الزوجين للصلة كفرا 

 79رقم السؤال:
/ 6 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنههههةالمجيههههب: 
الشرعية في المنبر

:نص السؤال

ما حكم تارك الصلّةا عمدا ؟؟؟ وما حكم من تركها كسلّ
 كان حكم أحدهما أو كلّهما الكفر فما حكمإذا؟؟؟؟ 

 عندما يحصل نكاح بينهمازانيةزوجته ؟؟؟؟وهل يقال بأنها 
؟؟؟؟

عاشق الشهادةالسائل:  

* * *

الجواب:

 :أخي السائل

تارك الصلّةا عمدا إن تركها جحودا أو استخفافا بهسسا فهسسو
كافر مرتد بإجماع العلماء ، أما إن كان تاركا لها تركا كليسسا

ماء فسسي حكمسسهل بوجوبها فقد اختلف العإقرارهامع  تكاسلّ
فذّهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلسسى أنسسه
ل يكفر بذّلك وإن كان مرتكبا لكسسبيرةا مسسن الكبسسائر ويجسسب
قتله عنسسد الشسسافعية والمالكيسسة ... أمسسا الحنابلسسة فالصسسحيح
عندهم أنه كافر مرتد بتركه الكلي للصلّةا وهسسو مسسا رجحسسه
شسسيخ السسسلّم ابسسن تيميسسة رحمسسه اللسسه وهسسو مسسذّهب أكسسثر

السلف وهو الراجح إن شاء الله ..

أما حكم الزواج من تسسارك الصسسلّةا فسسإن كسسان مسسن النسسوع
الول التارك لها جحسودا فلّ خلّف أن زواج المسسسلمة منسسه
وب الصسلّةا باطل فإن كانت المسلمة تعلم أنسه يجحسد وج
وتعلم حكم ذلك وأنه يحرم عليها الزواج منسسه فلّ شسسك أن

ن الزنسا   عنسه لنالمسسئولنكاحها باطل وحكمها أخطر م
نكاح المسلمة مسسن كسسافر عمسسدا مسسن غيسسر إكسسراها هسسو فسسي
الحقيقة ذنب قد يصل بها إلى الكفر إن اجتمعت الشروط
فيهسسا وانتفسست الموانسسع .. لن هسسذّا مسسن جنسسس السسستحلّل
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إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

العملسسي السسذّي ورد فيسسه حسسديث الرجسسل السسذّي أرسسسل إليسسه
رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله ويخمس مسساله
لتزوجه من امرأةا أبيسسه ، أمسسا إن كسسانت ل تعلسسم عنسسه ذلسسك

فتعذّر بجهلها ذلك ومتى علمت وجب عليها تركه ...

أما إن كان تركسسه للصسسلّةا كسسسلّ أو يصسسلي ويسسترك فعلسسى
مذّهب الجمهور نكاحها صحيح ؛ ولكن ل ينبغي لها القسسدام
على الزواج ممن حاله كذّلك لما في ذلك من فساد دينهسسا
ودين ذريتها ، أما على قول الحنابلة ومذّهب أكثر السسسلف
وهو الصحيح فالنكاح باطل لن السسزوج كسسافر ؛ ولكسسن مسسن
أقدمت على الزواج من مثله مع معرفتها أنه تارك للصلّةا
تهاونا فلّ يقال أنها كافرةا للخلّف فسسي حكسسم هسسذّا الصسسنف

ول فهسسي لسسم تسستزوج كسسافرا مجمسسع علسسى كفسسرها كسسالول ..
توصف من تزوجت بتسارك الصسلّةا بأنهسا زانيسسة حستى علسسى
القول الراجح في كفر تارك الصلّةا ؛ لن من أقدمت على

وكان لها وجه تأويل فسسي نكاح فاسد اعتقادا منها لصحته -
ذلك - فإنه يثبت لها أكثر أحكام النكاح الصحيح من المهسسر
وثبوت النسب ووقوع الطلّق ..وإن كان ل ينبغي لها على
كل حال البقاء على ذمة مسسن يصسسر علسسى تسسرك الصسسلّةا ...

 .علمأوالله 

 

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
ال                                                            

شيخ أبو أسأامة الشامي
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إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

اغتصاب ؟ ينتج عن الذيحكم المولود 
 83رقم السؤال:

/ 6 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنههههةالمجيههههب: 
الشرعية في المنبر

:نص السؤال

 :السلّم عليكم ورحمة الله وبركاته

 تعيشسسهالسسذّيشسسيخنا الحسسبيب ل شسسك أن الواقسسع المريسسر 
 من الكفسسار المحتليسسن أواغتصابالمة وخاصة نسائها من 

من جنود الطواغيت وهسسذّا ممسسا ل يخفسسى عليكسسم ول علسسى
 ينتسسج عسسن هسسذّاالسسذّيأحسسد , والسسسؤال هسسو حكسسم المولسسود 

وإن كسسان ل  قبسسل أن يولسسد ؟إسسسقاطه هل يجوز الغتصاب
اغتصسساب فإلى من ينسسسب خاصسسة إن تعسسدد إسقاطهيجوز 

 آن واحسسد , وأمسسا بالنسسسبةفسسيالمرأةا من أكسسثر مسسن رجسسل 
للبنت البكر وكذّلك ما حكسسم السسزواج مسسن النسسساء اللسسواتي

 الكفسسار والمرتسسدين , وهسسل ثمسسة خلّفأيسسدي على يغتصبن
 .وبارك الله فيكم؟ بين الزواج من مغتصبة وبين الزانية 

 ملة إبراهيم السائل: 

* * *

الجواب:

أخي السائل حفظك وعليكم السلّم ورحمة الله وبركاته
الله ...

أنقل لك الجابة التالية التي تلخص لك الفتوىّ من كتسساب
أحكام الجنين فسسي الفقسسه السسسلّمي لعمسسر بسسن محمسسد بسسن

إبراهيم غانم :

 أن المرأةا المغتصبة التي بذّلت جهدها في المقاومة -1
لهؤلء العلوج وأمثالهم ، ل ذنب لها لنها مكرهة ، والمكرها

 ، كمسسا قسسالالزنسسامرفوع ذنبه في الكفر الذّي هو أشد من 
الله تعالى : ( إل مسسن أكسسرها وقلبسسه مطمئسسن باليمسسان ... )

 .106النحل/
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إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

وقد قال صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : ( إن اللسسه وضسسع عسسن
أمسستي الخطسسأ والنسسسيان ومسسا اسسستكرهوا عليسسه ) رواها ابسسن

) بل إن المرأةا المغتصبة ، السستي2033ماجه في (الطلّق/
وقعت فريسة ، مأجورةا في صسسبرها علسسى هسسذّا البلّء ، إذا
هي احتسبت ما نالها من الذىّ عنسسد اللسسه عسسز وجسسل، فقسسد
قال صسلى اللسسه عليسسه وسسسلم : ( مسسا يصسسيب المسسسلم مسن
نصب ول وصب ، ول هم ول غم ،حسستى الشسسوكة يشسساكها ،

إل كفر الله بها من خطاياها ) رواها البخاري ومسلم .

 إن واجب الشباب المسلم أن يهبوا للزواج مسسن مثسسل-2
هؤلء الفتيات المعسسذّبات ، للتخفيسسف عنهسسن ومواسسساتهن ،
وتعويضسسهن عسسن فقسسدهن لعسسز مسسا يملكسسن وهسسو عسسذّريتهن
( حيث ل ذنب لهن فيما حدث إذ كن مكرهات ول شك ان
هناك خلّف في الحكم بين السسزواج مسسن مغتصسسبة والسسزواج

من زانية).

 أما إجهاضهن : الصل في الجهاض الحرمة والمنسسع ،-3
منذّ عملية التلقيح حيث ينشأ الكائن الجديد ، ويستقر فسسي
القرار المكين وهو الرحسسم ، ولسسو كسسان هسسذّا الكسسائن نتيجسسة

 ، وقد أمسر الرسسسول صسلى اللسه عليسهكالزنااتصال محرم 
 واسستوجبت الرجسم أنبالزنساوسلم الغامدية الستي أقسرت 

تذّهب بجنينها حتى تلد ، ثم بعد الولدةا حتى الفطام .

 هناك من الفقهسساء مسسن يجيسسز الجهسساض إذا كسسان قبسسل-4
الربعين الولى من الحمل ، وبعضهم يجيزها حتى قبل نفخ
الروح (على خلّف متى يتم نفخ الروح بعد أربعين يوما أو

أشهر) ، وكلما كان العذّر أقوىّ كانت الرخصة أظهر4بعد 
، وكلما كان ذلسسك قبسسل الربعيسسن الولسسى كسسان أقسسرب إلسسى

الرخصة . 

 ل ريب أن اغتصاب الحرةا المسسسلمة مسسن عسسدو فسساجر-5
معتد أثيم ، عذّر قوي لدىّ المسلمة ، ولدىّ أهلهسسا ، وهسسي
تكسسرها هسسذّا الجنيسسن - ثمسسرةا العتسسداء المغشسسوم - وتريسسد
التخلص منه ، فهذّها رخصة يفسستى بهسسا للضسسرورةا ، وخاصسسة

في اليام الولى من الحمل .

على أنه ل حرج علسسى المسسسلمة السستي ابتليسست بهسسذّها -6
المصيبة في نفسها ، أن تحتفظ بهذّا الجنين دون أن تجسبر
على إسقاطه ، وإذا قسسدر لسسه أن يبقسسى فسسي بطنهسسا المسسدةا
المعتادةا للحمل ، ووضعته فهسسو طفسسل مسسسلم ، كمسسا قسسال
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إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولسسد علسسى الفطسسرةا )
رواها البخاري .

والفطرةا هي دين التوحيد وهسسي السسسلّم ، ومسسن المقسسرر
ًا ، ًا أن الولد إذا اختلف دين أبويه يتبع خير البسسوين دينسس فقه
وهذّا فيمسسن لسسه أب يعسسرف ، فكيسسف بمسسن ل أب لسسه ؟ إنسسه
طفل مسلم بلّ ريب ، وعلى المجتمسسع المسسسلم أن يتسسولى
رعايته ، والنفاق عليه ، وحسسسن تربيتسسه ، ول يسسدع العبسسء

على الم المسكينة المبتلّةا .

ن قواعسد السسلّم رفسع الحسرج والمشسقة  ولمسا كسان م
والعنت ، ومما ل شك فيسسه أن الفتسساةا المسسسلمة الحريصسسة
على عفتها إذا تعرضست لعسدوان وحشسسي ، وخسافت نتيجسسة
لسسذّلك علسسى سسسمعتها ، أو شسسرفها أن تبقسسى منبسسوذةا أو أن
تتعرض للذىّ كالقتل مثلًّ ، أو أن تتعسسرض لمسسرض نفسسسي
أو عصبي ، أو أن يصسسيبها فسسي عقلهسسا شسسيء ، أو أن يبقسسى
العار يلّحق أسرتها ، في أمر ل ذنب لهسا فيسه ، أو أن هسذّا
ًا يلوذ بسسه ، أقسسول : إن كسسان المسسر ًا آمن المولود ل يجد مكان
كذّلك ، فلّ حرج عليها أن تسقط هسسذّا الجنيسسن قبسسل ولسسوج
الروح فيسسه ، وخاصسسة أنسسه أصسسبح مسسن السسسهل أن تكتشسسف
المرأةا إذا كانت حسساملًّ أو ل ، مسسع تقسسدم الوسسسائل الطبيسسة
التي تكتشف الحمل منذّ السبوع الول ، وكلمسسا كسسان أمسسر
ًا كان مجال الخذّ بالرخصة أوسع ، والعمسل السقاط مبكر

بها أيسر ، والله أعلم ."أ.هس.

والخلّصة أنه ل حرج عليها في إسقاطه لمسسا قسسد يلحسسق 
بها من ضرر شديد ولكن تسعى إلسى أن يكسون ذلسك قبسل
نفخ الروح فيه أما بعد النفخ فالصل عسسدم إسسسقاطه ، أمسسا
الولد فلّ ينسب لحد لن الجنين إذا جاء من طريق محرم
فلّ يثبت له النسب أما السسزواج فلّ شسسك أنسسه منسسدوب إليسسه
في حالة المسلمة المغصبة والفرق واضح بيسسن المغتصسسبة

وإنه لمن المؤلم حقيقة أن يتحول نقاش العلمسساء والزانية
إلى البحث عن حلول جزئية لمثل هذّها المصائب ونتناسى
المصسسيبة العظسسم ونتغافسسل عنهسسا وهسسي الحكسسم بسسالقوانين
الوضعية وتحكم الطواغيت في رقاب المسلمين ومسسا جسسر
ذلك على المة من مصسسائب منهسسا تسسسليط أعسسداءها عليهسسا
واحتلّل بلّدها وما وصل إليسسه الحسسال مسسن اغتصسساب نسسساء
المسلمين جهارا نهارا ، وجيوش الحكام تتفرج علسسى ذلسسك
مشغولة بحراسة عروشهم ول تعنيها هسسذّها المصسسائب مسسن

قريب أو بعيد ..
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إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

مثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فيل
القلب إسألما وإيمان

 

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع 
الشي                                                          

خ أبو أسأامة الشامي
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إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

الزوجة ولي كان إذا الزواج عقد حكم
كافرا ؟ 

 191رقم السؤال:
/ 6 تاريخ النشر:
10/2009

اللجنههههةالمجيههههب: 
الشرعية في المنبر

:نص السؤال

بخيسسر تكسسون أن تعسسالى اللسسه وأسسسأل شيخ يا عليكم السلّم
. جيدةا وصحة

هسسو شسسيخ يسسا وسسسؤالي سنة من أكثر من متزوج أنا شيخ يا
عقيسسدةا علسسى يكسسون أن تحريت من مع العقد إجراء بعد أنى

إجراء بعد لي تبين إخوتها أحد وهو الزوجة أهل من صحيحة
بسسل مسسسلما معسسه العقد إجراء أثناء يكن لم انه بأشهر العقد
العقد معه أجري لم أنى مع الولياء في ويعتقد الدين يسب

لزوجسستي شسسرعيا وليسسا يكسسون أن يصلح أنه تأكدت أن بعد إل
فمسسا. التوحيد ويفهم ملتزم أنه عدول من شهادات على بناء

أدري ول أمسسري مسسن حيسسرها فسسي فأنا شيخ يا العقد هذّا حكم
عليكسسم .. والسسسلّم خيسسرا عنسسى اللسسه وجزاكسسم. افعسسل مسساذا

وبركاته. الله ورحمة

عبدالله أحمدالسائل:  

* * *

الجواب:

بسسارك السسسائل ..أخسسي وبركاته الله ورحمة السلّم وعليكم
فيك.. الله

وكيله أو المرأةا ولي يعقدها أن النكاح لصحة يشترط :أول
ل الكسسافر أن إل العلماء جمهور مذّهب هو كما الصحيح على
: " اللسسه رحمسسه قدامة ابن قال ، إجماعا المسلمة نكاح يلي
أهسسل بإجمسساع ، بحسسال مسسسلمة علسسى لسسه ولية فلّ الكافر أما

. السسرأي وأصسسحاب عبيسسد وأبو والشافعي مالك منهم ، العلم
مسسن عنسسه نحفسسظ مسسن كل هذّا على أجمع:  المنذّر ابن وقال
.هس.أ"  العلم أهل
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لن فاسسسد نكسساح فهسسو موليته نكاح الكافر الولي عقد إذا و
أن إلسسى الفقهسساء جمهور ذهب وقد ، كعدمه الولي هذّا وجود

... للحنفية خلّفا صحيح غير ولي بلّ النكاح

زان فهو فسادها معتقدا عليه أقدم من الفاسد النكاح وهذّا
، زانيسسا يعسسد ل فسسإنه صسسحته معتقسسدا عليسسه أقسسدم مسسن وأمسسا ،

فيلزمسسه:  الصسسحيح النكسساح أحكسسام أكسسثر نكاحه على ويترتب
 لسسذّا... طلسسق لسسو طلّقسسه ويقسسع ، الولسسد إليسسه ،وينسب المهر

تعلم تكن لم كونك فيه عليك إثم ول زنا يعد ل أخي فنكاحك
كمسا الصسحيح النكساح أحكام أكثر عليه ويترتب ، الولي بكفر
هسسذّا تصسسحيح إلسسى تسسسعى أن الن عليسسك الواجب أن إل قلنا

عقد وقت كافرا كان السابق الولي أن تأكدت متى- الفساد
... لزوجتسسك مسسسلم ولسسي وجسسود مسسع العقسسد بتجديد-  النكاح
أعلم. والله

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
ال                                                              

شيخ أبو أسأامة الشامي
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للنقاذ السألمية الجبهة حول
؟  الجزائرية

 135رقم السؤال:
/ 6 تاريههخ النشههر:

10/2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

:نص السؤال

.. أريسسد ومثسسواكم مثوانسسا الجنسسة وجعسسل وبيسساكم الله حياكم
قضسية حسول فيكسم الله بارك الشرعية بالدلة مفصلّ شرحا

فسسي شسساركوا أنهسسم حيسسث الجزائسسر فسسي السسسلّمية الجبهسسة
تطسسبيق كسسان هسسدفهم أّن ولسسو سياسسسي كحسسزب النتخابسسات

قائسسد نسسائب بلحسساج بعلي رأيكم وما بهذّا رأيكم فما,الشريعة
عند وزيرا كان إذا السلّم عليه يوسف بالنبي ودليله الحركة
وجعسسل اللسسه حفظكم قولكم فما,كافرا كان العزيز و العزيز

اللسسه ورحمسسة عليكم والسلّم الحسنات ميزان في أعمالكم
.وبركاته

الندلسي قتادة أبوالسائل:  

* * *

الجواب:

الله رسول على الّسلّم و الّصلّةا و الله الحمد و الله بسم
رجسسال نشسسكر بداية:  بعد أما والها من و صحبه و آله على و

مدني عباسي الستاذ قادتها خاّصة و الجزائرية النقاذ جبهة
رأسسسهم علسسى و رجالهسسا اللسسه رحم و ، حاج بن علي الشيخ و

القسسادر عبسسد السسستاذ و شسسراطي محمسسد أبسسو الفاضل الشيخ
ّدموها ما على ، حشاني الجبهسة فكسسانت ، الجزائريسسة للّمسة ق

لسسم اللسسه شسسرع لقامسسة صدقا ساعية ، للنظام معارضا حزبا
ّتسى التنسازلت ل و المساومات حينها رجالها يقبل ا وقسع ح م

ن إّن و ، البعيسد و القريسب يعرفه ن و نغفسل أن الكسبر م نح
ّلم ّلتي الجسام التضحيات عن رجاله أو الحزب هذّا عن نتك ا

ّدموها أخطسساء ثّمسسة كانت نعم ، المسلم الجزائري للشعب ق
ّد عمل كّل طبيعة من هذّا و محمسسد الشسسيخ كسسان لقسسد و ، جسا

ّيسسم كتسساب تسسأليف أهبة على تعالى الله رحمه السعيد فيسسه ُيق
العمسسل نجاعسسة عسسدم علسسى أعلسسن بعدما النقاذ جبهة مسيرةا
ّ الحزبي المشسسروع هذّا دون حالت الضلّل و الغدر يد أّن إل
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و الجهسساد ثغسسور فسسي مرابطسسا اللسسه رحمسسه ُقتل حيث العظيم
من سائر و الشهداء في يتقبله أن الله نسأل محتسبا صابرا

. معه كان

ّنى كنُت و العمسسل عموم عن يسأل أن السائل الخأ من أتم
ّنها و سيما ل النقاذ بجبهة يخصه ل و الحزبي موجسسودةا غير أ

ّلها بعدما السياسية الساحة في حاليا وسسسط فسسي النظسسام ح
نتائسسج علسسى النقلّب بعسسد الماضسسي القسسرن مسسن التسسسعينات
ّلتي النتخابات ّبما كانت إن و ، بها فازت ا موجودةا زالت ل ر

ّبي بعض عاطفة مستوىّ على ّلذّي ، قاداتها مح مسسن ُيكسسثر فا
إّمسسا عمومسسا رجليسسن أحسسد هسسو حاليسسا النقسساذ جبهة في الكلّم

. لها متعّصب إّما و ، عليها متحامل

وجه من أكثر من للشرع مخالف هو عموما الحزبي العمل
ّنهسسا أخطرهسسا و تريسسد حيسسث مسسن للنظسسام مصسسداقية ُتعطسسي أ

ّنه ، الحكم إلى الوصول في منافسته الحكسسم إلى وصول لك
القلية فعلى الفوز في الخصم عاود فإذا الخصم احترام مع
ل و حسسول ل و رضسسا و بسسإقرار الفسسوز لهذّا تخضع و تحترم أن

ّوةا ّ ق قسسوىّ بيسسن السسسلطة علسسى بالتسسداول إقرار ثّم ، بالله إل
و ، إديولوجياتهسسا و سياساتها و برامجها كانت مهما الحزاب

عسسدم علسسى التجسسارب القسسل علسسى أثبتسست قد أخرىّ جهة من
في فالتغيير ، الفاسدةا النظمة لتغيير الحزبي العمل نجاعة

ّد السسسلّمي العسسالم و العسسام النقلّب منحسسى ينحسسى أن لبسس
أّمسسا ، تعسسالى اللسسه لشسسريعة المعارضسسة للقسسوانين الشسسامل
و ، البوليسسسية النظمسسة هسسذّها مسسع ينفع يعد لم فهذّا المناورةا

ّوت:  للفهسسام المعلومسسة يقرب سياسيا مثال لكم أعطي صسس
منسسع علسسى بالغلبيسسة دوراتسسه أحسسد فسسي الجزائسسري البرلمسسان

 –رئاسسسي بقسسرار فسسإذا ، الجزائسسر خسسارج مسسن الخمر استيراد
باسسستيراد يسسسمح و البرلمسسان إليه توّصل ما ُيلغي-  بوتفليقة

هسسذّها مثسسل في البرلمانات هذّها من إذن الفائدةا  فما. الخمر
بيسسان فسسي تكفسسي جوهريسسة مسسسألة عسسن تغفل ل و ، النظمة

أي ، القسسرار هسسذّا ُيعسسرض أن:  هسسي و المجسسالس هسسذّها ضلّل
مادتهسسا فسسي تزعسسم دولسسة في للتصويت الخمر إستيراد قرار

ما إلى تأّمل ثّم ، الدولة دين السلّم أّن الدستور في الثانية
ّنه ّوت القسسرار يتضسسم إلسسى اللتفسسات عسسدم هسسو و عليسسه المصسس

بالضرورةا معلومة المسألة فكأّن البلّد في المصنوع الخمر
. جوازها

ّلتي الدلة أقوىّ من إّن و الحزبية أّن هو بها القوم يستدّل ا
ّلسسذّي و ، المرسسسلة المصسسالح دائسسرةا فسسي تدخل إلسسى يتأّمسسل ا

ّلتي الضوابط ّيدت ا بها القائلين عند المرسلة المصالح بها ُق
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ليسسس الحزبي العمل أّن الله شاء إن يقينا ليعلم علمائنا من
ل و ، المنكسسرةا البسسدع مسسن هسسو بل المرسلة المصالح من هو

وصسسل مسسن كّل تبديع منكرةا بدعة الحزبية أّن قولنا من يلزم
، ضوابطه له فهذّا ، الحزبية إطار في العمل إلى اجتهادها به

. ُتصلح مّما أكثر ُتفسد الحزبية حال كّل على

السوزارةا وقبسسوله الّسسسلّم و الّصسلّةا عليسه يوسسف قّصة أّما
على دليلّ أو ذريعة القّصة هذّها جعل فمن ، كافر حكم تحت
مسسع قياس هو و ، أبعد فقد الشركية البرلمانات دخول جواز
ّلتي فالوزارةا ، القياس أفسد من هذّا و كبير فارق بهسسا قبل ا

ّيدنا كسذّلك و تنفيذّيسة سسلطة هسي السسلّم عليسه يوسسف سس
ّلة علسسى سسسلطة الكافر للحاكم يكن لم و قراراتها في مستق
ّيدنا على ل و الوزارةا ّلسستي القسسرارات علسسى ل و يوسسسف سسس ا
ّيدنا إليها يتوّصل : " تعسسالى قسسال ، السسسلّم عليسسه يوسسسف سسس

َقاَل ِلُك َو ْقَّلَم ِني ا ُتو ْقَّئ ِه ا ْقَّصسسُه ِب ِل ْقَّخ َت ْقَّس ْقَّفِسسسي َأ َن َلّمسسا ِل ّلَمسسُه َف َقسساَل َك
ّنَك ْقَّوَم ِإ َيسس ْقَّل َنا ا ْقَّي َد ِكيسسٌن َلسس ِنسسي َقسساَل*  َأِميسسٌن َم ْقَّل َع ْقَّج َلسسى ا ِئسسِن َع َخَزا

ْقَّرِض ْقَّل
َ ّني ا ِفيٌظ ِإ ِليٌم َح ِلَك*  َع َذّ َك ّنا َو ّك ُيوُسسسَف َم ْقَّرِض ِفسسي ِل ْقَّل

َ ا
ُأ ّو َب َت َها َي ْقَّن ْقَّيُث ِم ُء َح َنا ُنِصيُب َيَشا ِت ْقَّحَم ْقَّن ِبَر ُء َم ُع َول َنَشا ْقَّجَر ُنِضي َأ

ِنيَن ْقَّحِس ْقَّلُم ْقَّجُر*  ا ََل ِةا َو ْقَّلِخَر ْقَّيٌر ا ِذّيَن َخ ّل ُنوا ِل ُنوا آَم َكا ُقوَن َو ّت ". َي

قسسرار إلسسى خاضسسعة تشسسريعية سسسلطة فهسسي البرلمانات أّما
النافسسذّةا القوىّ تدخلّت و التنفيذّية السلطة ابتزاز و الغلبية

مسسن واحسسد فهسسو اللسسه حفظسسه حسساج بن علي الشيخ عن  أّما.
الحسسق فسسي جريء ، مواقفه في صادق رجل ، الجزائر رجال
ّلذّي ّلذّي بالمواقف صادع ، به يؤمن ا ّناهسسا ا فسسي يخسساف ل يتب
هسسو و اجتهسسادها مسسن النابعسسة إختياراته نحترم ، لئم لومة الله
هسو كمسا نخسالفه طبعسا ، حسسيبه الله و نحسبه للّجتهاد أهل

و الجزائسسر فسسي الوضسساع لحسسال العام التشخيص في يخالفنا
أن يسسرىّ فهسسو ، الوضع معالجة آلية تحديد في نختلف ثّم من

ّد الحسسّل و سياسية أزمة الزمة هسسذّا ، سياسسسيا يكسسون ان لبسس
بالحّل يعني فهل أكثر، توضيح إلى يحتاج فضيلته من الكلّم

فنرجسسو كسسذّلك المسسر كسسان إن ، الحزبي العمل هو السياسي
فسسي يتأّمسسل و أكسسثر المسسسألة يراجسسع أن علسسي الشسسيخ مسسن

دقق و المستقبل و الحاضر و الماضي يجسري عّمسا النظسر ي
العسسالم باقي عن منفصلة دولة ليست فالجزائر ، العالم في

أخسسذّ اليمسسان معسسسكر و الكفسسر قوىّ بين الحالي فالصراع ،
تبحسسث هسسي و أنيابهسسا عن الكفر قوىّ كّشرت حيث آخر منحا
علسسى إسسسلّم عسسن المّرين الجهادي التيار أذاقها بعدما اليوم

، الحلسسول بأنصاف-  الكفر قوىّ أي-  هي تقبل فلّ ، مقاسها
يرضسسى هل أم ، ؟؟ السياسية الختيارت أصحاب يقبله فهل

مواجهسة فسسي هسسم يكونسسوا أن السياسسسية الختيارات أصحاب
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أرجسسو.  الوكيل نعم و الله حسبنا و ، ؟؟ المجاهدين إخوانهم
رحمسسه المسسودودي العلسسى أبسسي للعلّّمسسة الجهاد كتاب قراءةا

ّنه الله . تعالى الله شاء إن بابه في نافع فإ

 : في المنبراللجنة الشرعيةإجابة 
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مدارس في كمدرس العمل ماحكم
العراق ؟  في الطواغيت حكومة

القسم : العقيده 92رقم السؤال:
/ 6 تاريههخ النشههر:

10/2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

: نص السؤال

مسسدارس فسسي كمسسدرس العمسسل حكسسم عليكسسم..مسسا السسسلّم
إليها. النتساب وحكم العراق في الطاغوت حكومة

 السلفي عبيدة أبو السائل: 

* * *

الجواب:

خسساتم علسسى والسسسلّم والصسسلّةا العسسالمين رب للسسه الحمسسد
بإحسسسان تبعهسسم ومسسن وصحبه آله وعلى والمرسلين النبياء

:وبعد الدين، يوم إلى

أن ويرضسسى، يحسسب لما وإياك الله وفقنا السائل أخي إعلم
أكسسان سسسواء الطاغوتية الحكومية الوظائف في العمل حكم
علسست التي المسلمين بلّد من غيرها في أو العراق في ذلك
يخرج ل س المستعان والله س أصحابها وساد الكفر أحكام فيها
ًا يكسسون أن إمسسا: أحكام ثلّثة إحدىّ عن يكسسون أن وإمسسا كفسسر

ًا ًا، يكسسون أن وإما محرم تحقيسسق بحسسسب حكسسم كسسل مكروهسس
ًا تتضسمن الوظيفة كانت فإذا مناطه، الحكومسسات لتلسك توليس
وقسسوانينهم، ولتشسسريعاتهم لهسسم ومظسساهرةا ومناصرةا وأهلها،
إليهسسا بالتحاكم أو بها بالحكم أو إليها بالدعوةا ذلك كان سواء

هسسذّها مثسسل فسسي العمسسل أن شسسك فلّ بهسسا قبسسول أو رضى عن
ديسسن عن سافرةا وردةا صراح وشرك بواح كفر هو الوظائف

فقد الوظائف هذّها مثل في عمل ومن وتعالى، سبحانه الله
إل أحسسد إسسسلّم يصسسح ل السسذّي الطسساغوت اجتناب أصل نقض

.بتحقيقه

الحكومسسسات تلسسسك إعانسسسة تتضسسسمن الوظيفسسسة كسسسانت وإذا
كمثسسل بالباطسسل أمسسوالهم وأكسسل الناس ظلم على الطاغوتية

بعسسض فسسي بالجمسسارك يسسسمى ومسسا والضرائب المكس جباةا
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تقسسدمه ما خلّل من الربا أكل على إعانتها أو المسلمين بلّد
التضسسييق بعسسد وغيرهم والمزارعين للتجار ربوية قروض من

الموظسسف فيكون ذلك، على مجبرين يصبحون بحيث عليهم
ًا ًا أو الربوية المعاملّت لتلك كاتب العمسسل فسسإن عليهسسا، شاهد
ًا حسسرام الوظسسائف هذّها مثل في الكبسسائر، مسسن وكسسبيرةا قطعسس

كمسسال يحقسسق لسسم فسسإنه الوظسسائف هسسذّها مثسسل في عمل ومن
المسسسلم إيمسسان ينقسسص السسذّي للطسساغوت السسواجب الجتناب
. وإمسسا عليها يعين أو يرتكبها التي المعصية بحسب ويضعف

السابقين الحكمين مناطي أحد تتضمن ل الوظيفة كانت إذا
ومسسسسؤذنيهم، وخطبسسسسائهم الوقسسسساف كأئمسسسسة كلّهمسسسسا، أو

والتعليسسم، التربيسسة وزارات فسسي المسسوظفين أو وكالمدرسين
مسسن وغيرهسسا البلسسديات ومسسوظفي الصحة وزارات وموظفي
مكسسثر أنسسه فيهسسا العامسسل أحسسوال أقسسل يكسسون السستي الوظائف

فمثسل وطأتهسا، تحست صساغر وذليسل الحكومسات تلك لسواد
تنسسدرج-  المعاصسسي من شيء يتخللها لم إن-  الوظائف هذّها

ًا ذكرناهسسا السستي الحكسسام مسسن الثسسالث الحكم تحت وهسسو آنفسس
كمسسال حقسسق قسسد فيهسسا العامسسل يكسسون ل والسستي الكراهسسة،
. للطاغوت المستحب الجتناب

تعسسالى اللسسه حفظسسه المقدسي محمد أبو الوالد شيخنا قال
فسسي الشسسراقة رسسسالته مسسن الثانيسسة المسسسألة فسسي ورعسساها

للخأ نحسسب أننسسا: ( ونقسسوله قلنسساها فالسسذّي: سسسواقة سسسؤالت
ًا يكون أن الموحد كمسسال بسساب مسسن الحكومات هذّها عن بعيد
قسسوله هسسو موحسسد كسسل حيسساةا منهسساج أن شسسك ول لهسسا، اجتنابه
ل" معنى فذّلك} الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا أن: {تعالى

نسساقض وتركسسه لليمسسان شسسرط هسسو ما منه لكن ،"الله إل إله
إليسسه التحسساكم واجتنسساب الطسساغوت عبسسادةا كاجتناب لليمان،
ًا أو الكفريسسة وقسسوانينه تشسسريعاته حراسسسة واجتنسساب مختسسار
كمسسال مسسن هسسو مسسا ومنسسه ذلسسك، ونحو احترامها على القسم
كيسسسير لليمسسان بناقض وليس لليمان ناقص وتركه اليمان
مسسن ذلسسك ونحسسو ظلمهسسم سسسواد تكسسثير أو والمداهنة الركون

المسسسألة حاشسسية فسسي الشسسيخ عقسسب ثسسم ، أ.هسسس. المعاصسسي
المعاصسسي، هسسذّها شسسأن من التهوين هذّا من يفهم ول: بقوله
عسسن تمييزهسسا المسسراد ولكسسن الكبسسائر مسسن هسسو مسسا فيهسسا فسسإن

اللسسه ذكرها الذّي الوعيد يكفيه قلب له كان ومن المكفرات،
الركسسون فسسي تعسسالى كقسسوله اليسسات مسن كسسثير فسسي وجل عز

ًا إليهسسم تركن كدت لقد ثبتناك أن ولول: {اليسير ً شسسيئ قليلّ
لسسك تجسسد ل ثسسم الممسسات والضسسعف الحياةا ضعف لذقناك إذا

.]نصيرا علينا
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الطاغوتيسسة الحكومسسات إلى والنتساب للعمل بالنسبة هذّا
حكومسسة فسسي العمل وأما عامة، المسلمين بلّد في الحاكمة
الحسسال هسسو كمسسا والحسسال إليها، والنتساب الطاغوتية العراق

ّعرت الحرب نيران أضرمت وقد فيها ّباد بين وس الصسسليب ع
السسسلّم حمسساةا وبيسسن والتنديسسد الشسسرك أهسسل مسسن وأذنسسابهم

الرحمسسن أوليسساء بيسسن المعركسسة رحى ودارت التوحيد، وجنود
فسسي يسسأثم ول يكفسسر ل المسسدرس كان فإذا الشيطان، وأولياء

مسسن مثلّ ونحوها كالرياضيات المباحة المواد لبعض تدريسه
فإنه ، بها والحاكمين للقوانين تمجيدا فيها ليس التي المواد

هسسذّا ظسسل فسسي المجاهسسدين لخسسوانه خسساذل كسسان إذا آثٌم بد ل
ًا ؛ الحتلّل أهسسم مسسن هسسو السسذّي اللسسه سسسبيل في للجهاد تارك
اللسسه رحمسسه تيميسسة ابسسن السسسلّم شسسيخ قال العيان، فروض
شسسيء ل والسسدنيا السسدين يفسسسد الذّي الصائل العدو: ( تعالى
الكبرىّ الفتاوىّ. أ.هس.) دفعه من اليمان بعد أوجب

عسسدم علسسى تحسسرص أن السسسائل الخأ أيهسسا فنوصسسيك ولذّلك
العسسراق دولسسة جنسسود مسسن تكسسون أن فسسي الفرصسسة تفسسويت

علسسى واحسسرص والجهسساد التوحيسسد لواء رفعت التي السلّمية
حتى عدوتها وفي نصرتها ولجل فيها العاملين من تكون أن
زادنا ذلك، في تتوانى فلّ أهلها سواد تكثير إل تستطع لم لو

ًا وإياك الله واللسسه  هذّا.عنا ويرضيه إليه يقربنا ما على حرص
وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى وأحكم، أعلم

.أجمعين

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
الش                                                           

فلسطيني الالنوريخ أبو 
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الحمار الصلة يقطع : حديث حول
السأود ؟  والكلب والمرأة

القسههههم : الفقههههه 149رقم السؤال:
وأصأوله

/ 6 تاريههخ النشههر:
10/2009

اللجنههههةالمجيههههب: 
الشرعية في المنبر

: نص السؤال

الله.. ورحمة عليكم السلّم

عسسن متحسسدثا يقسسول السسدروس أحسسد فسسي أحسسدهم سسسمعت
".. فيسسه جاء والذّي عنه الله رضي ذر أبو رواها الذّي الحديث

أن قال.. "  السود والكلب والمرأةا الحمار صلّته يقطع إنه
بيسسن يسسساوىّ أن يمكسسن فكيسسف الصورةا، بهذّها ليس الحديث
أمنسسا لسسسان علسسى كلّمسسا ذكسسر ثسسم.. والحمار والكلب المرأةا
كسسذّلك ليس هو ، فقالت الحديث هذّا عن سئلت لما عائشة

يقطسسع: يقولسسون كسسانوا والنصارىّ اليهود الله لعن:  هو وإنما
مثل عن بحثت  وقد"السود والكلب والمرأةا الحمار الصلّةا

لمثل كان إن أستوثق أن فأحببت..  أبدا عليه أقف ولم ذلك
؟ أصل أي الكلّم هذّا

عبادةالسائل:  

* * *

الجواب:

وبركاته.. الله ورحمة السلّم وعليكم

فسسي مسسسلم رواها صسسحيح عنسسه اللسسه رضسسي ذر أبسسي حسسديث
..." والنصسسارىّ اليهود الله لعن" عائشة حديث أما ، صحيحه

أبي لحديث العلماء فهم أما... فيه بحثت فيما عليه أقع فلم
إلى والشافعية والمالكية الحنفية من الجمهور ذهب فقد ذر
وذهسسب ، الحسسديث فسسي ذكسسر ممسسا شسسيء الصلّةا يقطع ل أنه

هسسو الصسسلّةا يقطسسع السسذّي أن عنسسدهم المشسسهور في الحنابلة
بعسسض عند وروي ، والمرأةا الحمار دون فقط السود الكلب

الصسسلّةا يقطعون ثلّثتهم أن أحمد المام عن ورواية السلف
إلسسى صسسلى إذا"  المجمسسوع كتسسابه فسسي النووي المام قال.. 
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أو كسسافر أو صسسبى أو امسسرأةا أو رجسسل وبينهسسا بينسسه فمر سترةا
صسسلّته تبطسسل ل السسدواب مسسن غيرهسسا أو حمسسار أو أسود كلب
أهسسل عامسسة قسسال وبسسه والصحاب حامد أبو الشيخ قال عندنا
المسسرأةا بمسسرور تبطسسل قسسال فسسانه البصسسري الحسن إل العلم

بمسسرور تبطسسل واسسسحق احمد وقال السود والكلب والحمار
بحديث الكلب في ولهما للحسن واحتج فقط السود الكلب

قسسال : قسسال عنه الله رضي ذر أبى عن الصامت بن الله عبد
يصسسلى أحدكم قام إذا " : وسلم عليه الله صلي الله رسول

يكسسن لم فإذا الرحل آخرةا مثل يديه بين كان إذا يسترها فانه
والمسسرأةا الحمسسار صسسلّته يقطسسع فسسانه آخسسرةا مثسسل يسسديه بيسسن

مسسن السود الكلب بال ما ذر أبا يا قلت قال السود والكلب
سسسألت أخسسي ابسسن يسسا قسسال الصفر الكلب من الحمر الكلب
الكلسسب فقال سألتني عما وسلم عليه الله صلي الله رسول
اللسسه رضسسى هريسسرةا أبي وعن مسلم رواها"  شيطان السود

يقطسسع " : وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه
ابسسن وعسسن مسسسلم رواها"  والكلسسب والحمسسار المسسرأةا الصلّةا
رواها" والكلسسب الحائض المرأةا الصلّةا يقطع"  رفعه عباس

قسسال عبسساس ابسسن عسسن عكرمسسة وعسسن صحيح بإسناد داود أبو
صسسلى إذا"  وسسسلم عليسسه اللسسه صلي الله رسول عن أحسبه
والخنزيسسر الحمسسار صسسلّته يقطسسع فانه سترةا غير إلى أحدكم

بيسسن مسسروا إذا عنسسه ويجسسزئ والمسسرأةا والمجوسسسي واليهودي
منكسسرا وجعله وضعفه داود أبو رواها"  بحجر قذّفه علي يديه

واحتسسج ضسسعيفة النسسوع هذّا من كثيرةا أحاديث داود أبو وروىّ
عائشسسة عند ذكروا قال مسروق بحديث والجمهور لصحابنا

والحمسسار الكلسسب فسسذّكروا الصسسلّةا يقطسسع مسسا عنها الله رضي
النبي رأيت لقد والكلّب بالحمر شبهتمونا"  فقالت والمرأةا

وبيسسن بينسسه السسسرير علسسى وأنسسا يصلى وسلم عليه الله صلي
عبسساس ابسسن وعسسن ومسلم البخاري رواها"  مضطجعة القبلة
أتسسان حمسسار علسسى راكبسسا أقبلسست"  قسسال عنهمسسا اللسسه رضسسي

إلى بمنى بالناس يصلى وسلم عليه الله صلي الله ورسول
وأرسسسلت فنزلسست الصسسف بعسسض يدي بين فمررت جدار غير

" أحسسد علسسي ذلسسك ينكسسر فلسسم الصف في ودخلت ترتع التان
اللسسه رضسسى عباس ابن الفضل وعن ، ومسلم البخاري رواها

ونحسسن وسسسلم عليسسه الله صلي الله رسول أتانا"  قال عنهما
سسسترةا يسسديه بيسن ليسسس صسسحراء فسسي فصسسلي لنسسا باديسسة فسسي

أبسسو رواها"  ذلسسك بالى فما يديه بين تعبثان وكلبه لنا وحمارها
عسسن الخسسبران اختلسسف وإذا ، داود أبو قال حسن بإسناد داود

بسسه عمسسل مسسا إلسسى نظسسر وسسسلم عليسسه الله صلي الله رسول
علسسي الفضسسل رديسسف  كنسست" قسسال عباس ابن وعن أصحابه

بأصسسحابه يصسسلي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلي والنبي فجئنا أتان
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فلسسم أيسسديهم بيسسن فمسسرت الصسسف فوصسسلنا عنها فنزلنا بمنى
صحيح. حسن حديث وقال الترمذّي رواها"  صلّتهم تقطع

فمن بها احتجوا التي الصحيحة الحاديث عن الجواب وأما
والخطابي الشافعي به أجاب ما وأحسنهما أصحهما وجهين

بسسالقطع المسسراد أن والمحسسدثين الفقهسساء مسسن والمحققسسون
أنها ل إليها واللتفات بها للشغل والذّكر الخشوع عن القطع
هسسذّا صسسحة علي ويدل الله رحمه البيهقى قال الصلّةا تفسد

الصسلّةا قطسع) الحسديث( رواةا احسد عبساس ابسن ان التأويسل
فهسسذّا الكراهة علي حمله انه عباس ابن عن روىّ ثم ، بذّلك

من وغيرهم أصحابنا يدعيه ما وأما نعتمدها الذّي هو الجواب
كسسون مسسن يلسسزم ول عليسسه دليسسل ل إذ بمقبسسول فليس النسخ
أن المسسر آخسسر فسسي وهسسى الوداع حجة في عباس ابن حديث
علسسم وقسسد بعسسدها القطسسع أحاديث كون يمكن إذ ناسخا يكون
لسسو انسسه مسسع ناسسسخا يكسسون ل هذّا مثل أن الصول في وتقرر
إذ عليسسه مقسسدما الحسساديث بيسن الجمسع لكسان النسسخ احتمل

واللسسه معروفسسة قاعسسدةا أيضسسا وهسسذّها منها شيء رد فيه ليس
.هس.أ."اعلم

بين يساوي أنه بدعوىّ للحديث عنه نقلت من استنكار أما
اشسسستراك لن فمسسسردود..  المسسسذّكورةا والسسسدواب المسسسرأةا

منسسه يلسسزم ل ؛ خشسسوعها قطسسع أو الصسسلّةا بقطسسع المذّكورين
بقسسوله مسسردود باطسسل وفهسسم فاسسسد لزم هسسذّا بل ، تساويهم

ْقَّد: (  تعالى َق َل َنا َو ْقَّم ِنسسي َكّر َدَم َب ْقَّم آ ُه َنسسا ْقَّل َبسسّر ِفسسي َوَحَم ْقَّل ِر ا ْقَّحسس َب ْقَّل َوا
ْقَّم ُه َنا ْقَّق َباِت ِمَن َوَرَز ّي ّط ْقَّم ال ُه َنا ْقَّل َفّضسس َلسسى َو ٍر َع ِثيسس ْقَّن َك َنسسا ِمّمسس ْقَّق َل َخ

ْقَّفِضيلًّ أعلم. . والله) َت

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
الش                                                           

يخ أبو أسأامة الشامي
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الحواز إقليم في الجمعة صألة حول
السنة ؟  لهل مساجد توجد ل حيث

 230رقم السؤال:
/ 7 تاريههخ النشههر:

10/2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

:نص السؤال

إيسسران فسسي الجماعسسة و السنة أهل من .. أنا عليكم السلّم
و مظلومسسون نحن تعرفون , وكما العربي الحواز إقليم في

هسسل هو ... سؤالي علماء ول السنة لهل مساجد لدينا ليس
ليسسس بسسأنه علمنا المنزل؟ في الجمعة صلّةا نصلي أن يجوز
... وشكرا.  الجماعة و السنة لهل مساجد لدينا

maniavaiالسائل: 

* * *

الجواب:

 إن... السسسائل وبركاته..أخسسي الله ورحمة السلّم وعليكم
مسسن وكل لكم مساجد وجود عدم من ذكرت كما الحال كان

ل والرافضسسة-  الرافضسسة مسسن هم المساجد أئمة من حولكم
يسسدين ل انسسه أحسسدهم عن عرفتم إن إل وراءهم صلّتكم تصح
الصلّةا فتصير مبتدعا فيصبح كفريات من الرافضة عليه بما

حسسالهم دام فمسسا وإل-  البسسدع أهل خلف الصلّةا كحكم خلفها
الكفريسسة للعقائد انتحالهم من الرافضة عن معروف هو كما

أو أحسسدكم بيسست فسسي الجتمسساع فعليكسسم ، عنسسدهم المعروفسسة
ويخطسسب صسسغيرةا طائفسسة كنتسسم ولسسو ، ذلسسك نحسسو أو مزرعته

مسسن تخسسافون كنتسسم إن أمسسا..  الجمعة وتصلون أحدكم فيكم
فعنسدها ذلسك فعل تستطيعون ول الرافضية الحكومة بطش
واجتماع انعقاد لعدم ظهرا بيته في الجمعة منكم كل يصلي

علسسى-  الجتمسساع حصسسول ومنهسسا حقكم في الجمعة شرائط
الجمعة صلّةا لصحة المشروط العدد في الفقهاء بين خلّف

للمنفسسرد حسستى جمعسسة ركعسستين صلّتها يرىّ الفقهاء وبعض- 
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عنكسسم وفسسرج اللسسه أعسسانكم..  أعلسسم واللسسه الول والراجسسح
لدنه من لكم وجعل وليا لدنه من لكم وجعل كربكم وكشف
..  نصيرا

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
ال                                                            

شيخ أبو أسأامة الشامي
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المجاهدين عقيدة عن سأؤال
القوقاز ؟ 

 252رقم السؤال:
/8/10تاريخ النشر: 

2009
اللجنههههة المجيههههب:

الشرعية في المنبر

:نص السؤال

... عليكم السلّم

إمسسارةا في المجاهدين إخواننا وعقيدةا منهج هو ما: سؤالي
القوقاز؟

ahmarالسائل:  

* * *

الجواب:

.. الله رسول على والسلّم والصلّةا لله الحمد

هسسي عقيسسدتهم القوقسساز إمارةا في المجاهدون الكريم أخانا
تسسسير اللسسه بفضسسل وإمسسارتهم والجماعسسة السسسنة أهل عقيدةا

.. والجهسساد العتقسساد فسسي والجماعسسة السسسنة أهسسل منهج على
حرصسسهم يعسسرف وكتابسساتهم وإصسسداراتهم أخبارهم يتابع ومن

تعسسالى اللسسه مرضسساةا وتحسسري الحسسق المنهسسج تبنسسي علسسى
اللسسه  نسسسأل.. والجماعسسة السنة أهل منهج على والستقامة

وأن مكسسان كل وفي القوقاز في المجاهدين ينصر أن تعالى
.. الرض في التوحيد لراية يمكن

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسأي
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المفسدات بنشر التجارة يجوز هل
إلى أموالها وتحويل الله لعداء

؟  المجاهدين

 256رقم السؤال:
/8/10 تاريخ النشر:

2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

:نص السؤال

الرحيم الرحمن الله بسم

وحبيبنسسا شسسيخنا .. إلسسى وبركاته الله ورحمة عليكم السلّم
.. اللسسه حفظسسه المقدسسسي محمسسد أبسسي المجاهسسد العلّمسسة
فسسي كمثسسال التجسسارةا مسسسألة عسسن السسسؤال أردت ياشسسيخنا

النقسسود هسسسسذّها وتحويسسل اللسسه لعسسداء فقط وبيعها المخدرات
يجسسوز فهسسل والعتاد بالعدةا لدعمهم المجاهدين إلى والرباح

.. فيكم الله بارك أفيدونا ؟؟

1234السائل:  

* * *

الجواب:

الله.. رسول على والسلّم والصلّةا لله الحمد

َها َيا: (  تعالى الله قال ّي أ
ِذّيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ْقَّنِف ْقَّن َأ َباِت ِم ّي َمسسا َط

ْقَّم ُت ْقَّب َنا َوِمّما َكَس ْقَّج ْقَّخَر ْقَّم َأ ُك ْقَّرِض ِمَن َل ْقَّل
َ َيّمُموا َوَل ا ِبيَث َت ْقَّلَخ ْقَّنسسُه ا ِم

ُقوَن ْقَّنِف ْقَّم ُت ُت ْقَّس َل ِه َو ِذّي ْقَّن ِإّل ِبآِِخ ْقَّغِمُضوا َأ ِه ُت َلُمسسوا ِفيسس ْقَّع ّلسسَه َأّن َوا ال
ِنّي ٌد َغ .) َحِمي

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال قال: هريرةا أبي وعن
أمسسر اللسسه وإن طيبا إل يقبل ل طيب تعالى الله إن: ( وسلم

َهسسا َيسسا: ( تعسسالى فقسسال المسسسلمين بسسه أمسسر بمسسا المسسؤمنين ّي أ
َ

ُلوا الّرُسُل َباِت ِمَن ُك ّي ّط ُلوا ال ْقَّعَم ِلًحا َوا ّنسسي َصا ُلسسوَن ِبَمسسا ِإ ْقَّعَم َت
ِليٌم َها َيا: ( تعالى وقال). َع ّي أ

ِذّيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا َآَم ْقَّن ُك َباِت ِم ّي َما َط
ْقَّم ُك َنا ْقَّق يمسد أغسبر أشسسعث السسفر يطيسسل الرجسسل ذكر ثم). َرَز

ومشسربه حسسرام ومطعمسه رب يسا رب يسا السسماء إلسسى يديه
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رواها) له يستجاب فأنى بالحرام وغذّي حرام وملبسه حرام
كسسان ولسسو حسستى بالمحرمسسات التجارةا يحل فلّ وعليه. مسلم

حسسسنة نيسسة أيسسة لجسسل ذلك كان ولو الله وأعداء للكفار ذلك
 وهذّا.. والمساكين الفقراء أو والمجاهدين الجهاد دعم مثل

اللسسه قسسال السسذّي والعسسدوان الثسسم علسسى التعاون تحت يندرج
ُنوا َوَل: (  فيه تعالى َو َعا َلى َت ِم َع ْقَّث ِْقَّل َواِن ا ْقَّد ُع ْقَّل ُقوا َوا ّت ّلَه َوا ِإّن ال

ّلَه ُد ال ِدي َقاِب َش ِع ْقَّل هذّا مثل في يعمل كان من تاب لو لكن) ا
الحسرام مسن كسبه الذّي المال من يتخلص أن وأراد المجال

؛ والمسسساكين الفقسسراء علسسى أو الجهسساد علسسى ينفقسسه أن فله
تجسسار مسسن والفسسساد الفسسساد لهسسل يبقيسسه أن من خير فذّلك

العلسسم أهسسل نسسص أعلّها والحسسديث اليسسة ولجسسل ، المخدرات
وتسسوجيه إنفسساق هسسو وإنمسسا ، بصسسدقة ليس ذلك فعل أن على

أعلم. والله..  الوجوها أولى إلى للمال

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسأي
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الحزب من البرلمان دخل من حكم ما
السألمي ؟ 

القسم : العقيده 178رقم السؤال:
/8/10تاريخ النشر: 

2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

: نص السؤال

عليكم.. السلّم

الحزب أعضاء من العراقي البرلمان في دخل من حكم ما
وبسسارك ، الرافضسسية الحسسزاب مع وتحالف ودخل ، السلّمي

الصسسحوةا قسسوات فسسي للولسسوج السسسنة أبناء من الكثير وشجع
المجاهسسدين وطسسرد بإيسسذّاء قسسامت والتي للمريكان الموالية

. العراق مناطق من الكثير في نفوذهم وإضعاف

العراقي عمر أبيالسائل:  

* * *

الجواب:

خسساتم علسسى والسسسلّم والصسسلّةا العسسالمين رب للسسه الحمسسد
بإحسسسان تبعهسسم ومسسن وصحبه آله وعلى والمرسلين النبياء

:وبعد الدين، يوم إلى

تحقسسق قسسد سسسؤالكم فسسي عمسسر أبا أخي ذكرتهم الذّين فإن
.مكفرةا مناطات ثلّث فيهم

التشريع في بالمشاركة القبول فهو:  الول     المناط     أما
ْقَّم: {  وتعالى سبحانه الله يقول ، الله دون من ْقَّم َأ ُه ُء َل َكا ُشَر

ُعوا ْقَّم َشسسَر ُهسس ّديِن ِمسسَن َل ْقَّم َمسسا السس ْقَّن َلسس َذ ْقَّأ ِه َيسس ّلسسُه ِبسس فتشسسريع}  ال
مسسا الطسسواغيت هؤلء أمثال بها يحلل التي الوضعية القوانين

اللسسه حدود بها ويعطلون الله أحل ما بها ويحرمون الله حرم
يحسسق ل السسذّي والرض السسسماوات بسسرب وكفسسر شسسرك هسسو

خصسسائص مسسن خاصسسية هو التشريع لن ؛ غيرها لحد التشريع
تحسست وانضوىّ الله دون من شرع فمن ، والربوبية اللوهية

وظائفهسسا فسسي وشارك الطاغوتية التشريعية المجالس قبب
شسسيخ يقسسول ، السسسلّم ملسسة مسسن خسسارج كسسافر فهو الشركية
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ّلسسل متى والنسان: (  تيمية ابن السلّم الُمجمسسع الحسسرام َح
ّدل أو عليه، المجمع الحلّل حّرم أو ، عليه المجمسسع الشرع ب

ًا كسسان عليسسه، ( الفتسساوىّ مجمسسوع.) الفقهسساء باتفسساق كسسافر
3/267.(

كفسسر لمسسن القوم هؤلء تولي فهو:  الثاني     المناط     وأما
الغيب عالم يتهمون الذّين الروافض من الحق من جاءنا بما

ًا ويشركون يقولون عما الله تعالى س بالجهل والشهادةا علسسو
أن ويسسدعون ، عندهم البداءةا مسألة في يقولون كما س كبيرا

هسسو الصسسحيح القسسرآن وأن محسسرف أيسسدينا بيسسن السسذّي القرآن
علسسى بسسه نسسزل السسوحي أن يسسدعون السسذّي الفسساطمي القسسرآن
سسستة لمسسدةا عليهسسا بسسالنزول واستمر عنها الله رضي فاطمة
،!!!وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وفسساةا بعسسد شهور

وأرضسساها عنهسسا اللسسه رضسسي عائشسسة المسسؤمنين أم ويقسسذّفون
سسسبع فوق من ببراءتها نزل الذّي القرآن نص بذّلك مكذّبين

فمسسن ، وشسسركياتهم كفريسساتهم مسسن ذلسسك وغيسسر....سماوات
كافر وهو شيء في الله من فليس الكفرةا هؤلء مثل تولى
َهسسا َيا: {  وتعالى سبحانه الله يقول ، مرتد ّي أ

ِذّيَن َ ّلسس ُنسسوا ا َل آَم
ُذّوا ّتِخسس ِريَن َت ِف َكسسا ْقَّل َء ا َيسسا ِل ْقَّو ْقَّن َأ ِنيَن ُدوِن ِمسس ْقَّؤِم ْقَّلُمسس ُدوَن ا ِريسس ُت ْقَّن َأ َأ
ُلوا َع ْقَّج ِه َت ّل ْقَّم ِل ُك ْقَّي َل ًنا َع َطا ْقَّل ًنا ُس ِبي ِفِقيَن ِإّن!  ُم َنسسا ْقَّلُم ْقَّرِك ِفسسي ا ّد السس

َفِل ْقَّس َْقَّل ِر ِمَن ا ّنا ْقَّن ال َل َد َو ْقَّم َتِج ُه : وعلّ جسل وقسسال ،}  َنِصسسيًرا َل
َفَحِسَب{  ِذّيَن َأ ّل َفُروا ا ْقَّن َك ُذّوا َأ ّتِخ ِدي َي َبا ْقَّن ِع ِنسي ِمس َء ُدو َيسا ِل ْقَّو َأ
ّنا َنا ِإ ْقَّد َت ْقَّع ّنَم َأ َه ِريَن َج ِف َكا ْقَّل ْقَّل!  ُنُزًل ِل ْقَّل ُق ْقَّم َهسس ُكسس ُئ ّب َن ِريَن ُن ْقَّخَسسس َْقَّل ِبا

ْقَّعَماًل ِذّيَن!  َأ ّل ْقَّم َضّل ا ُه ُي ْقَّع ِةا ِفي َس َيا ْقَّلَح َيا ا ْقَّن ّد ْقَّم ال ُهسس ُبوَن َو ْقَّحَسسس َي
ْقَّم ُه ّن أ

ُنوَن َ ْقَّحِس ًعا ُي ْقَّن ِئَك!  ُص َل ِذّيَن ُأو ّل َفُروا ا َياِت َك ْقَّم ِبآِ ِه ّب ِه َر ِئ َقا ِل َو
ْقَّت َط ِب ْقَّم َفَح ُه ُل ْقَّعَمسسا ْقَّم ُنِقيسسُم َفلَّ َأ ُهسس ْقَّوَم َل ِة َيسس َياَمسس ِق ْقَّل ًنسسا ا ْقَّز ِلسسَك!  َو َذ
ْقَّم ُه ُؤ ّنُم َجَزا َه َفُروا ِبَما َج ُذّوا َك ّتَخ ِتي َوا َيا ِلي آ ًوا َوُرُس } . ُهُز

لمسسا المسسذّكورين هسسؤلء تولي فهو:  الثالث     المناط     وأما
أصسسحابها قلوب الله أغفل التي الصحوات بجماعات يسمى

ًا سيوفهم فسلوا دينه عن عبسساد مسسن الصائل العدو عن دفاع
ًا ، وحلفسسائهم الصسسليب بلّد فسسي وأوتسسادهم لجسسذّورهم وتثبيتسس
، دينهسسم فسسي التوحيد أهل من المجاهدين وقاتلوا ، الرافدين
أعراضسسهم على واعتدوا حرماتهم وانتهكوا دماءهم فسفكوا

فمباركسسة ، إخراجهسسم على وظاهروا ديارهم من وأخرجوهم
للسسدخول النسساس وتعبئة وتشجيع الجماعات هذّها لمثل هؤلء

؛ السسدين لنصسسار للتصدي رايتها تحت والنضواء صفوفها في
ّنَمسسا: {  ذكسسرها تعسسالى يقول ، به وكفر الله دين عن ردةا هو ِإ

ُكُم َها ْقَّن ّلُه َي ِذّيَن َعِن ال ّل ْقَّم ا ُك ُلو َت ّديِن ِفسسي َقسسا ْقَّم السس ُك ْقَّخَرُجسسو َأ ْقَّن َو ِمسس
ْقَّم ُك ِر َيا َهُروا ِد َظا َلسسى َو ْقَّم َع ُكسس ْقَّخَراِج ْقَّن ِإ ْقَّم َأ ُه ْقَّو ّلسس َو ْقَّن َت ْقَّم َوَمسس ُه ّل َو َتسس َي
ِئَك َل ُأو ِلُموَن ُهُم َف ّظا ًا وقال ،}  ال ِثيسسًرا َتسسَرىّ: {  أيض ْقَّم َك ُهسس ْقَّن ِم

)34(والجهاد التوحيد منبر



إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

ْقَّوَن ّل َو َت ِذّيَن َي ّل َفُروا ا ْقَّئَس َك ِب ْقَّت َما َل ّدَم ْقَّم َق ُه ْقَّم َل ُه ُفُس ْقَّن ْقَّن َأ َسِخَط َأ
ّلُه ْقَّم ال ِه ْقَّي َل ِفي َع َذّاِب َو َع ْقَّل ْقَّم ا ُدوَن ُهسس ِلسس ْقَّو!  َخا َلسس ُنوا َو ُنسسوَن َكسسا ْقَّؤِم ُي
ِه ّل ِبّي ِبال ّن ِزَل َوَما َوال ْقَّن ِه ُأ ْقَّي َل ْقَّم َمسا ِإ ُه ُذّو ّتَخسس َء ا َيسسا ِل ْقَّو ِكسسّن َأ َل ِثيسسًرا َو َك

ْقَّم ُهسس ْقَّن ُقوَن ِم ِذّيَن ِإّن: {  سسسبحانه وقسسال ،}  َفاِسسس ّلسس ُنسسوا ا آَم
َهاَجُروا ُدوا َو َه ْقَّم َوَجا ِه ِل َوا ْقَّم َأ ْقَّم ِب ِه ُفِس ْقَّن َأ ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ِذّيَن ال ّل َوا

ْقَّوا َو َنَصُروا آ ِئَك َو َل ْقَّم ُأو ُه ْقَّعُض ُء َب َيا ِل ْقَّو ْقَّعٍض َأ : ( قسسوله إلى)......  َب
ِذّيَن ّل َفُروا َوا ْقَّم َك ُه ْقَّعُض ُء َب َيا ِل ْقَّو ْقَّعٍض َأ ُها ِإّل َب ُلو َع ْقَّف ْقَّن َت ُكسس َنسسٌة َت ْقَّت ِفسسي ِف
ْقَّرِض ْقَّل

َ ٌد ا َفَسا ِبيٌر َو ِذّيَن!  َك ّل ُنسسوا َوا َهسساَجُروا آَم ُدوا َو َهسس ِفسسي َوَجا
ِبيِل ِه َس ّل ِذّيَن ال ّل ْقَّوا َوا َو َنَصسسُروا آ ِئسسَك َو َل ُنسسوَن ُهسسُم ُأو ْقَّؤِم ْقَّلُم ّقَقسسا ا َح

ْقَّم ُه ٌةا َل ِفَر ْقَّغ ٌق َم ْقَّز ِر ِريٌم َو }. َك

فكيسسف منهسسا، بواحدةا أتى لمن مكفرةا مناطات ثلّثة فهذّها
هسسذّها فيهسسم اجتمعسست وقسسد السائل الخأ ذكرهم الذّين بهؤلء

.وأعظم أغلظ هؤلء كفر أن شك فلّ ، كلها المناطات

إسسسلّمية أسسسماء مسسن هسسؤلء مثسسل به يتمسح لما اعتبار ول
أو نسسوابهم يقسسارف عنسسدما وأحزابهسسم لجماعسساتهم براقسسة

المسسذّكور السسسلّمي الحسسزب مثسسل الصراح الكفر حكوماتهم
وحسسزب ، السسسلّمية المقاومسسة حركسسة ونحسسوها ، السؤال في
ًا ليسست هسي الستي المسميات من وغيرها... الله ن مانعس م

ول بحسسال والجماعسسة السنة أهل عند المعتبرةا التكفير موانع
الحكومسسات أو النسسواب تكفيسسر مسسن ذلسسك يمنسسع ،فلّ كرامسسة

ادامت السسماء هسذّها إلسى المنتسبة شسروط تسوفرت قسد م
علسسى اللسسه وصسسلى وأحكسسم، أعلم تعالى والله هذّا..  التكفير

.أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
الش                                                           

الفلسطيني النور أبويخ 
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فناء اجعل اللهم حديث عن سأؤال
والطاعون ؟  بالطعن أمتي

الحهههديثالقسهههم :  74رقم السؤال:
وعلومه

/ 8 تاريههخ النشههر:
10/2009

اللجنههههةالمجيههههب: 
الشرعية في المنبر

 :نص السؤال

... وبركاته الله ورحمة عليكم السلّم

الحديث؟ هذّا صحة ما علمتم بما تفيدوني أن منكم أرجو 
الصسسلّةا عليسسه قاله ولماذا تفسيرها؟ هو وما درجته؟ هي وما

يقسسول دفعته التي حصلت التي الحادثة هي ما أي والسلّم؟
هذّا؟ قوله

أبسسي عسسن المسسستدرك في والحاكم المسند في أحمد روىّ
عليسسه الله رسول قال: قال موسى أبي أخي قيس بن بردةا

ً أمستي فنساء اجعسل اللهم: (وسلم الطعن سسبيلك فسي قتلّ ب
والشسسكال السسسؤال منشسسئ! الفاضسسل  شسسيخنا)والطسساعون

عسسن يسسرد ولم البتلّء، من نوع هو الطاعون مرض أن عندي
وكيسسف بسسالبتلّء، لمتهسسم دعسسوا أنهم والرسل النبياء من أي

محنهسسم من يخرجوا أن تعالى الله يدعون كانوا وهم يدعون
.الحق عل وثبتكم بكم الله بارك ؟

المسلم السائل: 

* * *

الجواب:

.وبركاته الله ورحمة السلّم وعليكم

اللسسه رسول على والسلّم والصلّةا لله، والحمد الله، بسم
 ...وبعد

مسسسنديهما، فسسي شيبة أبي وابن أحمد أخرجه الحديث هذّا
والدولبي والمثاني، الحاد وفي الجهاد في عاصم أبي وابن
فسسي والطسسبراني الصسسحابة، معجم في قانع وابن الكنى، في
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فسسي نعيسسم وأبسسو المسسستدرك، فسسي والحسساكم الكسسبير، المعجم
الحسسديث  ومدار.النبوةا دلئل في والبيهقي الصحابة، معرفة

بسسن كريسسب عسسن الحول عاصم عن زياد بن الواحد عبد على
أخسسي قيسسس بسسن عامر بردةا أبي عن موسى أبي بن الحارث

هسسذّا: الحاكم قال صحيح، حديث  وهو.الشعري موسى أبي
رجسسال: الهيثمسسي وقسسال يخرجسساها، ولم السناد صحيح حديث
.ثقات أحمد

وبسسائي مسسرض هو: والطاعون بالسلّح، القتل هو: والطعن
.مشهور

لمتسسه دعسساء ليسسس هنسسا وسسسلم عليه الله صلى النبي ودعاء
بأن لها دعاء بل والطاعون، بالطعن سبحانه الله يبتليها بأن
.الطريقتين هاتين بإحدىّ الله سبيل في الشهادةا درجة تنال

مسسن أعسسدائكم وخسسز: "الطسساعون أن: الحديث في جاء فقد
.نافذّ الغير الطعن هو: والوخز". الجن

صسسلى أراد: العلماء قال": (الباري فتح" في حجر ابن قال
وهسسو الشسسهادةا، أنواع أرفع لمته يحصل أن سلم و عليه الله

من وإما النس من إما أعدائهم، بأيدي الله سبيل في القتل
).الجن

للقتسسل مشسساركته تسسبين وبهذّا: (الفتاوىّ في السبكي وقال
أعظم من هو بل لمسلم، كافر من قتل لنه الله؛ سبيل في

علسسى المسلم يعادي إنما والشيطان الشيطان، لنه الكفار؛
).السلّم

وشسسهادةا رحمسة هسو بسل المسسة، لهذّها ببلّء ليس والطاعون
أنهسسا عائشسسة عسسن البخسساري صسسحيح فسسي ورد كمسسا للمؤمنين؛

الطساعون، عسن وسسلم عليسه اللسه صسلى الله رسول سألت
عسذّابا كسان أنسه: "وسسلم عليسه اللسسه صلى الله نبي فأخبرها

للمسسؤمنين، رحمسسة اللسسه فجعلسسه يشسساء، مسسن علسسى الله يبعثه
يعلسسم صسسابرا بلدها في فيمكث الطاعون يقع عبد من فليس

أجسسر مثسسل لسسه كسسان إل لسسه اللسسه كتسسب مسسا إل يصسسيبه لسسن أنسسه
النسسبي عسسن مالسسك، بسسن أنسسس عن الصحيحين  وفي".الشهيد

".مسلم لكل شهادةا الطاعون: "وسلم عليه الله صلى

لقسسول وسسسلم عليسسه الله صلى النبي دعت التي الحادثة أما
:قسسال قلّبسسة أبسسي عسسن أحمد مسند في ورد فقد الدعاء، هذّا

ذات هسسو بينمسسا وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن أنبئت
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ًذا فُحّمى: دعائه في قال إذ يصلي ليلة فُحّمسسى طاعون، أو إ
ًذا مسسن إنسسسان لسسه قسسال أصبح فلما مرات، ثلّث طاعون أو إ

:قسسال بسسدعاء، تسسدعو الليلسسة سمعتك لقد الله رسول يا: أهله
ل أن جسسل و عسسز ربسسي سألت إني: قال نعم،: قال وسمعته؟

عليهسم يسسلط ل أن وسسسألته فأعطانيهسسا، بسسنة أمسستي يهلك
ل أن وسسسألته فأعطانيهسسا، فيسسستبيحهم غيرهسسم مسسن عسسدوا

:قسسال أو علي، فأبى بعض بأس بعضهم ويذّيق شيعا يلبسهم
ًذا ُحّمى: فقلت فمنعنيها، ًنا، أو إ ًذا ُحّمسسى طاعو ًنسسا، أو إ طاعو

ًذا ُحّمى ًنا أو إ .مرات ثلّث طاعو

هسسذّا لن مكيسسة، الحادثة هذّها أن العلم أهل بعض منه ففهم
ْقَّل: {النعام سورةا آية نزول وقت يبين الحديث َو ُق ِدُر ُه َقسسا ْقَّل ا

َلى ْقَّن َع َعَث َأ ْقَّب ْقَّم َي ُك ْقَّي َل ًبا َع َذّا ْقَّن َع ْقَّم ِم ُك ِق ْقَّو ْقَّو َف ْقَّن َأ ْقَّحِت ِم ْقَّم َت ُكسس ِل ْقَّرُج أ
َ

ْقَّو ْقَّم َأ ُك ِبَس ْقَّل ًعا َي َي َق ِش ِذّي ُي ْقَّم َو ُك ْقَّعَض ْقَّأَس َب ْقَّعٍض َب ]65:  النعسام} [َب
.مكية وهي

بسسردةا أبسسي حسسديث عسسن القسسدير فيسسض فسسي المنسساوي قسسال
صسسلى المصسسطفى بسسه دعسسى مكسسي الحديث وهذّا: الشعري

هسسذّا  ولكسسن.بالغار وهو مهاجرا خروجه عند وسلم عليه الله
مناسسسبة لسسه ليسسس الحديث هذّا أن والظهر مرسل؛ الحديث
تنسسال أن وسلم عليه الله صلى النبي فيه تمنى عاما، فيكون
أو بالسسسلّح بسسالطعن إمسسا اللسسه سسسبيل فسسي الشسسهادةا أمتسسه

.التوفيق وبالله .. هذّا؛ بالطاعون

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
الش                                                           

المقدسأي الوليد أبويخ 

)38(والجهاد التوحيد منبر



إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

على المرتد لفظ إطألق يجوز هل
ل من وحكم المرتدة؟ الجيوش أفراد

منهم؟  القتال يباشر

القسم : العقيده 38رقم السؤال:
/8/10 تاريخ النشر:

2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

 :نص السؤال

خيرا الله  جزاك...الفاضل شيخنا يا عليكم السلّم
والله...المنبر ولهذّا والمسلمين للسلّم لخدمتك
...يحفظك

على المثال سبيل على" المرتدين" لفظ إطلّق يجوز هل
يوجسسد قسسد إذا العراقسسي أو الفغسساني أو الباكسسستاني الجيسسش

كسسان إن جوازهسسا علسسى دليسسل مسسا بمرتدين؟ ليسوا من منهم
كذّلك؟

الباكسسستاني جيسسش فسسي عسكري أو ضابط حكم ما :ثانيا
القتسسال؟ علسسى الجيسسش إعانسسة ويتجنب القتال يباشر ل الذّي
إليه؟ النضمام أو فيه بقائه بمجرد ردةا تعد هل

الله إلى الفقيرالسائل:  

* * *

الجواب:

.وبركاته الله ورحمة السلّم وعليكم

اللسسه رسول على والسلّم والصلّةا لله، والحمد الله، بسم
...وبعد

تابعسسة جيسسوش بهسسا، المثسسال َضسسربَت السستي الجيسسوش هسسذّها
والسسردةا؛ الكفسسر فيهسسا الصل المرتدةا، الطاغوتية للحكومات

ّبسست وتؤيسسدهم الطسسواغيت تنصسسر التي هي لنها أركسسانهم، وتث
والنسسار، بالحديسسد الكفرية والدساتير الوضعية القوانين وتنفذّ
ذلسسك غيسر وترتكسب والموحسدين، والدعاةا المجاهدين وتقتل

.  الظاهرةا الكفريات من
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مرتسسد كسسافر فهو الجيوش هذّها إلي انتسب من فكل وعليه
ّيا والسسدليل.عليسسه المرتسسد لفظ إطلّق يجوز فيها، عمله كان أ

ْقَّل: {تعسسالى قسسوله اللفسسظ إطلّق جسسواز علسسى َهسسا َيسسا ُقسس ّي أ
َ

ِفُروَن َكا ْقَّل وتعالى سبحانه الله طلب فقد ،]1: الكافرون} [ا
الكسسافرين يخسساطب أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي مسسن

بعسسد يكفسسر السسذّي هو والمرتد به؛ الله سماهم الذّي باسمهم
.الخطاب ذلك في فيدخل إسلّمه،

ل وكسسونه الحكسم، عليسه يقسسع الجيسوش هسذّها فسسي فرد فكل
ِتسسل جنسسد مسسن كسسونه فسسي الصسسلي الحكسسم عسسن يخرجسسه ل ُيقا

حكسسم يأخسسذّ السسردء أن قسسرروا قسسد العلمسساء  لن.الطسساغوت
..  المحاربة الطوائف في المباشر

يناصسسر ل مسسن الجيسسوش هسسذّها فسسي ُيوجسسد قسسد بسسأنه والقسسول
إلسسى ومسسا الوضسسعية القوانين ينصر ول يتولها، ول الحكومة،

ّقَدا وبعيد خيالي قول ذلك؛ دليسسل، عليسسه وليسسس الواقسسع عن ج
فسسرض على هؤلء مثل في يقال ما وأقل يخالفه، الواقع بل

المعصسسية فسسي الطسسواغيت سسسواد يكسسثرون أنهسسم: وجسسودهم
من: (النووي قال. منهم فهو قوم سواد كثر ومن مختارين،

عقوبسسات ظسساهر فسسي حكمهسسم عليسسه جسسرىّ قسسوم سسسواد كسسثر
).الدنيا

يباشسر ل مسن الجيسوش هسذّها فسسي ُوجسد إن فسسرض على ثم
مسسانع لسسديه وكسسان القتسسال على الجيش إعانة ويتجنب القتال

عنسسه رفعنسسا ذلسسك مسسن وتحققنسسا المعتبرةا، التكفير موانع من
بعسسد الجيسسش في بقي فإن المانع، يزول حتى التكفير، حكم
أحسسب وهذّا الله، نجاها فقد خرج وإن بعينه، كفر المانع زوال
مناصسسر أنسسه من الصل على فهو مانعا له نعلم لم وإن. إلينا

.الطسساغوت جنسسد حكم يأخذّ مختارا، كفرهم على للطواغيت
ِذّيَن: (  تعالى قال ّل ُنوا ا ُلوَن آَم ِت َقا ِبيِل ِفسسي ُي ِه َسسس ّلسس ِذّيَن ال ّلسس َوا

َفُروا ُلوَن َك ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوِت َس ّطا ُلوا ال ِت َقا َء َف َيا ِل ْقَّو َطاِن َأ ْقَّي الّشسس
َد ِإّن ْقَّي َطاِن َك ْقَّي ًفا َكاَن الّش ِعي الدلة من مزيدا أردت  . وإن) َض

فسسي السسدلئل( كتسساب بتأمسسل فننصسسحك لها وتفصيلّ هذّا على
بسن اللسه عبد بن سليمان للشيخ) الشراك أهل موالةا حكم

علسسى للجسسواب صسسنف فسسإنه.  الوهسساب عبد بن محمد الشيخ
كفسسر على الدلة الله رحمه مؤلفه فيه وحشد ، سؤالك مثل
.. عسسساكرهم فسسي وصسسار والقوانين القباب أنصار تولى من

 .التوفيق تعالى وبالله هذّا؛

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع 
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الشي                                                          
المقدسأي الوليد أبوخ 
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بالجهاد ؟  الوالدين إذن يلزما هل
القسههههم : الجهههههاد 69رقم السؤال:

وأحكامه
/8/10تاريخ النشر: 

2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

 :نص السؤال

أنا...بعد أما الله، رسول على والسلّم والصلّةا الله الحمد
السسبيت، فسسي الوحيسسد البسسن وأنسسا أوروبسسا، فسسي أسسسكن شسساب

بهسسذّا والسسدي علسسم فلمسسا عسسامين، منسسذّ وهسسذّا بالنفير، ورغبت
إلسسى وهسسو للمسسسجد، الذّهاب من ومنعني البيت في حبسني
إلسسى ذهبسست أنسسي حسستى مبرحسسا، ضسسربا يضسسربني اليسسوم

مسسن يمنعنسسي لكنسسه الدين أهل من أنه مع وأبي. المستشفى
وغيرها،فيسسا... السلّم شيخ كتب لي ويمزق الشرعي العلم

مسسع والسسدي؟ مسسع أتعامسسل وكيف النفير؟ لي يجوز هل شيخنا
.مسجد إمام وكان حماس حركة من أبي أن العلم

Abu al ataeالسائل:  

* * *

الجواب:

اللسسه رسول على والسلّم والصلّةا لله، والحمد الله، بسم
...وبعد

قاعسسدةا عينيسسك نصسسب تضسسع أن يجسسب بدايسسة السسسائل أخسسي
وهي: الوالدين، فيهم بما إنسان كل مع بها تتعامل

الطاعسسة إنما الخالق، معصية في لمخلوق طاعة ل: أول 
حسسديثين مسسن بسساللفظ مأخوذةا القاعدةا وهذّها المعروف، في

.وسلم عليه الله صلى للنبي

السسدفع وجهساد دفسسع، جهسساد في اليوم السلّمية المة: ثانيا
أو الوالسسدان يسسستطيع ول عليسسه، قسسادر كسسل علسسى عين فرض

لهمسا، الوحيسسد البسن كسان ولو الخروج من الولد منع أحدهما
ل إذ ذلسسك، فسسي لهمسسا طاعسسة ول بسسل ذلسسك، لهمسسا يحل ول بل

قسد الفقهساء  فجمهسور.الخسالق معصسية فسي لمخلوق طاعة
وعليه الدفع؛ جهاد في يسقط الوالدين إذن شرط أن ذكروا
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بسسه تفيسسد مسسا وتملسسك للجهسساد، السسستطاعة تملسسك كنسست إذا
فسسانفر الجهسساد؛ لسسساحات المن الطريق وتملك المجاهدين،

جهسساد فسسي فهسسو) فجاهسسد ففيهمسسا( حديث أما.الله بركة على
قسسال: ( الباري فتح في حجر ابن  قال.الدفع جهاد ل الطلب
أحسسدهما، أو البسسوان منسسع إذا الجهسساد يحسسرم: العلماء جمهور

عليسسه عيسسن فسسرض برهمسسا لن مسسسلمين؛ يكونسسا أن بشسسرط
.)إذن فلّ الجهاد تعين فإذا كفاية، فرض والجهاد

عليسسك، عيسسن فرض هو فيما العلم طلب عليك يجب :  ثالثا
منعسسك وإذا المسسسجد، في الجماعة صلّةا عليك يجب وكذّلك
ُدك أن وحسساول بمعصية، يأمرك لنه تطعه؛ فلّ هذّين من وال
مخالفتسسك تظهر أن دون الواجبات تلك أداء في عليه تتحايل
.لمرها

بسبب معك والدك فعله ما أن سؤالك من يفهم قد: أخيرا
كسسان فإن المنهجية، التوجهات في معه اختلّفك من يراها ما

وتحمسسل والحتسسساب، الصسسبر عليسسك يجسسب أنسسه فاعلم كذّلك
اللسه، سسبيل فسي جهساد أيضسا فهسذّا ذلسك، سسبيل فسي الذىّ

والسسسنان، باللسسسان اللسسه دين إلى بالدعوةا مأمور فالمسلم
بدايسسة فسسي أوذوا عنسسدما الكسسرام بالصسسحابة أسوةا لك وليكن
بقسسول وخسساطبه بالحسنى، والدك مع فحاول السلّم، دعوةا
ًعسسا إياك منعه يكن ول معه، وتلطف كريم، لعقسسوقه؛ لسسك داف
.ذلك من فاحذّر

والله . هذّا؛.ويرضى الله يحب ما إلى والدك لك الله هدىّ
.وأعلم أعلى

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع 
الش                                                           

المقدسأي الوليد أبويخ 
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في السألمية المارة على الواجب ما
المقدس ؟  بيت

القسههههم : الجهههههاد 99رقم السؤال:
وأحكامه

/8/10تاريخ النشر: 
2009

اللجنههههةالمجيههههب: 
الشرعية في المنبر

 :نص السؤال

.. عليكم السلّم

الن المقسسدس بيسست في السلّمية المارةا على الواجب ما
عنهسسا، شسسيئا نسسسمع لسسم اللحظسسة ولهسسذّها أميرهسسا، مقتسسل بعد

ماذا؟ أم تحل أن الواجب من فهل تمكين، أي لديها وليس

السلفي عبيدة أبوالسائل:  

* * *

الجواب:

.وبركاته الله ورحمة السلّم وعليكم

اللسسه رسول على والسلّم والصلّةا لله، والحمد الله، بسم
...وبعد

الجماعسسات سسسائر وكسسذّلك السسسلّمية المارةا على الواجب
:يلي ما المقدس بيت في السلفية

ّلسست سسسواء واحسسدةا، الرايسسة تكسسون أن المسسارةا ُح
ون وهسذّا تحسل، لسم أم غسزةا فسي السلّمية بتوحيسد يك
بالعلم تتصف قيادةا تحت الجهادية السلفية الجماعات

والختلّف، الفرقسسة نبسسذّ مسسن فلّبسسد والمانسسة، والقسسوةا
.والئتلّف الكلمة جمع إلى والدعوةا

بالحكمسسة الصسسحيح المنهسسج إلسسى الناس يدعوا أن
هسسي بسسالتي المخسسالفين وجسسدال الحسسسنة، والموعظسسة

.أحسن
وهسسذّا والعسسداد، والسسترتيب التخطيط يحسنوا أن

المسسستويات كافسسة علسسى عمليسسة برامسسج بإعسسداد يكسسون
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والعلّميسسة والعسسسكرية والمنيسسة والتربويسسة الشسسرعية
.إلخ … والمالية

وخاصسسة وكتمسسان، بسسسرية العمسسل علسسى الحفاظ
اللسسه ويمسسن شسسوكتهم تقسسوىّ أن إلى العسكري، العمل
.بالتمكين عليهم

حسسول النسساس يلتسسف حسستى اليهود بقتال النشغال
الشسسعبية الحاضسسنة المجاهسسدون ويكسب التوحيد، راية
.والتمكين للظهور تمهد التي

تستأصسسل قسسد داخليسسة معسسارك فسسي الدخول عدم
.مهدها في شوكتهم وتكسر الموحدين

اللسسه، عنسسد ذلسسك واحتسسساب الذىّ وتحمل الصبر
.سبحانه بإذنه مخرجا لهم الله يجعل وسوف

.وأعلم أعلى والله هذّا؛ 

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع 
الشي                                                         

المقدسأي الوليد أبوخ 
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من وغيرها حماس حكومة بين الفرق
الكافرة ؟  الحكومات

القسم : العقيده 110رقم السؤال:
/8/10 تاريخ النشر:

2009
اللجنههههةالمجيههههب: 

الشرعية في المنبر

 :نص السؤال

طلّب أحسسد اليمن من اليمني القعقاع أبو أنا العزيز شيخي
فسسي أستفسسسرك أن العزيسسز شسسيخي  وأود.. السسدعوةا مركسسز
كمسسا كفريسسة أفعسسال فعلت حماس أن: وهي حماس؛ حكومة
وحمسساس كسسافرةا تلسسك فلمسساذا الحكومسسات مسسن غيرها فعلت

كافرةا؟ غير وحكومتها

اليمني القعقاع أبوالسائل:  

* * *

الجواب:

الله، رسول على والسلّم والصلّةا لله، والحمد الله، بسم
...وبعد

حمسساس وبيسسن كحركسسة حمسساس بيسسن نفسسرق أن لبسسد بدايسسة
الحركسسات مصسساف فسسي تقسسف حمسساس فحركسسة كحكومسسة،

المخالفسسات، مسسن كثير عليها كان وإن السلّمية والجماعات
الحكومات من غيرها وبين بينها فرق فلّ حماس حكومة أما

الديمقراطيسسة تبنسسي: منهسسا عدةا؛ بمكفرات لتلبسها الكافرةا؛
إلسسى الحتكسسام وهسسو قادتهسسا، صسسرح كمسسا الكفسسري بأساسسسها
مسسن وقتسسال الشسسريعة، تطسسبيق بعسسدم والتصسسريح الشسسعب،

وإجبسسار ذلسسك، علسسى شسساهد خيسسر رفسسح ومجزرةا بهذّا يطالبها
لسسم مسسا وتشسسريع الوضعي، القانون إلى التحاكم على الناس

الوضسسعية القسسوانين تعسسديل طريسسق عسسن وهسسذّا اللسسه، به يأذن
حسستى  لكسسن.المكفرات من وغيرها مثلًّ، الزنا قانون كتعديل

كفسسر من أغلظ الخرىّ الحكومات كفر فإن منصفين، نكون
للغسسرب الولء تظهر الحكومات فهذّها بكثير؛ حماس حكومة
أي معهسسا ليسسس سسسافرةا بصسسورةا للموحسسدين والعسسداء الكافر
.تأويل
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ّفسسرون ل السسذّين أمسسا يعسسذّرونها فهسسم حمسساس حكومسسة ُيك
لسسه كسسان القسسول وهسسذّا ذلسسك، فسسي لهسسا ويتوسسسعون بالتأويسسل،

فسسي حمسساس حكومسسة فسسازت عنسسدما المسسر أول فسسي وجاهسسة
وقسسد الن أمسسا السسسلّمي، برنامجهسسا وأعلنسست النتخابسسات،

ّبست ّفرات تل مجسسال فلّ بغيرهسسا، تتلبسسس زالت وما عدةا بُمك
هسسذّا فسسي لهسسا ونتوسسسع بالتأويسسل حكومتهسسا نعسسذّر أن ذلك بعد

يفتقسسد بالتأويسسل حمسساس حكومسسة بعسسذّر القول وأصبح العذّر،
َنّي من الثاني الركن إلى  وكفسسر.الواقسسع فقه وهو الفتوىّ رك

تصسسدر يسسوم كسسل وقادتها يوم، بعد يوًما يتضح حماس حكومة
ُخطسسى علسسى تسسسير حكسسومتهم أن تسسبين وأفعال أقوال منهم

لسسو الفاضسسل أخانسسا  وحبسسذّا.الكسسافرةا الحكومسسات مسسن غيرهسسا
مراسسسلّت فسسي المقدسسسي محمسسد أبي شيخنا فتوىّ راجعت
)المهاجر العيناء أبو: (والسائل) اشتقنا كم( بعنوان المنبر

http://www.tawhed.ws/s?page=6 :الرابط هو وهذا

 .التوفيق تعالى وبالله هذّا؛

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع 
الش                                                           

المقدسأي الوليد أبويخ 
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بإعلن التعجل الحكمة من كان هل
غزة ؟  في إسألمية إمارة إقامة

القسههههم : الجهههههاد 134رقم السؤال:
وأحكامه

/ 8 تاريههخ النشههر:
10/2009

اللجنههههةالمجيههههب: 
الشرعية في المنبر

 :نص السؤال

اللسسه رحمسسه موسسسى اللطيسسف عبسسد الشسسيخ بسسه قسسام ما هل
السسسلّمية المسسارةا إقامسسة إعلّن من غزةا قطاع في وإخوانه

رحمهسسم-  بسسه قسساموا مسسا أن علمتم إن خصوصا صحيحا، كان
مستوىّ على الجهادية بالسلفية أضر-  مثواهم وأحسن الله

الجهاديسة السسلفية بشسباب وأضسر غسزةا، قطساع في الدعوةا
حمسساس، بنسسي أسواط تحت يعذّبون بالسجون أضحوا الذّين
مسسن نوعسسا يعتبر هذّا فهل عليهم، القضاء تم حيث بهم وأضر
إن خصوصسسا الجهسساد، أمسسور إدارةا فسسي الحكمة وعدم الهلّك
ومسسا حمسساس؟ بقوةا وقارنتموها لهم العسكرية القوةا قيمتم
؟"الباغية الفئة: "حماس حركة عليهم أطلقته فيما رأيكم

أن العلسسم مسسع وواضسسح، تفصيلي بشكل الجابة منكم أرجو
.الله شاء إن ويسعى يريد للحق شخص السائل

567 شاهينالسائل:  

* * *

الجواب:

اللسسه رسول على والسلّم والصلّةا لله، والحمد الله، بسم
...وبعد

فيسسه لمسسا ووفقك لطاعته الله أرشدك-  أخي اعلم بداية:
عسسن يختلف عصرنا في السلّمية المارةا مفهوم أن-  الخير

المسارةا أن ناحيسسة مسن الوائل عند السلّمية المارةا مفهوم
كسسل فسسي الشسسريعة تطسسبيق تعنسسي الوائسسل عنسسد السسسلّمية
والسياسسسسية والجتماعيسسسة القتصسسسادية الحيسسساةا؛ مجسسسالت

أو المسسارةا فكسسانت إلسسخ،...والصسسحية والتعليميسسة والعسكرية
صسسغيرةا كسسل فسسي النسساس شسسؤون ترعسسى السسسلّمية الدولسسة
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المسسارات فسسأغلب اليسسوم  أمسسا.اللسسه شسسرع وفسسق وكسسبيرةا
شسسؤون ترعسسى ل مكسسان أي فسسي عنهسسا نسمع التي السلّمية

أمسسر وهسسذّا اللسسه، شرع وفق الحياةا مجالت كافة في الناس
تملسسك ل الن القائمسسة المسسارات لن الواقسسع؛ عليهسسا يفرضسسه
كافسسة فسسي النسساس شسسؤون لرعايسسة السسستطاعة ول القسسدرةا
فسسي هسسو بمسسا تقسسوم ولكنهسسا اللسسه، شرع وفق الحياةا مجالت
والسسسعي الصسسائل دفسسع على العمل من واستطاعتها قدرتها
الن القائمسسة  فالمارات. الرض في الله حكم لقامة الجاد

المقسسام فسسي عسسسكرية جهاديسسة إمارات بأنها القول نستطيع
الناس وأمر الشريعة وتطبيق العداء، بمجاهدةا تقوم الول

رقعسسة من عليه تسيطر فيما المنكر، عن ونهيهم بالمعروف
في ل الخرىّ المجالت في تستطيعه بما قيامها مع أرضية،
نقص عندها الن القائمة المارات هذّها أن ريب ول جميعها،

التعليمسسي، المجال: مثل ومختلفة متعددةا مجالت في كبير
الجتماعي والمجال القتصادي، والمجال الصحي، والمجال

لن فيهسسا يقسسدح ل النقسسص وهسسذّا المجسسالت، مسسن ذلسسك وغير
قدرتها عدم إلى يرجع وإنما منها، تقصير نتيجة ليس النقص

كلهسسا، المجسسالت تلسسك فسسي النقص هذّا تسد أن واستطاعتها
إقامسسة مسسن بمسسانع ليسسس المجسسالت سسسائر في الكمال وعدم
نفطسسن أن ينبغسسي نقطة وهذّها غيرها، من المستطاع الباقي

أكسسثر فسسي القائمسسة السسسلّمية المارات عن الحديث عند لها
.مكان من

ًيا الله رحمه موسى اللطيف عبد الشيخ به قام ما أن :  ثان
حمسساس حكومسسة ومطالبسسة السسسلّمية المسسارةا إعلّن مسسن

سسسليم مسلم يستطيع ول صحيح، فعل هو الشريعة بتطبيق
الفعسل هسسذّا تسوقيت ولكسسن خطأ، فعله بأن يقول أن الفطرةا

لتلك المسبق الجيد العداد لعدم ، الحكمة من يكن لم ربما
العسسداد مسن المسارةا مقومسات أدنسى وجود ولعدم الخطوةا،

ُيواجه السسذّي والمسسادي المعنسسوي حمسساس حكومسسة بسسه سسس
علسسى حسستى أو غسسزةا، قطسساع علسسى سسسيطرته بسسه وسسسيفرض

وجسسود ولعسسدم. رفسسح مدينسسة وهسسي فيهسسا يسكن التي المدينة
المتاحة، المجالت في الله شرع سيقيمون الذّين المؤهلين

غسسزةا، فسسي الجهاديسسة السلفية الجماعات توحد لعدم وكذّلك
ُيقيم شيء فبأي ًذن؟ المارةا س الشسسيخ أن المسسر  وخلّصة!إ
تعّجسسل جنسساته فسيح وأسكنه الله رحمه موسى اللطيف عبد
ونحسسن بهسسا، نأخسسذّ أن الشسسرع أمرنا التي بالسباب يأخذّ ولم

ومعرفسسة بعدها من للتيار والرشاد النصح باب من هذّا نقول
عليسسه للكلّم مجسسال ل فالشيخ الشيخ، في القدح ل الصواب

تقسسويم إلى بحاجة نحن ولكن الله، رحمه وورعه علمه وعن
عسسسى المسسستقبل، في يتدارك حتى الخلل ومعرفة للذّات،
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رحمسسة عليسسه مطالبته  أما.لنا ويمكن علينا الله يفتح أن الله
فيسسه يتعّجسسل فلسسم الشسسريعة بتطسسبيق حمسساس لحكومسسة اللسسه

أن دينسسه علسسى غيسسور مسسسلم كسسل على واجب هو بل الشيخ،
الشسسيخ قسسال وكما الشريعة، بتطبيق حماس حكومة ُيطالب
خيسسر ول نقلهسسا، لسسم إن فينسسا خيسسر ل: اللسسه رحمة عليه نفسه
.يسمعوها لم إن فيهم

ًثا فسسي المسسارةا الله رحمه الشيخ إعلّن بأن قولنا رغم :  ثال
نحسسن حيسسث ، تعجسسل مسسن فيسسه لما سليما يكن لم الوقت هذّا

يبرر ل هذّا فإن المارةا، مقومات أدنى نملك ل مستضعفون
المرتسسدةا حمسساس حكومسسة به قامت ما الحوال من حال بأي

وتعسسذّيبهم واعتقسسالهم الموحدين، لخواننا قتل من المجرمة
فسسإن فيهسسا، يقبعسسون الن حسستى زالسسوا مسسا الذّين سجونها في

الوضعية بالقوانين الحكم على إصرارها على يدل هذّا فعلها
كسسل وقتسسل الشسسريعة، لتطسسبيق نيتها وعدم قادتها، صّرح كما
.بذّلك ُيطالبها من

المنهسسج إلسسى بالسسدعوةا أضسسر الفعسسل هسسذّا أن ريب ل :  رابًعا
الحسسداث، اسسستغلت حمسساس حكومسسة إن حيسسث الصسسحيح،

المنهسسج صسسورةا لتشسسويه مسسسعورةا إعلّميسسة بحملسسة وقسسامت
يكفسسرون بسسأنهم واتهسسامهم العسسوام عنسسد المنهسسج وأصسسحاب
ويعملسسون المعاصي، بفعل الناس قتل ويستحلون المجتمع،
فسسي المسسن لزعزعسسة وعربيسسة أجنبية خارجية جهات لحساب

للعلّم ولكسسن ؛ كسسذّب محسسض بسسالطبع ذلسسك وكل غزةا قطاع
خطيسسر دور غسسزةا فسسي مؤسساته بزمام حماس تمسك الذّي
هسسذّها مقابسسل في  ولكن. عليهم والتلبيس الناس إضلّل في

:وهسسي أحسسد، ُينكرهسسا ل منسسافع الحسسداث لهسسذّها كان الضرار،
داخسسل الجهادي السلفي التيار في الطيب من الخبيث تمييز
خسسارج المسسسلمين أمسسام حمسساس حكومة وفضح. غزةا قطاع
أمسسام حمساس حكومسسة وفضح. جدا بها أضّر وهذّا غزةا قطاع
بالتأويسسل، يعسسذّرونها كانوا الذّين غزةا داخل في الخوةا بعض

شسسك ل أحسسد. وهسسذّها ينكرهسسا ل السستي الفوائسسد مسسن وغيرهسسا
الضسسرار وأمسسا الجهسسادي، السسسلفي للتيسسار تحسسسب مكاسسسب
واحتسسسبوا الخوةا صبر إذا الله شاء إن تتلّشى ما فسرعان

السسسلفية الجماعسسات أحسسسنت إذا وكسسذّلك اللسسه، عنسسد ذلسسك
والموعظة بالحكمة المنهج إلى الدعوةا غزةا داخل الجهادية
لهسسذّها وتسسوفرت أحسسسن، هسسي بسسالتي والجسسدال الحسسسنة

.والوعي المسئولية من قدر على تكون قيادات الجماعات

الخسسروج أراد لمسسن حمسساس حكومسسة تسسسمية إن :  وأخيهرا
مسسن إخسسوانهم ديسسدن هسسو إنمسسا ،"الباغيسسة الفئسسة" بسسس عليهسسا
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المجاهسسدين ينعتسسون فهسسم العسسرب، جزيسسرةا فسسي الطسسواغيت
ِلَك{ السم، بنفس َذّ ِذّيَن َقسساَل َك ّلسس ْقَّن ا ْقَّم ِمسس ِهسس ِل ْقَّب ْقَّثسسَل َق ْقَّم ِم ِه ِل ْقَّو َقسس

ْقَّت َه َب ْقَّم َتَشا ُه ُب ُلسسو الجسسائر هسسو البسساغي أن المعسسروف فمسسن ،}ُق
حمسساس حكومسسة فهل الحق، المام على يخرج الذّي الظالم

هسسم أنهسسم أم ؟ عليهسسا الخسسروج يجسسوز ل شسسرعي إمسسام هسسي
تحكم هي وهل! إخواننا؟ على الباغون الظالمون الجائرون

وهسسل! بسسذّلك؟ يطالبهسسا مسسن تقتل أم إليه، وتدعو الله بشرع
المسسؤمنين تعسسادي أم الكسسافرين، مسسن وتبرأ المسلمين توالي

أنهسسا فالحقيقسسة! والظسسالمين؟ الكسسافرين وتسسوالي وتقسساتلهم
الحكومسسات مسسن غيرهسسا خطسسى علسسى تسير طاغوتية حكومة
عنسسد عليهسسا الخسسروج يجب بل طاعة، ول لها سمع ل العربية،
ًيا يكون ل عليها خرج ومن ذلك، على القدرةا .هسسذّا.بحال باغ
 .التوفيق تعالى وبالله

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
الشي                                                          

المقدسأي الوليد أبوخ 

إلى النفير أريد
في المجاهدين

فرض هناك الجهاد فهل..الجزائر
عين ؟ 

القسههههم : الجهههههاد 225رقم السؤال:
وأحكامه

/9/10تاريخ النشر: 
2009

اللجنههههةالمجيههههب: 
الشرعية في المنبر

 :نص السؤال

وبركاته... الله ورحمة عليكم السلّم

ّد ، خيسسرا اللسسه وجزاكم الله حياكم المنبر في إخواني أن أو
، كفايسسة فسسرض أم عين فرض الجزائر في الجهاد هل أعرف

سسسبيل قي الجهاد بنية الجزائر إلى الذّهاب أنوي...  من فأنا
ّي لي ليس و ، الله ّتصال أ مسسا إذا حالسسة فسسي ، بالمجاهسسدين إ

فسسي المنيسسة وافتنسسي أو الوصسسول قبسسل الطريسسق في اعتقلت
؟ الله سبيل في المجاهد أجر لي يكون فهل الطريق
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mowahed1986السائل:  

* * *

الجواب:

الله رسول على الّسلّم و الّصلّةا و الله الحمد و الله بسم
فسسي الجهساد حكسسم:  بعد  أّما. والها من و صحبه و آله على و

هسي المسسلمين فأراضي ، العيان على فرض هو زمان هذّا
ّلسسة كونهسسا بيسسن أمرين بين ُيطسسرد أن عيسسن فسسرض هسسذّا و محت

حكسسام طسسرف مسسن مغتصبة كونها بين و ، أراضينا من الغزاةا
ّطلوا الصليبيين عند عّمال هم ّكمسسوا و الرحمسسن شسسريعة ع ح

هسسؤلء نزيسسح أن عيسسن فسسرض كسسذّلك هسسذّا و ، الكفسسر قسسوانين
فرضسسية  و. العسسالمين رّب اللسسه شسسريعة تحكيسسم و النجسساس

فرض الجهاد بل الزمان هذّها وليد ليس العيان على الجهاد
،. الصسسليبيين يسسد علسسى الندلس سقوط منذّ الّمة على عين
ممسسن أحسسد كسسل على متعين عام فرض: (  البر عبد ابن قال

البسسالغين مسسن السسسلّح وحمسسل والقتسسال المدافعسسة يسسستطيع
ًا السلّم بدار العدو يحل أن وذلك الحرار، فسسإذا لهم، محارب

ينفسسروا أن السسدار تلسسك أهسسل جميسسع علسسى وجسسب ذلسسك كسسان
ًا إليه ويخرجوا ً خفاف ًا وثقال ًا، وشباب أحسسد يتخلف ول وشيوخ

البلسسدةا تلسسك أهل عجز وإن مكثر، أو مقل الخروج على يقدر
أن وجسساورهم قسساربهم مسسن علسسى كسسان بعسسدوهم القيسسام عسسن

البلدةا تلك أهل مالزم حسب على – كثروا أو قلوا – يخرجوا
ومسسدافعتهم، بهسسم القيسسام علسسى طاقسسة فيهم أن يعلموا حتى

يسسدركهم أنه وعلم عدوهم عن بضعفهم علم من كل وكذّلك
ًا لزمسسه غيسساثهم، ويمكنسسه فالمسسسلمون إليهسسم، الخسسروج أيضسس

أهسسل العسسدو بسسدفع قسسام إذا حسستى سسسواهم، من على يد كلهم
عسسن الفرض سقط بها واحتل عليها العدو نسزل التي الناحية

لزمهسسم يسسدخلها ولسسم السسسلّم دار العدو قارب ولو الخرين،
ًا  انتهى) .الخروج أيض

ّتى ّنه قائل قال لو وح الكفايسسة علسسى فيكون الكفاية على بأ
ّيسسن كفاية ثّمة تكن لم إذا أّما ؛ الكفاية بهم حصلت بمن فيتع
ّتى الجميع على ّلسسذّي و ، الكفاية تبلغ ح الكفايسسة هسسذّها يحسسدد ا
فسسرض:  النصسساف فسسي المسسرداوي قسسال ، الجهسساد قسسادةا هسسم

، يكفسسي مسسن بسسه قسسام وإذا...  الجميسسع علسسى واجسسب الكفايسسة
ّنة يكسسون لكن ، الباقين عن الوجوب سقط . حقهسسم فسسي ُسسس

 أ.هس
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ّنك قولك أّما و فسسأهلّ ، للجهسساد الجزائسسر إلسسى النفيسسر تريسسد أ
أنصسسحك اللسسه فسسي أخي لكن ، إخوانك بين بك مرحبا و سهلّ

ّول تبحث أن ّتصال على أ ّلغك مأمون إ يكسسون أن و إخوانك يب
في الله يعلم إن أنه اعلم و ، الكتمان و السّر في هذّا بحثك

بسسدون بلدك تغادر أن أنصحك فلّ ، خيرا يؤتكم خيرا قلوبكم
الشسسرعية السسسباب اتخسسذّ و الدعاء من أكثر و فأصبر إتصال

ّلى الله رسول هجرةا في ولك للنفير المأمونة عليسسه اللسسه ص
ّلم و للنفير الله وفقك ما إذا حالة في و ، الحسنة السوةا س

ُتقلسست أن حسسدث و اتصسسال بواسسسطة فسسي استشسسهدت أو اع
ُلحت إذا اللسسه شسساء إن المجاهسسد أجر فلك الطريق وسط صسس
ّية ْقَّن: "  تعالى قال ، الن ْقَّر َوَم َهاِج ِبيِل ِفسسي ُي ِه َسسس ّلسس ْقَّد ال ِفسسي َيِجسس

ْقَّرِض ْقَّل
َ ًا ا َغم ًا ُمَرا ِثير َعًة َك ْقَّن َوَس ْقَّج َوَم ْقَّخُر ْقَّن َي ِه ِم ِت ْقَّي ًا َب َهاِجر َلى ُم ِإ

ِه ّل ِه ال ِل ْقَّكُه ُثّم َوَرُسو ِر ْقَّد ْقَّوُت ُي ْقَّلَمسس ْقَّد ا َقسس َع َف َقسس ُها َو ْقَّجسسُر َلسسى َأ ِه َع ّلسس ال
َكاَن ّلُه َو ًا ال ُفور ًا َغ ".  َرِحيم

ّبتك و فضله من الله زادك ّلغك و الحق على ث . ُمناك ب

ضو اللجنة الشرعية :إجابة ع
الشي                                                          

الجزائري مسلم أبوخ 
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ثالثه  فهرس المجموعة ال

 ؟سؤال عن حكم الجهاد في الجزائر
 ؟ما حكم المانة التي يتركها عندي الكافر الصلي
حسسول تلقيسسح الطفسسال باللقاحسسات ضسسد أنفلسسونزا

؟الخنازير 
حول وجوب الجهاد على مسسن لسسديه ظسسروف عائليسسة

 ؟صعبة وجواز الخروج من ساحة جهاد إلى أخرىّ
وحكم الزوجة إن كان ترك أحد ، حكم تارك الصلّةا

؟الزوجين للصلّةا كفرا 
 اغتصاب ؟ ينتج عن الذّيحكم المولود
؟كافرا الزوجة ولي كان إذا الزواج عقد حكم 
؟ الجزائرية للنقاذ السلّمية الجبهة حول
حكومسسة مسسدارس فسسي كمسسدرس العمسسل حكسسم مسسا

 ؟العراق في الطواغيت
والكلسب والمسرأةا الحمسار الصلّةا يقطع:  حديث حول

 ؟السود
توجسسد ل حيسسث الحسسواز إقليسسم في الجمعة صلّةا حول

 ؟ السنة لهل مساجد
؟القوقاز المجاهدين عقيدةا عن سؤال 
اللسسه لعسسداء المفسسسدات بنشسسر التجسسارةا يجسسوز هسسل

؟المجاهدين إلى أموالها وتحويل
؟ السلّمي الحزب من البرلمان دخل من حكم ما
بسالطعن أمستي فنساء اجعسل اللهسم حسديث عسن سؤال

 ؟والطاعون
الجيسسوش أفسسراد علسسى المرتسسد لفسسظ إطلّق يجسسوز هل

؟ منهم القتال يباشر ل من وحكم المرتدةا؟
؟ بالجهاد الوالدين إذن يلزم هل 
بيسسست فسسسي السسسسلّمية المسسسارةا علسسسى السسسواجب مسسسا

 ؟المقدس
الحكومسسات مسسن وغيرهسسا حمسساس حكومسسة بين الفرق

 ؟ الكافرةا
إمسسارةا إقامسسة بسسإعلّن التعجسسل الحكمسسة مسسن كسسان هل

 ؟غزةا في إسلّمية
الجهسساد فهسسل..الجزائر في المجاهدين إلى النفير أريد

 ؟ عين فرض هناك

)54(والجهاد التوحيد منبر



إجابات السأئلة في منتدى منبر 
التوحيد والجهاد/ المجموعة الثالثه

)55(والجهاد التوحيد منبر


	سؤال عن حكم الجهاد في الجزائر ؟
	رقم السؤال:159
	القسم : الجهاد وأحكامه
	تاريخ النشر:6 /9/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: بلال الحبشي
	* * *
	الجواب:
	ما حكم الأمانة التي يتركها عندي الكافر الأصلي ؟
	رقم السؤال:222
	تاريخ النشر: 6/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: أبو عبيدة
	* * *
	الجواب:
	إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي
	حول تلقيح الأطفال باللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير ؟
	رقم السؤال:53
	تاريخ النشر: 6/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: عاشق الحور
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	حول وجوب الجهاد على من لديه ظروف عائلية صعبة وجواز الخروج من ساحة جهاد إلى أخرى ؟
	رقم السؤال:60
	تاريخ النشر: 6 /10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: العراقي المهاجر
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	حكم تارك الصلاة ، وحكم الزوجة إن كان ترك أحد الزوجين للصلاة كفرا ؟
	رقم السؤال:79
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: عاشق الشهادة
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	حكم المولود الذي ينتج عن اغتصاب ؟
	رقم السؤال:83
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: ملة إبراهيم
	* * *
	الجواب:
	حكم عقد الزواج إذا كان ولي الزوجة كافرا ؟
	رقم السؤال:191
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: أحمد عبدالله
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية ؟
	رقم السؤال:135
	تاريخ النشر: 6 /10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: أبو قتادة الأندلسي
	* * *
	الجواب:
	إجابة اللجنة الشرعية في المنبر :
	ماحكم العمل كمدرس في مدارس حكومة الطواغيت في العراق ؟
	رقم السؤال:92
	القسم : العقيده
	تاريخ النشر: 6 /10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: أبو عبيدة السلفي
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	حول حديث : يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود ؟
	رقم السؤال:149
	القسم : الفقه وأصوله
	تاريخ النشر: 6 /10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: عبادة
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	حول صلاة الجمعة في إقليم الأحواز حيث لا توجد مساجد لأهل السنة ؟
	رقم السؤال:230
	تاريخ النشر: 7 /10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	* * *
	الجواب:
	سؤال عن عقيدة المجاهدين القوقاز ؟
	رقم السؤال:252
	تاريخ النشر: 8/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: ahmar
	* * *
	الجواب:
	إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي
	هل يجوز التجارة بنشر المفسدات لأعداء الله وتحويل أموالها إلى المجاهدين ؟
	رقم السؤال:256
	تاريخ النشر: 8/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: 1234
	* * *
	الجواب:
	إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي
	ما حكم من دخل البرلمان من الحزب الإسلامي ؟
	رقم السؤال:178
	القسم : العقيده
	تاريخ النشر: 8/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: أبي عمر العراقي
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	سؤال عن حديث اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون ؟
	رقم السؤال:74
	القسم : الحديث وعلومه
	تاريخ النشر: 8 /10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: المسلم
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	هل يجوز إطلاق لفظ المرتد على أفراد الجيوش المرتدة؟ وحكم من لا يباشر القتال منهم؟
	رقم السؤال:38
	القسم : العقيده
	تاريخ النشر: 8/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السلام عليكم يا شيخنا الفاضل... جزاك الله خيرا لخدمتك للإسلام والمسلمين ولهذا المنبر...والله يحفظك...
	السائل: الفقير إلى الله
	* * *
	الجواب:
	هل يلزم إذن الوالدين بالجهاد ؟
	رقم السؤال:69
	القسم : الجهاد وأحكامه
	تاريخ النشر: 8/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: Abu al atae
	* * *
	الجواب:
	ما الواجب على الإمارة الإسلامية في بيت المقدس ؟
	رقم السؤال:99
	القسم : الجهاد وأحكامه
	تاريخ النشر: 8/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: أبو عبيدة السلفي
	* * *
	الجواب:
	الفرق بين حكومة حماس وغيرها من الحكومات الكافرة ؟
	رقم السؤال:110
	القسم : العقيده
	تاريخ النشر: 8/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: أبو القعقاع اليمني
	* * *
	الجواب:
	هل كان من الحكمة التعجل بإعلان إقامة إمارة إسلامية في غزة ؟
	رقم السؤال:134
	القسم : الجهاد وأحكامه
	تاريخ النشر: 8 /10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: شاهين 567
	* * *
	الجواب:
	أريد النفير إلى المجاهدين في الجزائر..فهل الجهاد هناك فرض عين ؟
	رقم السؤال:225
	القسم : الجهاد وأحكامه
	تاريخ النشر: 9/10/2009
	المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
	نص السؤال:
	السائل: mowahed1986
	* * *
	الجواب:
	إجابة عضو اللجنة الشرعية :
	فهرس المجموعة الثالثه
	سؤال عن حكم الجهاد في الجزائر ؟
	ما حكم الأمانة التي يتركها عندي الكافر الأصلي ؟
	حول تلقيح الأطفال باللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير ؟
	حول وجوب الجهاد على من لديه ظروف عائلية صعبة وجواز الخروج من ساحة جهاد إلى أخرى ؟
	حكم تارك الصلاة ، وحكم الزوجة إن كان ترك أحد الزوجين للصلاة كفرا ؟
	حكم المولود الذي ينتج عن اغتصاب ؟
	حكم عقد الزواج إذا كان ولي الزوجة كافرا ؟
	حول الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية ؟
	ما حكم العمل كمدرس في مدارس حكومة الطواغيت في العراق ؟
	حول حديث : يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود ؟
	حول صلاة الجمعة في إقليم الأحواز حيث لا توجد مساجد لأهل السنة ؟
	سؤال عن عقيدة المجاهدين القوقاز ؟
	هل يجوز التجارة بنشر المفسدات لأعداء الله وتحويل أموالها إلى المجاهدين؟
	ما حكم من دخل البرلمان من الحزب الإسلامي ؟
	سؤال عن حديث اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون ؟
	هل يجوز إطلاق لفظ المرتد على أفراد الجيوش المرتدة؟ وحكم من لا يباشر القتال منهم؟
	هل يلزم إذن الوالدين بالجهاد ؟
	ما الواجب على الإمارة الإسلامية في بيت المقدس ؟
	الفرق بين حكومة حماس وغيرها من الحكومات الكافرة ؟
	هل كان من الحكمة التعجل بإعلان إقامة إمارة إسلامية في غزة ؟
	أريد النفير إلى المجاهدين في الجزائر..فهل الجهاد هناك فرض عين ؟

