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مة النَّارش  :مقدِّ

الُم عىل خري   الُة والسَّ  واملسلري،ني، احلمُد هللِ ربِّ العاملني، والصَّ
ِ
األنبيرياِ

د وعىل آله وصحبه أمجعني ا بعد؛ نبيِّنا حممَّ  :أمَّ

ِ  رة إ ري يّة ةِ"هذه لؤاالت مسلولة واردة من اإلخريوة   ف ، "والية

وقد ُعسضت عىل فضي،ة الشيخ املجاهد أيب مالك التميمي )أنري  النشريوا   

بْيريد  فأجاب عنها بجوابات فسيدة رصينة، وال ريب وال عجريب -تقب،ه اهلل-

وقريد  -تقب،ريه اهلل وأسسرين   جنانريه ن لريه-أنه العامل العامل اجلبل املجاهريد 

نسريةة عنهريا، فأتفريت عريىل دعريدادها  "مؤسسِ الرتاث العلمة "تس،مت 

 .ينفع هبا أمة اإللالم واملس،منيل،نرش، نسأل اهلل أ  

وآخس دعوانا أ  احلمد هلل رب العرياملني، وصريىل اهلل ولري،ىل عريىل أت  

 واملسل،ني.األنبياِ 

 

 النَّارش:

سِ   العلم  الرتاثمؤسَّ

 م 2018مارس  1 -هة  1439مجادى اآلخ   13اخلمةس 
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هل يكفر المسلم بمجرد عيشه في ديار  :السؤال األول
 الكفر؟

 :الجواب

أ  جمسد املقام   دار الكفس لي  كفًسا  -واهلل تعاىل أع،ىل-الذي يظهس 

بذاته، بل ال يكو  دال دذا اقرت  به موِجب الكفس من موافقة ع،يه أو مواالة 

أله،ه، يشهد لذلك أ  نصوص الكتاب والسنة مل تنِف عمن أقام بني 

 ظهساين املرشكني اإللالم ملجسد اإلقامة، بل أثبتته له. 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف}تعاىل: ل يقو
 [.72 ]سورة األنفال:{ يلام

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}ويقول تعاىل: 
 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب
 [. 25 ]لورة الفتح: {اك يق ىق يف ىف يث

ْن ُكلِّ  َأَنا»: ‘وعن جسيس بن عبد اهلل قال: قال رلول اهلل  يٌء م  َب  

ةُم َبْْيَ َأْظُه   
 ّ ك ْيَ ُمْسل ٍم ُي َ َقاَل:  اهللِ، َقاُلوا َيا َرُلوَل «اْْلُْْش  الَ َتَ اَءى »مِل
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ا  .(1)«َناَراُُهَ

وع،يه فرتك اهلجسة عند تعينها مع القدرة ع،يها معصية وفسق، ال تنا  

فص،وا   سكىل  †أصل اإليام ، بل تنا  كامله الواجب، وأهل الع،ىل 

فذكسوا ساالت تكو  اهلجسة فيها واجبة، أو مستحبة، أو مباسة،  ؛اهلجسة

يال جتب اهلج ة من بلد قد يتحه اْلسلمون، ": ¬يقول احلافظ ابن سجس 

 أما قبل يتح البلد يمن به من اْلسلمْي أحد ثالثِ:

األول: قادر عىل اهلج ة منها ال يمكنه رظهار دينه وال أداء واجباته 

 ياهلج ة منه واجبِ.

الثاين: قادر لكنه يمكنه رظهار دينه وأداء واجباته، يمستحبِ لتكثري 

اْلسلمْي هبا ومعونتهم وجهاد الكفار واألمن من ردرهم وال احِ من رؤيِ 

 اْلنك  بةنهم.

الثالث: عاجز بعذر من أرس أو م ض أو رريه يتجوز له اإلقامِ يإن محل 

 .ريا. ه(2)"عىل نفسه وتكلف اخل وج منها أج 

                                           
 .1604  بسقىل: 155 /4، والرتمذي )2645  بسقىل: 52 /2أخسجه أبو داود )  1)

  .326 /9فتح الباري، البن سجس )  2)
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ما ينقل عن بعض الع،امِ )كابن س م وغ ه  من دطالق تكف  من  وأما

الة اتسك اهلجسة أو حلق بدار الكفريس؛ فهريو حممريول عريىل مرين فعريل ذلريك مريو

 فسين أو حمبة هلىل، واهلل تعاىل أع،ىل.ال،ك
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عبارة عن سوق  ،هناك مدينة تجارية كبرى :السؤال الثاني
فلو ضربهم المجاهدون لقالوا  ؛وأماكن الطواغيت داخل السوق

ضربوا السوق، وربما يصاب بعض التجار العوام بهذه الضربات، 
 وما هي السياسة؟ ،فما الحل

 الجواب:

ال شك أنه جست عادة الطواغيت أ  حيصنوا جنودهىل بالتمسك  داخل 

األسياِ السكنية، واأللواق، واملتن هات املأهولة بالسكا ؛ حتاشًيا لرضبات 

 املجاهدين، وترتس العدو هذا ال خي،و من سالتني:

أ  يترتس الطاغوت بمن ثبت له الكفس األصيل كنساِ  األوىل: -

فهذه احلالة جيوز رمي العدو والتهدافه ود  قتل الرتس،  ؛وذراري املرشكني

وهذه مندرجة حتت ما اصط،ح الفقهاِ عىل تسميته بغ و البيات، وأص،ه 

اِر ُيَبيَُّتوَ  ِمَن  -‘-وفيه: َوُلِئَل  ¢سديث الصعب بن جثامة  َعْن َأْهِل الدَّ

ىِْل َقاَل:  كنَِي، َفُيَصاُب ِمْن نَِساِئِهىْل َوَذَراِرِّيِّ ْنُهمْ »امُلرْشِ  .(3)«ُهْم م 

وهؤالِ ود  مل جي  تقصدهىل بااللتهدا  ابتداِ فإنه   سال الترتس 

ثل هذا الباب، تنص جيوز تبًعا، وقد قعد ع،امِ األصول قاعدة نفيسة   م

 ."جيوز تبًعا ما ال جيوز استّالاًل "عىل أنه: 

                                           
 .1745  بسقىل: 1364 /3، ومس،ىل )3013  بسقىل: 61 /4: أخسجه البةاري )متفق علةه  3)
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 وي،حق بحكىل هذه احلالة ما لو ترتس الطاغوت بطوائف السدة. -

أ  يترتس الطاغوت بمس،مني قد تغ،ب عىل دارهىل، فهىل  الثانةِ: -

مقهورو  حتت ل،طانه، فهذه احلالة يشرتط جلواز التهدا  العدو فيها بام 

 يعىل به الت،ف توًطا: 

أ  يرتتب عىل تسك التهدا  الطواغيت سفاًظا عىل الرتس ولو األول:  

ر هىل ع،يهىل، ،طبغالب الظن، التيالؤهىل عىل ديار املس،مني وتس وقد قسَّ

ع،امِ األصول   مثل هذا الباب قواعد عظيمة، يمكن من خالهلا معسفة 

رذا تعارض مفسدتان ": أخف الرضرين لدفع أعظىل الرشين، أال وهي

يتحمل الرضر اخلاص "وقاعدة:  "ُروع  أعظُمهام رضًرا بارتكاإ أخفهام

 ."لديع رضر عام

الترتس الت  وكذلك مسألِ " :¬يقول شيخ اإللالم ابن تيمية  -

ذك ها الفّهاء؛ يإن اجلهاد هو ديع يتنِ الكف ، يةحصل يةها من اْلرضة ما هو 

دوهنا، وهلذا اتفق الفّهاء عىل أنه متى مل يمكن ديع الرضر عن اْلسلمْي رال 

 .(4)"بام ُيفيض رىل قتل أولئك اُْلترتَّس هبم جاز ذلك

أسري أو تاج ، ألن  وال بأس ب مةهم ورن كان يةهم مسلم": "اهلداية"و  

                                           
 .)52 /20(جمموع الفتاوى   4)



 
 
 

 

 
 

 

 9 السَُّؤاالُت النَّْيِجيِريَّة

يف ال م  ديع الرضر العام بالذإ عن بةضِ اإلسالم، وقتل األسري والتاج  

رضر خاص، وألنه قلام خيلو حصن من مسلم، يلو امتنع باعتباره النسد 

بابه، ورن ترتسوا بصبةان اْلسلمْي أو باألسارى؛ مل يكفوا عن رمةهم ْلا 

 .(5)"بةنا

هدين ليكفو  عن رميهىل دذا ترتلوا والطواغيت دذا ع،موا أ  املجا

باملس،مني، لاهىل ذلك   احلي،ولة دو  قتاهلىل، وذلك بتحصنهىل بمساكن 

وألواق املس،مني املأهولة هبىل، وهذا وبال شك رضره عظيىل ومفسدته 

عىل جواز  † ق الفقهاِاتفولذلك ظاهسة، تفيض دىل ذهاب الدين وأه،ه، 

ىض ذلك دىل قتل الرتس خصوًصا دذا رمي العدو املترتس باملس،مني، ود  أف

 خيف الرضر برتكه.

وقد اتفق العلامء عىل أن جةش ": ¬يقول شيخ اإللالم ابن تيمية 

الكفار رذا ترتسوا بمن عندهم من أرسى اْلسلمْي وخةف عىل اْلسلمْي 

الرضر رذا مل يّاتلوا، يإهنم يّاتلون ورن أيىض ذلك رىل قتل اْلسلمْي الذين 

 .(6)"ترتسوا هبم

                                           
(5  )2/ 173(. 

 .)546 /28(جمموع الفتاوى   6)
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وهلذا اتفق الفّهاء عىل أنه متى مل يمكن ديع الرضر عن ": ويقول أيًضا

 .(7)"اْلسلمْي رال بام ُيفيض رىل قتل أولئك اُْلترتس هبم جاز ذلك

أ  يرتتب عىل تسك التهدا  العدو سفاًظا عىل الرتس تعطيل الثاين: 

 . فسيضة اجلهاد

؛ يال بأس وكذلك رن ترتسوا بأطفال اْلسلمْي": ¬يقول الرسخيس 

بال م  رلةهم ورن كان ال ام  يعلم أنه يصةب اْلسلم... نّول: الّتال معهم 

ي ض، ورذا ت كنا ذلك ْلا يعلوا أدى رىل سد باإ الّتال معهم، وألنه يترضر 

اْلسلمون بذلك، يإهنم يمتنعون من ال م  ْلا أهنم ترتسوا بأطفال اْلسلمْي؛ 

يصةبون منهم رذا متكنوا من الدنو من يةجرتؤون بذلك عىل اْلسلمْي، وربام 

 .(8)"اْلسلمْي، والرضر مديوع

أ  يغ،ب عىل الظن حتقق املص،حة الساجحة بسمي الكفار، ود   الثالث:

 أدَّى ذلك دىل قتل الرتس.

 : أ  يقصد السامي قتل العدو ال قتل املس،مني.ال ابع

ه رال أن عىل اْلسلم ال ام  أن يّصد ب... ": ¬يقول الرسخيس 

                                           
 .)52 /20( املصدر السابق  7)

 .)53 /10(املبسوط   8)
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احل يب، ألنه لو قدر عىل التمةةز بْي احل يب واْلسلم يعال كان ذلك مستحّا 

 .(9)"علةه، يإذا عجز عن ذلك كان علةه أن يمةز بّصده، ألنه وسع مثله

... لكن نّصد الكفار بال م  دون اْلسلمْي، ألنه ": "البحس السائق"و  

 .(10)"الطاقِرن تعذر التمةةز يعال يّد أمكن قصدا، والطاعِ بحسب 

وع،يه فال سسج من رماية العدو   الصورة املسؤول عنها تيطة حتقق 

 الرشط، واهلل تعاىل أع،ىل.

 

 

 

 

 

  

                                           
 .)65 /10(املبسوط   9)

(10  )5/ 82(. 
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مسألة تكفير من يحمل األوراق الثبوتية مثل  :السؤال الثالث
ا كالمجاهدين الذين يريدون الخروج إال مكرًه ،الجنسية والجواز

)ومناط التكفير فيها أنها رضا بالبلد الذي يحكم بالكفر  ،للجهاد
 ويحمل أوراق بها شعارات الدول الطاغوتية(.

 الجواب:

الذي يظهس أ  املناط املذكور   كفس سامل األوراق الثبوتية تكف  

بالالزم وهو غ  منضبط؛ أل  كثً ا ممن حيمل هذه األوراق ال يعرت  بالب،د 

س هبا، وينكس شعاراهتا، ولكن املناط املؤثس هو فيام مت،يه التي أصدرهتا بل يكف

الدولة املانحة هلذه األوراق عىل طالبيها، فإ  اشرتطت ع،يهىل ما يوجب 

الن ول حتت سكمها كا  الكفس، كااللت ام بالوالِ والنرصة ل،دولة املانحة، و

 .-والعياذ باهلل- ذلك كفًسا

ما حكم التجنس ، -فك اهلل أرسه-الشيخ عيل اخلض  فضي،ة وقد لئل 

 ؟بجنسةِ الكفار

هذه لي  هلا سكىل مط،ق؛ دال أهنا تنقسىل دىل صور، وكل صورة "فقال: 

 هلا سكىل:

د  أخذ اجلنسية حمبة هلىل ولدينهىل أو مظاهسة هلىل وتويل، فهذا كفس  -1

 أكرب.
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ازه بعض أ  يكو  مبغًضا هلىل   ق،به، وأخذها رضورة، فهذا أج -2

أهل الع،ىل املعارصين وهو مسجوح، هذا دذا كا  جتنًسا، أما دذا كا  الب،د 

 الكافس ب،ده فاحلكىل خيت،ف.

أ  يأخذ اجلنسية خمتاًرا ألجل الدنيا وهو يع،ىل معنى التجن ، وأ   -3

 له الت امات كفسية فهذا يكفس ألنه تويل ومظاهسة.

معنى التجن ، ومل ي،ت م  أ  يأخذها خمتاًرا ألجل الدنيا لكن جيهل -4

 بأسكامها فهذا حيسم وال يكفس ويعذر بجهل احلال.

أ  يأخذها من باب اإلكساه فهذا جيوز، وهناك فسق بني اإلكساه  -5

 والرضورة.

و  كل األقسام دذا مل يصحب ذلك قسىل بالوالِ ل،دولة املجنسة، أما 

 .ريا. ه(11) "مع القسىل خمتاًرا فهذا كفس أكرب

هذه األوراق احلكومية من موجبات الكفس، وكانت من قبيل ودذا خ،ت 

األوراق الثبوتية البحتة التي ُتتةذ ملجسد التوثيق والتنظيىل اإلداري البحت 

 فهي دو  الكفس، واهلل تعاىل أع،ىل.

                                           

 املعترص تح كتاب التوسيد.  11)
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ما حكم استهداف المدارس العالمية الكفرية  :السؤال الرابع
رس فيها، فصارت حكومية لتكفير من يد حتلالتي تركها الُم

حيث أنه في كل صباح فيها نشيد العلم بألفاظه الكفرية 
ويردده الطلبة وهو بيعة للطاغوت، ويقولون بعض المدارس 

ا عند يكون فيها احترام الصليب وقراءة كلمات من اإلنجيل إلزاًم
معاقبة الطالب، وكذلك والكليات التي يدرس بها علم الفلسفة 

ا األرض تدور م اهلل كفر مثًلكفرية والمواد التي تخالف كال
والشمس واقفة وكروية األرض وغيرها من "المعارضات 

 للقرآن".

 الجواب:

بالنسبة ل،مدارس احلكومية د  كانت   دولة كافسة سكومة وشعًبا 

كدول أوروبا ونحوها من الدول الص،يبية   أفسيقيا فال خي،و الطالب فيها 

 من سالتني:

فال جيوز التهدافها ابتداِ، ودنام  ؛فتيات ونساِ أ  يكونوا أطفااًل، أو -1

جيوز تبًعا د  كانت   منطقة جماورة ألهدا  عسكسية، حلسمة تقصد نساِ 

املرشكني وأطفاهلىل بالقتل ابتداِ، مامل يقات،وا أو يعينوا عىل قتال املوسدين 

 فحينئذ جيوز تقصدهىل بالقتل.

 ف،هىل سالتا : ؛أ  يكونوا كباًرا بالغني -2
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فاألصل جواز التهدافهىل  ؛أ  يكو  الطالب عىل الكفس األصيل -أ

وقت،هىل، ولكن يساعى   مسألة قتاهلىل باب املصالح واملفالد التي يقدرها 

سكوا، أل  االشتغال أهل الشأ ، فإ  كا  احلال أهنىل مل يبدؤونا بالقتال تُ 

 بقتال من قات،نا أهىل وأوىل.

 الذين طسأ ع،يهىل الكفس بعد أ  يكو  الطالب من أبناِ املس،مني -ب

فهؤالِ دما أ  يكونوا بالغني تصح السدة منهىل، أو  ؛حلاقهىل هبذه املدارس

ممي ين دو  لن الب،وغ، فهؤالِ اخت،ف الع،امِ   صحة ردهتىل، الشاهد أنه 

لي  من املص،حة التهدا  مثل هذه املدارس   هذه املسس،ة دال دذا ترتس 

 واهلل تعاىل أع،ىل. ،لوصول دليه دال بالتهدافهاالعدو هبا، ومل نتمكن من ا

فإ  اعتقاده لي  من الكفس  ؛وأما مسألة كسوية األرض ودوراهنا

الرصيح الذي يستباح بسببه دم من اعتقده، ولإلفادة فقد قال بكسوية 

األرض عامة أهل الع،ىل ومل ينكسه دال الق،ة، وقد قال به شيخ االلالم ابن 

يح، فال ينكس عىل من يعتقد ذلك، فضاًل عن تكف ه تيمية وغ ه، وهو الصح

 والتباسة دمه، واهلل تعاىل أع،ىل.

 وكتب:
 أبو مالك التميمي )أنس النشوان(

 م 2015مارس  31 -هـ  1436جمادى اآلخر  11الثالثاء 


