 -8ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال أﰊ ﻣﺼﻌﺐ ﻋﻦ اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ذﻛﺮﰎ أﻧﻜﻢ أﺣﻠﺘﻢ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺔ،
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ أن ﻣﻮادﻋﺔ اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻠﻀﺮورة أو اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺮاج،
وﻫﻮ -أي أﺧﺬ اﳋﺮاج أو اﻟﻌﻮض -ﻣﺎ اﻗﱰﺣﺘﻤﻮﻩ ﰲ ﻣﺴﻮدة اﻻﺗﻔﺎق ،وأرﻓﻖ ﻟﻜﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻋﻨﺪي،1
وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ واﻟﺬي ﱂ أﺟﺪ ﻟﻪ إﺟﺎﺑﺔ ،وﻗﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻹﺧﻮة وﱂ ﻳﺮدوا ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﲔ،
ﻫﻮ ﻋﻤﺎ زﻋﻤﻪ اﻹﺧﻮة ﰲ ﲨﺎﻋﺔ أﻧﺼﺎر اﻟﺴﻨﺔ أ ﻢ ﻳﺮون ﻣﻔﺎداة اﻷﺳﲑ اﳌﺮﺗﺪ ﺑﺎﳌﺎل ،وأ ﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺘﻮا
ﻋﺪداً ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﺰﻳﺮة ﻓﺄﻓﺘﻮﻫﻢ ﲜﻮاز ذﻟﻚ ﻷن ﻣﺎ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ،واﻟﺬي أﻋﻠﻤﻪ
أن اﻷﺣﻨﺎف ﻳﺴﺎوون ﺑﲔ اﳌﺸﺮﻛﲔ واﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﱯ وﲣﻤﻴﺲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،أﻣﺎ ﻣﻔﺎداة أﺳﲑﻫﻢ ﺑﺎﳌﺎل ،ﻓﻠﻢ
أﺟﺪ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻋﻠﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻓﺄﻓﻴﺪوﱐ ﺑﻪ.
وﻟﻜﲏ وﺟﺪت أﻗﻮاﻻً ﻟﻸﺣﻨﺎف -رﲪﻬﻢ اﷲ -أﻧﻪ ﳚﻮز اﳌﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﲑ اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ،
ووﺟﺪت ﳍﻢ أﻳﻀﺎً ﻛﻼﻣﺎً ﻏﲑ ﳏﺪد أﻧﻪ ﳚﻮز ﰲ ﺑﻌﺾ رواﻳﺎ ﻢ ﻣﻔﺎداة ﻣﺸﺮﻛﻲ اﻟﻌﺮب ،2وﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ
ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ أ ﻢ ﻳﺴﻮون ﺑﲔ ﻣﺸﺮﻛﻲ اﻟﻌﺮب واﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ،وﻟﻜﲏ ﱂ أﺟﺪ ﳍﻢ ﻗﻮﻻً ﺻﺮﳛﺎً ﰲ ﻣﻔﺎداة أﺳﺮى
اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺎل ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ إﺧﻮة أﻧﺼﺎر اﻟﺴﻨﺔ ،أو ﻋﻠﻤﺎً ﻣﻔﻴﺪاً ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺄرﺟﻮ ﺷﺎﻛﺮاً أن
ﲤﺪﱐ ﺑﻪ.
وأذﻛﺮ أن وﻓﺪ أﻧﺼﺎر اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ زاروا اﳊﺎﻓﻆ -رﲪﻪ اﷲ -وﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﻓﻚ اﷲ أﺳﺮﻩ ،ﻗﺪ
ﺗﻜﻠﻤﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ.
وﻗﺪ ﻳﺮد اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻐﺎﱐ اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻛﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺮﺗﺪ ،إﻻ إن اﻋﺘﱪﲤﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﻨﻮد اﻟﺼﻠﻴﺐ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،واﻷﻓﻐﺎن اﳌﻌﺎوﻧﻮن ﳍﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳉﻨﻮد واﻷﻋﻮان
ﻓﻴﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﺣﻜﻢ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﰲ اﻟﻔﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎس -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-
ﰲ ﺑﺪر ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎً ،وﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻗﻮل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم )وﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻔﺰ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺮاء اﻟﻌﺴﻜﺮ
ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻤﻬﻢ( .واﷲ أﻋﻠﻢ.

 1ﰲ ﻣﻠﻒ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻌﻨﻮان )ﻣﻮادﻋﺔ اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ(.
 2ﻣﺮﻓﻖ ﻟﻜﻢ ﰲ ﻣﻠﻒ ﺑﻌﻨﻮان )اﳌﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺮى اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ(.
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جوابي على رسالته :
 -1نبلغكم ونبشركم بأن ﷲ تعالى منّ علينا بمبلغ من المال ،من جراء صفقة مبادلة السفير األفغاني ،فقد تم األمر
خالل األسبوعين المنصرمين ،واستلمنا نصف المبلغ تقريبا بالفعل ،والنصف اآلخر لعل اإلخوة يكونون
استلموه األيام الماضية ،وإجمالي المبلغ خمسة ماليين دوالر ،والحمد .

بمال أو برجال ،فإن شاء ﷲ سأرفق لك بعض ما عندنا فيھا ،وقد طلبنا من الشيخ أبي يحيى
بالنسبة لمسألة مفاداة المرتد
ٍ
أن يوسع البحث فيھا أيضا ،بنا ًء على حاجة اإلخوة في الجزائر إلى توسيع النظر في ھذه المسألة ،فلعله إذا كتب شيئا
نرسله لكم بعون ﷲ.
وخالصة ما رأينا بعد التشاور فيما بيننا وبعد مراجعة ومراسلة واستفتاء بعض أھل العلم ممن نثق فيھم ،أن المفاداة بالمال
جائزة للحاجة ،وأما بالرجال فبدون قيد الحاجة ،فإن وجوبَ تخليص مسلم من أسر الكفار أولى ومقدّم على وجوب قتل
المرتد ،بل َه المنّ عليه )ويظھر أنه أجازه الحنفية ،كما نقلتم بعض كالمھم(!.
وال شك أن حاجتنا للمال شديدة جداً ،حتى لو قيل إنھا ضرورة لصح الوصفُ .
وإخوة أنصار السنة كانوا بالفعل يرون جواز المفاداة بالمال للمرتدين لحاجة الجھاد للمال ،وأذكر أنھم كانوا سألوني عندما
ُ
ُ
كنت أتواصل معھم وأنا في إيران عن المسألة
ونقلت لھم بعض أجوبة أھل العلم في
فقلت لھم رأيي وھو ھذا المذكور،
المسألة ،وأظن أنھم سألوا ھم بأنفسھم جماعة من أھل العلم ،فقد قيل إن الشيخ سليمان العلون كان يفتي لھم وألبي مصعب
بذلك.
وال شك أن ھذه المسألة من نوازلنا ،وﷲ المستعان.
واعتبار المرتدين في مثل أحوالنا المعاصرة أشب َه بالكفار األصليين في بعض أحكام المعاملة الحربية ،يقوله بعض أھل
كل ،فھو قياسٌ
العلم المعاصرون على ما أعرفُ  ،من ذلك  :مسألة مھادنتھم )موادعتھم( ،ومسألة الفداء ،وغيرھا ،وعلى ٍ
شبھيّ  ،فيكون من أدلة المسألة ،لكن النظر يبقى في كل صورة وحالة على حدتھا.
والمقصود أن الفقيه مثال يقول  :المرتدون اآلن في وقتنا لھم السيطرة على معظم البالد اإلسالمية،؛ لھم الدولة ولھم التمكن
ٌ
دولة وال نظا ٌم ،وھم المستضعفون األقلون ،وأحوال حر ٍ
ب كالتي نخوضھا تستدعي
والتح ّكم ،وليس للمسلمين )المجاھدين(
بالبعض،
االنشغال
حين
الردة
أطراف
بعض
وتحييد
فيھا،
المصلحة
المجاھدون
رأى
التوسع َة في مثل إبرام الھدنة متى ما
ِ
وھكذا ،وفي مثل  :المنّ على بعض جنود المرتدين أحيانا تغليبا للمصلحة في التأليف للقبائل والسكان )الشعب( أو غيرھا،
ومراعاة لحاالت اختالط األفھام والتباس األمور في األمة التباسا ً واختالطا شديدين جداً تجعل كثيرا من أھل الحلم
حائرين ،فيقول  :ھم )المرتدون( أشبه في ھذا بالكفار األصليين ،وأخفُّ منه )من المنّ ( مفاداتھم
بمال أو رجال ،بل
ٍ
ُ
أشرت أعاله ،فالعجيبُ أن يجوّ ز أح ٌد المن على المرت ِد )أي إطالقه مجّانا ً( وال
المفاداة بالرجال واض ٌح جوازھا جداً كما
بمال ال سيما مع الحاجة.
يجوّ ز مفاداته
ٍ
مال على الموادعة مع المرتدين ،لعله منظور فيه إلى العاقبة والمآل ،أي خوف أن يؤدي إلى ترك
ومنع الحنفية أخذ ٍ
قتالھم ،وھو األصلُ ،فإن المرتدين مأمو ٌر بقتالھم أمراً قطعياً ،ومأمو ٌر بقتل المقدور عليه منھم كذلك ،فلو أجيز للمسلمين
والخراج ،فيشبه أن يكون وضعا ً مضاھيا ً للمشروع ،وتبديالً للشرع ،وألوشك أن
مال لكان أشب َه بالجزية
موادعتھم على ٍ
ِ
يؤدي إلى التھاون في قتالھم رضىً بالمال وميال إلى غير ذات الشوكة ،وھو خالف وضع الشريعة ومقصودھا ..وﷲ
أعلم.
أما في صور حاالتنا المعاصرة فاألمر مختلف اختالفا ً ظاھراً مؤثراً .وﷲ أعلم.
كل ،ورغم طول تباحثنا في ھذه المسائل وقراءاتنا المتنوعة فيھا ،أعتقد أنھا تحتاج إلى تحرير كامل يفرغ له بعض
وعلى ٍ
أھل العلم ،وﷲ المستعان.
مال  ،بعضُ عباراتھم في ھذا تحتمل أن معناھا  :ال بقيد أن
فائدة  :قول األحناف إن المرتدين ال يجوز موادعتھم على ٍ
ُيخافَ منھم ،أو رجا ِء رجوعھم إلى اإلسالم وتوبتھم ،بل إرادة تحصيل المال ..فلتتأمّل عباراتھم.
مثا ٌل لھا  :قال في فتح القدير " :وأما المرتدون فال بأس بموادعتھم ،ومعلوم أن ذلك إذا غلبوا على بلدة وصارت دارھم
دار الحرب وإال فال؛ ألن فيه تقرير المرتد على الردة ،وذلك ال يجوز ،ولھذا قيده الفقيه أبو الليث في شرح الجامع

الصغير بما ذكرنا ،قال  :يدل عليه وضع المسألة في مختصر الكرخي بقوله :غلب المرتدون على دار من دور اإلسالم
فال بأس بموادعتھم عند الخوف ،فلو وادعھم على المال ال يجوز ألنه في معنى الجزية وال تقبل من المرتد جزية"اھـــ
فقوله "فلو وادعھم على المال" أي بدون خو ٍ
ف منھم ،بل أن يكون المال ھو المقصود وھو الدافع إلى موادعتھم.

