יוני 5102

פתוות ,אפריל-מאי 5102
סקירת הפתוות העיקריות (פסיקות הלכתיות) לחודשי אפריל-מאי  ,5102בתגובה לשאלות של קוראים,
על-ידי פוסקי הלכה באתר "מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד" ,עליו אמון אבי הזרם הסלפי הג'האדי בירדן,
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אבו מחמד אל-מקדסי.

עיקרים:
 קריאה לפלגים הג'האדים בסוריה להתאחד תחת דגל ייחוד האל ולא
להפנות את נשקם אחד כלפי השני .ביטוי לשאיפה זו ניכר במאמציו
של אל-מקדסי להשכין פיוס בין המחנות הנצים ,אולם ללא הצלחה.
 קריאה ל"מדינה האסלאמית" להפנות את חרבה רק נגד אויבי הדת
ולא כלפי קבוצות המג'אהדין.
 פסיקה כי מותר להקשיב לתפילת יום השישי של מנהיג תפילה
השייך ל"מדינה האסלאמית" כל עוד אינו מעורב בכפירה באסלאם.

שאלות המופנות לשיח' אבו אל-עז אל-נג'די
נושא הפתווה  -למה ישנה שתיקה על דם לוחמי "אנצאר אל-אסלאם"?
שאלה :למה ישנה שתיקה על דם של לוחמי "אנצאר אל-אסלאם"? למה כשמפנים לאתר שאלה בנוגע
ללוחמי "אל-קאעדה" הוא ממהר לפרסם פסק הלכה ,אך לא עונה על שאלות בנוגע ל"אנצאר אל-
אסלאם" .בשאלות שהפנינו לאתר לפני יותר משנה ביקשנו תשובה הלכתית בנוגע לקרב בין קבוצת
"אנצאר אל-אסלאם" לקבוצת "המדינה האסלאמית" ולא נענינו .לכן ,עולה השאלה למה אתם שותקים
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על דם "אנצאר אל-אסלאם"? למרות ש"אנצאר אל-אסלאם" הודיעו על הסטייה מדרך הישר של ארגון
"המדינה האסלאמית" לפני שבע שנים ,אף אחד לא הקשיב להם והדבר לא הביא להרג של חברי "המדינה
האסלאמית" וכעת חברי "המדינה האסלאמית" הם אלו שהורגים ושופכים את דם לוחמי "אנצאר אל-
אסלאם" וכולאים אותם בתנאים קשים בבתי הכלא של השיעים והכופרים .אנחנו מודיעים לכם כי
"המדינה האסלאמית" החלה להעביר אזורים של הסונים לשיעים מפני שכפי ש"אנצאר אל-אסלאם"
טענו בעבר הם סוטים מדרך הישר.
תשובה :הגזמת בהטלת הדופי באחיך מפני שאינך יודע את מצבנו אך אנחנו יודעים ועוקבים אחר העוול
שנעשה ל"אנצאר אל-אסלאם" על ידי המדינה האסלאמית .אל לך לחשוב כי הסיבה להעדר תשובתך
מעידה על תמיכה בקבוצה מסוימת או חוסר התייחסות למצב אחינו ב"אנצאר אל-אסלאם" .עם זאת ,גם
החברים בפורום זה נמצאים תחת תנאים קשים בארצותיהם ולכן ,התמהמהו בתשובתם ורק כשהתאפשר
להם ליצור קשר עם אתר "אל-מנבר" הם השיבו .להלן פרסום הודעה ממוסד התקשורת המרכזי של ארגון
"אנצאר אל-אסלאם" שקיבלנו לפני כמה ימים התומכת במי שנעשה לו עוול ,מזהירה את "המדינה
האסלאמית" מהפניית חרבם כלפי המוסלמים וקוראת להם להפנות את חרבם רק נגד אויבי הדת:
"האומה האסלאמית והסונים ניצבים בפני מבחן שמעמיד בפניהם האויב הפנימי ובעיקר אלו המפרים את
דרך הישר .ההוכחה לכך כיום היא במבחן שהשיעים הכופרים והח'וארג' (כינוי שניתן לכת קדומה שפרשה
מעל האסלאם האורתודוכסי .מאז הפך כינוי זה לשם גנאי לקבוצות בדלניות באסלאם ,המורדות בסדר
הקיים וגורמות למלחמת אחים ולשסע באומה המוסלמית) מעמידים בו את הסונים .כך למשל ,שני
האחים שלנו נהרגו על ידי קבוצות אלו :הראשון ,כאך צדיק ( ,)Kak Sadiqנהרג בכלא של הכופרים
השיעים בטהראן בנסיבות לא ברורות והשני ,שאמל אבו אחמד ( ,)Shamil Abu Ahmedנחטף במוסול
לפני יותר מחודשיים ונהרג בכלא של אל-בע'דאדי .הדבר מוכיח כי תומכי אל-בע'דאדי ממשיכים להפנות
את החיצים שלהם לצווארם של המג'אהדין".
"כשהמוסלמים שלא נשבעו אמונים לאל-בעדאדי הודיעו לשיח' אבו מחמד אל-מקדסי ,על מצבם  -לפיו
הם מבוקשים ,אין להם ביטחון ומי שנעצר לא שב  -הוא תהה כיצד הדבר קרה ,שהרי אנשים במדינות
הכופרות ותחת שלטון הכפירה לא עוברים את מה שהם הזכירו".

2

"אנו רוצים שהשיח' אבו מחמד אל-מקדסי ידע כי קבוצתו של אל-בע'דאדי לא תסתפק בהריגתו של
מוסלמי שמתנגד לה ,אלא גם תמנע מהחזרת הגופה של ההרוג למשפחתו".2

השסע בין ארגון אל-קאעדה לארגון המדינה האסלאמית
נושא הפתווה  -האם השיח' תרכי אל-בנעלי ( ,)Turki Al-Binaliאחד מפוסקי ההלכה הבכירים
בארגון "המדינה האסלאמית" ,מאשים את "חזית אל-נצרה" בכפירה?
שאלה :על פי שיחתכם עם השיח' תרכי אל-בנעלי ,האם הוא מאשים בכפירה את "חזית אל-נצרה" כמו
את חיילי "המדינה האסלאמית"? מה עמדת השריעה בנוגע לכך? אנו מבקשים כי השיח' אל-בנעלי יציין
בפנינו את הסיבות להאשמה בכפירה של "חזית אל-נצרה" ,מפני שידוע כי "חזית אל-נצרה" נלחמת
בארגון "המדינה האסלאמית" באופן הגנתי ולא יוזמת מתקפות .כמו כן ,ידוע כי "המדינה האסלאמית"
נלחמת ב"חזית אל-נצרה" מלחמת כפירה ,אז למה שלא יוציאו השיח' תרכי אל-בנעלי או עת'מאן אל-
נאזח (( )Othman Al-Nazihהמופתי של ארגון המדינה האסלאמית) הודעה שרעית המפרטת את האשמה
בכפירה של "חזית אל-נצרה" או שיכחישו שהם תומכים בכך .נשמח אם תפנו את הסוגיות האלו לשיח'
אל-בנעלי.
תשובה :אנו רוצים ליידע אותך כי השיח' תרכי אל-בנעלי הפסיק את הקשר אתנו לאחר חילוקי הדעות
בינו לבין ארגון "המדינה האסלאמית" ,על רקע ההודעה שפרסם השיח' אל-מקדסי ,לפיה ארגון "המדינה
האסלאמית" דוחה את הפסיקות שמציע השיח' אל-בנעלי .לאור זאת ,השיח' אל-בנעלי לא לוקח חלק
יותר בפסקי ההלכה של הועדה השרעית .לכן ,אנחנו לא יכולים להשיב לך על השאלה בנוגע לדעתו .עם
זאת ,אנחנו יכולים לאשר שלא ראינו שום הכחשה של השיח' אל-בנעלי בנוגע לדברים אלו ולכן ,אנחנו
רואים חשיבות בשאלתך .מכיוון שאין בינינו כל קשר אנחנו עונים לך תשובה הזו ,ומקווים שהוא יראה
אותה ויפרסם את עמדתו .אנחנו ועוד הרבה אנשים נוספים קראנו את הפרסום הרשמי של "המדינה
האסלאמית" אודות תנאי החזרה בתשובה לפלגים השונים וביניהם "חזית אל-נצרה" .כמו כן ,השיח' אל-
מקדסי מסר לנו כי אבו מחמד אל-מוצלי (( )Abu Muhammad Al-Musaliאיש קשר ומתווך בין אל-
מקדסי לאל-עדנאני ,דובר ארגון המדינה האסלאמית) שהיה עימו בקשר במהלך המשא ומתן לשחרור
הטייס (הירדני) מבתי הכלא האסלאמיים ,אמר לו" :סעד אל-חניטי (כיום בכיר בארגון המדינה
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האסלאמית) שביקש ממך לשוחח עם 'המדינה האסלאמית' ,נשבע לארגון אמונים והאשים בכפירה את
'חזית אל-נצרה'".3

נושא הפתווה  -למה השיח' אבו מחמד אל-מקדסי תומך בג'האד הסלפי?
שאלה :למה השיח' אבו מחמד אל-מקדסי תומך בג'האד הסלפי? למה הוא פועל למען פיוס בין "חזית אל-
נצרה" לחבורתו של אל-בע'דאדי ומכנה אותה "המדינה שמניפה את דגל ייחוד האל"? האם לא ראוי יותר
שהשיח' יפעל ויטיף לאיחוד הפלגים בסוריה במקום לדרוש פיוס עם חבורתו של אל-בע'דאדי?
תשובה :השיח' אבו מחמד אל-מקדסי לא תומך בשימוש המונח ג'האד סלפי ומשתמש בו רק כדי להפריד
בין מתחזי הסלפיה מאנשי "אל-ארג'אא'" ('( )al-Irjaaהעיקרון שרק ביום הדין יחרוץ אללה את דינו של
כל מוסלמי  -האם הוא מאמין או כופר) .הוא דבק ותומך בדרך הישר של אבותינו ושל התומכים בחסדי
חכמי הדת .בנוגע למאמצו ליישוב הסכסוך בין "חזית אל-נצרה" לחבורתו של אל-בע'דאדי ,הוא אכן פעל
כדי להשכין שלום בין שני המחנות הניצים .הוא הסביר את עמדתו כלפי המדינה האסלאמית ולאחר
שסירבו לבוררות שהציע להם ,הוא מתח ביקורת על קיצוניותם ועל שפיכות הדמים שלהם במנשר
שפורסם .לכן ,הם שנאו אותו והאשימו אותו ביריבות ,בשקר ובבגידה.
בנוגע לקריאה לפלגים בסוריה ולכל המג'אהדין להתאחד ,השיח' לא חסך מאמץ ,הוא הטיף לכך וקרא
לאיחוד תחת דגל ייחוד האל והפניית הנשק כלפי אויבי הדת ולא כלפי שורות המג'אהדין
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עיראק
נושא הפתווה  -האם אנשי ארגון "המדינה האסלאמית" הם "ח'וארג'"?
שאלה :האם אנשי ארגון המדינה האסלאמית הם "ח'וארג'" (כינוי שניתן לכת קדומה שפרשה מעל
האסלאם האורתודוכסי .מאז הפך כינוי זה לשם גנאי לקבוצות בדלניות באסלאם ,המורדות בסדר הקיים
וגורמות למלחמת אחים ולשסע באומה המוסלמית) כמו שנאמר?
תשובה :השיח'ים דיברו על הנושא הזה מספר פעמים .לכן ,אנחנו לא רוצים לדבר על נושא זה כעת,
במיוחד לאור ההתקפה האכזרית של כוחות אל-חשד אל-שעבי (( )Al-Hashd al-Shaabiמליציה שיעית
שהקים הממשל העיראקי כדי להילחם בארגון "המדינה האסלאמית") על הסונים בעיראק ,בתמיכת
https://goo.gl/uKsMEc
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איראן ,אמריקה וצבאות הכופרים .אפילו השיח'ים וחכמי הדת שתיארו אותם בתיאור זה אמרו שהם לא
היו בעיראק בתנאים האלו ולא היה מי שילחם בשיעים ויגן על הסונים מלבד "המדינה האסלאמית"
שנלחמה בהם .ידוע כי השיח' אבו מחמד אל-מקדסי פרסם הודעה בנוגע לברית שתקפה את כל המג'אהדין
בסוריה ובעיראק והבהיר בה כי הוא לא מצטרף לברית "הצלבנית" הזו והוא תומך בכל המוסלמים אפילו
אם הם שיעים קיצוניים או "חוארג'" אך לא בצבאות הכופרים .למרות שכבר הביע בהצהרותיו הקודמות
את דעתו על ארגון "המדינה האסלאמית" והקיצוניות שפשטה בהם ,הם הודו בפניו במכתביהם שיש
"ח'וארג'" בשורותיהם .לכן ,נסתפק בכך ובמה שנכתב בהודעות של השיח'ים בתשובה לשאלותיך ונקרא
ל"מדינה האסלאמית" להיות יראה את אללה ביחס שלה למוסלמים בכלל ולמג'אהדין בפרט ולשסע את
חרבם רק בנלחמים נגד האסלאם.5

חצי האי ערב
נושא הפתווה  -האם מותרת העבודה במחלקות הממשלתיות האזרחיות?
שאלה :האם מותרת לעבוד במחלקות הממשלתיות האזרחיות שנותנות שירות לאזרחים בצורה ישירה,
כמו חברת החשמל בסעודיה ,בתי החולים הציבוריים וסקטורים נוספים שלא משרתים את הכופרים
במלחמתם נגד המוסלמים בסעודיה?
תשובה :העיסוק בעבודות כאלו מותר בכל משטר כל עוד העבודה לא קשורה לדבר אסור .חלק מחכמי
הדת מתעבים את העבודה אצל עובדי האלילים באופן כללי על מנת שהמוסלמי לא יתבזה ולא יאפשר
להם להשתלט על עצמו ועל רכושו .כל הפרטים האלו נמצאים בספרו של השיח' אל-מקדסי שפורסם בשם
"חשיפת הכיסוי מעל השריעה הנסתרת".6

צפון אפריקה
נושא הפתווה  -שאלה בנוגע למג'אהדין באלג'יר.
שאלה :יש מי שמכפישים את המג'אהדין במדינות הג'האד אלג'יר או מאלי ,מה דעתכם על כך.
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תשובה :אנו מפנים אותך לעיין במה שכתב אחד מהמג'אהדין בארץ זו ,תחת הכותרת" :נגד העוול
והתוקפנות :הגנה על המג'אהדין במרוקו" מאת עבד אל-רחמן אל-ג'זאא'רי (Abd Al-Rahman Al-
 ,)Jazairiלוחם ג'האד במרוקו.7

סוריה
נושא הפתווה  -האם תושבי אזורים מרוחקים צריכים להשתתף בלחימה ב"מדינה האסלאמית" לפני
שהארגון מגיע לאזורם.
שאלה  :כעת ארגון "המדינה האסלאמית" מתקדם לעבר הערים הסוריות צוראן ( )Suranואעזאז ()Azaz
ומספר ק"מ רחוק יותר משם ישנם אזורים מיושבים נוספים .האם העיירות המרוחקות יותר שבסביבת
צוראן צריכות להתערב בלחימה בצוראן שתתנהל נגד הארגון כדי להדוף אותו לפני שיגיעו פעילי הארגון
לאזור ם או שיש להמתין עד שפעילי הארגון יגיע לאזורם ולאחר מכן יהדפו אותו?
תשובה :כבר דיברתי על כך שהדיפת התוקף היא לגיטימית אפילו כשהתוקף הוא מוסלמי ,אך אם הוא
לא מהקיצוניים ,לא צריך למהר להאשים בכפירה את העבריין ולהפקיר דם מוסלמי בשל ספק וחשד .כמו
כן ,אם תושבי האזורים הרחוקים חושדים שהאזורים המותקפים כיום אכן מותקפים אין ספק שאלו
קיצוניים שלא יחסכ ו מהם האשמה בכפירה והרג כאשר יגיעו לאזורם .לאור זאת ,אין עליהם להמתין עד
שיגיעו אליהם אלא להדוף אותם יחד עם אחיהם המוסלמים המותקפים כיום ולא בעזרת מי שכרתו ברית
עם הכופרים .בעבר ארגון "המדינה האסלאמית" הפיץ עליי (הכוונה לשיח' אל-מקדסי) שקרים לפיהם
הוצאתי פ סק הלכה להילחם בארגון ולהרוג את פעיליו .הפרסום השקרי הזה התפרסם במהלך התקופה
שבה ישבתי בכלא והוא בא על רקע ההודעה בה האשמתי בכפירה את כל המוסלמים שסייעו לברית
הנוצרית.8

לוב
נושא הפתווה  -התפילה מפי האמאם (מנהיג דת) של "המדינה האסלאמית".
שאלה :אני מלוב מהעיר ט'הר ) (Daherשבה שולט ארגון "המדינה האסלאמית" .רוב אנשי העיר לא
מסכימים לשלטון הארגון אבל אין להם כוח לעמוד מולם .חברי הארגון השתלטו על המסגדים
https://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=6272&pageqa=1&i
http://goo.gl/U4Sn4w

6

7
8

והאמאמים השייכים לארגון הם היחידים שנמצאים שם .הם גרשו כל אמאם שלא שייך אליהם והפכו את
תפילת יום השישי לכלי לקידום "המדינה האסלאמית" .לאור זאת ,יש אנשים שפרשו מתפילת יום השישי
בטענה שאינם מאמינים בהם .מה עליי לעשות בתפילה מפי אמאם השייך לארגון "המדינה האסלאמית"?
תשובה :התפילה של יום השישי מפי אמאם של "המדינה האסלאמית" היא חוקית כל עוד הוא לא מעורב
בכפירה באסלאם .לא ניתן לעזוב את תפילת יום השישי בגלל השתלטות "המדינה האסלאמית" על
האמאמים המעבירים את התפילות.9

כלל-אסלאמי
נושא הפתווה  -האם חייל המגויס בגיוס חובה לצבא הכופרים ייחשב לכופר?
שאלה  :האם חייל המגויס בגיוס חובה לצבא הכופרים ייחשב לכופר ,מבלי בדיקה של האשמה בכפירה
המיוחסת לו?
תשובה :הו ועדה השרעית כבר ענתה על השאלה הזו ולכן ,תוכל למצוא את הדברים בפירוט במסר של
השיח' אל -מקדסי תחת הכותרת "הארה אלוהית בתשובות לשאלות בסואקה (כלא בירדן)" ,שבו הפריד
השיח' בנושא האשמה בכפירה בין חייל סדיר שהתגייס לצבא מרצון לבין חייל חובה.10

נושא הפתווה  -הדף הרשמי של השיח' אל-מקדסי בטוויטר
שאלה :האם החשבון הרשמי של השיח' אל-מקדסי בטוויטר הוא ?@almaqdese0
תשובה :כן ,זהו החשבון הרשמי של השיח'.11

9

https://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=8484&pageqa=1&i
https://goo.gl/sE9tFY
11
https://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=2&pageqa=1&i
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