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توسيع الدبر باللواط إذا كان الغرض منه الجھاد فتوى في جواز
 

 

  
]  مشاركة 1 [  1 من 1 صفحة 

 التالي الموضوع|  السابق الموضوع لصديق أرسل|  للطباعة نسخة  

رسالةالكاتب

 الحكم

مميز عضو

عضو مميز

 
 2007, 16 أكتوبر الثالثاء :في اشترك
1:38 pm 
 153 :مشاركات

 
 منه الغرض كان إذا باللواط الدبر توسيع جواز في فتوى
  الجھاد

ً  جنس جھادھم في و  !أيضا
 األمير اغتيال محاولة في نفسه فجر الذي اإلرھابي أن يقال
 إلى دفعات على التفجير كبسوالت أدخل نايف بن محمد

 . تحميله شكل على مؤخرته،
 
 
 

ً ش سأل يفعل أن قبل اإلرھابي أن - أعلم وهللا – ويقال  يخا

موقع الزواج االول
ح اسھل الطرق للزواج عبر النت و التصف يوفر لك

المجاني 
www.Muslima.com
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 ً  تفجير،ال كبسوالت دبره في تالك أن ينوي أنه عن صحويا
 ً   . العين رالحو في رغبة جھادية عمليات لتنفيذ للجھاد، طلبا

 
 خناشي:  الصيغة بھذه السؤال الشيخ على اإلرھابي طرح
 هللا يرض أردت.  الجنة في العين والحور الشھادة هللا رزقكم
 أبو خالشي" إلى وتقدمت استشھادية، بعملية أقوم أن عنكم
 وغير دةجدي طريقة ابتكرنا إننا لي فقال.  "القصاب الدماء
 دبرك في ُيـالك أن وھو االستشھادية، العمليات في مسبوقة

 الجھادية ةالطريق ھذه على تتدرب ولكي ، التفجير كبسوالت
 وتكون ك،دبر يتسع كي فترة بك ُيالط بأن ترضى أن بد ال

 اليوسؤ , التفجير عبوة تتحمل أن على قادرة مؤخرتك
 دينالمجاھ اإلخوة ألحد دبري أبيح أن يجوز ھل:  هللا رحمك

 قوملي الجھاد، على الدربة والھدف صالحة، النية كانت إذا
 األصل:  قالو عليه، وأثنى الشيخ هللا فحمد..  دبري؟ بتوسيع

 نامس فھو أولى، الجھاد أن غير.  يجوز وال محرم اللواط أن
 بأس فال ،باللواط إال يتحقق ال اإلسالم سنام كان وإذا. اإلسالم
. محظوراتال تبيح الضرورات:  تقول الفقھية فالقاعدة فيه،
 جبأو ھناك وليس واجب، فھو به إال الواجب يتحقق ال وما
 من وتكثر ،هللا تستغفر أن بك يالط أن بعد وعليك. الجھاد من

 القيامة يوم المجاھدين يبعث هللا أن بني يا وتأكد عليه، الثناء
 أن هللا ألنس. اإلسالم نصرة هللا شاء إن ونيتك نياتھم، حسب
 على هللا لىوص . أحسنه ويتبعون القول يستمعون ممن يجعلك
 محمد

 
 ) يعالصن ھذا فعل من على شئ ال الظاھر أھل بعض وقال( 
 ط/  23ص/  20 ج/  النووي الدين محيى - المجموع( 
 ) الفكر دار

 
 ! فقط يعتقه إنما عليه حد ال عبده الط من و
 

 في لدبرا في الوطء كان فإن:  فصوله في عقيل ابن وقال( 
 ھذا وعلى ، اللواط في أوجبناه الذي الحد وجب أجنبية حق
 فذھب - عبده أي- مملوكه في كان وإن ، حال بكل القتل فحده
 ، لظاھرةا المثلة مجرى وأجراه عليه يعتق أنه أصحابنا بعض
 ). السلف بعض قول وھو

 مكتبة ط/ 908ص 4ج/  الجوزية القيم البن الفوائد بدائع( 
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 ) ھـ1416 مكة الباز نزار
 

 !! بعبد يأتون يوم كل:  أقول
 وبةعق دون عقوبته أن إلى حنيفة أبو واإلمام الحاكم وذھب
 يقدر مل المعاصي من معصية ألنه قالوا التعزير وھى الزاني
 ... ) مقدرا حدا فيه رسوله وال هللا
 1ج/  يمالق البن الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب( 
 ) بيروت العلمية الكتب دار ط/  118ص/ 

 
 

 سمةالق قبل المغنم إماء من جارية المجاھد الجندي وطئ إذا( 
 أرض يف حد يقام ال حيث شبھة لوجود. الحد عليه يقام فال

 ) .بالعدو يلحق ال حتى ، الغزو حال في ال و ، الحرب
 زنا - دالحدو كتاب/  للجزيري األربعة المذاھب على الفقه( 

 - حزم ابن لدار األولى الطبعة/  1196ص/  المجاھد
 ) بيروت

 
 
 

 

أعلى

 اذھب تصاعدياً وقت اإلرسال بواسطة مرتبة جميع المشاركات :منذ سابقة مشاركات عرض

ShareThis

  
]  مشاركة 1 [  1 من 1 صفحة 

اآلن المتواجدون

زوار/زائر 0 و متصلين مسجلين أعضاء يوجد ال: المنتدى لھذا المتصفحون المستخدمون

 المنتدى ھذا في جديدة مواضيع كتابة تستطيع ال
 المنتدى ھذا في ردود كتابة تستطيع ال

 المنتدى ھذا في مشاركاتك تعديل تستطيع ال
 المنتدى ھذا في مشاركاتك حذف تستطيع ال

 المنتدى ھذا في ملف إرفاق تستطيع ال

اذھب المنبر اإلسالمي    :إلى اذھباذھب  :عن البحث
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