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مقدمة َّ
ّ

الطبعة الثانية
مقدمة َّ
ّ
والسالم عىل املبعوث رمح ًة للعاملني ،وعىل آله
رب العاملني،
احلمدُ هلل ِّ
ّ
والصالة ّ
ٍ
الطيبني ّ
ّ
بإحسان إىل يوم الدّ ين ،وبعدُ :
الغر امليامني ،و َمن تبعهم
الطاهرين ،وأصحابه ّ
ِ
َّ
موجات
اإلسالمية يف حارضنا
املجتمعات
فإن ِمن أعظم األخطار التي تواجهها
ُ
ّ
الغلو التي تظهر بني ال َف ِ
ينة واألخرى ،وتتمثّل خطور ُة هذا الفكر املنحرف يف عدّ ِة أمو ٍر:
ِّ

 أنّه ال يكتفي بإسقاط املخالف فحسب ،بل ِيعمدُ إىل تكفريه وإخراجه ِمن دائرة
واستباحة ِ
ِ
ِ
اخلراب والدّ مار والقتل.
وعرضه بذلك ،فينترش
دمه ومالِه
اإلسالم،
ُ
ِ
ُ
وإخراج ال ّناس إىل البدعة ،ونرش الشّ بهات.
أحكامه،
وحتريف
تشويه الدّ ين
ُ
ُ

ٍ
ٍ
قريبة
أهداف
 استغال ُله ِمن ِق َبل أعداء الدّ ين باالخرتاق تار ًة ،أو ال ّتوظيف لتنفيذٍ
بعيدة تار ًة ،أو استغالل ترصفاهتم احلمقاء يف تشويه الدّ ين تارة أخرى.
أو
ُ
رصف األ ّمة عن معاركها احلقيقة يف مدافعة األعداء املحت ّلني ،واملرت ّبصني بدينها
-

املميعني ،واملنحرفني ،وأشباههم.
ِمن طوائف ّ

والرد عليها)
(شبهات تنظيم «الدّ ولة اإلسالمية» وأنصاره
وقد جاء هذا الكتاب
ُ
ّ
لإلجابة عام يثريه الغال ُة -وعىل رأسهم تنظيم (الدولة)ِ -من ُش ٍ
ٍ
وانحرافات،
به

ِ
أهم شبهاهتم ّ
الشعية
وبيان زيف أفكارهم،
ّ
والرد عىل افرتاءاهتم ،بمناقشة ِّ
والعقدية ،وكانت ُ
هيئة ّ
خاص ًة لل ّتوزيع عىل الدّ عاة
الشام
اإلسالمية قد طبعته طبع ًة ّ
ّ
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العلمية والدّ عو ّية
واملجاهدين يف سورية ،وبعض دول ال ّلجوء ،ضمن جهودها
ّ

املتنوعة؛ لتزويد الدّ عاة واملجاهدين بام يمكن أن جييبوا به عن مغالطات القوم
ّ

وبدأت
وشبهاهتم ،فلقي من ال َقبول واالنتشار -بفضل اهلل -ما مل يكن يف احلسبان،
ْ
أكثر شمو ً
ال ،وظهرت
ت ِر ُد العديدُ ِمن املقرتحات وامللحوظات لتطويره ،وجعله َ
ٍ
ُ
موسعة منه،
العزم عىل إصدار
احلاجة لطرحه يف املكتبات ،فانعقد
ُ
طبعة جديدة ّ

تضمنت هذه ّ
الطبع ُة:
وقد ّ

والسياسة
 -1ال ّتوسع يف مناقشة الشّ بهات التي يثريها الغال ُة يف أمور العقيدة ّ
وفصلِ بعض
الرشعية ،وما تطلبه ذلك ِمن إضافة الكثري ِمن الفقرات ،والفوائدْ ،
ضم ِ
ٍ
ُّ
بعض ،مع احلفاظ عىل طريقة الكتاب يف عرض املادة
بعضها إىل
الشبه ،أو ّ
للش ِ
العلمية ،والعدد الكيل ُّ
به ،وهو عرشون شبهة.
وسع يف حترير العديد ِمن املسائل وضبطها ،مع تغيري ما يلزم لذلك من
 -2ال ّت ّ

حذف ،أو إضافة ،أو تغيري مكان.

 -3اإلبقاء عىل أساس مادة الكتاب يف مناقشة ُشبه الغالة من خالل الواقع
السوري؛ استكام ً
ال ملا جرى عليه العمل يف الطبعة األوىلَّ ،
وألن ُشبه الغالة املعارصين

ٍ
متشاهبة يف ِّ
ٌ
َّ
وألن بداية فضح هذا التنظيم
مكان خرجوا فيه،
كل زمان أو
وحججهم

ضمنت الكتاب بعض اإلشارات
لعامة الناس انطلقت من الثورة السورية ،وقد َّ
للمجتمعات األخرى التي خرج فيها التنظيم.

ِ
املراجعني اإلثرائية يف احلاشية بذكر االسم بني قوسني
ألهم إضافات
 -4اإلشارة ّ

هكذا () ،والتي ذهلت عنها يف ّ
الطبعة األوىل.
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مقدمة َّ
ّ

ُ
ٍ
بأهم أقوال زعامء تنظيم (الدّ ولة) ِمن خالل
إضافة
-5
ملحق يف آخر الكتاب ّ

الغلو وحتريف ّ
الشع فيها ،دون أن تكون
الرسمية؛ ليقف القارئ عىل مقدار
ّ
بياناهتم ّ
مش ّتتة يف ثنايا الكتاب.

ُ
ٍ
بأهم الدّ راسات واملقاالت واإلصدارات عن تنظيم (الدّ ولة).
إضافة
-6
ملحق ّ

الش ِ
بهة ِّ
ُ
توضيح عن ُّ
حمل النقاش يف الفهرس؛ ليقف
إضافة
-7
القارئ عىل ما
ُ
ٍ

رسيعا.
جوع إىل ما يريده
الر ُ
ً
تناقشه الفقر ُة بشكلٍ خمترص ،ويسهل له ّ

 -8عدم التوسع يف ختريج األحاديث ،مع االلتزام باالقتصار عىل إيراد الصحيح

ٌ
ضعف أو خالف قوي فقد أرشت لذلك يف احلاشية.
منها ،وما كان فيه

وقد تنازع هذه ّ
الطبع َة ُ
رغبة اإلبقاء عىل الكتاب
ريا للقراءة واملداولة،
ً
خمترصا؛ تيس ً

ُ
للر ِّد عىل الشّ بهات التي يثريها الغال ُة،
والرغبة يف زيادة ما ّدته العلمية؛ للحاجة ّ
املاسة َّ
ً
فجاء
قدر املستطاع والوقت املتاح ،مع زيادة ما ّدة الكتاب إىل
وسطا بني ال ّنزعتني َ
ِّ
الضعف تقري ًبا.

وال بدَّ هنا ِمن التنبيه عىل عدّ ة أمو ٍر:

ٍ
تنظيم (الدّ ولة) ليس هو َ
ُ
وزوال ال ّتنظيم
آخرها،
أول
-1
ُ
مجاعة للغالة ،ولن يكون َ
انحساره ال يعني َ
زوال أفكاره ُ
وش َبهه أو انتهاءها؛
أو
فاألفكار ال تزول بزوال اجلامعات
ُ
ُ

االستمرار يف بذل اجلهد لتوضيح أحكام
تطور ،ممّا يستدعي
َ
وإن حصل فيها ّ ٌ
تغي أو ّ
الدّ ين الصحيح ،وتربية األجيال عليها ،وحتصينهم ضدّ هذه االنحرافات.

ِ
ِ
ومسائله ،وقد بذلوا
غالب أبواب الدّ ين
وتلبيساتم لتشمل
الغالة
شبهات
 -2متتدُّ
ُ
ُ
َ
السنوات األخرية جهو ًدا كبري ًة يف تأصيلها ،ونرشها ِمن خالل املؤ ّلفات والفتاوى،
يف ّ
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ِ
ِ
منهجهم؛
وفضح عوار
غلو هؤالء،
اجلهود،
تضافر
ممّا يستدعي
َ
ِ
واجتامعها لكشف ّ
َ
ذ ّب ًا عن الدّ ين ،ومحاي ًة لشباب املسلمني ِمن االنزالق إىل أودية غوايتهم وإضالهلم،
ِ
متنو ٍ
ِ
ٍ
َ
العلمي ِة
املنحرف ،وتطبيقاتِه
أصول هذا الفكر
عة تستهدف
ومن خالل
منتجات ّ
ّ
والعملي ِة.
ّ
الكتاب بالر ِّد عىل ُّ
الشبهات ّ
عية ،دون اخلوض يف األمور
خيتص هذا
-3
ُ
ّ
الش ّ

ال ّتنظيمية ،وذلك َّ
درس من جانبني:
أن هذه ال ّتنظيامت ُت َ

 -اجلانب ال ّتنظيمي :والذي يبحث يف تاريخ ظهور هذه ال ّتنظيامت ،وكيفية

وأهم قادهتا ،وكيفية عملها ،وسياساهتا العسكرية ،واإلعالمية،
تطورها ،وتركيبتها،
ّ
ّ
وعالقاهتا بال ّتنظيامت والدّ ول األخرى ،ونحو ذلك ،وحم ُّلها الدّ راسات اإلسرتاتيجية

السياسية ،وال ّنفسية.
وال ّتارخيية ،وال ّتحليالت ّ

 اجلانب ّالشعي :والذي يبحث يف العقائد واألفكار التي ينرشها ال ّتنظيم،

ويعتربها الغطا َء ّ
وحتركاته ،ويسعى إىل نرشها يف
الشعي واملستندَ الدّ يني لترصفاته ّ
املجتمعّ ،
بغض ال ّنظر عن مدى التزام التنظيم أو أفراده هبا.

ٍ
ِ
ُ
ليشء ِمن األفكار
أقوال بعض أهل العلم التي اجتهدوا أو أخطؤوا فيها
موافقة
-4

نقاش اخلوارج فيها أو ُ
أو املعتقدات التي ورد ُ
احلكم عىل هؤالء
بالغلو ال يعني
وصفها
َ
ّ

الغلو يف الدّ ين؛ الختالف األصول التي ُبنيت عليها هذه األقوال،
العلامء باالبتداع أو
ّ
ٍ
ُ
السنة
علم
ومآالهتا؛
مبني ٌة عىل ٍ
واجتهاد ونظ ٍر ،يف دائرة مجاعة أهل ّ
فأقوال أهلِ العلم ّ

ُ
ٍ
دعية فارقوا
مبني ٌة عىل
وإن أخطؤوا فيها ،أ ّما
أصول بِ ّ
أقوال اخلوارج ومعتقداهتم فهي ّ
ٍ
سلسلة ِمن االنحرافات والبدع األخرى،
وتنتظم يف
هبا اجلامع َة ،ووا َلوا وعا َدوا عليها،
ُ
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مقدمة َّ
ّ

ِ
ابن تيمية رمحه اهللّ :
متبوعني يف أصول الدّ ين والكالم عىل
«الطوائف املنتسبة إىل
قال ُ
ٍ
ٍ
ٍ
عظيمة ،ومنهم َمن يكون إنّام
أصول
الس ّن َة يف
درجات :منهم َمن يكون قد خالف ّ

ٍ
دقيقة...
الس ّن َة يف أمو ٍر
خالف ّ

ومثل هؤالء إذا مل جيعلوا ما ابتدعوه ً
ُ
قول يفارقون به مجاع َة املسلمني؛ يوالون عليه
ويعادون؛ كان ِمن نوع اخلطأ .واهلل سبحانه وتعاىل يغفر للمؤمنني خطأهم يف مثلِ

ذلك»(((.

وليس ُّ
ٍ
الس ّنة.
مرتكب للبدعة
كل
ً
مبتدعا كام هو ٌ
مقرر يف أصول أهل ّ

ِ
لشبهات الغالة وتلبيساهتم ،واملبتدعة
أهم ما ينبغي التنبيه عليه يف ال ّتصدّ ي
ُّ -5
عمو ًماَّ ،أنم ِ
ٍ
بجانب ِمن كالم أهل العلم،
يعمدون إىل االستدالل عىل انحرافاهتم
ِ
املسألة ال ً
سوا ًء ما جعلوه قواعدَ عامة خمترصة ،أو ً
حكم عىل أصلِ
حكم عىل الشخص
جوع إىل كالم
ا ُمل َّ
الر َ
عي ،دون ال ّنظر يف بقية تقريراهتم وتأصيالهتم للمسألة ،ممّا يوجب ّ

ِ
أهلِ العلم كام ً
نبيه
ال للوقوف عىل
حقيقة قوهلم يف املسائل املطروحة ،وهو ما سيأيت ال ّت ُ
إليه يف العديد ِمن املواضع.
ِ
كام َّأنم ِ
َ
باجتهادات ِ
مسائل،
تفردوا به ِمن
يعمدون إىل األخذ
بعض أهلِ العلم أو ما َّ
والتي قد تكون ِمن قبيل ّ
الزلت واألقوال الشا ّذة ،أو االجتهادات املخالفة لطريقة

َ
ً
صوص
أصول ُتاكم ال ّن
أقوال مجاهري العلامء ،وجيعلوهنا
أهلِ العلم ،فيرضبون هبا
ُ
ُ
ُ
ّ
املسائل العقدية واألحكام الرشعية عىل ضوئها،
ستنبط
فس هبا ،و ُت
الشعية إليها ،و ُت َّ
جوع إىل تقرير مذهب أهل العلم يف املسائل
الر ُ
ُ
فالواجب عند عرض هذه األقوال ّ
ِ
أفراد هذه األقوال عىل ضوئه.
ثم ال ّنظر يف
املطروحةّ ،
((( جمموع الفتاوى (.)349/3
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وقد َّ
حذر ُ
وبينوا أ َّنه قد يوصل إىل االبتداع يف الدّ ين،
أهل العلم ِمن هذا املسلكَّ ،

واخلروج عن الرصاط املستقيم ،قال األوزاعي رمحه اهللَ « :من أخذ بنوادر العلامء
(((
رخص املذاهبّ ،
تتبع َ
وزلت
خرج ِمن اإلسالم»  ،وقال الذهبي رمحه اهللَ « :من ّ
املجتهدين فقد َر ّق دينُه»(((.

أتوجه بالشّ كر والدّ عاء ِّ
لكل َمن نصح ،أو استدرك ،أو اقرتح ،وهم
ويف اخلتامّ :

وأخص بالشّ كر:
كثري،
ّ
ٌ

الشّ يخ الدّ كتور ّ
عمر بن إبراهيم العيسى الذي د َّققَ هذه ال ّنسخة ،وأهدى عد ًدا
ريا ِمن ال ّتصحيحات ،واملقرتحات لتحرير العديد من املسائل وضبطها.
كب ً
سجل نصائح ومقرتحات يف
والشيخ الدكتور فهد بن صالح العجالن ،الذي َّ
ِ
ضبط ٍ
عدد من املسائل.

َصحيح
والشيخ عامر بن أمحد الصياصنة الذي قدَّ م نصائح ومقرتحات عديدة يف الت
ِ

والصياغة.

وأختم بالوالد الكريم األستاذ عبد الوهاب بن عبد الغني خيتي ،الذي كانت له

قراءة أخرية ،وتوجيهات ،ونصائح ،وتصحيحات.

وقد اجتهدت يف األخذ بملحوظاهتم ونصائحهم ،جزاهم اهلل عني وعن املسلمني

خري اجلزاء ،وكتب ذلك يف موازين أعامهلم.

كام أتقدم بالشكر ملركز البيان للبحوث والدراسات عىل اهتاممه هبذا الكتاب

وإخراجه ضمن إصدارات املركز.

((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،356/10برقم .)20918
((( سري أعالم النبالء (.)90/8
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مقدمة َّ
ّ

َ
ُ
ينفع بهْ ،
خالصا لوجهه الكريمْ ،
وأن جيعله
أسأل أن جيعل هذا العمل
واهلل
ً
وأن َ

حج ًة لنا ال علينا ،وما كان فيه من صواب فهو من توفيق اهلل وحده ،وما كان فيه من
ّ
خطأ أو خلل فهو من نفيس ومن الشيطان ،وأستغفر اهلل منه.
واحلمد هلل رب العاملني..
		

وكتبه

عامد الدين بن عبد الوهاب خيتي
1437-1-20هــ
2015-11-2م
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مقدمة الطبعة األولى
إن احلمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،ومن

سيئات أعاملنا.

من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،ونشهد أن حممدً ا عبدُ ه ورسو ُله ،وبعد:
فمنذ أن ظهرت بعض التنظيامت ذات الفكر الغايل وعىل رأسها تنظيم (الدولة) عىل

الساحة السورية؛ وهي تعمدُ إىل ِّ
بث ُّ
الشبه واملغالطات التي تدعم أفكارها وآراءها

الغالية ،وحتاول هبا تضليل الناس وخداعهم ،والتشكيك والطعن يف املخالفني،

عدد من املنارصين هلم واملدافعني عنهم.
ويشرتك معهم يف ذلك ٌ

ونظرا ملا حتمله هذه ُّ
الشبه من خطورة يف تلبيس احلق بالباطل ،وتغرير املسلمني
ً

وحرف األحكام الرشعية عن حقيقتها ،وما يرتتَّب عىل
بزائف القول واملعتقدَ ،

ذلك من تكفري املسلمني ،واستحالل دمائهم وأمواهلم ،وإثارة الفتنة ونرش ُّ
الشبهة
ح ِ
لة العلم ُ
والرد عىل أهل
بيان الصحيح يف هذه املسائل،
والبدعة؛ كان لزا ًما عىل َ َ
ُّ

البدع والشبهات؛ محاية للعقيدة واملجتمعات ،وعم ً
ال بقوله تعاىلَ { :وِإ ْذ َأخَ َذ َّ ُ
الل مِي َث َ
اق
اس َو َل ت َْك ُت ُمو َن ُه} [آل عمران.]178 :
ين ُأو ُتوا ا ْلكِ َت َ
اب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه لِ َّن ِ
ا َّلذِ َ

فانعقد العزم عىل مجع أهم هذه ُّ
الشبه وأكثرها خطورة ،حسب ما اطلعنا عليه ،ومما

دار من حوارات ونقاشات مع العديد من املجاهدين ،وطلبة العلم واملختصني ،ومن
ٍ
علمية خمترصة،
نتاج العديد من الدروس والدورات العلمية ،ثم أجبنا عنها بطريقة
12

الطبعة الثانية
مقدمة َّ
ّ

ميسة؛ حتى تكون قريبة من عموم املسلمني ،ال تسأمها النفوس وال مت ُّلها ،مع
ولغة َّ

العناية واالستفادة واإلحالة إىل ما صدر من بحوث ودراسات وفتاوى يف املسائل
املطروحة ،واإلحالة إليها.

بالر ِّد عىل أهم ُّ
الشبه ،دون استقصاء ملناقشة مجيع
وقد اكتفيت يف هذا الكتاب َّ

أفكار التنظيم ،ومعتقداته.

فجاءت يف عرشين شبهة ،مقسمة إىل ثالثة أقسام:

الر ُّد عىل ُّ
الشبه املتعلقة بمنهج تنظيم (الدولة).
القسم األولَّ :

الر ُّد عىل ُّ
الشبه حول قتال تنظيم (الدولة).
القسم الثاينَّ :

الر ُّد عىل ُّ
الشبه حول منهج املخالفني لتنظيم (الدولة).
القسم الثالثَّ :

التنبه إىل َّ
ومبنية بعضها عىل بعض،
أن هذه املسائل واألقسام مرتابطة،
َّ
وينبغي ُّ

وبمجموعها يكتمل كشف الشبهات.

وقد قام بقراءة هذا الكتاب وإثرائه كل من :فايز بن حسني الصالح ،ود .معن بن عبد القادر

كوسا ،وجهاد بن عبد الوهاب خيتي ،وعبادة بن حممد النارص ،وعامر بن إبراهيم العيسى.

يرد ضال املسلمني،
فنسأله -تعاىل -أن ينفع به ،وأن جيعله حجة لنا ال علينا ،وأن َّ

وهيدي حائرهم ،وأن يقمع أهل الزيغ والفساد.
واحلمد هلل رب العاملني.
		

وكتبه

عامد الدين بن عبد الوهاب خيتي
					

1436/3/29هــ 2015/1/20-م
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القسم األول:
الرد على ُّ
الشبه المتعلِّقة بمنهج تنظيم (ال ّدولة)
َّ

القسم األول :ال َّرد على ُّ
(الدولة)
الشبه المتع ِّلقة بمنهج تنظيم ّ

ُّ
الشبهة األولى
قاعد لمجاهد!
ال يفتي
ٌ
» »تقول ُّ
الشبهة:

ومعلوم
بداية :كيف تتكلمون يف أمور اجلهاد واملجاهدين ،وحتكمون وتناقشون،
ٌ
أ َّنه (ال يفتي قاعدٌ ملجاهد) ،فال يؤخذ إال ُ
قول أهلِ الثّغور ِمن املجاهدين يف نوازل
ِ
اجلهاد ،ومستقبل األ ّمة ،وأمورها العظام.

إن َ
بعضهم ً
فضل املجاهدين عىل القاعدين بقولهَ :
قائلَّ :
ويزيد ُ
اهلل تعاىل َّ
{ل َي ْس َت ِوي
ُس ْم َف َّض َل ُ
اهلل
ُأول َّ َ
ِيل اهلل بَِأ ْم َوال ِِه ْم َوَأ ْنف ِ ِ
ا ْل َقاعِ ُدونَ م َِن ا ْل ُمؤْ ِم ِن َ
ني غَ ْي ُر ِ
الض ِر َوا ْل ُم َجاه ُِدونَ ِف َسب ِ
اهلل ا ْل ُح ْس َن َو َف َّض َل ُ
ين َد َر َج ًة َو ُك ًّل َو َع َد ُ
ين
ين بَِأ ْم َوال ِِه ْم َوَأ ْنف ِ ِ
اهلل ا ْل ُم َجاهِدِ َ
ُس ْم َع َل ا ْل َقاعِ دِ َ
ا ْل ُم َجاهِدِ َ

يما} [النساء.]95 :
َع َل ا ْل َقاعِ دِ َ
ين َْأج ًرا َعظِ ً

اإلجابة عن هذه الشبهة:

ً
أولَّ :
إن مقول َة( :ال يفتي قاعدٌ ملجاهد) ليست ِمن القواعد الفقهية ،أو األصول
ّ
احلق ،وليس هلا مستند رشعي ِمن نصوص القرآن أو الس ّنة،
الشعية التي ُيعرف هبا ُّ

ومل جيعلها ُ
الـمحدثة
أهل العلم
ً
مقياسا ملعرفة احلقِّ ِمن الباطل ،بل ذلك ِمن البدع ُ

نصوص ّ
الشع ،وقواعد االستدالل.
التي ختالف
َ
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ٌ
إذ َّ
منوطة باجلهاد أو العبادة،
إن معرف َة احلقِّ ِمن الباطل ،واإلصاب َة يف الفتوى ليست
َ
وإنّام باالستدالل وطرائقه ،وقد َّبي ُ
مستمدّ ًة ِمن األدلة
رشوط املفتي
أهل العلم
َ
املعتربةِ ،
ومن تلك ّ
الشوط(((:

وس ّنة رسوله  ،#وما يتعلق هبام ِمن علو ٍم.
-1
العلم بكتاب اهلل تعاىلُ ،
ُ

العلم بمواطن اإلمجاع واخلالف واملذاهب واآلراء الفقهية.
-2
ُ

ُ
املعرفة ال ّتا ّم ُة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ،ومقاصد ّ
الشيعة ،والعلوم
-3

والس ّنة مثل :النحو ،والرصف ،والبالغة ،واللغة ،وغريها.
املعينة عىل فهم الكتاب ّ

ِ
ُ
وأعرافهم ،وأوضاع العرص ومستجداته ،ومراعاة
املعرفة بأحوال ال ّناس
-4

ص.
تغيها فيام بني عىل العرف املعترب الذي ال يصادم ال ّن َّ
ُّ

تؤهل الستنباط األحكام الرشعية من النصوص.
 -5امل َلكة الفقهية التي ِّ
خصصات املختلفة؛ لتصور املسألة املسؤول
-6
ُ
الرجوع إىل أهل اخلربة يف ال ّت ُّ

عنها ،كاملسائل الطبية واالقتصادية ونحوها.

ً
مقاتل أو جماهدً ا ،أو ً
ومل يذكروا ِمن رشوط املفتي ْ
مقيم بمناطق
أن يكون
َ
الثّغور ،بل َّ
موقعه ،واجلاهل ُيرتك قو ُله أيا كان مكا ُنه
العامل ُيؤخذ بقوله أ ًيا كان
إن
ُ
وعم ُله.

((( ينظر :قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،يف دورته السابعة عرشة
بعامن عام 1427هـ2006-م ،وللتوسع يمكن الرجوع لكتب أهل العلم التي تناولت أحكام الفتوى
واملفتي ،ومنها :الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي ،وأدب املفتي واملستفتي ،للنووي ،وصفة الفتوى،
البن محدان ،وإعالم املوقعني ،البن القيم.
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(الدولة)
الشبه المتع ِّلقة بمنهج تنظيم ّ

كاألئمة األربعة ،إال َّ
أن
األئم ِة وأهلِ العلم مل يكونوا ِمن أهل الغزو،
والكث ُ
ّ
ري ِمن ّ
ومرجعا
ما كتبوه وأفتوا به يف باب اجلهاد كان وما يزال عمد ًة يف الفقه اإلسالمي،
ً

للعلامء يف ِّ
كل العصور.

وإنّام جيب عىل الفقيه ْ
تصور
أن يعرف حقيق َة ما يفتي به معرف ًة حقيقي ًة ُت ّكنه ِمن ّ

احلكم ّ
الشعي.
صحيحاُ ،يبنى عليه
تصورا
املسألة
ً
ً
ُ

القيم رمحه اهلل« :وال ّ
واحلكم باحلقِّ
احلاكم ِمن الفتوى
يتمكن املفتي ،وال
ِ
قال ُ
ُ
ابن ّ
إال بنوعني ِمن الفهم:

ِ
ُ
حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات
علم
والفقه فيه،
  أحدمهاَ :ف ْه ُم الواقع
ُ
واستنباط ِ

والعالمات ،حتى حييط به ً
علم.

كم اهلل الذي َ
حكم به يف كتابه،
فهم ُح ِ
فهم الواجب يف الواقع ،وهو ُ
وال ّنوع الثّاينُ :

يطبق أحدَ مها عىل اآلخر»(((.
أو عىل لسان رسوله  #يف هذا الواقع ،ثم ّ

ِ
وجود العامل أو الفقيه يف مكان
املسألة حيصل بال َّنقل واإلخبار ،وال ُيشرتط
وتصور
ُ
ُّ
يلزم وقو ُفه عليه ِ
بنفسه ،وما زال ُ
أهل العلم والفتوى جييبون
احلدث وزمانه ،وال ُ
رسل إليهم ِمن املسائل وهم يف بلداهنم ،بل ر ّبام وضعوا الكتب الطوال
ويفتون عام ُي َ

يف اإلجابة عن ذلك.

ثان ًيا :للعامل ٌ
ٌ
ونصوص القرآن
ومكانة يف اإلسالم ال يشاركه فيها أحدٌ غريه،
فضل
ُ

ٌ
معلومة يف ذلك ،ومنها:
والس ّنة مشهور ٌة
ّ

{ش َد َّ ُ
إل َّإل ُه َو َوا ْل َـمالئ َِك ُة َو ُْأو ُلوا ا ْلعِ ْل ِم َقائ ًِما بِا ْلق ِْس ِط ال َ َ
الل َأ َّن ُه ال َ َ
إل
 -قوله تعاىلِ َ :

يز ا ْل َـحكِ ُمي} [آل عمران.]١٨ :
َّإل ُه َو ا ْل َع ِز ُ
((( إعالم املوقعني (.)96/1
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اس ً
ّ
القسطلين رمحه اهلل« :وعند ال ّنسائيّ :
ري ال ّن ِ
(إن ِ ِمن خ ِ
رجل عمل يف سبيلِ
وقال
اهللِ عىل ظهر ِ
فرسه) ِ
قوي َ
قول َمن قالّ :
(مؤمن ُياهدُ )
إن قو َله:
ٌ
بمن التبعيضية ،وذلك ُي ّ
ُ
عام خمصوص ،وتقديرهِ :من أفضل ال ّناس؛
املقدَّ ر بقوله:
(أفضل الناس مؤمن جياهد) ٌّ

َّ
ألن العلام َء الذين محلوا ال ّناس عىل الرشائع والسنن وقادوهم إىل اخلري أفضل»(((.

وتعبده ال يعني استقال َل ُه بالفتوى وأ َّنه أحق هبا؛ َف ُ
َ
ُ
ِ
مناط
الشخص
وكون
أفضل يف ِدينه ُّ
الفتوى ِ
وليس األفضلية.
العلم َ
ٍ
ابن القيم رمحه اهلل« :استشهد سبحانه بأويل العلم عىل ّ
مشهود عليه وهو
أجل
وقال ُ

توحيدُ ه ،وهذا ّ
يدل عىل فضلِ العلم وأهله»(((.

ِ
َ
ومكانة األنبياء ،فقالّ :
(وإن
علم
بي  #للعلامء بوراثة ِ
فضل العاملِ
 وقد شهد ال ّن ُِّ
وإن العلام َء ُ
بَّ ،
الكواك ِ
ورثة األنبياء)(((.
عىل العابِ ِد كفضل ال َق َم ِر ليل َة البد ِر عىل سائر
ُ
ُ
رسول اهلل :#
واآلخر عا ٌمل ،فقال
وذكر لرسول اهلل  #رجالن أحدُ مها عابدٌ ،
ُ
العابِ ِد َك َف ْض ِل َع َل َأ ْد َن ُاك ْم)(((.
الع ِالِ َع َل َ
( َف ْض ُل َ

 ومهام بلغ املجاهدُ يف سبيل اهلل -تعاىلِ -من األج ِر والفضلِ َّفإن للعامل العامل
بعلمه ً
ُ
كبري.
نوع ِمن العبادة،
فضل يفوق ذلك؛
فاجلهاد ٌ
ُ
وفضل العامل عىل العابد ٌ

َ
ِ
وما جاء يف األحاديث َّ
رسول اهلل
اجلهاد ،كحديث( :قيل :يا
األعامل
أن أفضل
ُ
ُ
ُ
أي ال ّن ِ
مؤمن جياهد يف سبيل اهلل بن ْف ِسه وماله)(((،
رسول اهلل :#
أفضل؟ فقال
اس
ٌ
ُّ
فال تعني األفضلي َة عىل اإلطالق ،وقد َّبي ُ
أهل العلم املرا َد بذلك:

((( إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (.)34/5
((( مفتاح دار السعادة (.)48/1
((( أخرجه أبو داود ( ،485/5برقم  ،)3641والرتمذي ( ،48/5برقم  ،)2682وابن ماجه ( ،151/1برقم .)223
((( أخرجه الرتمذي ( ،50/5برقم .)2685
((( أخرجه البخاري ( ،15/4برقم  ،)2786ومسلم ( ،1503/3برقم .)1888
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القسم األول :ال َّرد على ُّ
(الدولة)
الشبه المتع ِّلقة بمنهج تنظيم ّ

تقديره :هذا ِمن أفضل الناس؛
خمصوص،
عام
ٌ
قال العيني رمحه اهلل« :قالوا :هذا ٌ
ُ

الصدّ يقون كام جاءت به األحاديث»(((.
وإال
ُ
فالعلامء أفضل ،وكذا ّ

َ
َف ُ
ِ
وتعبده ال يعني استقال َل ُه بالفتوى وأ َّنه أحق هبا؛
الشخص
كون
أفضل يف ِدينه ُّ
مناط الفتوى ِ
َف ُ
وليس األفضلية.
بالعلم
َ
إن ما يقوم به ُ
 بل ّالعلم ِمن توضيح معامل الدّ ين ،وبيان األحكام الرشعية،
أهل
ِ
ُ
خيالف ّ
الشيع َة ُي َعدُّ ِمن أعظم اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
ور ّد ما
طلب العلم ِمن سبيل اهللِ؛ َّ
قوام اإلسالم،
ألن به َ
قال ابن القيم رمحه اهلل« :وإنّام ُجعل ُ

كام ّ
جهاد
اجلهاد نوعني:
فقوام الدّ ين بالعلم واجلهاد ،وهلذا كان
أن قوامه باجلهاد،
ٌ
ُ
ُ
ُ
جهاد
باحلجة والبيان ،وهذا
اجلهاد
كثري ،والثاين
والسنان ،وهذا
ُ
ُ
املشارك فيه ٌ
ّ
باليد ِّ
أفضل اجلهادين؛ َ
ُ
لعظم منفعتِه،
األئمة ،وهو
جهاد
الرسل ،وهو
ُ
ّ
ّ
اخلاصة ِمن أتباع ُّ

وشدّ ة مؤنته ،وكثرة أعدائه ...وجاء عن ِ
الصحابة ريض اهلل عنهم( :إذا جاء
بعض ّ
ِ
ُ
سفيان بن عيينة:
احلال مات وهو شهيدٌ ) ،وقال
طالب العلم وهو عىل هذه
املوت
ُ
َ

واح
( َمن طلب العلم فقد بايع اهلل عز وجل) ،وقال أبو الدرداءَ ( :من رأى
والر َ
َّ
الغدو ّ
ٍ
بجهاد فقد نقص يف عقله ورأيه)»(((.
إىل العلم ليس
الض ِر َوا ْل ُـم َجاه ُِدونَ
ني غَ ْي ُر ُْأو ِل َّ َ
ثال ًثا :أ ّما قوله تعاىل{ :ال َي ْس َت ِوي ا ْل َقاعِ ُدونَ م َِن ا ْل ُـمؤْ ِم ِن َ
ُس ْم َف َّض َل َّ ُ
ين َد َر َج ًة
ِيل َّ ِ
ين بَِأ ْم َوال ِِه ْم َوَأنف ِ ِ
الل بَِأ ْم َوال ِِه ْم َوَأنف ِ ِ
ِف َسب ِ
ُس ْم َع َل ا ْل َقاعِ دِ َ
الل ا ْل ُـم َجاهِدِ َ

الل ا ْل ُـح ْس َن َو َف َّض َل َّ ُ
َو ُك ًّل َو َع َد َّ ُ
يما} [النساء،]٩٥ :
ين َع َل ا ْل َقاعِ دِ َ
الل ا ْل ُـم َجاهِدِ َ
ين َْأج ًرا َعظِ ً
فال ُّ
ٌ
ٌ
بمن فيهم
تفضيل
يدل عىل ما فهمه الغال ُة ِمن أ َّنه
مطلق للمجاهدين عىل غريهمَ ،

ٌ
ُ
تفضيل للمقاتلني عىل غريهم بإطالق؛ إذ َّ
إن هذه اآلية
أهل العلم ،وليس يف اآلية
((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري (.)83/14
((( مفتاح دار السعادة (.)70/1
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ِ
ٌ
اجلهاد،
مسوقة لبيان فضلِ َمن جاهد يف سبيل اهلل تعاىل بامله و َن ْفسه عىل القاعد عن
وليس لبيان فضل املجاهدين عىل أهل العلم.

قال البيضاوي رمحه اهلل« :أي ال مساوا َة بينهم وبني َمن قعد عن اجلهاد ِمن غري
ِ
رفعا لرتبته ،وأ َن َف ًة
ِع ّل ٍة ،وفائد ُته تذكري ما بينهام ِمن
التفاوت؛ لريغب القاعدُ يف اجلهاد ً
عن انحطاط منزلته»(((.

فإن له َ
أن َمن قعد عن القتال لعذ ٍر َّ
قررت َّ
كام َّ
مثل أجر املجاهدين.
أن اآلية ّ

«وصح وثبت يف اخلرب أنّه عليه السالم قال وقد قفل ِمن
قال القرطبي رمحه اهلل:
ّ
ِ
ً
بعض غزواتهَّ :
ريا ،إال كانوا معكم،
باملدينة
(إن
رجال ما قطعتم واد ًيا ،وال رستم مس ً
العذر)((( ،فهذا يقتيض َّ
أجر الغازي،
أن
قوم حبسهم
َ
أولئك ٌ
صاحب ُ
ُ
العذر ُيعطى َ
ٌ
سع ،وثوا ُبه ٌ
فقيل :حيتمل ْ
استحقاق،
فضل ال
أجره مساو ًيا ،ويف فضل اهلل م َّت ٌ
أن يكون ُ
ٍ
تضعيف،
أجره ِمن غري
ف ُيثيب عىل ال ّنية ّ
الصادقة ما ال ُيثيب عىل الفعل ،وقيلُ :يعطى َ

ف َي ْف ُضله الغازي بال ّتضعيف للمبارشة .واهلل أعلم.

ِ
باملدينة ً
ُ
أصح إن شاء اهلل؛ للحديث الصحيح يف ذلك َّ
رجال)،
(إن
قلت:
ُ
والقول ّ
األو ُل ُّ
ِ
ألربعة نف ٍر )...احلديث)»(((.
وحلديث أيب َك ْبش َة األنامري قوله عليه السالم( :إنّام الدّ نيا

((( أنوار التنزيل وأرسار التأويل «تفسري البيضاوي» (.)91/2
((( أخرجه البخاري ( ،8/6برقم ،)4423ومسلم ( ،1518/3برقم .)1911
((( اجلامع ألحكام القرآن «تفسري القرطبي» (.)342/5
ِ
ِ
ٍ
وحديث أيب كبشة أخرجه الرتمذي ( ،563/4برقم  )2325بلفظ( :إنّام الدنيا ألربعة نف ٍر :عبد رزقه اهلل
ويصل فيه ِ
ٍ
ً
وعلم ،فهو يتقي فيه ر َّبهِ ،
ً
وعبد رزقه
رحَه ،ويعلم هلل فيه ح ًّقا ،فهذا بأفضل املنازل،
مال
صادق ال ّن ِ
أن يل ً
علم ،ومل يرزقه ً
ية؛ ُ
لعملت بعمل ٍ
ُ
اهلل ً
يقول :لو ّ
فالن ،فهو بنيته فأجرمها
مال
مال ،فهو
ُ
ٍ
وعبد رزقه اهلل ً
مال ،ومل يرزقه ً
علم ،فهو خيبِط يف ماله بغري علم ،ال يتقي فيه ر َّبه ،وال يصل فيه
سواء،
ٌ
ٍ
ً
ً
رمحَه ،وال يعلم هلل فيه ح ًّقا ،فهذا بأخبث املنازل ،وعبد مل يرزقه اهلل مال ،وال علم فهو يقول :لو ّ
أن يل
ً
لعملت فيه بعمل ٍ
سواء).
فوزرمها
مال
ُ
ٌ
فالن ،فهو بنيتهُ ،
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فإذا كان َت ُ
رك القتال ِمن أجل االشتغال بالعلم ،وتعليم الناس ،وإفتاء املجاهدين،
َ
ونرصهتم بال ّلسانَّ :
أفضل ِمن عمل كث ٍ
ري من
فإن ذلك ِمن اجلهاد ،بل قد يكون

املجاهدين املقاتلني ،كام يشمل ذلك الفضل كل من كان له ٌ
عمل يف دعم اجلهاد،
أو كان يف حاجة املجاهدين ،أو َخ َلفهم يف أهلهم بخ ٍ
ري ِمن اإلغاثيني ،واألطباء،

ِ
املضيعني
أنواعه فليس ِمن
بأي نو ٍع من
واإلعالميني ،ونحوهم ،و َمن شارك يف اجلهاد ِّ
ّ
املفرطني ،فكيف إذا كان يشارك بعلمه وتوجيهه وفتاواه للمجاهدين؟!.
ّ

بل َّ
ريا من العبادات جاء ذكرها يف الرشع بألفاظ التفضيل مثل (أفضل) ،فهل
إن كث ً

يعني ذلك َّ
جدير باحلق ،بسبب هذا التفضيل؟
أن َمن متسك بعبادة منها أ َّنه
ٌ

ابن دقيق العيد رمحه اهلل« :وقد اختلفت األحاديث يف فضائلِ األعامل،
قال ُ

وتقديم بعضها عىل بعض ،والذي قيل يف هذا :إهنا أجوبة خمصوصة لسائل
ِ

خمصوص ،أو من هو يف مثلِ حاله ،أو هي خمصوصة ببعض األحوال التي ُترشد
القرائن إىل َّأنا املراد...

املتأهل للنفع األكرب يف القتال لقيل له:
ولو ُخوطب بذلك الشجاع الباسل
ّ

يتمحض حاله لصالحية
«اجلهاد» ،ولو خوطب به من ال يقوم مقامه يف القتال وال ّ

التب ّتل لذكر اهلل تعاىل ،وكان غن ًيا ُينتفع بصدقة ماله لقيل له« :الصدقة» ،وهكذا يف
بقية أحوال الناس ،قد يكون األفضل يف حق هذا خمال ًفا يف حق ذاك ،بحسب ترجيح

املصلحة التي تليق به»(((.

فليس اجلهاد هو العبادة الوحيدة الذي جاء ختصيصه بفضل ،مما يدل عىل َّ
أن هذا

التفضيل ليس بإطالق.

((( إحكام األحكام (.)163/1
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رابعا :عىل ِ
فرض علم املجاهدين بالواقع فإ َّنه ال يعني معرفتَهم باحلكم ،أو أح ّقيتَهم
ً
ُ
احلكم ّ
والعارف هبام هو
الشعي يؤخذ ِمن كتاب اهلل وس ّنة رسوله ،#
بالفتوى؛ إذ
ُ
العامل.

قال تعاىلَ { :فِإنْ َت َنا َز ْع ُ ْت ِف َ ْ
هلل َوا ْل َي ْوم ْالخِ ِر
الر ُسولِ ِإنْ ُك ْن ُ ْت تُؤْ ِم ُنونَ بِا ِ
ش ٍء َف ُر ُّدو ُه َِإل ا ِ
هلل َو َّ
اسَأ ُلوا َْأه َل ِّ
الذ ْك ِر ِإنْ ُك ْن ُ ْت َل ت َْع َل ُمونَ }
َذل َِك خَ ْي ٌر َو َْأح َس ُن ت َْأ ِو ًيل} [النساء ،]59 :وقالَ { :ف ْ

ُأول ْ َ
ين َي ْس َت ْنب ُِطو َن ُه
الر ُسولِ َو َِإل ِ
ال ْم ِر ِم ْن ُه ْم َل َعل َِم ُه ا َّلذِ َ
[النحل ،]43 :وقالَ { :و َل ْو َر ُّدو ُه َِإل َّ

ِم ْن ُه ْم} [النساء.]82 :

قول املجاهد عىل العامل ،وال ُيعترب ُ
الشع ال ُيقدَّ م فيها ُ
ُ
فمسائل ّ
قول املجاهد إال أن
يكون ِمن أهلِ العلم والفتوى ،كام ال ُيقدَّ م ُ
قول عامل ٍ يف الثّغور عىل عامل ٍ غ ِ
ري مقاتلٍ يف

مسائل ّ
ملجرد مكان وجوده أو لقتاله ،وإنّام ُيقدّ ُم لرجحان قوله
الشع وال ّتأصيل؛ ِّ
وقو ِة ِ
قرره ُ
أهل العلم ،فكيف إذا كان ما َيع ِرض للمجاهدين ِمن
وفتواهّ ،
دليله كام ّ

القضايا وال ّنوازل اخلطرية :كأحكام األرسى ،والغنائم ،واملعاهدات ،وغريها مما
ٍ
ومعرفة تا ّم ٍة بمسائل احلالل واحلرام؟!.
العلم،
رسوخ يف
حيتاج إىل
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
كام ّ
عصاة ،أو َمن يقاتل شجاع ًة
جهلة ،أو
صفوف املجاهدين ال ختلو ِمن وجود
أن
أو محي ًة ،وربام َمن ليس ِمن املجاهدين ً
ومجيع أولئك ليسوا ِمن أهل الفتوى
أصل!
ُ

وال القضاء ،مهام علت مرات ُبهم ،أو تطاولت يف ساحات املعارك إقام ُتهم ،أفتُقدّ ُم
ُ
أقوالم عىل أهل العلم والفتوى إذا مل ُيقاتِلوا؟!.
أ ّما يف جمال العمل العسكري ،والتخطيط امليداين للمعارك ،وتدريب اجلند ،وتوزيعهم
عىل الكتائب ،وتقسيم اجليوش ،وأنواع األسلحة ،ونحو ذلك مما هو ِمن طبيعة اجلهاد
ٍ
اخلربة فيه ،وهذا ال ينازعهم فيه العلام ُء.
تقديره إىل أصحاب
والقيادة ،فيعود
ُ
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تقديم ِ
أصحاب االختصاصات
صحيحا ال َّدعى
قول املجاهد عىل العامل
خامسا :لو كان
ُ
ً
ُ
ً
قريب ِمن
األخرى ،واملهن املختلفة أنّه ال ُيؤخذ إال بفتوى َمن يعمل عم َلهم ،أو َمن هو ٌ

ٍ
صانع
انع ال يأخذ إال بفتوى
فالطبيب ال يأخذ إال بفتوى
صنعتهم،
ٍ
ُ
طبيب مثلهّ ،
والص ُ
مثله ،وكذا ال ّتاجر ،واملزارع ،وغريهم ،وهذا ٌ
قول ِّبي الفساد وال ُبطالن.
ومازال ُ
خصصات املختلفة يرجعون ألهل العلم،
الصنائع واملهن وال ّت ّ
أهل ّ
َ
قربوهنا؛ ليتمكن ُ
أهل العلم ِمن إفتائهم فيها.
صورون هلم
و ُي ِّ
املسائل و ُي ِّ
ِ
وحدي ًثا َّ
خصص
فإن مؤسسات البحث العلمي واإلفتاء ترجع إىل أهل
اخلربة وال ّت ّ

يف ِّ
للسؤال ّ
كل ٍ
عم خيفى عليهم ممّا يتعلق باملسائل التي يبحثوهنا؛ حتى تكون
باب؛ ّ
صحيح للواقع الذي ُيفتون فيه.
تصور
ٍ
أبحا ُثهم وفتاواهم مبني ًة عىل ّ

أقوال العلامء الثّقات األثبات املعروفنيِ ،
ِ
ُ
ِ
وحر ِ
اس
رد
فمآل هذه
املقولة ُّ
محلة الدّ ينّ ،
َ
َ
َ
وتأويل
وانتحال املبطلني،
حتريف الغالني،
الرشع ،وحصنِه املنيع ،الذين (ينفون عنه
ِ
توصل إىل احلقِّ إال هبم،
العلم إال عن
يتحصل
اجلاهلني)((( ،وال
طريقهم ،وال ُي ّ
ّ
ُ
قدمه يف العلم ،ومل ُيعرف ٍ
ُ
ِ
ُ
فيحصل
علم(((،
واألخذ
بفقه وال ٍ
بأقوال َمن مل ترسخ ُ

البزار يف مسنده ( ،247/16برقم  ،)9423والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار (،17/10
((( أخرجه ّ
برقم  ،)3884والطرباين يف مسند الشاميني ( 344/1برقم  ،)599والبيهقي يف السنن الكربى
( ،353/10برقم  )20911عن ٍ
العلم ِمن ِّ
عدد من الصحابةّ :
كل
أن النبي  #قال( :حيمل هذا
َ
ٍ
َ
َ
َ
ٌ
خالف.
وتأويل اجلاهلني) ،ويف ثبوته
وانتحال املبطلني،
حتريف الغالني،
خلف عدو ُله ،ينفون عنه
ُ
((( ّ
وأهل األهواء والشهوات عمو ًما إسقاط مكانة العلامء
لعل ِمن أخطر ما يعمل عليه الغال ُة خاص ًة،
وتشوهيها ،تارة بالتهوين من مكانتهم ،وتارة بزعم عدم فهمهم أو علمهم بقضايا الواقع واجلهاد
التجرد للحقّ واتباعه ،وتارة بتخوينهم ّ
والطعن فيهم بتهم إعانة
واحلكم والسياسة ،وتارة با ّدعاء
ّ
ّ
الطواغيت ،أو مواالهتم ،أو اخلضوع هلم ،أو َو ْسمهم بأهنم علامء السالطني ،أو سدنة الرشك ،وغري
ٍ
جهال يقررون هلم املسائل الكبار ،ويفتوهنم يف الدماء واألعراض..
ذلك ..مع تنصيب
رؤوس ّ
ٌ
فإذا تزعزعت ُ
أي فك ٍر
ثقة الشّ باب بأهلِ العلم سقط هذا
أمام ِّ
ُ
املنيع ،ومل يبقَ للشّ باب حصانة َ
احلصن ُ
ٍ
انحراف ُيعرض عليهم؛ لعدم وجود َمن يرجعون إليه يف هذه املدهلامت واخلطوب.
أو
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(إن َ
ُ
االنحراف ،كام قال َّ :#
انتزاعا ينتزعه ِمن العباد ،ولكن
العلم
اهلل ال يقبض
بذلك
ً
َ
العلم بقبض العلامء ،حتى إذا مل ُي ِ
فسئلوا
اس
يقبض
رؤوسا ّ
ً
بق عامل ًا اختذ ال ّن ُ
َ
جه ًالُ ،

علم ،فض ّلوا وأض ّلوا)(((.
فأفتوا بغري ٍ

بة ِ
وط َل ِ
الغالة َّأنم ال َيقبلون حتى َمن كان ُم ِ
ِ
ِ
العلامء َ
العلم،
وواق ُع
اهدً ا من ُ
منترشون بني ِ
َ
كافة الفصائل ،بل كل من َخا َلفهم
وساحات اجلهاد مألى هبم ،وهم
ُ

َ
ك َّفرو ُه َ
قبلون إال من كان
فإنم ال َي
السابقة يف اجلهاد؛ لذا َّ
وض َّللوه ولو كان من أهل َّ

َ
ويرفضون من َخالفهم ولو كان جماهدً ا.
عىل َمنهجهم ولو مل يكن جماهدً ا،

ِ
ألقوال الثّقات األثبات ِمن أهل العلم ،وأخذ
جوع
الر ُ
واخلالصة :أ َّنه جيب ّ

بصحة االستدالل ممّن هو
الح أم ال؛ فالعرب ُة
الس َ
ّ
الفتوى عنهم ،سواء كانوا ممّن محل ّ
ٌ
أهل لذلك ،أ ّما ُ
صحة الفتوى ،واعتبار العلم.
أثر له يف ّ
محل السالح فال َ

((( أخرجه البخاري ( ،31/1برقم  ،)100ومسلم ( ،2058/4برقم .)2673
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ُّ
الشبهة الثانية
صدور فتاوى واجتهادات التنظيم ِمن هيئة شرعية معتبرة
» »تقول ُّ
الشبهة:

قررتم َّ
العلم يؤخذ ِمن أهله ،ففتاوانا ،وبياناتنا ،ومجيع ما يصدر ع ّنا
أن
َ
بام أ َّنكم َّ
مكونة ِمن ِ
ٍ
ٍ
ِمن قرارت وأحكام إنّام يصدر عن ٍ
علم ،أخذوا
رشعية
هيئة
طلبة ٍ
معتربةَّ ،

ٍ
ٍ
العلم عن املشايخ ،ويف املؤسسات العلمية ،وحصل ُ
رشعية
شهادات
بعضهم عىل
َ
رد أقواهلم وفتاواهم ملجرد املخالفة.
عليا ،فال جيوز ُّ

اإلجابة عن هذه الشبهة:

مغالطات عديد ٌة ،بياهنا فيام ييل:
يف هذه الشّ بهة
ٌ

ً
جمر ُد احلضور عند املشايخ ،واجللوس يف حلقاهتم ،وأخذ بعض العلم عنهم،
أولّ :

أو الدّ راسة يف اجلامعات أو املعاهد ال جتعل الشّ خص من أهل العلم أو الفتوى ،بل

وتيس له َ
سبل املنهجية يف طلبه ،وليست العربة
ال تعدو أن تضعه عىل عتبات العلمّ ،
السنوات املقضية،
بمجرد اجللوس ،أو عدد الدروس ،أو كمية الكتب املقروءة ،أو ّ
والتأهل.
السليم واحلفظ
ُّ
أو الشّ هادات املتحصلة ،بل بالفهم ّ

وال يستحق الشخص أن ُيعدّ ِمن أهل العلم إال إن شهد له العلامء ،واستفاض
وعرف بعلمه ،وعدم شذوذه عن احلقّ  ،أ ّما اإلفتاء والقضاء بني
أمره ،واشتهر فض ُلهُ ،
ُ

ٌ
رشوط أخرى سبق بعضها.
ال ّناس ،فله

27

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

مزكى يف ّ
أن طالب العلم هذا ّ
لطالب العلم ال تعني َّ
كام َّ
ِ
كل يشء،
أن تزكي َة العامل
أو إىل األبد ،وال ّ
صح ِة ِّ
كل ما يقول ،وإال لكان ذلك عصم ًة له ،بل تعني
تدل عىل ّ

َّ
أن هذا الشّ خص ِمن املقبولني يف العلم ّ
الشعي ،ثم ُينظر يف أقواله وأعامله فإن كانت
كالمه مردو ًدا -كائنًا َمن كان -ال سيام إذا انحرف
موافق ًة للحق ف ُيقبل منه ،وإال كان
ُ

عن طريقة أهل العلم.

ِ
َ
ُ
األخذ بام يقوله إذا خالف
العلامء أو من طلبة العلم ال يعني
فكون الشخص من

الرشع؛ بل من خالف الرشع مل يؤخذ بقوله ،ومن عرف حال رشعيي هؤالء وفتاواهم

يسوغه جمتهد ،وال يقول به عامل عىل منهج أهل السنة.
وأقضيتهم عرف أن فعلهم ال ّ

مردود وباطل؛ َّ
كام َّ
ألن من درس من رشعييه
أن تع ُّلق تنظيم (الدّ ولة) هبذا الكالم
ٌ

عند أهل العلم أو يف املؤسسات التعليمية ،قد خالفوا املشايخ الذين درسوا عليهم،

خترجوا فيها ،يف املنهج ،ويف الفتاوى ،وطعنوا هبم ،وكالوا
واملؤسسات التعليمية التي ّ
هلم ال ُّتهم ،و َن َكلوا عن طريقتِهم إىل طريقة أخرى ال يرتضيها ُ
أهل العلم أولئك ،فال
حج َة هلم بذلك.
ّ

وعالمات ت ّتفق مع ما
أمارات
قال الشّ اطبي رمحه اهلل« :وللعامل املتح ّق ِق بالعلم
ٌ
ٌ

تقدّ م وإن خالفتها يف ال ّنظر ،وهي ٌ
ثالث:

ُ
العمل بام علم حتى يكون قو ُله مطاب ًقا لفعله ،فإن كان خمال ًفا له فليس
إحداها:

ألن يؤخذ عنه ،وال ْ
بأهلٍ ْ
أن ُيقتدى به يف علم..

والثّانيةْ :
أن يكون ممّن ر ّباه الشّ يوخ يف ذلك العلم ألخذه عنهم ومالزمته هلم ،فهو
اجلدير ْ
فأو ُل
السلف الصالح؛ ّ
ُ
بأن ي ّتصف بام اتّصفوا به ِمن ذلك ،وهكذا كان شأن ّ

ُ
ُ
وأخذهم بأقواله وأفعاله...
الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل،
ذلك
مالزمة ّ
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ُ
ً
عالـم اشتهر يف ال ّن ِ
األخذ عنه إال وله
اس
صحة هذه القاعدة أنّك ال جتد
وحسبك ِمن ّ

ٌ
ٌ
قدو ٌة اشتهر يف قرنه بمثل ذلك ،وق ّلام ُوجدت ٌ
زائغة ،وال أحدٌ
للس ّنة
فرقة
خمالف ّ
ٌ
مفارق هلذا الوصف...
إال وهو

الصحابة بال ّنبي
االقتداء َبمن أخذ عنه ،والتأ ّد ُب بأدبه كام
والثالثة:
َ
ُ
علمت ِمن اقتداء ّ

بالصحابة ،وهكذا يف ِّ
ُ
كل قرنّ ...
الوصف َرفعت
فلم ُترك هذا
 ،#واقتداء ال ّتابعني ّ
ألن َ
ترك االقتداء ٌ
رؤوسها؛ َّ
ّباع اهلوى»(((.
البدع
أص ُله ات ُ
ُ
َ
دليل عىل أم ٍر حدث عند ال ّتاركْ ،
الصحيح ،والورع والتقوى ،والتمسك بمنهج أهل العلم،
فالعرب ُة بتحصيل العلم ّ

ال باملناصب ،أو األتباع ،أو املؤ ّلفات والشهادات.

ثان ًيا :ما قيل عن دراسة رشعيي تنظيم (الدّ ولة) وقضاهتم وقادهتم وأخذهم عن

معظمهم مل يطلب ً
الثابت َّ
شيخ ،ومل
أن
املشايخ غري صحيح يف الغالب ،بل
ُ
علم عىل ٍ
َ
سابقة يف طلب العلمً ،
ٌ
فضل عن كوهنم جماهيل غري معروفني ،جماهيل العني
ُتعرف له
املختصة بالفتيا
أو احلال ،وظهور أسامء بعض أفرادهم ال يرفع اجلهالة عن جهاهتم
ّ
غري َّ
املزكاة من أهل العلم.

ِ
بقول ِّ
كل َمن َّادعى العلم أو حفظ شيئًا منه ،إال ممّن شهد له ُ
أهل
إذ إ َّنه ال ُيؤخذ
العلم الراسخون بالعلم ،والقدرة عىل الفتياِ ،
ومن كالمهم يف ذلك:
تكملت أهلي ُته ،وظهرت ديان ُته ،وحت َّققت
قال النووي رمحه اهلل« :وال ُيتع َّلم إال ممن َّ
ريهـام ِمن
معرف ُته ،واشتهرت صيان ُته؛ فقد قال حممد بن سريين ومالك بن أنس وغ ُ

عمن تأخذون دينَكم)»(((.
السلف( :هذا العلم ٌ
دين ،فانظروا َّ
((( املوافقات (.)141/1
((( التبيان يف آداب محلة القرآن ص (.)47
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ٌ
مأمون [أي ِمن الكذب] ،ما
«أدركت باملدينة مئ ًة ،ك ُّلهم
الزناد رمحه اهلل:
ُ
وقال أبو ّ
ُ
احلديثُ ،يقال :ليس ِمن أهله»(((.
يؤخذ عنهم

فإذا كان هذا يف حقِّ َمن ُعرفت ديان ُته وأمانته ،فكيف باملجاهيل الذين ال ُيعرفون،
أهل ٍ
سنة أم ُ
وال ُيعرف أهم ُ
ابن سريين رمحه اهلل« :مل يكونوا يسألون
أهل بدعة؟ قال ُ

ُ
عن اإلسنادّ ،
الس ّنة َف ُي ْؤ َخ ُذ
فلم وقعت
الفتنة ،قالواَ :س ُّموا لنا رجالكمَ ،ف ُي ْن َظ ُر إىل أهل ّ
حديثهمَ ،و ُي ْن َظ ُر إىل أهل البدع فال ُي ْؤ َخ ُذ حديثهم»(((.
«سالم عليك ،فإين أمحد
مطرف رمحهام اهلل:
ٌ
وكتب مالك بن أنس إىل حممد بن ّ

إليك اهلل الذي ال إله إال هو ،أ ّما بعدُ  :فإين أوصيك بتقوى اهلل  -فذكره بطوله ...-
العلمِ -من أهله الذين ورثوه ممّن كان قبلهم يقينًا بذلك ،وال تأخذ ّ
كل ما
خذه -يعني
َ
كل ُم ِْد ٍ
تسمع ً
ث ،وال ِمن ِّ
أن يؤخذ ِمن ِّ
قائل يقوله ،فإنّه ليس ينبغي ْ
كل َمن قال»(((.

وقال اإلمام مالك رمحه اهلل« :ليس ُّ
أحب أن جيلس يف املسجد للحديث
كل َمن َّ
ُ
شاور فيه ُ
وأهل اجلهة ِمن املسجدْ ،
فإن
الصالح والفضل
والفتيا جلس ،حتى ُي َ
أهل ّ

رأوه لذلك ً
جلست حتى شهد يل سبعون ً
شيخا ِمن أهل العلم إين
أهل جلس .وما
ُ
ملوضع لذلك»(((.
ٌ

وقال الشّ اطبي رمحه اهلل ..« :والثّاين :أن ال يكون ِمن أهل االجتهاد ،وإنّام أدخل
نفسه فيه ً
الرتبة ،وال رأوه ً
غلطا أو مغالط ًة؛ إذ مل يشهد له باالستحقاق ُ
أهل
َ
أهل ّ

ُ
املخالفة لعمل املتقدّ مني إال ِمن أهل هذا
مذموم .وق ّلام تقع
للدّ خول معهم؛ فهذا
ٌ
((( أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه ،باب يف ّ
أن اإلسناد من الدين (.)15/1
((( املصدر السابق.
((( الكفاية يف علوم الرواية ،للخطيب البغدادي ص (.)159
((( ترتيب املدارك ،للقايض عياض (.)142/1
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القسم»(((.

ٍ
ٍ
وإجازة ،فكيف
بسند
وإذا كانت قراء ُة القرآن ال بدّ فيها ِمن األخذ عن أهل العلم

بفهم القرآن واستنباط األحكام ّ
الشعية منه؟

ثال ًثا :ذكر ُ
مراتب للعلامء ،و َمن تؤخذ عنه الفتوى و َمن ال تؤخذ ،و َمن
أهل العلم
َ
َ
حيقّ له أن جيتهدَ و َمن ال حيقّ له ،وجعلوا ِّ
ورشوطه،
فن ِمن فنون العلم مرات َبه
لكل ٍّ

آخر إذا مل يتقدّ م فيه،
وراعوا
َ
علم مل يقبلوا قو َله يف ٍ
فمن تقدّ م يف ٍ
َ
االختصاصَ ،
علم َ
ِ
تزكية ِّ
كل َمن تصدّ ر منهم للعلم
لكن الغال َة عمو ًما ابتدعوا يف ذلك طريق ًة تقوم عىل
ّ

كل العلوم ،وجيعلون له حق االجتهاد يف ّ
والفتوى ،فيأخذون عنه يف ّ
أدق املسائل
وأخطرها ،و ُيضفون عليه ِمن األلقاب التي ال ُتطلق عىل الكبار ِمن العلامء الصادقني؛

ملجرد موافقته هلم ،وشهادهتم له.

ثم ْ
إن أخطأ أو ظهر عوار فتياه ورأيه يف أم ٍر عظيم كأمور الدّ ماء واألعراض،
ّ

ُ
والسفهاء عىل دين اهلل
قيل :إنّه جمتهدٌ  ،ونرجو له األجر الواحد! فتس َّلط بذلك
اجلهلة ّ
ٍ
بحجة االجتهاد.
وحيرمون ويعبثون ،دون راد ٍع أو
رقيبّ ،
-تعاىل -حي ّللون ّ

اخلالص ُةَّ :
بعلم ،ومل
أن رشعيي تنظيم (الدّ ولة) ِمن املجاهيل الذين مل ُيعرفوا
ٍ

يشهد هلم ُ
احلق يف الفتيا ،وال االجتهاد
أهل العلم أو يزكوهم ،فليس هلم القدر ُة ،وال ُّ
ً
فضل عن أمور ال ّناس العظيمة ،كمسائل الدّ ماء،
يف املسائل اليسرية ِمن العلم،
واألعراض ،واألموال ،وال ّتكفري وغريها.

((( املوافقات (.)287/3
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ُّ
الشبهة الثالثة
َّ
تكفل اهلل للمجاهدين بالهداية
» »تقول ُّ
الشبهة:

َّ
ين َجا َه ُدوا فِي َنا َل َن ْهدِ َي َّن ُه ْم
إن اهلل -تعاىل -قد تك ّفل هبداية املجاهدين فقالَ { :وا َّلذِ َ

وأعضاء تنظيم (الدّ ولة) جماهدون ،فهم عىل احلقّ  ،وهم
ُس ُب َل َنا} [العنكبوت ،]69
ُ

مهد ّيون هبداية اهلل هلم ،وهم مصيبون يف معتقداهتم واجتهاداهتم ،وال حيتاجون لرأي

غريهم فيهم ،وال يؤخذ بقول خمالفيهم فيهم.

اس فاسألوا َ
أهل الثّغر؛ َّ
وقد قال ُ
فإن احلقَّ معهم،
السلف« :إذا اختلف ال ّن ُ
بعض ّ
ُ
ين َجا َه ُدوا فِي َنا َل َن ْهدِ َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا} [العنكبوت .»]69
واهلل يقولَ { :وا َّلذِ َ

اإلجابة عن هذه الشبهة:

جهادي
أي تنظيم
صحة منهج تنظيم (الدّ ولة) أو ِّ
ٍّ
ال دالل َة يف اآلية املذكورة عىل ّ
ِ
ٌ
هبداية املجاهدين للحقِّ
والصواب يف املسائِل
كفالة ِمن اهلل -تعاىل-
آخر ،وليس فيها
ّ

ِ
ُ
ِ
وبيان ذلك كام ييل:
بسبب اجلهاد،
العلمية

ِ
ِ
ً
نرصة
باجلهاد يف هذه اآلية معناه العام ِمن بذل الوسع واجلهد يف
املقصود
أول:
ُ

جهاد الك ّفار واملنافقني بالقلب وال ّلسان واملال وال ّنفس،
الدّ ين ،وفعل اخلري ،فيدخل فيه
ُ
والصرب عىل األذى
ويدخل فيه
ُ
جهاد النفس بتع ّلم دين اهلل ،والعمل به ،والدّ عوة إليهّ ،
فيه ،وجهاد الشيطان بدفع ما ُيلقي إىل العبد ِمن الشّ هوات والشّ بهات ،ويدخل فيه
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جهاد أرباب املعايص والبدع بإنكارها عليهم ،ور ّدهم إىل طريق االستقامة.
ُ

عطية رمحه اهلل« :فهي َ
عام يف دين اهلل
العريف ،وإنّام هو
ٌ
قال ُ
قبل اجلهاد ُ
جهاد ّ
ابن ّ

وطلب مرضاته»(((.

ين َجا َه ُدوا فِي َنا َل َن ْهدِ َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا} قال
فالعلم
ٌ
تيمية رمحه اهللَ {« :وا َّلذِ َ
ُ
جهاد ،قال ابن َّ
والبحث يف ِ
ُ
العلم جهاد»(((.
معاذ بن جبل:
واالستغفار وال ّت ُ
ابن تيمية رمحه اهلل« :لكن َمن رجا شيئًا طلبه،
وبة
ٌ
جهاد ،قال ُ
ُ
و َمن خاف ِمن ٍ
االستغفار
يشء هرب منه ،وإذا اجتهد واستعان باهلل -تعاىل -والزم
َ

أن يؤتيه ُ
اهلل ِمن فضله ما مل خيطر ٍ
واالجتهاد فال بدَّ ْ
ببال ،وإذا رأى أنّه ال ينرشح
واالستغفار ،وليالزم
ونور اهلداية فليكثر ال ّتوب َة
َ
صدره ،وال حيصل له حالو ُة اإليامنُ ،
ُ

االجتها َد بحسب اإلمكان؛ ّ
ين َجا َه ُدوا فِي َنا َل َن ْهدِ َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا}»(((.
فإن اهلل يقولَ { :وا َّلذِ َ

آخر ٍ
اآلية نز َل ْت َ
 وهذه ُآية ِمن سورة العنكبوت،
قبل ترشيع َ
اجلهاد بالقتال؛ فهي ُ
ختتص باملقاتلني
املفسين؛ لذا فهي ال ُّ
مكي ٌة عىل ّ
الصحيح ِمن أقوال ّ
وسور ُة العنكبوت ّ

يف ساحات اجلهاد.

الصرب عىل ِ
َ
ِ
واحتامل
إذاية الكفار،
قال ُ
ابن جزي رمحه اهللَ « :يعني :جها َد ال ّنفس ِمن ّ
َ
َ
ِ
َ
ري َ
ٌ
ضعيف؛ َّ
األوطان وغ ِ
القتال مل
ألن
وذلك
القتال.
ذلك ،وقيلَ :يعني
اخلروج عن
ُ
ِ
مأمورا به حنيَ
نزول اآلية»(((.
يك ْن
ً

((( تفسري ابن عطية «املحرر الوجيز» (.)326/4
((( جامع العلم واملسائل (.)82/6
((( جمموع الفتاوى (.)390/11
((( تفسري ابن جزي «التسهيل لعلوم التنزيل» (.)129/2
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اجلهاد يف اآلية َ
قتال
وقال القرطبي رمحه اهلل« :قال أبو سليامن الدّ اراين :ليس
ُ

وع ْظ ُمه
نرص الدّ ين،
والرد عىل املبطلني ،وقمع الظاملنيُ ،
ُّ
الكفار فقط ،بل هو ُ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومنه جماهد ُة ال ّنفوس يف طاعة اهلل وهو اجلهاد
ُ

األكرب.(((»...

فحرص هذه اآلية بالقتال يف سبيل اهلل  -تعاىل  -غري صحيح ،وهو ُّ
ص،
ُ
حتكم بال ّن ّ
ُ
االستدالل هبا.
فبطل
ثان ًيا :ليس يف اآلية َّ
بصحة أقواهلم ،واستقامة منهجهم
أن اهلل تك َّفل للمقاتلني
ّ

ُ
اهلداية هنا بأمور:
ملجرد جهادهم وقتاهلم! فقد ُف ِّست
 -1ال ّتوفيق يف الوصول إىل ما جاهد ِمن أجله.

 -2األجر والثّواب ِمن اهلل -تعاىل -عىل هذه ّ
الطاعة وهذه املجاهدة.
 -3الثّبات عىل احلقّ .
 -4ال ّتوفيق للعمل بالعلم.
 -5اإلخالص يف العمل.
«(لنثبت ّنهم عىل ما قاتلوا عليه).
قال البغوي رمحه اهلل:
ّ

يد َّ ُ
دى}).
وقيل:
(لنزيدنم هدى كام قالَ { :و َي ِز ُ
ّ
ين ْاه َت َد ْوا ُه ً
الل ا َّلذِ َ

وقيل( :لنُو ّفق ّنهم إلصابة الطريق املستقيمة ،والطريق املستقيمة هي التي يوصل

هبا إىل رضا اهلل عز وجل)...
((( تفسري القرطبي (.)364/13
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وقال الفضيل بن عياض( :والذين جاهدوا يف طلب العلم لنهدي ّنهم َ
سبل العمل

به).

وقال سهل بن عبد اهلل( :والذين جاهدوا يف إقامة الس ّنة لنهدي ّنهم َ
سبل اجل ّنة).

عباس( :والذين جاهدوا يف طاعتنا لنهدي ّنهم ُس َ
ٍ
بل ثوابنا)»(((.
وروي عن ابن

والذين جاهدُ وا يف طاعتِنا
وقال القرطبي رمحه اهلل« :قال عبدُ اهلل بن عباس:
َ
قول ِ
الط ِ
األقوال ،ونحوه ُ
ُ
ِ
يتناول بعمو ِم ّ
لنهدي َّن ُهم ُس َ
عبد اهلل
مجيع
وهذا
بل ثوابِناَ .
اعة َ
ابن الزبري»(((.

ين َجا َه ُدوا فِي َنا} ع َّلق سبحانه اهلداي َة باجلهاد،
القيم رمحه اهللَ {« :وا َّلذِ َ
وقال ابن ّ
فأك ُ
ْ
ُ
مل ال ّن ِ
وجهاد اهلوى،
جهاد ال َّن ْفس،
وأفرض اجلهاد
أعظمهم جها ًدا،
اس هداي ًة
ُ
ُ
ُ
وجهاد َّ
الـجنيد :والذين جاهدوا أهوا َءهم فينا بالتوبة،
الشيطان،
ُ
ُ
وجهاد الدُّ نيا ...قال ُ
لنهدي ّنهم ُس ُب َل اإلخالص»(((.

الل َف َلن ُي ِض َّل
ِيل َّ ِ
ين ُق ِت ُلوا ِف َسب ِ
 -ونحو هذا وردت آيات أخرى ،كقوله تعاىلَ { :وا َّلذِ َ

َْأع َما َل ُه ْم َ )#!٤!#س َي ْهدِ ِهي ْم َو ُي ْصل ُِح َبا َل ُه ْم َ )#!٥!#و ُي ْدخِ ُل ُه ُم ا ْل َـج َّن َة َع َّر َف َها َل ُه ْم} [حممد.]٦ - ٤ :
الطربي رمحه اهلل« :سيوفق ُ
قال ّ
وحيب
اهلل -تعاىل ذكره -للعمل بام يرىض
ّ
(و ُي ْص ِل ُح َب َ ُ
أمرهم وحاهلم يف الدّ نيا
هؤالء الذين قاتلوا يف سبيلهَ ،
ال ْم) ويصلح َ

واآلخرة»(((.

((( معامل التنزيل يف تفسري القرآن «تفسري البغوي» (.)568/3
((( تفسري القرطبي (.)365/13
((( الفوائد (.)59/1
((( تفسري الطربي (.)159/22
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َ
ويضاعفهاِ .
ُ
ومنهم
نميها
وقال ابن كثري رمحه اهلل« :أ ْي :لن ُيذهبها ،بل ُيكثّرها و ُي ّ
طول َب ِ
َمن جيري عليه عم ُله يف ِ
رزخه»(((.
ومدار معانيها عىل َّ
أن اجلزاء
ري ذلك يف آيات عديدة يف غري القتال،
ُ
 -وقد ورد نظ ُ

ِمن جنس العمل ،قال الشنقيطي -رمحه اهلل -يف قوله تعاىلِ{ :إن َُّه ْم ِف ْت َي ٌة آ َم ُنوا ب َِر ِّب ِه ْم

َو ِز ْد َنا ُه ْم ُه ًدى} [الكهف:]13 :

ألن ّ
أن َمن آمن بر ّبه وأطاعه زاده ر ُّبه هدً ى؛ َّ
«و ُيفهم ِمن هذه اآلية الكريمة َّ
الطاع َة
سبب للمزيد ِمن اهلدى واإليامن.
ٌ

َ ُ
ين
مبينًا يف
وهذا
ُ
خر ،كقوله تعاىلَ { :وا َّلذِ َ
مواضع أ َ
املفهوم ِمن هذه اآلية الكريمة جاء َّ
ين َجا َه ُدوا فِي َنا ل َن ْهدِ َي َّن ُه ْم
[حممد ،]17 :وقولهَ { :وا َّلذِ َ
ْاه َت َد ْوا َزا َد ُه ْم ُه ًدى َوآتَا ُه ْم َتقْ َوا ُه ْم} ّ

ين آ َم ُنوا ِإنْ َت َّت ُقوا َّ َ
الل َي ْج َع ْل َل ُك ْم
ُس ُب َل َنا[ }...العنكبوت ،]69:وقوله تعاىلَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ
ين آ َم ُنوا َف َزا َدت ُْه ْم ِإ َميانًا َو ُْهــم َي ْس َت ْب ِشُونَ }
ُف ْر َقانًا[ }...األنفال ،]29 :وقولهَ { :فَأ َّما ا َّلذِ َ

ني َِلــيـ ْـز َدا ُدوا ِإ َميانًا
السكِ ي َن َة ِف ُق ُل ِ
وب ا ْل ُمؤْ ِم ِن َ
[التوبة ،]124 :وقوله تعاىلُ { :ه َو ا ِ َّلــذي َأ ْنـ َـز َل َّ
ين آ َم ُنوا ا َّت ُقوا َّ َ
الل َوآ ِم ُنوا ب َِر ُسو ِل ِه
َم َع ِإ َميان ِِه ْم[ }...الفتح ،]4 :وقوله تعاىلَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ

ُيؤْ ت ُِك ْم كِ فْ َل ْ ِي م ِْن َر ْح َم ِت ِه َو َي ْج َع ْل َل ُك ْم نُو ًرا ت َْمشُ ونَ ِبهِ}[ ...احلديد ،]28 :إىل غري ذلك
ِمن اآليات»(((.
ٌ
ُ
خاص ًة باملقاتلني ،وهي
بنص القرآن-فاهلداية
ِّ
شاملة جلميع املؤمنني ،وليست ّ

ٌ
ٌ
مرتبطة بنوع اجلهاد ا ّلذي جياهده املسلم.
هداية
وكالم املفرسين يف هذا كثري.
((( تفسري الطربي (.)159/22
((( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (.)213/3
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ثال ًثا :اهلداية -بجميع أقسامها -ليست ح ًّقا الز ًما ِّ
لكل َمن جاهد؛ بل هي ُمع َّلقة
برشوطهاِ ،
فمن رشوطها:
 -1اإلنابة إىل اهلل.
ين َجا َه ُدوا فِي َنا َل َن ْهدِ َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا} [العنكبوت،]69:
قال ابن تيمية رمحه اهللَ {« :وا َّلذِ َ
ُ
والبحث يف ِ
َ
َ
ُ
{اهلل َي ْج َت ِب ِإ َل ْي ِه َم ْن َي َشا ُء
وقال تعاىل:
جهاد،
الع ْل ِم
بن جبل:
ٌ
قال ُمعاذ ُ
ِيب} [الشورى ،]١٣ :فع َّلق اهلداي َة باإلنابة»(((.
َو َي ْهدِ ي ِإ َل ْي ِه َم ْن ُين ُ

 -2األخذ باألسباب ّ
املختصني به،
الشعية؛ ِمن طلب العلم ،وسؤال أهل العلم
ّ

الكونية واالتكاء عىل هداية ال ّتوفيق فحسب؛ ّ
فإن تلك اهلداي َة ال تكون
السنن
وعدم ترك ّ
ّ
والسبل املرشوعةِ ،
الـمحكامت ّ
فالعلم الذي هو
أن العلم بال ّتع ّلم؛
ومن ُ
ُ
ّإل باألسباب ّ

ُ
العلم بال ّتع ّلم)(((.
أصل ال ّتقوى ال يكون إال بال ّتعلم وال ّتل ّقي ،ففي احلديث( :إنّام
ُ

ُ
أقدر عىل الوصول إىل
رابعا :يلزم عىل هذا الفهم أن يكون
ً
املقاتل -ملجرد قتالهَ -
أعامرهم يف طلب العلم
وأعلم برشع اهلل -تعاىل -ودينه ِمن العلامء الذين أفنوا
احلق،
َ
َ
ِ
عاقلً ،
وحتصيله ،وهذا ِمن الباطل الذي ال يقوله ٌ
فضل عن عاملٍ ،وهو ِمن جنس الشّ بهة

األوىل التي سبق بياهنا يف َّ
أن احلق مع أهل الثغور ملجرد وجودهم يف الثّغور أو القتال.

صحة استدالهلم هبذه اآليةِ ،
فمن أين لتنظيم (الدّ ولة) -أو غريه
خامسا :عىل فرض ّ
ً

الزعم َّأنم هم املقصودون بمثل هذه ال ّنصوص دون بقية املجاهدين؟
من الغالة-
ُ
إن هذا ّ
كثري ممّن حيمل راية اجلهاد؟ َّ
لصحة
وادعاء
ص،
ٌ
حتكم بال ّن ّ
ريهم ٌ
الساحة غ ُ
ّ
ويف ّ

ٌ
وتزكية لل ّن ِ
واحتقار لآلخرين دون دليلٍ .
فس،
املنهج،
ٌ

((( تفسري ابن كثري (.)307/7
((( ذكره البخاري معل ًقا جمزو ًما به ،24/1( ،باب العلم قبل القول والعمل) ،ووصله يف تغليق التعليق
مجع ِمن أهل العلم.
مرفوعا وموقو ًفا،
الصحابة
ً
وحسنه ٌ
( ،)78/2وقد ورد عن عدد ِمن ّ
ّ
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بل وما العمل لو اجتهد (جماهدان) وأفتى ٌّ
كل منهام بغري قول اآلخر؟ فبقول َمن

وساحات اجلهاد شاهد ٌة بكثرة االختالف بني املجاهدين ،وتعدّ د أقواهلم،
نأخذ؟
ُ

وهي اختالفات ال ينجو منها تنظيم (الدولة) وال غريه من اجلامعات ،فام املرجع يف
حسم هذه اخلالفات وكلهم يدعي أ َّنه عىل حق؟.

ُ
اس فانظروا ما
اآلثار
سادسا :أ ّما
ً
ُ
السلف« :إذا اختلف ال ّن ُ
املنقولة يف قول بعض ّ
فإن َ
عليه أهل الثغر  -أو فاسألوا أهل الثغر ّ -
ين َجا َه ُدوا فِي َنا ل َن ْهدِ َي َّن ُه ْم
اهلل يقولَ { :وا َّلذِ َ
ُس ُب َل َنا »}...فبيا ُنه كام ييل:

ُ -1نسب هذا القول لعبد اهلل بن املبارك ،وأمحد بن حنبل ،وسفيان بن ُعيينة ،وبعد

أن سندها ينتهي إىل سفيان بن عيينة ،ثم ُنسب إىل غريهُّ ،
تبي ّ
وكل أسانيد
تتبع اآلثار َّ
ّ
ٌ
يشء منها(((.
هذا القول
ضعيفة ال يثبت ٌ

وعىل فرض ثبوتهَّ :
فإن املرا َد به تفضيل أهلِ العلم الذين مجعوا مع العلم :اجلها َد
ِ
املجاهد غري العامل عىل العامل ،بدليل ما جاء يف القول
والرباط ،وال ُيراد به تفضيل
ّ

نفسه« :فاسألوا أهل الثغر» ،وإنام ُيسأل ُ
اسَأ ُلوا َْأه َل ِّ
الذ ْك ِر
أهل العلم ،قال تعاىلَ { :ف ْ
ِإنْ ُك ْن ُ ْت َل ت َْع َل ُمونَ } [األنبياء ،]7 :وال ُيتصور ِمن هؤالء العلامء -وهم ممّن شدَّ د يف

موضوع الفتوى و َمن تؤخذ عنهْ -
علم له
أن حييل يف الفتوى إىل جمرد مقاتلٍ ال َ
بالرشع ،وال تتوافر فيه رشوط املفتي.
ُ
املقولة ً
أيضا يف كالم ابن تيمية وابن القيم:
 -2فإن قيل :وردت هذه
ابن تيمية رمحه اهلل« :وكان ابن املبارك وأمحد بن حنبل وغريهم يقولون :إذا
قال ُ
((( ينظر :أهل الثغور ،د .عبد الوهاب الطريري http://www.islamtoday.net/nawafeth/
 ،htm.122545-42-artshowوإشكالية الغلو يف اجلهاد املعارص ،الشيخ علوي السقاف
http://www.dorar.net/article/1687.
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الناس يف يشء فانظروا ما عليه أهل الثَّغْ رَّ ،
فإن احلقَّ معهم»(((.
اختلف
ُ

وقال ابن القيم رمحه اهلل« :وألهلِ اجلهاد يف هذا ِمن اهلداية والكشف ما ليس ألهل

اس يف يشء فانظروا ما
املجاهدة ،وهلذا قال األوزاعي وابن املبارك :إذا اختلف ال ّن ُ

عليه أهل الثّغر»(((.

فيجاب:

دليل عىل ِ
ليس يف كالمهام -رمحهام اهللٌ -
ترك أقوال أهل العلم لقول أهل الثّغور

ُ
وبيان ذلك:
ِمن املجاهدين بإطالق،

ِ
الرتجيح بام عليه ُ
 ّأهل الثغور ِمن أهل العلم يف
كالمه
أن مقصو َد ابن تيمية يف
ُ
اختالفهم مع أهل العلم ِمن غري أهل الثغور ،وهذا ِمن ّ
التجيح بمن عنده خرب ٌة

تقريره ،وال شك َّ
أن العامل العارف بالواقعة التي فيها اخلالف
وعلم بالواقع كام سبق
ٌ
ُ
ُيقدَّ م قو ُله عىل العامل غري العارف بالواقعة.
فكالم ابن تيمية متع ّل ٌق بأحوال أهل العلم يف الثغور وميدان اجلهاد ،وليس عن
ُ
سياق ِ
ُ
أقام من أهل العلم يف الثغور،
ويبي ذلك
عامة املجاهدينّ ،
ذكر َمن َ
كالمه حيث َ

الناس يف
ثم قال« :وكان ابن املبارك وأمحد بن حنبل وغريهم يقولون :إذا اختلف
ُ
يشء فانظروا ما عليه أهل الثَّغْ رّ ،
فإن احلق معهم.(((»...

((( جامع املسائل (.)358/5
((( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني (.)506/1
ينظر :أهل الثغور ،د .عبد الوهاب الطريري http://www.islamtoday.net/nawafeth/
 ،htm.122545-42-artshowوإشكالية الغلو يف اجلهاد املعارص ،الشيخ علوي السقاف
http://www.dorar.net/article/1687.
((( جامع املسائل (.)357/5
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كالم ابن القيم فهو يف ّ
بمرج ِح
التجيح بني األقوال املختلفة ألهل العلم
وأ ّما
ِّ
ُ
خواطر تشتبه عليه إذا مل يظهر للمرء ِمن اجلهة
معرفة الواقع ،عندما يع ِرض للقلب
ُ

بالصواب ،وليست يف مطلق معرفة احلالل واحلرام
العلمية ُّ
أي الطريقني أوىل ّ

واألحكام ّ
الشعية بمجرد اجلهاد أو الوجود يف الثّغور.

أحب ُّ
الص َ
ابن القيم رمحه اهللّ :
الطرق إىل اهلل،
قال ُ
«فإن ّ
يتحرى يف سلوكه ك ِّله َّ
ادق ّ
ٌ
وأحب إليه:
سالك به وإليه ،فيعرتضه طريقان ال يدري َّأيام أرىض هلل،
فإنّه
ّ
ً
فمنهم َمن ّ
استداللْ ،
عجز فتقليدً ا...
حيكم العلم بجهده
فإن َ

ومنهم َمن ُيلقي َّ
وأصحاب
الكل عىل شيخه ،..ومنهم َمن يلجأ إىل االستخارة ،..
ُ
وسعهم يف طلب َ
األ ْر َض ً
رتب
العزائم يبذلون
علم ومعرف ًة ،..ولرتجيح املصالح ٌ
َ
ٍ
جهات ِمن الرتجيحّ ،
قل ْ
يعدم واحد ًة منها...
مخس
أن َ
متفاوتة ،..فهذه ُ

وألهل اجلهاد يف هذا ِمن اهلداية والكشف ما ليس ألهل املجاهدة.(((»...

 -3عىل فرض ثبوت هذه املقوالت عن بعض أهل العلم ،وصحة استدالهلم

فإنا ال تعارض ال ّنصوص الرشعية ،والقواعد الفقهية ،وتقريرات أهل العلم يف
هباَّ ،
ِ
ِ
والواجب مح ُلها عىل ما
علم،
وحرمة
الرجوع إىل العلامء،
القول عىل اهلل بال ٍ
ُ
وجوب ّ

ال يعارضها.

ِ
واخلالص ُةَّ :
اشرتاك الشّ خص يف القتال يف سبيل اهلل تعاىل ،ال يعني أ َّنه
أن جمر َد

مصيب يف اجتهاداته واختياراته الرشعية ،أو َّ
أن اهلل قد تك ّفل هبدايته للحقِّ فال يزيغ
ٌ
عنه ،وال ّ
يضل.

((( مدارج السالكني (.)505/1
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الشبه المتع ِّلقة بمنهج تنظيم ّ

ُّ
الشبهة ال ّرابعة
يستمد شرعي َته
(الدولة)
ُ
تنظيم ّ
ُّ
ِمن تاريخ الجهاد ومشايخه
» »تقول ُّ
الشبهة:

تنظيم (الدّ ولة) يستمدُّ وجو َده ورشعيتَه ِمن تاريخ اجلهاد يف األ ّمة اإلسالمية،
ُ

السلفية اجلهادية) ،فهم الذين َّ
زكوا هذه (الدّ ولة) يف
ومشا ُخيه هم مشايخ (تيار ّ
ُ
وأقوالم يف ذلك كثري ٌة.
السابق،
كام َّ
نظيم كان سب ّا ًقا لرفع علم اجلهاد يف سورية عندما كان مع جبهة
أن هذا ال ّت َ

األحق برفع راية اجلهاد وقيادته.
ال ّنرصة .فهم
ُّ

اإلجابة عن هذه الشبهة:

ِ
ً
(السلفية اجلهادية) دون
تنظيم (الدولة)
أول :يقصد
ُ
باجلهاد ومشاخيه زعامء تيا ِر ّ
ربأ قادة هذا التيا ِر ِمن ال ّتنظيم ،ورصحوا
سائر علامء األمة وجماهدهيا ،ومع ذلك فقد ت ّ
َ
بمخالفتهم له ،وسحبوا اعرتا َفهم به حنيَ َخا َلفهم َ
وخ َرج عن طاعتهم.

فقد ذكر ّ
الظواهري يف كلمته (شهاد ٌة حلقن دماء املجاهدين بالشّ ام) جان ًبا من

العالقة بني تنظيم القاعدة وتنظيم (الدولة) التي يبني التنظيم مرشوعيته عىل أساسها
والتي ُأخفيت تفاصيلها طيلة فرتة الرصاع مع الفصائل العراقية األخرى -عربالنقاط التالية:
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ِ
إعالن قيا ِم ِ
ِ
أن القاعدة مل ُتستأمر ،ومل تُسترشْ ُ ،ق َ
ِ
َّ -1
اإلسالمية.
العراق
دولة
بيل
َّ -2
مطيعا للقاعدة مستجي ًبا ألوامرها:
أن تنظيم (الدّ ولة) مل يكن
ً

أ -فهو مل يستأذهنا يف إنشاء (الدّ ولة) يف العراق ،ثم مل يستأذهنا يف إعالن ال ّتمدُّ د

لبالد الشّ ام ،ومل يرضخ لطلبات القاعدة املستمرة يف العودة إىل العراق.

ٌ
جمهول بالنِّسبة
قيادات القاعدة ،وهو
شخص ال تعرفه
ب -أبو بكر البغدادي
ُ
ٌ

مرارا فيام مىض.
إليها ،وقد طالبت
تنظيم (الدّ ولة) بال ّتعريف به ً
َ

ُ
خمالفة تنظيم الدّ ولة للقاعدة يف بعض األمور السياسية والعسكرية ،عىل الرغم
ج-

الرسائل يف هذا الشّ أن.
ِمن تكرار ّ

ٍ
ِ
دُ -
األحداث األخرية يف سورية
مستقلة يف
حماكم
تأسيس
رفض تنظيم (الدّ ولة)
َ
َ
ِ
القاعدة العديدة بذلك.
رغم مطالبات تنظيم
ُ
حممد املقديس ،وأيب قتادة
ثم كان هذا
موقف كا ّفة شخصيات ال ّتيار مثل أيب ّ
الفلسطيني ،وغريمها(((.
كام َّ
(السلفية اجلهادية) واجلامعات ال ّتابعة له مل توافق ال ّتنظيم عىل
أن عا ّمة تيار ّ

سياساته وترص ّفاته األخرية ،بد ًءا من إعالن اخلالفة ،وما تبعها من مواقف وقرارات.
َ
ومواقف البن الدن وغريه :فقد ظهر
تنظيم (الدّ ولة) ِمن أقوال
ومثل ذلك ما ينقله
ُ
للعلن وجود اخلالفات القديمة مع تنظيم (الدّ ولة) حول ٍ
عدد من األمور منذ أيام

العراق ،والرسائل املتبادلة حول ذلك ،والتي َّبرر تنظيم (القاعدة) عدم احلديث عنها
((( من ذلك بيان حال «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» واملوقف الواجب جتاهها ،للمقديس،
وثياب اخلليفة ،للفلسطيني.
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ٍ
فرصة لألعداء لالستفادة
عالني ًة يف السابق هبدف احلفاظ عىل اجلهاد ،وعدم إعطاء
ٍ
قرر ذلك أبو حفص املوريتاين (املفتي السابق للقاعدة).
أي
ِمن ِّ
خالف حيصل ،كام َّ
حيتجون بتارخيها مواف ًقا
فلم يبق
ٌّ
(السلفية اجلهادية) التي ّ
قيادي ِمن قيادات تيار ّ

ّ
صحة منهجه بتزكية تيار
ستدل
هلم يف مواقفهم األخرية ،فكيف َي
تنظيم (الدّ ولة) عىل ّ
ُ
وقت دون ٍ
(السلفية اجلهادية) يف ٍ
ُ
ُ
واالستدالل هبا(((.
بطالن هذه املقولة
وقت؟! فثبت
ّ
بل إن تنظيم (الدولة) قد طعن يف القادة التارخييني هلذا التيار وأسقطهم ،ووصف

(((
يصح هلم ْ
عد ًدا منهم باإلرجاءّ ،
امتداد
أن يقولوا بعد ذلك :إهنم
ٌ
والضالل  ،فكيف ُّ

هلم ،أو َّ
إن أولئك املشايخ يشهدون هلم؟!(((.

ٍ
ٍ
((( وهذه املواقف ِمن تيار (السلفية اجلهادية) هي ما أدت بتنظيم (الدولة) إىل تنسيق ٍ
رشعية
إعالمية
محلة
عىل قيادات التيار إلسقاطها وسحب املرشوعية لصالح التنظيم عن طريق اهتام التيار باالنحراف عن
الصحيح ،وخيانة األمانة ،وبالتايل يصبح تنظيم (الدولة) هو الوريث الوحيد واملؤمتن عىل فكر
املنهج ّ
تيار (السلفية اجلهادية).
ومن ذلك ما قاله العدناين يف كلمته األخرية( :قل للذين كفروا ستغلبون) خماط ًبا أمريكا« :فقد جرجرناك
إىل حربني يف خراسان والعراق» مع أنَّه مل يكن لتنظيم (الدولة) وجود يف أفغانستان وال مشاركة يف
حروهبا!
ٍ
((( فقد احتوى العدد ( )6من جملة دابق التي تصدر باللغة اإلنجليزية عىل عدد من املقاالت التي وصفت
ً
كل من الظواهري ،واملال عمر ،وأبا حممد املقديس وأبا قتادة ّ
تنظيم القاعدة
بالضالل ،كام رمت
َ
وقياداته -بام فيهم ابن الدن باإلرجاء.
((( اهتمت العديدُ ِمن التحليالت ببيان حقيقة اخلالف بني تنظيم (الدولة) وتيار (السلفية اجلهادية)
أهم نقطتني يف هذا اخلالف:
بتنظيامته املختلفة ،ويمكن اإلشارة يف هذا املخترص إىل ِّ
األوىل تنظيمية :تتمثل يف رفض قادة تنظيم (الدّ ولة) االنصياع لقرارات قيادة التيار ،وما ترتب عليها
ٍ
خالف حول شكل
تطور إىل
من اختالف وجهات النظر يف أولويات العمل ،وخاصة يف سورية ،ثم ّ
ُ
دخول أشخاص غري مرضيني أو معروفني للقاعدة ،مما أدى إىل خروجه عن
التنظيم ،وهيكليته ،تبعه
الطاعة وااللتزام باألوامر ،وهو أساس اخلالف الذي انبثقت عنه أحكام التكفري ،والقتال فيام بعد.
الثانية فكرية :وتتمثل يف بضعة اجتهادات رشعية انفرد هبا تنظيم (الدولة) سواء يف ال ّتوسع يف تنزيل بعض
مسائل التكفري ،أو يف العمليات العسكرية ً
=
				
ونوعا.
كم
ً
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ثان ًياَّ :
بتنظيم
ري حمصورين
ٍ
أن أهل العلم والفتوى واجلهاد والرأي واملشورة غ ُ
ٍ
ِ
عرشات السنني ،وهم من قام
معي ،بل هم ِمن عموم األمة ومجهورها منذ
أو
انتامء ّ
علامء األ ّمة وجماهدوها
والعلم والدعو ُة عىل أيدهيم وبجهودهم ،وقد رفض
اجلهاد
ُ
ُ
ُ

هذا ال ّتنظيم ،وحكموا عليه باالنحراف عن الدين.

ٍ
تضم علام َء ِمن خمتلف
جهات
كثري ِمن الفتاوى والبيانات ِمن
وقد صدرت ٌ
علمي ٍة ُّ
ّ

مجعها،
البالد اإلسالمية ،ترفض
أفكار ال ّتنظيم ،و ُت ِّبي عقيد َته ،وهي فتاوى يطول ُ
َ
ذكر بعضها:
وفيام ييل ُ

تنظيم (الدّ ولة) منذ أيام بيعة الزرقاوي البن الدن ،لكن جرى التك ّتم عليها
بوادر اخلالف
=وقد رافقت
ُ
َ
ٍ
مؤخرا ،ثم تطور إىل قتال بني فرعي التيار.
ألجل (مصلحة اجلهاد) كام قيل ،حتى خرجت إىل العلن
ً
وعىل الرغم ِمن هذا اخلالف إال َّ
أن األساس الفكري والعقدي لتيار (السلفية اجلهادية) بجميع فروعه
منهجا للتغيري ضد احلكومات واألنظمة يف العامل اإلسالمي والتي
مبني عىل تبنِّي محل السالح
ً
يصفوهنا بـ (العميلة واملرتدة املبدّ لة لرشع اهلل) ،بناء عىل مبادئ احلاكمية وقواعد الوالء والرباء كام
ٍ
يروهنا ،مع االقتصار عىل ٍ
حمدود من املراجع الرشعية دون علامء األمة ومشاخيها.
عدد
وبمراجعة أدبيات منظري التيار كاملقديس والفلسطيني ي َّتضح مدى التوافق يف األصول العقدية والفكرية،
بل َّ
غرد بعد فرتة طويلة من اخلالف معهم بقوله عن نفسه« :أنا شيخهم الذي علمهم
إن املقديس َّ
التوحيد»!
ً
علم َّ
أن تيار (السلفية اجلهادية) يشتمل عىل توجهات متفاوتة بني الغلو واالعتدال ،وإن كانت تلتزم يف
أصوهلا عىل تقعيدات منظري التيار وتأصيالهتم.
ويمكن هنا اإلشارة إىل َّ
أن الشخصيات الذين تنتسب إليهم هذه التيارات (كعبد اهلل عزام ،وابن الدن،
وخطاب ،وغريهم) مل تكن تعتنق غالب األفكار واملعتقدات احلالية التي حيملها هذا التيار ،ومنها:
 تكفري احلكومات؛ حيث كانوا يطردون من معسكراهتم من يعتنق هذه األفكار. أو وصف النافرين إليهم باملهاجرين؛ حيث كانوا يصفوهنم باألنصار وينهوهنم عن التقدم يف أي بلدحلوا فيه.
ُّ
وغري ذلك كثري ،مما يستدعي إعادة النظر يف تاريخ ال ّتغريات احلاصلة يف هذه التيارات ،وأسباهبا،
والشخصيات التي تقف وراءها ،ومن ثم حقيقة انتامء هذه التيارات هلذه الشخصيات التي تكتسب
مرشوعيتها من اسمها.
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الشعية السورية َّ
 -1فتوى الروابط واهليئات ّ
بأن القتال القائم بني الكتائب
ٍ
قتال ٍ
قتال ٍ
املجاهدة وتنظيم (الدّ ولة) ليس َ
فتنة ،وإنّام هو ُ
خارجة عن ّ
الشع،
فئة
ٍ
وباغية عىل املسلمني(((.

 -2فتوى هيئة الشام اإلسالمية يف كشف عقيدة التنظيم اخلارجية(((.
 -3بيان لكربى الفصائل املجاهدة يف سورية هبيئاهتا الرشعية (ممثلة باجلبهة

اإلسالمية) حول ادعاء اخلالفة ،والذي قرروا فيه َّ
تنظيم خارجي،
أن تنظيم الدّ ولة
ٌ

َّ
ري رشعية(((.
وأن خالفتَه غ ُ

 -4عدة فتاوى وبيانات للمجلس اإلسالمي السوري(((.
َ
إعالن اخلالفة ،ورأت
 -5بيان هيئة علامء املسلمني بالعراق ،والذي رفضت فيه

أنه يصب يف غري مصلحة املسلمني(((.

 -6مواقف عامة الفصائل املجاهدة يف العراق منذ نشأة تنظيم (دولة العراق
اإلسالمية)ِ ،
ومن اإلصدارات احلديثة إصدار جيش املجاهدين «الدّ ولة اإلسالمية
((( ينظر فتوى (هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟)
.http://islamicsham.org/fatawa/1549
((( ينظر فتوى :هل تنظيم (الدولة اإلسالمية) من اخلوارج؟
.http://islamicsham.org/fatawa/1945
((( وهي :فتوى حول تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام http://sy-sic.com/?p=263
وبيان املجلس اإلسالمي السوري بشأن احلرب عىل اإلرهاب http://sy-sic.com/?p=182
وبيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام .http://sy-sic.com/?p=244
((( وهي :فتوى حول تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .http://sy-sic.com/?p=263
وبيان املجلس اإلسالمي السوري بشأن احلرب عىل اإلرهاب .http://sy-sic.com/?p=182
وبيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام .http://sy-sic.com/?p=244
((( ينظر بيان (رقم  )1003املتعلق بإعالن تنظيم الدولة اإلسالمية اخلالفة يف العراق وسوريا.
http://www.iraq-amsi.net/ar/news_view_75741.html
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بني احلقيقة والوهم» ألمريها أيب عبداهلل املنصور(((.
قرر َّ
أن إعالن خالفة البغدادي
 -7بيان االحتاد العاملي لعلامء املسلمني ،والذي َّ
ألي معايري رشعية وواقعيةّ ،
وحذر ِمن فتح باب
ِمن قبل تنظيم الدّ ولة بالعراق يفتقد ِّ
الفوىض يف االجتهادات ،بعيدً ا عن أهل احلل والعقد لألمة اإلسالمية ِمن علامئها

ومتخصصيها.
وفقهائها
ّ

َ
وبينت
 -8بيان رابطة علامء املسلمني يف السودان ،والتي رفضت
إعالن اخلالفةَّ ،

ٌ
َّ
مجاعة خارجية.
أن التنظيم

 -9مجاهري علامء األمة وعلامئها ِمن السوريني وغريهم ،الذين رفضوا أفكار التنظيم

وترصفاته ،وإعالنه للخالفة ،ووصفه العديد منهم باخلروج عن مجاعة املسلمني،
ولكثرهتم يصعب حرص أسامئهم ،وال يكاد املرء جيد أحدً ا منهم مؤيدً ا للتنظيم!.

صحيحُ ،
فأهل البالد
ري
ٍ
ثال ًثا :ادعاء تنظيم (الدّ ولة) أ َّنه َمن بدأ اجلها َد يف سورية غ ُ

هم َمن بدأ هذه الثورة اجلهادية املباركة ،باإلرضاب ،ثم باملظاهرات((( ،ثم انتقلوا
ُ
تعامل ال ّنظام عىل ذلك.
للعمل املسلح عندما أجربهم

ري ِمن البيانات والفتاوى
((( وقد صدر للفصائل العسكرية يف العراق وهيئاهتا الرشعية املختلفة الكث ُ
واملواقف لبيان حال تنظيم (دولة العراق اإلسالمية) أيام احلرب يف العراق.
((( منذ انطالق الثورة السورية املباركة واكبتها جهود أهل العلم والفتوى ببيان األحكام الرشعية املتعلقة
أي تنظيامت غالية ،ومن ذلك ما قدّ مته هيئة الشام اإلسالمية،
سباقة إىل ذلك قبل ِّ
بالثورة ،فكانت ّ
فكان ِمن أوائل الفتاوى (حكم دفع الزكاة مقد ًما إلغاثة الشعب السوري ؟) ،و(هل يطيع األوامر
بقتل املتظاهرين لينجي نفسه؟) ،و(هل يسمى املقتول عىل أيدي النظام السوري شهيدً ا؟) ،وغريها،
ينظر.http://islamicsham.org/fatawa :
ثم ملا حتولت الثورة إىل جهاد مسلح صدر (ميثاق املقاومة السورية) ثم رشح يف (رشح ميثاق املقاومة
السورية) ،والذي ُيعنى ببيان أحكام اجلهاد يف سوريا
.http://islamicsham.org/versions/715
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جمعات اجلهادية املوجودة اليوم ظهرت وبارشت عم َلها قبل أن يكون
ُ
وغالب ال ّت ّ

وجود يف سورية.
لتنظيم (الدّ ولة) أو (النرصة)
ٌ

بل َّ
إن قادة جبهة ال ّنرصة -والتي كان زعامء وقادة تنظيم (الدّ ولة) ضمنَها -ذكروا

َّ
سبب جميئهم لسورية وتأسيس حركتهم تلك :نرص ُة الشّ عب السوري ،وإعان ُته عىل
أن َ

مواجهة ال ّنظامّ ،
وأن ذلك مل يكن ليحدث لوال الثّورة السورية.

قال اجلوالين يف مقابلته عىل قناة «اجلزيرة» بتاريخ 2013/12/19م:

ٌ
أجسادنا هناك ،وقلو ُبنا كانت مع ّلق ًة يف
ظروف يف العراق ،ونحن
«توالت علينا
ُ

السورية ...الشّ ام مل تكن مهيأة لدخوهلا لوال الثورة
أرض الشّ ام إىل أن بدأت الثور ُة ّ
مهدت لنا الطريقَ يف
ري ِمن العوائق التي ّ
السورية ...هذه الثورة دفعت أو أزالت الكث َ
الدّ خول والوصول إىل هذه األرض املباركة» انتهى.

فجميع ال ّتنظيامت اجلهادية يف سورية تدين للثورة السورية بالفضل يف وجودها
ُ

وانطالقة رشارهتا ،ثم االنضامم هلا ،ودعمها ،واحتضاهنا ،وتوفري اجلو املالئم
الستمرارها ،ومتكينها ِمن العمل.
بمن بادر إىل (إعالن) اجلهاد ،أو كونه َ
ُ
فاألولوية
أول َمن بدأ به،
ً
رابعا :ليست العرب ُة َ

ال تعني احلقَّ ً
والتعجل ،كام ظهر ذلك يف احلركات اخلارجية
رسع
ُّ
دائم؛ بل قد تعني ال ّت ُّ
واملنحرفة ِمن الزنادقة والباطنيني ،التي أعلنت (اجلهاد) ضدَّ دولة اخلالفة الراشدة،
العباسية.
والدّ ولة األموية ،والدّ ولة ّ

لكن العربة يف صحة اجلهاد :موافق ُته للرشعُّ ،
صح
َّ
وحتقق املصلحة منه ،فإن َّ
ٌ
تأخرت
صحيح
منهج اجلامعة التي أعلنت اجلها َد :فعملها وجهادها
ومقبول ،وإن ّ
ٌ
ُ
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يف ّ
ٌ
ومردود ،وإن تقدَّ مت
باطل
وجهادها
فساد منهجها :فعم ُلها
الظهور ،وإن ظهر
ٌ
ُ
ُ
يف ّ
الظهور.

ضيق ً
النبي  #يف بعض الغزوات مناد ًيا ينادي يف ال ّناسّ :
منزل،
أن َمن ّ
وقد (بعث ُّ

أو قطع طري ًقا ،فال جها َد له)(((.

ضيق منز ً
ال أو قطع طري ًقا عىل مسلم ،فامذا بقي من جهاد
فإذا كان هذا جزاء من َّ

من قتل املجاهدين والدعاة ،واعتنق عقائد اخلوارج الغالة؟ وأرض باجلهاد والبالد
والعباد؟

تنظيم (الدّ ولة) هو ُ
أول َمن أعلن اجلهادَّ ،
خامسا :عىل فرض َّ
فإن هذا ال ُيبيح
أن
َ
ً
ٍ
َّ
مشورة ِمن املسلمني ،أو أن ينفر َد بالقيادة عنهم،
يتحكم يف اجلهاد والدّ ولة دون
له أن
أن يؤ ِّمر عليهم َمن ال َ
أو ْ
وخاصة َمن هو ِمن خارج البالد،
قبول هلم به وال رغبة،
ّ
كل ٍ
مشايخ اجلهاد وقيادات املجاهدين يف ِّ
ُ
بالد َح ُّلوا فيها ِمن أفغانستان،
وعىل هذا كان

إىل الشّ يشان ،والبوسنة ،وغريها ،وعىل هذا كان تاريخ اجلهاد الذي يزعمون أهنم

يستمدون رشعيتهم منه(((!

فإن قيل :هؤالء املسلمون األوائل خرجوا ِمن اجلزيرة العربية وفتحوا البالد
وحكموها ،ومازالوا كذلك إىل ٍ
وقت قريب.

((( أخرجه أبو داود ( ،268/4برقم .)2629
((( قال الشيخ عبد اهلل عزام يف كتابه «بشائر النرص» ص (« :)14ال تنس أنك ضيف عىل األفغان ،وأن
هؤالء القوم مهدوا لك السبيل ألداء فريضة اجلهاد ،فالفضل هلل ً
وآخرا ثم هلم ،فاحفظ هلم هذه
أول
ً
املنة».
وكان يرفض هو والعديد من قادة اجلهاد تسلم أي مناصب يف الدول التي جياهدون فيها ،وهلم يف ذلك
كالم كثري ،وحتذير كبري.
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ف ُيجاب عن ذلك:

ّ
بأن هؤالء األمراء الفاحتني كانوا معروفني بأشخاصهم ،وأحواهلم ،وقد ارتضاهم
ٍ
مستقر احلكم ،واجب الطاعة،
واحد
حاكم
الناس حكا ًما هلم ،وكانوا خيضعون لسلطة
ٍ
ُ
ِّ

ٍ
َ
لدولة
يعي بحسب املصلحة ،وكانت هذه املدن واألقاليم تابع ًة
حيقّ له أن
يعزل أو ّ
ٍ
واحدة مهام تباعدت أطرا ُفها ومسافاهتا.
األفكار
فأين هم ِمن قادة هذا ال ّتنظيم املجاهيل بالعني واحلال؟ والذين يعتنقون
َ

السلطة بالطرق املخادعة واملجرمة؟ ويفرضون
والعقائد املنحرفة،
ّ
ويتوصلون إىل ّ
ٍ
مشورة أو رأي؟ وجيدون بسبب ذلك معارض ًة ومقاومة؟
أنفسهم عىل ال ّناس دون
َ
ري صحيح.
فالقياس غ ُ

 كام َّأن مراعا َة أهلِ البالد ووجهائها ومقدَّ ميها يف شؤوهنم العامة ،وفيمن
أصل يف الرشعِ ،
حيكمهم له ٌ
ومن ذلك:
عدد ِمن أهلها،
 -1عندما أراد ال ّنبي  #اهلجرة إىل املدينة مل هياجر حتى أسلم ٌ

أنصارا له.
وعاهدوه أن حيموه ويكونوا
ً

أهل ٍ
خيص َ
بلد ما فإنه كان يستشريهم دون غريهم ،كام استشار
 -2إذا كان األمر ُّ

األنصار دون املهاجرين يف قتال قريش يف غزوة بدر.

 -3وعندما كان يرسل للبلدان َمن يع ّلمهم أمور دينهم كان يرسل هلم ِمن أهل

بلدهم غال ًبا؛ ليكون ذلك أحرى بقبول الدّ عوة ،كام أرسل أبا موسى األشعري قاض ًيا

عىل اليمن.
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يعينون ِمن أهل البلد يف كثري ِمن األحيان.
 -5وكذلك كان القضا ُة َّ

ثم َّ
والسيطرة ،وقمع معارضيهم ِمن
يتشوفون للحكم
إن املسلمني مل يكونوا
َّ
ّ
املسلمني كام هو حال تنظيم (الدّ ولة) ،الذي جعل اإلمارة والبيعة وإقامة الدولة

نصب عينيه ،وقدَّ مها عىل مدافعة املحتل املعتدي ،ثم واىل وعادى عليها ،إىل حدِّ أن

ك َّفر كل من عاداها ،كام سيأيت اإلشارة له.

بل كان رسول اهلل  #يرسل إىل امللوك واحلكام يقول هلم فيهاَ :
«أ ْس ِل ْم َت ْس َل ْم،
َو َأ ْج َع ْل َلك َما َ ْت َت َيدَ ْيك»(((.
أمور الدّ ين ،ثم يعود إىل قومه
وكان  #يأتيه ِمن القبائل واألقوام َمن يتع ّلم
َ

يع ّلمهم ،ويقوم بشؤوهنم.

فشتان بني األمرين!(((.
((( كام جاء يف كتاب النبي  #إىل َهوذة بن عيل احلنفي صاحب الياممة .ينظر :عيون األثر يف فنون املغازي
سيد الناس (.)338/2
والشامئل والسري ،البن ّ
املرء يف ُسلطانه»« :قال رسول اهلل َ ( :#من زار قو ًما فال
((( قال أبو بصري الطرطويس يف مقاله« :ال ُيؤَ ُّم ُ
لس عىل تكرمتهِ
ِ
يؤ ّمهم ،وليؤ ّمهم ٌ
الر ُ
رجل منهم) ،وقال( :وال ُي ُّ
جل يف بيته ،وال يف سلطانه ،وال ُي ُ
ؤم ّ
ِ
[أي مكان جلوسه] يف بيته إال بإذنه).
أحق باإلمامة من الزائر.
قال السلف :صاحب املنزل ُّ
الزائر الوافدُ
القوم يف الصالة مراعا ًة حلقوق وحرمة ومشاعر صاحب املنزل
يؤم
ُ
َ
قلتً :
قياسا عليه؛ فكام ال ُّ
ُ
والدار ..وكام أنَّه ال جيوز للزائر الوافد أن جيلس عىل أريكة ُمضيفه يف بيته إال بإذنه ..كذلك ال جيوز له
أن يؤ ّمه يف شؤون احلكم ،والسياسة ،وإدارة البالد ..أو أن جيلس عىل كريس احلكم ..إال بإذنه ،وبعد
رضاه ..بل هذا املعنى أوىل ِمن سابقه ..وأشدُّ حساسية ..وأظهر يف االعتداء عىل مشاعر وحقوق
الـم ِضيف.
وحرمة الطرف ُ
ٍ
ضيف وافد ال يراعي هذا األدب ،وهذا التوجيه النبوي العظيم ..سيدخل يف خصومة مع صاحب
وأيام
يلومن إال نفسه»!.
احلقّ والدّ ار ..ال حمالة ..وال
َّ
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واخلالص ُةَّ :
أن عا ّم َة علامء األ ّمة ،وجماهدهيا ،قد حكموا بانحراف تنظيم (الدّ ولة)

وضالله ،وخروجه عن عقيدة األ ّمة ومجاعتها ،فدعوى ال ّتنظيم أنّه عىل منهج

ٌ
مردود ،حتى من كان قري ًبا من منهجه كتيار
باطل
ادعاء
املجاهدين أو مشاخيهم
ٌ
ٌ
(السلفية اجلهادية).
ّ

51

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

ُّ
الشبهة الخامسة
(الدولة) ليسوا خوارج
تنظيم ّ
» »تقول ُّ
الشبهة:

ومعلوم َّ
اخلوارج هم َمن خرج
أن
تنظيم (الدّ ولة) َّأنم خوارج،
كيف حتكمون عىل
ِ
ٌ
َ

مسلم،
حاكم
تنظيم الدّ ولة فلم خيرجوا عىل
عىل اإلما ِم املسلم ،و َمن ك َّفر بالكبرية ،أ ّما
ٍ
ٍ
ُ

ِ
مرتكب الكبرية!؟
وال يقولون بكفر

اإلجابة عن الشبهة:

ً
الض ُ
أولّ :
مرده إىل ما ورد
الـمعترب ،والقول الفصل يف تعريف اخلوارج ُّ
ابط ُ
وبينت ِمن صفات اخلوارج ما مل
يف ال ّنصوص الرشعية ،وقد َّ
فصلت ّ
الس ّن ُة ال ّنبوية ّ

أي ٍ
تنبيها لألمة ورمح ًة هبا؛ لعظيم خطرهم الفكري ،وانحراف
فصله يف ِّ
ُت ِّ
فرقة أخرى؛ ً
منهجهم يف ال ّتعامل مع النصوص ،وخطرهم الواقعي يف تطبيق أفكارهم عىل املجتمع
ٍ
شعارات ّبراقة ،ختدع
تعب ٍد ،ورفع
املسلم ،ولرسعة االغرتار هبم؛ ملا يظهر فيهم من ُّ
صحة أفكارهم وأعامهلم.
فري ًقا ِمن الناس فيحسنون َّ
الظن هبم ،مما يدفعهم إىل اعتقاد ّ
الشعية ّ
ومل يرد يف ال ّنصوص ّ
اخلروج عىل اإلمام املسلم،
أن ِمن صفات اخلوارج
َ

أو ال ّتكفري بارتكاب الكبرية ،بل الذي َّأكدت عليه ال ّنصوص ّ
الشعية صفتان رئيستان:
 قتل املسلمني واستباحة دمائهم.52
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 -اخلروج عن أحكام الدّ ين القويم ،ومفارقة مجاعة املسلمني.

ٍ
َّ
الس ّن ،مع الغرور
كالطيش
صفات أخرى
باإلضافة لبضع
والسفه ،وحداثة ِّ
َّ
وال ّتعايل عىل اخللق(((.

عدد ِمن العلامء ِمن َّ
ري مرتكب الكبرية)،
أن
ثان ًيا :ما ذكره ٌ
َ
مذهب اخلوارج (تكف ُ
لكل «اخلوارج» ،وليس ً
جامعا ّ
رشطا للوصف باخلروج ،بل الذي جاء يف
ليس وص ًفا
ً
الوصف النبوي أهنم (يقتلون َ
أهل اإلسالم) ،وذكر ُ
أهل العلم ّ
سبب هذا القتل
أن َ

والردة عىل خمالفيهم بغ ِ
ري حقّ .
هوَّ :أنم حيكمون بالكفر ِّ

ُّ
فيدخل يف اخلوارجُّ :
ويستحل دما َءهم ،ولو مل
كل َمن يك ّفر املسلمني بغري حقٍّ ،

ِ
مرتكب الكبائر.
كفر
يعتقد َ

قال القرطبي رمحه اهلل« :وذلك ّأنم ملا حكموا بكف ِر َمن خرجوا عليه ِمن املسلمني،

استباحوا دماءهم»(((.

ِ
ُ
مجاعة املسلمني،
مفارقة
الـم َع َّظ ُم:
وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :اخلوارج دينهم ُ
ِ
ُ
وأموالم»(((.
واستحالل دمائِهم

ِ
وقال« :فإهنم َي ْست َِح ُّل َ
العتقادهم أهنم مرتدُّ ون أكثر مما
ون دما َء أهلِ القبلة؛
َي ْست َِح ُّل َ
ون من دماء الك ّفار الذين ليسوا مرتدين»(((.
((( ينظر مقال :صفات اخلوارج يف السنة النبوية ،للشيخ عامر الصياصنة http://islamicsham.
.org/article/1554
((( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)84/9
((( جمموع الفتاوى (.)209/13
((( جمموع الفتاوى (.)497/28
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است ََح ُّلوا بام َت َأ َّو ُلوا ِمن كتاب اهلل عز وجل دما َء
وقال ابن عبد الرب رمحه اهلل« :وهم قوم ْ
املسلمني ،وك ّفروهم ّ
السيف»(((.
بالذنوب ،ومحلوا عليهم ّ
ومما ُّ
يدل عىل عدم اشرتاط القول بتكفري مرتكب الكبرية للوصف باخلوارج:

 َّوالصحابة ريض
أن
َ
اخلوارج الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ّ

والسقة ورشب
اهلل عنهم مل يكونوا ممّن يعتقد القول بكفر مرتكب الكبائر كالزنا ّ
بذنب ً
ٍ
أصل ،فك ّفروا عل ًيا
الصحابة بقبول ال َّتحكيم ،وهو ليس
اخلمر ،وإنّام ك ّفروا ّ
َ
واحلكمني ريض اهلل عنهم ،و َمن ريض معهم بال َّتحكيم ،واستح ّلوا دماءهم،
ومعاوية

الص ُ
حابة بأهنم اخلوارج الذين أخرب عنهم ال ّنبي  #لفعلهم هذا ،ومل
فحكم عليهم ّ
يسألوهم عن مذهبهم يف بقية ّ
الذنوب ،وهل ُيك ِّفرون هبا أم ال.

 ّأن «ال َّن ْجدات» وهم ِمن رؤوس اخلوارج باتفاق أهل العلم ،ال يقولون بكفر

مرتكب الكبرية ،قال أبو احلسن األشعري -رمحه اهلل -مبينًا عقيدة اخلوارج« :وأمجعوا
ٍ
أن َّ
عىل ّ
فإنا ال تقول بذلك»(((.
كل
كفر ،إال ال ّنجدات ّ
كبرية ٌ
وقال عبد القاهر البغدادي -رمحه اهلل -بعد ْ
أن ذكر ما جيمع فرق اخلوارج« :وقد

إمجاع اخلوارج عىل تكفري مرتكبي ّ
الذنوب منهم؛ وذلك ّ
أن
الكعبي يف دعواه
أخطأ
َ
ُّ
ال َّنجدات ِمن اخلوارج ال يك ّفرون أصحاب احلدود ِمن موافقتهم.(((»...

ومما ُّ
َ
وصف اخلوارج بال ّتكفري بالكبرية إنّام هو ٌ
يدل عىل َّ
بيان حلاهلم يف بعض
أن
كل وقت ُ
العصور ،وأ َّنه ليس وص ًفا الز ًما جلميع اخلوارج يف ّ
قول أيب احلسن
((( االستذكار (.)499/2
((( مقاالت اإلسالميني (.)86/1
((( ال َفرق بني ِ
الفرق (.)55/1
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فإن َ
األشعري« :فأ ّما ال ّتوحيد ّ
مجيعا
قول اخلوارج فيه كقول املعتزلة...
واخلوارج ً
ُ

يقولون بخلق القرآن»(((.

ومعلوم ّ
كثري ِمن فرق اخلوارج ال تقول بخلق القرآن ،مما
أن
ٌ
َ
األولني ،بل ٌ
اخلوارج ّ

يدل عىل َّ
أن هذا قول لبعضهم فحسب.

ُ
اجلامع للخوارج هو« :تكفري املسلمني بغري حق واستحالل دمائهم
فالوصف
ُ
صور كثرية :ك ّتكفري مرتكب الكبرية أو بمطلق ّ
الذنوب،
بذلك» ،وهذا ال ّتكفري له
ٌ

أصل ،أو ال ّتكفري ّ
بذنب ً
ٍ
بالظ ّن والشّ بهات واألمور املحتملة،
أو ال ّتكفري بام ليس
ُ
اخلالف واالجتهاد ،أو دون ال ّتح ّقق ِمن توافر ّ
الشوط،
أو باألمور التي يسوغ فيها
وانتفاء املوانع.

مرتكب الكبرية بأنّه ِمن اخلوارج ،فكيف
العلامء قد حكموا عىل َمن يك ّفر
وإذا كان
َ
ُ

بالصغائر ،بل باألمور االجتهادية ،أو بام هو مباح ،كاجللوس مع الكفار
بمن يكفر ّ
َ
ومراسلتهم ً
مثل؟!

وحتى لو َ
قيل َّ
وكثري
اخلوارج هم من ُيك ِّفر بالكبرية ،فقد وقع تنظيم (الدولة)
بأن
َ
ٌ

بأنا
من الغالة املعارصين يف التكفري بأمور هي من باب االجتهادات ،وحتى لو قيل َّ
ِ
بالذنوب واملعايص التي
ري هبا من جنس التكفري
من اخلطأ أو املحرمات ،فيكون التكف ُ
وقع هبا اخلوارج األولون ،وسيأيت اإلشارة لذلك يف مواضع متعددة(((.

الشعية ما ُّ
ثال ًثا :مل يرد يف ال ّنصوص ّ
يدل عىل اشرتاط (اخلروج عىل اإلمام املسلم)
للوصف باخلروج ،بل ُّ
سواء
كل َمن كان عىل معتقدهم ومنهجهم فهو ِمن اخلوارج
ٌ
((( مقاالت اإلسالميني (.)124/1
((( (د .فهد العجالن).
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خرج عىل اإلمام أم مل خيرج.

ِ
و(اخلروج عىل األئمة) عند اخلوارج نتج عن ال ّتكف ِ
واستباحة دماء
ري بغري حقٍّ ،
ُ

اإلمام خرجوا عليه ،واستباحوا الدّ ماء واألموال ،وإن مل يوجد
املسلمني ،فإن ُوجد
ُ
استباحوا دما َء عا ّمة املسلمني وخيارهم ِمن املجاهدين والعلامء والدعاة.
فتسميتهم بـ «اخلوارج» إنّام هي خلروجهم عن أحكام الدّ ين ومفارقتهم مجاعة
اث َ
(س َي ْخ ُر ُج َق ْو ٌم ِف ِ
األ ْسن ِ
الز َم ِ
انَ ،أ ْحدَ ُ
َانُ ،س َف َه ُاء
آخ ِر َّ
املسلمني ،كام قال َ :#
َ
األ ْح َ
الب َّي ِة ،ال ُ َيا ِو ُز إِ َيم ُ ُن ْم َحن ِ
َاج َر ُه ْمَ ،ي ْم ُر ُق َ
ال ِمَ ،ي ُقو ُل َ
ون ِم َن الدِّ ِ
ي َق ْو ِل َ ِ
ون ِم ْن َخ ْ ِ
ين،
وه ْمَ ،فإِ َّن ِف َق ْت ِل ِه ْم َأ ْج ًرا ِلَ ْن َق َت َل ُه ْم
وه ْم َفا ْق ُت ُل ُ
الر ِم َّي ِةَ ،ف َأ ْين ََم َل ِقي ُت ُم ُ
َك َم َي ْم ُر ُق َّ
الس ْه ُم ِم َن َّ
َي ْو َم ِ
الق َيا َم ِة)(((.

«س ّموا بذلك خلروجهم عن الدّ ين ،وخروجهم
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللُ :

عىل خيار املسلمني»(((.

«وسموا خوارج؛ خلروجهم عىل اجلامعة ،وقيل :خلروجهم
وقال ال ّنووي رمحه اهلل:
ّ
ِ
ضئضئ هذا)(((.
عن طريق اجلامعة ،وقيل :لقوله ( :#خيرج ِمن

وقال َ ( :#من خرج ِمن ّ
جاهلي ًة ،و َمن
الطاعة ،وفارق اجلامع َة فامت ،مات ِميت ًة
ّ
فقتلِ ،
ٍ
لع ٍ
راية ُع ّم ٍ
قاتل حتت ٍ
فق ٌ
عصبة ،أو ينرص عصب ًةُ ،
تلة
صبة ،أو يدعو إىل
ية يغضب َ
وفاجرها ،وال يتحاشى ِمن مؤمنِها،
جاهلي ٌة ،و َمن خرج عىل أ ّمتي ،يرضب َب َّرها
َ
ّ

((( أخرجه البخاري ( ،16/9برقم  ،)6930ومسلم ( ،746/2برقم .)1066
((( فتح الباري رشح صحيح البخاري ()283/12
(ي ُر ُج ِم ْن ِضئ ِ
((( رشح النووي «املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج» ( .)164/7ومعنى َ ْ
ْض ِئ):
خيرج من أصله ونسبه.
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وال يفي لذي ٍ
ولست منه)(((.
عهد عهدَ ه ،فليس م ّني
ُ

قال القايض عياض رمحه اهلل« :أي :ال َيكرتث بام يفعله هبا ،وال َيذر ِمن عقباه...،

أي أنّه إنام يقاتل لشهوة نفسه َ
وغ َضبِها أو لقومه َوعص َبته ،هذا -واهلل أعلم -يف
اخلوارج وأشباههم ِمن القرامطة»(((.

مسلم ،يشهد أن ال إله إال ُ
وقال النووي -رمحه اهلل -عن حديث( :ال ُّ
دم ٍ
اهلل
امرئ
ٍ
حيل ُ
رسول اهلل ،إال بإحدى ٍ
ُ
ُ
ُ
فس بال ّن ِ
املفارق
والتارك لدينِه
فس،
وأن
ّ
ثالث :الث ّّي ُب ّ
الزاين ،وال ّن ُ
ُ
عام يف ِّ
ُ
كل مرتدٍّ عن
(والتارك لدينِه
للجامعة)(((« :وأ ّما قوله #
املفارق للجامعة)« :فهو ٌّ
بأي ر ّد ٍة كانت ،فيجب قت ُله إن مل يرجع إىل اإلسالم ،قال العلامء :ويتناول ً
أيضا
اإلسالم ِّ

ٍ
َّ
اخلوارج ،واهلل أعلم»(((.
بغي أو غريمها ،وكذا
خارج عن اجلامعة
كل
ببدعة أو ٍ
ٍ
ُ

ِ
جنس اخلوارج مع أهنم
ابن تيمية ِمن
اس يف حكم ال ّتتار جعلهم ُ
وحني اختلف ال ّن ُ
اس يف كيفية قتال
مل خيرجوا عىل إما ٍم ،قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل« :وقد َت َك َّل َم ال ّن ُ
هؤالء الترت ِمن أي َقبِيلٍ هو؟ فإهنم ُيظهرون اإلسالم ،وليسوا بغا ًة عىل اإلمام؛ فإهنم
مل يكونوا يف طاعته يف ٍ
ابن تيمية]:
ثم خالفوه! ،فقال الشيخ تقي الدين [يعني َ
وقت ّ

هؤالء ِمن جنس اخلوارج الذين خرجوا عىل ع ٍّ
أحق باألمر
يل ومعاوية ،ورأوا أهنم ُّ
أحق بإقامة احلقِّ ِمن املسلمني»(((.
منهام ،وهؤالء يزعمون أهنم ُّ
َ
بمن خرج عىل األئمة؛ َّ
ألن هذا
عدد ِمن أهل العلم
خص ٌ
وإنام َّ
وصف اخلوارج َ

((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم .)1848
((( إكامل املعلم بفوائد مسلم (.)259/6
((( أخرجه البخاري ،5/9( ،برقم  ،)6878ومسلم ،1302/3( ،برقم .)1676
((( رشح النووي (.)156/11
((( البداية والنهاية (.)28/14
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وغالب أمرهم ،فهم قد خرجوا ً
ثم عىل
ديدنم
كان َ
َ
أول عىل اخللفاء الراشدينّ ،
الدّ ولة األموية ،والعباسية ،وهذا شأهنم مع ِّ
مسلم.
حاكم
كل
ٍ
ٍ

اخلوارج دولتَهم ،فذلك ال ينفي عنهم صفة اخلارجية ،فام زال
بل حتى لو أقام
ُ

اخلوارج يقيمون الدّ ول واإلمارات عىل َم ِّر التاريخ ،وفيهم َمن ادعى اخلالفة ،ومل ينزع
ُ

ذلك صف َة اخلروج عنهم ملجرد وصوهلم للحكم ،طاملا أهنم يك ّفرون أهل اإلسالم،

ويستبيحون دماءهم.

رابعا :ال ُيشرتط للوصف باخلروج ُ
ُ
االنحراف يف العقيدة،
السالح ،بل يكفي
ً
محل ّ

واخلروج عن منهج أهل الس ّنة.
والغلو يف ال ّتكفري،
ُ
ُّ

ِ
فمن امل ّتفق عليه بني أهل العلم َّ
اخلروج عىل
أن ِمن فرق اخلوارج َمن ال يوجب
َ

احلاكم أو َ
السالح ،كفرقة «ال َق َعدَ ة ،أو القعدية» لقعودهم عن القتال ،وهم فرقة
محل ّ
وأقوالم ،وال تبارش َ
َ
أفعالم.
ُتز ّين معتقدات اخلوارج
اخلوارج كانوا يقولون بقوهلم،
قوم ِمن
ِ
قال ابن حجر رمحه اهلل« :والقعد ّي ُةٌ :
اخلوارج كانوا ال ُيرون باحلرب ،بل
اخلروج ،بل يز ّينونه» .وقال« :والقعد ُة
وال يرون
َ
ُ

ُينكرون عىل أمراء اجلور حسب ّ
اخلروج
الطاقة ،ويدعون إىل رأهيم ،ويز ّينون مع ذلك
َ
وحيسنونه»(((.
ِّ

فقد سامهم ُ
خوارج ،وعدُّ وهم ِمن فرقهم ،مع أهنم مل يكونوا يبارشون
أهل العلم
َ
َ
القتال ،ومل خيرجوا عىل احلاكم.
عدد ِمن أهل العلم ِمن أخبث اخلوارج ،روى أبو داود يف مسائل اإلمام
بل عدَّ هم ٌ

((( فتح الباري (.)432/1
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ُ
أمحد عن عبد اهلل بن حممد أيب عبد اهلل الضعيف أنّه قالَ « :ق َعدُ
أخبث
اخلوارج هم
ِ
اخلوارج »(((.
ِ

وذلك ملا يقومون به ِمن نرش الفتنة ،وال ّتلبيس عىل عا ّمة ال ّناس بتكفري املسلمني
ِ
وحر ِ
َ
معتقدهم ،وشحن ِ
أثر بالغٌ يف إضالل
ف
قلوبم ،وإثارهتم ،وذلك له ٌ
دون حقٍّ ْ ،

الناس ،ال سيام إذا خرج ِمن رجلٍ
اس بلسانه واستدالالته،
ٍ
بليغ متك ّل ٍم خيدع ال ّن َ
ويتلبس بالس ّنة ،وينسب ما قاله للرشع.
ّ

َّ
وحث عىل قتلهم ،أو دعا إىل ذلك،
فمن ك َّفر املسلمني ،واستباح بذلك دما َءهم،
َ
ٌ
رشيك يف ذلك ،وإن مل يشارك بيده.
أو أرشد إليه ،فهو
تنظيم (الدّ ولة) قد وقع يف العديد ِمن املخالفات -وهي منشور ٌة ِمن
خامسا:
ُ
ً
خوارج منحرفون عن
احلكم عليهم بأهنم
أقواهلم ،ومتواتر ٌة ِمن أفعاهلم -التي تقتيض
ُ
َ
بوي ،وهي(((:
املنهج ال ّن ّ

ِ
مناطق
وإجياب اهلجرة منها إىل
بأنا بالد كف ٍر ور ّدة،
-1
احلكم عىل بالد املسلمني ّ
ُ
ُ

سيطرهتم ونفوذهم.

ِ
بالصحوات ،ورم ُيهم
والردة،
-2
ووصفهم ّ
ُ
احلكم عىل َمن خالفهم بالكفر ِّ
ً
باخليانة والعاملة للك ّفار ُّ
أصل ،كال ّتعامل مع احلكومات
كفرا
بالشبه ،وبام ليس ً
وبمجرد خمالفة تنظيمهم!.
واألنظمة األخرى ،وال ّلقاء بمسؤوليها ،بل
َّ

 -3استحالهلم َ
اخلضوع لدولتهم املوهومة،
قتال َمن خالفهم يف منهجهم ،أو رفض
َ

وغدرا ،وسجنًاً ،
وقتل ،وتعذي ًبا ،وأرسلوا مفخخاهتم إىل
فأعملوا يف املسلمني خط ًفا،
ً
((( مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين (.)362/1
((( ينظر امللحق ( )1ص (.)٣١١
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مقرات املجاهدين ،فقتلوا ِمن رؤوس الثوار واملجاهدين ،والدعاة ،واإلعالميني،
وال ّنشطاء ما مل يستطع ال ّنظامان ّ
الطائفيان يف العراق وسورية فع َله ،وقاتلوا املسلمني

بام مل يقاتلوا به األعداء.

أهل اإلسال ِم ،ويدَ عون َ
ومجيع ذلك يصدّ ق قول الرسول َ ( :#يقتلون َ
أهل

األوثان)(((.

وحرص احلقِّ يف منهجهمِ ،
ومن آخ ِر ذلك
اخلروج عن مجاعة املسلمني،
-4
ُ
ُ

وإجياب بيعتهم عىل مجيع املسلمني.
ادعاؤهم «اخلالفة»،
ُ

ُ
بحجة قتال اجلامعات املنحرفة ،ومصادرهتا
-5
استحالل أخذ أموال املسلمني ّ
دون وجه حقٍّ  ،واحتكار موارد الدّ خل العا ّمة ِمن آبار ٍ
نفط ،وصوامع غالل وغريها،
ّ
املتمكن.
وال ّترصف فيها كترصف احلاكم

ظام املعتدي ضدَّ املجاهدين يف القتال واحلصار،
 -6نارص
تنظيم (الدّ ولة) ال ّن َ
ُ
مقراهتم ،حتى مل
وأظهروا
الفرح بانكسار املجاهدين َ
َ
أمام ال ّنظام ،واستيالئه عىل ّ
َيعد بعيدً ا ما ُي َظ ُّن ِمن دخول أعداء اإلسالم واستخبارات بعض الدّ ول يف صفوفهم،

ِ
حتقيقه باحلرب ِ
املباشة.
عجزوا عن
يرضبون هبم املجاهدين ،وحي ّققون ما َ

فاجتمع يف تنظيم (الدّ ولة) ِمن الرش ما مل جيتمع يف غريهم ِمن اخلوارج ِمن قبلِ :من
االجتامع عىل الباطل ،واالمتنا ِع ِمن االنقياد للحقِّ واملحاكم الرشعية ،والكذب ،والغدر،

واخليانة ،ونقض العهود ،ومماألة أعداء اإلسالم ،فصاروا أخطر عىل املسلمني واملجاهدين
ِمن ال ّنظام ال ّنصريي ّ
الطائفي ،وفاقوا اخلوارج األولني ً
رشا وسو ًءا وانحرا ًفا((( .
((( أخرجه البخاري ( ،137/4برقم  ،)3344ومسلم ( ،741/2برقم .)1064
((( يعرتض بعض طلبة العلم عىل وصف تنظيم (الدولة) باخلوارج خال ًفا جلمهور أهل العلم والفتوى،
وحجتهم يف ذلك َّ
أن غلو التنظيم ورضره فاق اخلوارج األولني ،والغالب عىل قياداته العاملة ،أو االخرتاق=،
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ِ
ُ
السنة
خمالفة
خامسا :ال ُيشرتط للوصف باخلروج أو االبتداع يف الدّ ين
ً
معتقد أهل ّ

يف أكثر أو غالب العقائد ،كمسائل حدِّ اإليامن ،ومسائل ال َقدَ ر ،والغيبيات ،وأمور
اآلخرة ،واألسامء والصفات ،وغريها.

ُ
املخالفة
يؤثر عنهم
األولون الذين خرجوا عىل ّ
ُ
فاخلوارج ّ
الصحابة ريض اهلل عنهم مل ْ
ِ
كثري ِمن اخلوارج ِمن بعدهم يف
األصول سوى
يف هذه
الغلو يف ال ّتكفري ،وكذلك كان ٌ
ّ
االفرتاق بني اخلوارج يف هذه األصول أو ِ
ُ
بعضها يف
عهد الدّ ولة األموية ،وإنام وقع
وقت الحق ،ومل يمنع ذلك ِمن إطالق وصف اخلوارج ،وال إجراء األحكام عليهم.
ومل يشرتط ُ
الس ّنة يف غالب األصول،
أهل العلم حلصول االفرتاق خمالف َة أهلِ ّ

وال مجيعها ،بل يف أحدها فحسب.

قال الشاطبي رمحه اهلل« :املسألة اخلامسة :وذلك ّ
أن هذه الفرق إنّام تصري فر ًقا
ٍ
وقاعدة ِمن قواعد ّ
الشيعة ،ال يف
بخالفها للفرقة الناجية يف معنًى ُك ٍّل يف الدّ ين،
الكلية»(((.
فر ُق عند وقوع املخالفة يف األمور
ّ
جزئي ِمن اجلزئيات ...وإنّام ينشأ ال ّت ّ
ٍّ

َ
أن ُيعرف َّ
ابن تيمية رمحه اهلل« :وممّا ينبغي ً
أيضا ْ
الطوائف املنتسبة إىل
أن
وقال ُ
ٍ
الس ّن َة يف
متبوعني يف أصول الدين والكالم عىل
درجات :منهم َمن يكون قد خالف ّ
ٍ
ٍ
عظيمة ،ومنهم َمن يكون إنّام خالف الس ّن َة يف أمو ٍر دقيقة...
أصول

=أو اختاذ بعض املجرمني هلذا املنهج التكفريي غطا ًء للوصول إىل ما يريدون من احلكم والسلطة.
ومجيع هذا ال يمنع إطالق وصف اخلوارج عليهم؛ َّ
ألن اخلارجية وصف للعقائد واألفكار التي يعتنقها
مر قري ًبا
غالب أبناء التنظيم ،والتي تُنرش بني الناس ،أما حقيقة بعض زعامء التنظيم فشأن آخر ،وقد َّ
َّ
أن ابن تيمية -ومعه علامء عرصه -جعلوا حكم التتار من حكم جنس اخلوارج ،مع ما وقع فيه التتار
يف ذاك الزمان من الكفر واخلروج من الدين.
((( االعتصام (.)712/2
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ومثل هؤالء إذا مل جيعلوا ما ابتدعوه ً
ُ
قول يفارقون به مجاع َة املسلمني؛ يوالون عليه
ويعادون؛ كان ِمن نوع اخلطأُ .
واهلل سبحانه وتعاىل يغفر للمؤمنني خطأهم يف مثلِ

ذلك.

وهلذا وقع يف مثل هذا كثري من سلف األمة وأئمتها :هلم مقاالت قالوها باجتهاد

وفرق
وهي ختالف ما ثبت يف الكتاب والس ّنة ،بخالف َمن واىل مواف َقه ،وعادى خمال َفهّ ،
ِ
ِ
موافقه يف مسائل اآلراء واالجتهادات؛
وفسق خمال َفه دون
بني
مجاعة املسلمني ،وك ّفر ّ

دون ُم ِ
ِ
واستحل َ
ّ
خمالفه َ
فرق واالختالفات .وهلذا كان
قتال
وافقه فهؤالء ِمن أهل ال ّت ّ
َ
اخلوارج املارقون»(((.
أول َمن فارق مجاعة املسلمني ِمن أهل البدع
ُ
فة يف قاعدة ٍ
فاملخا َل ُ
خروج عن مجاعة املسلمني،
كلية ،أو أصلٍ ِمن أصول اإلسالم
ٌ
ٍ
ُ
وقاعدة ِمن قواعده العظام،
وبدعة اخلوارج ِمن املخالفات يف أصلٍ ِمن أصول الدّ ين،

أال وهي ال ّتكفري.

َ
بل َّ
ومنهجا
اجلزئيات إذا ك ُثرت ،وأصبحت ِس َم ًة
االفرتاق يف الدّ ين يكون يف
إن
ً
ّ

عا ًما للفرد أو اجلامعة ،جيتمعون عليه ،ويوالون عليه ويعادون ،ف ُيخرج صاح َبها عن
الس ّنة واجلامعة ،و ُيدخله يف ِفرق البدعة والضاللة ،وبال ّنظر حلال معظم
منهج أهل ّ

جزئيات صارت
الفرق التي وقعت يف اخلروج عن املنهج القويم يرى أهنا وقعت يف
ّ
ِ
واخلروج عن
البدعة
حكم
ع َل ًم عىل اخلروج عن اجلامعة ومفارقتها ،ممّا جيعلها يف
ِ
ِ
منهج أهل الس ّنة.

ِ
الكلية كثر ُة
القاعدة
قال الشاطبي يف تكملة كالمه السابق« :وجيري جمرى
ّ

((( جمموع الفتاوى (.)348/3
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اجلزئياتّ ،
املبتدع إذا أكثر ِمن إنشاء الفروع املخرتعة عاد ذلك عىل كث ٍ
ري ِمن
فإن
َ
ّ

الكلي ُة معا ِرض ًة ً
ّ
اجلزئي فبخالف
أيضا ،وأ ّما
الشيعة باملعارضة ،كام تصري القاعد ُة
ّ
ُّ
كالز ّلة والفلتة».
ذلك ،بل ُي َعدُّ
ُ
وقوع ذلك ِمن املبتدع له ّ
فال ُيشرتط حصول االنحراف يف أكثر أو أغلب أصول الدين يف اجلامعات

اخلارجية املعارصة ل ُيحكم عليه باخلروج ،وال ينبغي االغرتار بام لدهيا من أصول
عقدية صحيحة ،فام لدهيا من االنحراف كبري ،وهو ٍ
كاف للحكم عليها باخلروج،

والتعامل معها بمقتىض ذلك.

سادسا :قد يقال :إن بقي َة أوصاف اخلوارج ال تنطبق عىل تنظيم (الدّ ولة) ،كسفاهة
ً

األحالم ،والغرور واإلعجاب بال ّنفس ،وحتليق الشعر ،وغريها.

وجياب بام ييل:

َ
ُ
األوصاف الرئيس َة املؤثرة يف الوصف باخلروج،
األوصاف ليست هي
هذه
ِ
بل ال ّت ُ
ري املسلمني بغ ِ
عويل عىل ما سبق تقريره ِمن تكف ِ
واستحالل دمائهم،
ري حقٍّ ،
واخلروج عن مجاعة املسلمني.

ٍ
ٍ
ٍ
شخص
واحدة ،أو
مجاعة
أما بقية الصفات فهي فرعية ،وال ُيشرتط أن جتتمع يف
ِ
ٍ
املوجودة يف جمموع فرق اخلوارج.
واحد ،بل هي ِمن عالمات اخلوارج

وبال ّنظر حلال معظم الفرق التي وقعت يف اخلروج -ومنها تنظيم (الدولة)-
اجلزئيات والفرعيات حتى صارت ع َل ًم
عن املنهج القويم نرى أهنا وقعت يف هذه
ّ
عليهاِ ،
ومن ذلك:

ابن عباس
علامء معروفون
 -1أ َّنه ليس فيهم
ٌ
مشهود هلم عند املسلمني ،كام قال ُ
ُ
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ريض اهلل عنه -ألسالفهم ِمن اخلوارج« :أتي ُت ُكم من ِبي ِ ،#م َن
عند َ
صحا َب ِة ال َّن ِّ
ُ
يس ُ
ِ
أحدٌ »(((.
املهاج َ
فيكم ُ
منهم َ
رين واألنصا ِر ...وفي ِهم أن ِز َل ،و َل َ

واالستعجال واحلامسةِ ،
السن الذين تغلب عليهم ِ
ُ
رص
اخل َّفة
فغال ُبهم ِمن صغار ِّ
وق ُ
ِ
(حدثاء
األفق ،وعدم البصرية ،فهم كام قال عنهم ال ّنبي :#
ال ّنظر واإلدراك ،مع ضيق
ُ
ِ
فهاء األحال ِم)(((.
األسنانُ ،س ُ

السفاهة
وقد أ َّثــر
ُ
غياب أهــلِ العلم واحلكمة عىل ترص ّفاهتم فوقعوا يف ّ
ٍ
ّ
ويالت
جتره عىل املسلمني ِمن
والطيش ،وعدم ال ّنظر ملآالت األمور وعواقبها ،وما ّ

دع بكلمة احلقِّ  ،أو ال ّتوكل عىل اهلل!.
الص ِ
ودما ٍر ،بزعم ّ

اجلهل بالدّ ين ،مع احلامسة غري املنضبطةِ ،
ُ
الس ّن ،أوصل
 -2فإذا اجتمع
وصغر ّ
ِ
والكرب والتعايل عىل عباد اهلل ،واإلعجاب بال ّنفس والعمل ،ولذلك
ذلك للغرو ِر
َّ
اخلوارج ُيكثرون ِمن ال ّتفاخر بام قدّ موه وما فعلوه ،و ُيكثرون ِمن تزكية منهجهم
فإن
َ

وأفعاهلم ،والثناء عىل أنفسهم.

ومجيع ذلك يدفعهم إىل الغرور وال َّتعايل عىل املسلمني ،وال ّتطاول عىل أهل العلم
ُ

والفهم ،ويواجهون األحداث
العلم
واحلكمة ،وعدم األخذ بكالمهم ،فيدَّ عون
َ
َ
ٍ
جتربة وال َرو ّيــة ،ويزعمون أهنم وحدَ هم املجاهدون يف سبيل اهلل،
اجلسام بال

والعارفون بسنن اهلل يف اجلهاد.

قال النبي  #يف اخلوارج( :إِ َّن ِف ُ
ون َو َيدْ َأ ُب َ
يك ْم َق ْو ًما َي ْع ُبدُ َ
ونَ ،ح َّتى ُي ْع َج َب ِبِ ُم

((( أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،164/2برقم .)2656
((( أخرجه البخاري ( ،200/4برقم .)3611
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ين ُم ُر َ
وس ُه ْمَ ،ي ْم ُر ُق َ
ون ِم َن الدِّ ِ
الر ِم َّي ِة)(((.
اسَ ،و ُت ْع ِج َب ُه ْم ُن ُف ُ
ال َّن ُ
وق َّ
الس ْه ِم ِم َن َّ

يتميزون به عن سائر ال ّناس :فقد كان للخوارج يف ّ
ٍ
عرص
كل
 -3اختاذهم
ً
شعارا ّ
يتميزون به ،وقد خيتلف ِمن زمن آلخرِ ،
ٍ
ٍ
جمموعة ألخرى ،وقد
ومن
وزمان
ٌ
شعار ّ

الراية ،أو لون ال ّلباس ،أو هيئته ،أو غري ذلك.
يكون هذا الشّ عار يف ّ

شعارهم ُ
حلق شعر رؤوسهم ،كام أخرب عنهم النبي #
الصحابة كان
ففي زمن ّ
َ
بقولهِ :
(س َيم ُه ُم ال َّت ْح ِل ُ
يق)(((.
قال القرطبي رمحه اهلل(« :سيامهم ال ّتحليق) أي :جعلوا ذلك عالم ًة هلم عىل
ِ
وشعارا ل ُيعرفوا به»(((.
رفضهم زين َة الدّ نيا،
ً
السيام سيام ّأوهلم كام كان ذو الثّدَ ّية؛ ال َّ
أن هذا
وقال ُ
ابن تيمية رمحه اهلل« :وهذه ّ

ٌ
وصف الزم هلم»(((.

حليق مع أنّه ُ
فال َّت ُ
نابع
لكن املقصو َد به ال ّت ُ
األولني ّ
ميز عن األمة ،وهو ٌ
سمة اخلوارج ّ
التفرد
ِمن ّ
التفرد عن سواد األمة ،وهو ِمن عالمات اخلروج عن اجلامعة ،هذا ُّ
حب ُّ

هو ما ظهر عند العديد ِمن مجاعات الغلو املعارصة يف ملبسها ،أو أسلوهبا ،أو طريقة

ومتيزا عنها(((.
معيشتها؛ رغب ًة عن األ ّمةً ،

َ
((( أخرجه أمحد ( ،289/20برقم  ،)12972ومعنى ( َيدْ َأ ُب َ
يلزمون العمل وجيتهدون فيه.
ون):
((( أخرجه البخاري ( ،162/9برقم .)7562
((( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)114/3
((( جمموع الفتاوى (.)497/28
التفرد ،واعتباره ً
دليل عىل العبادة ،أو التمسك بالدين ،أو صحة اجلهاد،
((( من اخلطأ والبدعة التع ُّلق هبذا ُّ
كإطالة الشعر ،ولبس مالبس عىل هيئة معينة ،كاملالبس التي اشتهرت يف بالد األفغان ،أو العاممة،
أو ال ّلون األسود ونحو ذلك .فهذه األمور وأمثاهلا ليست داللة عىل الدين أو التدين ،أو صحة اجلهاد،
=
								
أو املنهج.
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واحلكم عىل تنظيم (الدّ ولة) بأ َّنه ِمن اخلوارج ،ال يعني ّ
احلكم عىل
بالضورة
َ
ُ
كل ٍ
ِّ
ٌ
جاهل بحقيقة أقواهلم وحاهلم،
فرد ِمن أفراده بذلك؛ إذ قد يكون فيهم َمن هو
مجيعا ِمن ُ
دفع
مغرر به ،إال ّأنم ً
حيث حكم ال ّتعامل معهم سواء كام سيأيت ،فعلينا ُ
أو ّ

رشورهم ،وحساهبم عىل اهلل تعاىل(((.

ُ
خوارج؛ خلروجهم عن العقيدة
يصدق عىل تنظيم (الدّ ولة) أهنم
واخلالصة :أ َّنه
ُ

الصحيحة ،ومجاعة املسلمني ،واستباحتهم دما َءهم بالباطل ،بل َّإنم أشدُّ من اخلوارج
ّ
األولني ،وأخطر عىل املسلمني من األعداء الطائفيني.

=وقد أدرك ُ
التفرد ،فنهوا عن خمالفة عادات الناس وأعرافهم ،وعدُّ وه ِمن ُّ
الشهرة
سلف األمة خطورة هذا ُّ
ٍ
ُلهب فيه ال ّنار)
ثوب
املنهي عنها ،بقوله َ ( :#من لبس َ
شهرة ألبسه اهلل َ
ثم ت ُ
يوم القيامة ثو ًبا مث َلهّ ،
ٍ
ثوب
ثوب
شهرة يف الدنيا ،ألبسه اهلل َ
أخرجه أبو داود ( ،143/6برقم  ،)4029وقولهَ ( :من لبس َ
مذ ّل ٍة يوم القيامة) أخرجه ابن ماجه ( ،601/4برقم  ،)3606وأمحد ( ،480/5برقم .)6245
ٍ
وثوب ُّ
صفة من أوصافه ،سواء كان يف قيمته،
ويتميز عنهم بأي
البسه بني ال ّناس،
الشهرة :ما ُيشتهر به ُ
َّ
أو لونه ،أو غرابته بني الناس ،ومن مواقفهم يف ذلك:
الشهرة يف القيمة :قال الرسخيس يف املبسوط (« :)268/30واملراد أن ال يلبس هناية ما يكون ِمن ُ
ُّ
احلسن
واجلودة يف الثياب عىل وجه ُيشار إليه باألصابع ،أو يلبس هناية ما يكون من الثياب َ
اخل ِل ِق [القديم
البايل] عىل وجه ُيشار إليه باألصابع؛ فإن أحدمها يرجع إىل اإلرساف ،واآلخر يرجع إىل ال َّتقتري ،وخري
األمور أوسطها».
الشهرة يف اللون :نقل العظيم أبادي يف عون املعبود ( )50/11قول ابن األثريُّ :
ُّ
ظهور اليشء،
«الشهرة:
ُ
واملرادّ :
اس إليه أبصارهم».
أن ثوبه َيشْ َت ِه ُر بني ال ّناس ملخالفة لونِه أللوان ثياهبم ،فريفع ال ّن ُ
ُّ
الشهرة يف الغرابة بني الناس بام خيالف عاداهتم وتقاليدهم وما يألفونه ،نقل ابن أيب الدنيا يف التواضع
اح ُذ َن ْع َل ْ ِ
ي عىل نحو حذو نعلِ رسول
واخلمول (« :)86/1عن عدي بن الفضل قال :قال يل أيوبْ :
ففعلت ،فلبسها أيا ًما ثم تركها ،فقلت له يف ذلك ،فقال :مل أر الناس يلبسوهنا».
اهلل  ،#قال:
ُ
ويف مصنف ابن أيب شيبة ( ،205/5برقم  )25267عن احلصنيَ ،ق َ
ال« :كان ُزبيد اليامي يلبس ُب ْر ُن ًسا،
فسمعت إبراهيم َعا َب ُه عليه ،قال :فقلت لهّ :
إن ال ّناس كانوا يلبسوهنا ،قال :أجل ،ولكن قد َفنِ َي
قال:
ُ
َمن كان يلبسها ،فإن لبسها أحد اليوم َش َه ُرو ُه ،وأشاروا إليه باألصابع».
((( ينظر فتوى :هل تنظيم (الدولة اإلسالمية) من اخلوارج؟
.http://islamicsham.org/fatawa/1945
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ُّ
السادسة
الشبهة ّ
(الدولة) في العبادة وجها ُدهم
اجتها ُد أفراد تنظيم ّ
ٌ
صحة منهجهم
دليل على ّ
» »تقول ُّ
الشبهة:

تنظيم (الدّ ولة) باخلوارج ،ونحن نرى منهم اجتها ًدا يف العبادة،
كيف تصفون
َ

الصالة ،ونرى منهم
وحرصا عىل االلتزام هبا؟ فال يوجد بينهم ّ
ً
مدخنون ،أو َمن يرتك ّ
القتالً ،
ِ
وبذل لل ّنفس يف العمليات (االستشهادية) ،وهذه العباد ُة وال ّتضحية
شدَّ ة يف
ال تصدر إال عن تقوى ،بل إنّنا نرى العديدَ منهم يتعامل مع ال ّناس بحسن اخللق..
وهذا ّ
يدل عىل صحة املنهج.

اإلجابة عن هذه الشبهة:

ً
أول :عىل فرض وجود نو ٍع ِمن االلتزام ببعض جوانب الدّ ين ،كاللحية ،أو أداء

التزام ال ّتنظيم،
الصلوات ،أو ترك ال ّتدخني بني عنارص تنظيم (الدّ ولة)؛ فهذا ال يعني
َ
ّ
َ
العام بالدّ ين؛ َّ
جانب ِمن الدّ ين فيام يكون بني املرء
ألن ما ُذكر إنّام هو
وانضباطه
ٌ
َّ
ٍ
وربه ،أ ّما ما يتع ّلق باملعاملة مع ال ّناس َّ
عظيمة
وأنصاره قد وقعوا يف أمو ٍر
نظيم
َ
فإن ال ّت َ
ٍ
ِ
القول ،وس ِّيئ
وسبهم واالستطالة عليهم بفاحش
وخطريةِ ،من تكفري املسلمنيّ ،

ِ
األمور هي
واستحالل دمائهم وأمواهلم ،والكذب والغدر واخليانة ،وهذه
األخالق،
ُ
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امتن ُ
نبيه  #هبذا األمر
املقصود األعظم
ُ
واألهم ِمن األخالق ،فقد ّ
ّ
اهلل تعاىل عىل ّ
فقالَ { :وِإن ََّك َل َع َل خُ ُل ٍق َعظِ ٍمي} [القلم.]4 :

مكارم األخالق)(((.
عثت ُأل ّمتم
وقال  #عن نفسه( :إنّام ُب ُ
َ

اخللق والتعامل ً
َ
ِ
دليل عىل اخلريية ،فقالَّ :
(إن ِمن أخريكم أحسنَكم
سن
وجعل ُح َ

ُخل ًقا)(((.

حسن اخللق ِمن كامل اإليامن ،وممّا َي ُ
ثقل يف ميزان العبد :فعن أيب هريرة
بل جعل
َ

ُ
(أكمل املؤمنني إيام ًنا أحسنُهم ُخل ًقا)(((.
قال :قال رسول اهلل :#

أن ال ّنبي  #قال( :ما ِمن ٍ
ِ
يشء ُ
وعن أيب الدرداء ريض اهلل عنهّ :
امليزان ِمن
أثقل يف
ُحسن ُ
اخللق)(((.
حسن ُ
اخللقُ :
ُ
بذل املعروفُّ ،
ِ
وكف األذى،
«حقيقة
احلسن البرصي رمحه اهلل:
قال
ُ

ُ
ُ
خمالطة ال ّناس باجلميل والبِرش ،وال ّتو ّدد هلم،
وطالقة الوجه ،قال القايض عياض :هو
ِ
والصرب عليهم يف املكاره ،وترك الكرب
واإلشفاق عليهم ،واحتامهلم واحللم عنهم،
ّ
واالستطالة عليهم ،وجمانبة ِ
الغ َلظ والغضب واملؤاخذة»(((.

التزام أفراد التنظيم الظاهري بالدّ ين ،ويف بعض اجلوانب ال ك ّلها ،مع تضييع
حمذرا ِمن ذلك:
صحيحا ،قال -تعاىل-
التزاما
أهم وأعظم ليس
َ
ً
ً
ً
جوانب أخرى ّ
ض َف َما َج َزا ُء َم ْن َيفْ َع ُل َذل َِك ِم ْن ُك ْم َِّإل خِ ْز ٌي
ض ا ْلكِ َت ِ
{َأ َف ُتؤْ ِم ُنونَ ب َِب ْع ِ
اب َوت َْكف ُُرونَ ب َِب ْع ٍ

((( أخرجه أمحد ( ،513/14برقم .)8952
((( أخرجه البخاري ( ،12/8برقم .)6029
((( أخرجه أبو داود ( ،177/7برقم  ،)4799وأمحد ( ،510/45برقم .)27517
((( أخرجه أبو داود ( ،70/7برقم  ،)4682والرتمذي ( ،458/3برقم .)1162
((( رشح النووي (.)78/15
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اب َو َما َّ ُ
الل بِغَ اف ٍِل َع َّما ت َْع َم ُلونَ }
ِف ا ْل َح َيا ِة ُّ
الدن َْيا َو ْ َيــو َم ا ْلق َِيا َم ِة ُيـ َـر ُّدونَ َِإل َأشَ ِّد ا ْل َع َذ ِ

[البقرة.]85 :

ٌ
«كنت شاهدً ا ِ
وعن ِ
ِ
رجل عن دم ال َبعوض،
عمر ،وسأله
ابن أيب ُن ْع ٍم قال:
ُ
البن َ
فقال :ممّن أنت؟ فقالِ :من أهل العراق ،قال :انظروا إىل هذا! يسألني عن دم البعوض،
ابن النبي [ ! #يعني احلسني بن عيل ريض اهلل عنهام]»(((.
وقد قتلوا َ

ِ
والقوة
املزعوم ِمن االلتزا ِم،
وكثري من جنود ال ّتنظيم مل ُير فيهم هذا االدعا َء
فكيف
َ
ٌ

يف العبادة؟!

بل َّ
استقطب رشحي ًة كبري ًة ممّن مل ُيعرف باالستقامة ِمن البلدان
إن التنظيم قد
َ

ٍ
سيئ يف اإلجرام ،أو التفريط يف األحكام
اإلسالمية وغريها ،ولبعضهم
ماض ٌ
نظيم يف كث ٍ
ّ
مأوى لقطاع الطرق ،وللفارين ِمن
ري ِمن احلاالت
ً
الشعية ،حتى صار ال ّت ُ

عقوبة املحاكم ّ
الشعية وباقي التنظيامت.

ِ
واستحالل دماء املسلمني
ثان ًيا :إذا كان هذا ال َّتدين ال َينهى عن االبتداع يف الدّ ين،
وأمواهلم ،والغدر والكذب ،وسوء ُ
اخللق ،فال عرب َة به يف االستقامة ،وال يعني

ٌ
ٌ
وبدعة ،بل هو عنيُ
انحراف
صح َة املنهج ،أو سالم َة العقيدة ،فقد جيتمع مع العبادة
ّ

ما ُعرف به اخلوارج طوال تارخيهم؛ فقد أخربنا رسول اهلل  #عن اجتهاد اخلوارج
يف العبادة حتى ال نغ َّ
الصحابة ريض اهلل عنهم ،وهم َمن هم يف
رت هبم ،فقال خماط ًبا ّ
(ي ِْق ُر َأ َحدُ ُك ْم َصال َت ُه َم َع َص ِ
العبادة وااللتزام بالدّ ين والفضلَ :
التِ ْمَ ،و ِص َيا َم ُه َم َع
ِص َي ِ
ام ِه ْم)((( .

((( أخرجه البخاري ( ،7/8برقم .)5994
((( أخرجه البخاري ( ،200/4برقم  ،)3610ومسلم ( ،744/2برقم .)1064
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ِ
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللَ :
اجتهادهم يف ال ّتالوة
«كان ُيقال هلم ا ْل ُق َّر ُاء؛ لشدَّ ة

َ
القرآن عىل غري املراد منه ،ويستبدّ ون برأهيم،
تأولون
والعبادة ،إال أهنم كانوا َي َّ
و َي َتن ََّط َ
عون يف الزهد واخلشوع وغري ذلك»(((.

جمر ُد بذل ال ّنفس يف املعارك ،والقيام بالعمليات الفدائيةً ،
دليل عىل
كذلك ال ُيعدُّ ّ

مر الزمان باجلرأة والعنف يف القتال،
صحة املنهج ،فقد ُعرف
ُ
ال َّتدين أو ّ
اخلوارج عىل ِّ
وقد استامتوا يف معركة ال ّنهروان ضدّ جيش عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه حتى مل
وجوالت ،حتى
صوالت
ثم كان هلم مع الدّ ولة األموية
ٌ
ٌ
ُ
ينج منهم إال عرشة نفر! ّ
اش ُتهروا بذلك.

قال ابن حجر رمحه اهلل ...« :مع ما ُعرف ِمن شدّ ة اخلوارج يف القتال وثباهتم
ِ
وإقدامهم عىل املوت ،و َمن تأ ّمل ما ذكر ُ
أهل األخبار ِمن أمورهم حت ّقق ذلك»(((.

قدام ِّ
لكن هذا ا ِ
والشدّ َة قد يصدر ِمن املنحرفني ،بل ِمن غري املسلمني؛ فقد ُعرف
َّ
إل َ
ري ِمن حوادث الشدَّ ة والثبات ،وبذل ال ّنفوس ِمن غري املسلمني ً
قديم
يف
ِ
التاريخ الكث ُ
وحدي ًثا ،كام ُعرف بذلك اإلسامعيلية احلشاشون ً
قديم ،و(الكاميكازي) اليابانيون(((،
املنظامت الشّ يوعية املناهضة الحتالل اليهود لفلسطنيُ ،
والعديد ِمن ّ
فبذلم وتضحي ُتهم

ري مسلمني ،مما ّ
يدل عىل َّ
وثباهتم ال يساوي شيئًا يف ميزان ّ
أن
الشع واحلقّ ما داموا غ َ
القو َة واجلرأة والبأس وال ّتضحية بال ّنفس ال ُّ
صحة
تدل وحدَ ها عىل َقبول العملِ  ،أو ّ
املنهج.

((( فتح الباري (.)291/12
((( فتح الباري (.)48/9
ِ
لإلشارة إىل إعصا ٍر يقال :إنَّه
ياح املقدسة ،وهي كلمة تستخدم
الر َ
((( الكاميكازي :كلمة يابانية ،تعني ّ
ِ
ٍ
بقيادة قبالي خان عام 1281م.
يل
أنقذ اليابان من غزو
أسطول مغو ٍ
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الشيعة أو حماربة ّ
اعتبار جمرد املناداة بتطبيق ّ
الطواغيت ،أو رفع
ثال ًثاِ :من اخلطأ
ُ
ٍ
شعارات إسالمية ً
والسالمة ِمن االنحراف.
دليل عىل ال َّتدين ،أو ّ
صحة املنهجّ ،

كل ٍ
ُ
فجامل الكالم والشّ عارات ُيسنه ُّ
سيئ املعتقد والنية،
ريا ما تغ َّنى هبا ُ
أحد ،بل كث ً
عليم ال ِّل ِ
َ
أخاف عىل ُأ َّمتي ُّ
ُ
كل ُم ٍ
سان)(((.
أخوف ما
قال ( :#إِ َّن
نافق ِ
ِ
َ
خالف ما هو عليه ،قال ( :#سيأيت عىل
الزمان كثر ُة َمن يدَّ عي
ومن عالمات آخر ّ

الص ُ
ّ
ادق ،ويؤمتن فيها
الكاذب،
اعات ،يصدّ ق فيها
ال ّناس
سنوات خدّ ٌ
ٌ
ُ
ويكذب فيها ّ

وخيون فيها األمني)(((.
ُ
اخلائنّ ،

وقد أخربنا َّ #
أن اخلوارج ُيسنون القول ،و ُيظهرون الدّ عوة للحقّ  ،عىل الرغم

َ
ِمن انحراف منهجهم واالبتداع يف معتقدهم ،فقال عنهمُ :
القيل ،و ُيسيئون
(يسنون
ِ
َ
بكلمة احلقّ ال ُتاوز حلو َقهم)(((.
الفعل)((( .وقال( :يتك ّلمون
السندي رمحه اهلل« :أي يتك َّلمون ببعض األقوال التي هي ِمن ِخيار أقوال
قال ّ
الظاهر ،مثلِ :
ال ّناس يف ّ
احلكم إال هلل ،ونظائره ،كدعائهم إىل كتاب اهلل»(((.
إن
ُ
رؤوس اخلوارج يف عهد عيل بن أيب طالب ،وتعاهدوا عىل حكم
وقد اجتمع
ُ

الظلم ،وجهاد ّ
وطلب احلقّ وإنكار ّ
الظاملني وعدم ّ
ِ
الركون إىل الدّ نيا ،واألمر
القرآن،
الصحابة ريض اهلل عنهم!.
باملعروف وال ّنهي عن املنكر ،ثم قاموا إىل قتال ّ
((( أخرجه أمحد ( ،227/1برقم .)143
((( أخرجه ابن ماجه ( ،162/5برقم .)4036
((( أخرجه أبو داود ( ،143/7برقم .)4765
((( أخرجه أمحد ( ،122/2برقم .)1254
((( حاشية السندي عىل سنن النسائي (.)72/1
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يتبي َّ
أن جمرد إعالن األقوال احلسنة ،وال ّتغ ّني هبا ،ورفع الشعارات،
وهبذا َّ ُ
وإظهار احلرص عىل أمور الدّ ين ،ال ّ
يدل ّ
صح ِة
بالضورة عىل صدق قائلها ،أو ّ

منهجه.

رابعا :أما ما قيل عن ُحسن ُخلق أفراد تنظيم (الدّ ولة):
ً

ٍ
أفراد ِمن ال ّتنظيم ممّن يتم َّتع بحسن اخللق هو ِمن
ووجود
بصحيح،
 -1فإنّه ليس
ُ
ٍ

األعم.
القليل أو ال ّنادر ،واحلكم لألغلب
ّ

فظهور ال َّتكرب منهم عىل ال ّناس،
الزعم،
 -2قام الدّ ليل ِمن الواقع عىل خالف هذا ّ
ُ
والسخرية هبم ،وغري ذلك ِمن الترصفات ّ
يدل عىل
وازدراؤهم ،وإظهار جهلهمّ ،

ِ
ِ
وأفرادهم.
سوء خلق قادهتم

 -3بل وقع ِمن أفراد هذا ال ّتنظيم ما هو أشدّ ِمن ذلك وأفظعِ :من اعتقاالت،
وتعذيب ،وتنكيلٍ  ،وقتلٍ ِّ
بتهم متعدّ دة
لكل َمن طالته أيدهيم ِمن املجاهدين والثّوارٍ ،
عدد َمن ُقتل عىل أيدهيم
بالردة ،حتى وصل ُ
مدارها عىل ال ّتخوين ،واحلكم َّ
ومتنوعةُ ،
عرش ألف شخص -عىل أقل تقدير -بني جماهد ِ
قراب َة مخسة َ
ومن عامة الناس!((( وقد

ِ
باب والشتائم ،واملشاهد
رافق
الس ُ
عمليات القتلِ املو َّثقة  -بالشّ هود ومقاطع الفيديوُّ -
ٍ
السوية ،فامذا
وجه
الوحشية ،والتمثيل باجلثث ،والعبث هبا عىل
ُّ
تشمئز منه ال ّنفوس ّ

جيدي ال ّتعامل مع عموم ال ّناس باحلسنى -عىل فرض وقوعه -إذا كانوا يعاملون خرية
الناس ِمن املجاهدين والدعاة بال ّتكفري والقتل؟!
ٍ
اتصاالت
منافس لل ّتنظيم ،وليس هلم
أي مرشو ٍع
ٌ
 -4أ ّما عا ّمة ال ّناس الذين ال حيملون َّ
((( أما من قتل عىل أيدهيم يف العراق أيام (دولة العراق اإلسالمية) فيبلغ أضعا ًفا مضاعفة.
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(((
نظيم معامل ًة عادي ًة ما
أو عالقات مع الثّوار أو فصائل املجاهدين  :فقد يعاملهم ال ّت ُ
ِ
حلكمه ،وغري معارضني لترصفاته ومنهجه وفتاواه وأحكامه ،وهكذا
داموا خاضعني

ٍ
ٍ
مساءلة ما داموا خاضعني له،
بمضايقة أو
يتعرض هلم
كان حال ال ّناس َ
أيام ال ّنظام؛ ال َّ
سببته من متاعب( :كنا عايشني!).
حتى قال البعض منتقدً ا الثورة ،وما ّ

ّقاء
-5
السبب يف خضوع غالبية ال ّناس هلم ،وعدم خمالفتهم هو اخلوف منهم ،وات ُ
ُ
رضا عنهم ،وعن منهجهم ،كام هو متا ًما ُ
ّ
حال ال ّن ِ
رشهم ،وليس رغب ًة هبم ،أو ً
اس يف
اخلضوع للطغاة خشي ًة ِمن بطشهم ،وال ّ
صحة منهج هؤالء
يدل هذا اخلضوع عىل ّ

ّ
ثناء
مدح هلم أو ٌ
الطغاة ،أو سالمة ترصفاهتم ،أو ُحسن أخالقهم ،وليس يف ذلك ٌ
ِ
اس اتّقا َء ّ
(إن ِمن ّ
عليهم ،قال ّ :#
رش ال ّن ِ
رشه)(((.
اس منزل ًة يوم
القيامة َمن تركه ال ّن ُ
ِ
وليس َّ
خوف ال ّناسِ :من تلك األعداد الغفرية ِمن الالجئني اخلارجني
أدل عىل
للسقوط بيد التنظيم؛ هر ًبا ِمن جحيم
ِمن مناطق سيطرة التنظيم ،أو التي يف طريقها ّ
سيطرته ،وقد اعرتف أبو بكر البغدادي هبذا يف كلمة (انفروا خفا ًفا وثقا ً
ال) لكنه َّ
ختل

وحيز يف نفوسنا أن نرى بعض نساء
عن مسؤولية ذلك فقال يف كالم طويل« :وإنام حيزننا ّ
السنة وأطفاهلم وعوائلهم يلتجئون إىل مناطق سيطرة الروافض وملحدي األكراد...

كونوا عىل يقني أن قلوبنا تتفطر لرتككم منازلكم ودياركم ...ولئن كان بعض

ذويكم مرتدين وحماربني لدين اهلل موالني للروافض والصليبيني فإنّا ال نأخذكم

بجريرهتم ،فعودوا إىل دياركم والزموا بيوتكم».

أن كل َمن عمل يف الثورة ضد النظام فهو ٌ
((( ومن عجيب انحراف هؤالءَّ :
هدف هلم بال ّتكفري والقتل؛
ِ
ِ
ِ
التعاون مع الطواغيت واملرتدين ،أي دول العامل ،بينام ينجو ِمن ذلك َمن مل
انحراف الراية ،أو
بحجة
يواجه النظام!
((( أخرجه البخاري ( ،13/8برقم .)6032
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 -6إذا كان ُحسن ُ
وحسن التعامل ً
صحة املنهج :ففي الك ّفار
اخللق ُ
دليل عىل ّ
ِ
إن الدول الغربية أصبحت َّ
َمن هو َح َس ُن اخللق ،حسن املعاملة ،بل ّ
جلوء كث ٍ
ري
حمل
ٍ
ِ
معاملة وعدالة
العقود واألعوام السابقة؛ ملا جيدونه فيها ِمن حسن
ِمن املسلمني يف
يفتقدوهنا يف كث ٍ
ري ِمن البالد اإلسالمية الرازحة حتت الطغيان.

ُ
فاإلحسان يف العمل مل ينفرد به اخلوارج ،بل ُعرف به غري املسلمني كذلك ،لك ّنه
لصحة العمل وقبوله ِمن رشطني :اإلخالص هلل تعاىل.
ال ينفعهم يوم القيامة؛ إذ البدّ
ّ

ُ
واملتابعة ْ
العمل عىل وفق رشع اهلل.
بأن يكون

قال الفضيل بن عياض -رمحه اهلل -يف قوله تعاىل{ :ل َِي ْب ُل َو ُك ْم أ ُّي ُك ْم ْأح َس ُن َع َم ًل}

أخلصه وأصوبه؟ قالّ :
إن العمل إذا
«أخلصه وأصو ُبه ،قيل :يا أبا عيل ،ما
[امللك:]2 :
ُ
ُ

خالصا مل ُيقبل ،حتى يكون
خالصا ،ومل يكن صوا ًبا مل ُيقبل ،وإذا صوا ًبا ومل يكن
كان
ً
ً
واخلالص ْ
السنة»(((.
خالصا صوا ًبا،
والص ُ
ً
ُ
أن يكون هللّ ،
واب أن يكون عىل ُّ

بعض عساكر ال ّنظام قبل الثّورة طيبي املعاملة ،فهل ّ
وقد كان ُ
صحة
يدل هذا عىل ّ

منهجهم ً
أيضا؟

ونفي لاللتزام الديني عنها ،بينام
خامسا :يف هذا الكالم ٌ
ً
طعن يف الفصائل األخرىٌ ،

االلتزام والتدين واحلرص عىل العبادات ،والدروس الرشعية ،يف الفصائل العسكرية
واضح ج ّ
واملكونات الثورية موجودة بشكلٍ
يل ،سواء كان بني أفرادها أو قياداهتا،
ٍ

((( حلية األولياء ،أليب نعيم (.)95/8
ين َأن َْع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غَ ْي ِر
وتراجع أقوال أهل العلم يف هذه املسألة عند تفسري اآليات القرآنيةَ ِ :
{ص َاط ا َّلذِ َ
ني} [الفاحتة ،]7 :وقولهَ { :و َقدِ ْم َنا َِإل َما َعمِ ُلوا م ِْن َع َم ٍل َف َج َع ْل َنا ُه َه َبا ًء َّمنثُو ًرا}
ا ْل َمغْ ُض ِ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َال َّ
الضا ِّل َ
َّاص َب ٌة  )#!٣!#ت َْص َل نَا ًرا َحام َِيةً} [الغاشية.]٤ ،٣ :
{عا ِم َل ٌة ن ِ
[الفرقان ،]23 :وقولهَ :
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بل ُوجد يف كث ٍ
ري ِمن تلك الكتائب َمن ُشهد هلم بالعلم والفضل ،و َمن ُعرف بحسن
سريته ،واستقامة طريقته ،وال نزكي عىل اهلل أحدً ا.

ٌ
واهتام لآلخرين.
تزكية للنفس
فحرص التنظيم لاللتزام بأتباعه
ُ
ٌ

وال ينفي ذلك وجو َد بعض الكتائب أو أفرادها الذين ّ
يقل فيهم االلتزام الرشعي،

وهذا التفاوت طبيعي بني ال ّناس ،وال سيام مع تأثري ّ
السابقة للمجتمع
الظروف ّ
السوري.
ّ

ٍ
ٍ
واخلالص ُةَّ :
طاعة عن غريهم،
عبادة أو
أن أتباع تنظيم (الدّ ولة) مل ُيعرفوا بمزيد
بل وقع فيهم ِمن االنحراف يف العقيدة ،وارتكاب الكبائر ،واإلجرام بحقّ املسلمني

ٍ
ما مل يقع يف غريهم ،ولو كان ُ
جانب من جوانب الدين،
العباد الطائعني يف
بعضهم ِمن َّ
الطاعة ال ُّ
واالجتهاد يف ّ
صحة املنهج
فقد أخلوا بجوانب أخرى أعظم،
ُ
يدل عىل ّ

أو سالمة االعتقاد(((.

((( ومما يتع َّلق هبذه املسألة ،ما شاع َّ
أن ِمن عالمات قبول الشهيد ،وحسن خامتته:
التبسم عند الوفاة ،وليس عىل ذلك ٌ
دليل صحيح ،بل ثبت عدم ظهور يشء ِمن ذلك عىل َمن يرجى أن
ُّ -1
التبسم عىل بعض املجرمني ،أو غري املسلمني.
يشء ِمن
يكون من الشهداء األخيار ،بينام ظهر ٌ
ّ
فالتبسم إن حصل فهو ِمن البشائر التي ُيستأنس هبا ،لكنها ليست ً
دليل عىل الصالح ،وال سالمة املنهج،
ُّ
ً
ريا ما يكون سببه طبيعة
كث
إذ
اخلامتة؛
سوء
أو
االنحراف،
عىل
دليل
ليس
عدمها
أن
كام
اخلامتة،
حسن
أو
ً
التغريات واحلركات التي تصيب عضالت اجلسم بعد الوفاة.
رشعا خصوصية عدم أكل األرض ألجساد األنبياء ،قال
 -2عدم أكل األرض جلثة الشهيد ،فالثابت ً
ِ
األرض أن َ
ّ
ّ :#
ِ
األنبياء) أخرجه النسائي ( ،91/3برقم
تأكل أجسا َد
حرم عىل
عز
(إن اهلل ّ
وجل قد ّ
 ،)1374وابن ماجه ( ،186/2برقم .)1085
أما غري األنبياء فال دليل عليه سواء كان من الشهداء ،أم الصاحلني ،أم غريهم ،وبالتايل فال داللة يف حدوثه
رشعي كذلك ،وقد وقع يشء
حكم رشعي ،كام ال ينبني عىل عدمه حكم
عىل الفضل ،وال ينبني عليه
ٌ
ٌ
ِمن ذلك لبعض املجاهدين وغريهم ،كام نقل ُ
أهل التاريخ والسري ،بينام مل يقع للعديد من الشهداء
والصاحلني ،وقد يكون ذلك كرام ًة من اهلل تعاىل ،وقد يكون لعوامل أخرى تتعلق برسعة حتلل اجلثة
من حرارة أو برودة ،ورطوبة أو جفاف ،ونوعية الرتبة ،ونحو ذلك.
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ُّ
السابعة
الشبهة ّ
(الدولة)
وجود المهاجرين في صفوف تنظيم ّ
ٌ
صحة المنهج
داللة على ّ
» »تقول ُّ
الشبهة:

ديارهم وأه َلهم هجر ًة وجها ًدا يف سبيل اهلل ،وهذا ّ
يدل عىل َّأنم
املهاجرون تركوا َ

وأكثرهم موجودون يف تنظيم (الدّ ولة) ،مما ّ
يدل عىل
الصحيح،
عىل احلقِّ واملنهج ّ
ُ
صحة منهج التنظيم.

اإلجابة عن هذه الشبهة:

ً
ُ
تسمية القادمني إىل سورية -وغريها ِمن بلدان اجلهاد واملقاومة -باملهاجرين
أول:

ري ُم َس ّلمة.
غ ُ

ٍ
القطعّ ،
والتك ،وال ّتباعد ،واالنتقال إىل بالد
معان أمهها:
فاهلجر ُة لغ ًة ُتطلق عىل
ُ

أخرى(((.

الشعُ :
وهي يف ّ
واخلروج منها إىل دار اإلسالم(((.
ترك دار الكف ِر،
ُ

((( ينظر :تاج العروس من جواهر القاموس ( ،)397/14ولسان العرب (.)250/5
((( ينظر :جامع العلوم واحلكم ،البن رجب ( ،)72/1والتعريفات ،للجرجاين ص (.)256

76

القسم األول :ال َّرد على ُّ
(الدولة)
الشبه المتع ِّلقة بمنهج تنظيم ّ

فرارا بالدّ ين ،أو نجا ًة ِمن االضطهاد ،قال
وإنام تكون اهلجر ُة رشعي ًة إذا كانت ً

ين َظ َل ُمو ْا م ُ
آصةً}
القرطبي -رمحه اهلل -يف قوله تعاىلَ { :وا َّت ُقو ْا ِف ْت َن ًة َّال ت ُِص َ َّ
ِنك ْم خَ َّ
يب ا َّلذِ َ

ُ
عمت هلك ُّ
الكل ،وذلك عند ظهور املعايص،
[األنفال« :]25 :قال علامؤنا:
فالفتنة إذا ّ

غي وجب عىل املؤمنني املنكرين هلا بقلوهبم
وانتشار املنكر ،وعدم ال ّتغيري ،وإذا مل ُت َّ
ُ
فيمن كان قبلنا ِمن األمم ..وهبذا
هجران تلك البلدة
ُ
واهلرب منها .وهكذا كان احلكم َ
السلف ريض اهلل عنهم»(((.
قال ّ

وغالبية هؤالء جاؤوا ِمن ٍ
ُ
بالد إسالمية غ ِ
ري كافرة ،و َمن جاء منهم ِمن بالد غري
ٍ
اضطهاد أو مضايقة ،بل كان يعيش
فرارا بدينه ،وال هر ًبا ِمن
إسالمية مل خيرج منها ً

فيها آمنًا مطمئنًا قبل انتقاله.

اسم (املهاجرين) ولو ُقصد املعنى
فال يستقيم أن ُيطلق عىل هؤالء املنتقلني ُ
ال ُّلغوي؛ َّ
مصطلحا رشع ًيا له معناه ،وأحكامه اخلاصة به ،ال سيام
ألن اهلجر َة أضحت
ً
وأنم يبنون عىل هذه التسمية أحكا ًما ومواقف.
ّ

جمرد اهلجرة ما ّ
صحة املنهج،
يدل عىل ّ
وحتى لو كانوا مهاجرين حقيق ًة؛ فليس يف ّ

والرتجيح بني احلقّ والباطل.

غلو يف فهم نصوص اهلجرة وتطبيقهاِ ،
ومن
ثان ًيا :ظهر يف كالم تنظيم (الدّ ولة) ٌّ

ذلك:

ُ
تنزيل ال ّنصوص الرشعية الواردة يف الصحابة املهاجرين عىل َمن التحق بالتنظيم،

قال العدناين يف كلمته( :ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل عىل الكاذبني) يف كالم طويل عن

(املهاجرين):

((( تفسري القرطبي (.)932/7
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َ
فإنا خري ُة اهللِ من أرضه،
نبي َك :#
(عليك بالشام ّ
«يا َمن يبغي الرشاد :لقد قال ُّ
جيتبي إليها خريته من خلقه)ُ .
أي ٍّ
صف هم
فانظر إىل املهاجرين يف أرض الشام يف ّ

اليوم؟...

اج ُروا
يا ّأيا األنصار :تأ ّملوا يف قول ر ّبكم ّ
ين آ َم ُنوا َوا ِ َّلــذ َيــن َه َ
عز وجلِ{ :إنَّ ا َّلذِ َ
هلل ُأو َلـئ َِك َي ْر ُجونَ َر ْح َم َت اهللِ} [البقرة.]218 :
ِيل ا ِ
َو َجا َه ُدوا ِف َسب ِ
هلل مِن
اج ُرو ْا ِف ا ِ
ين َه َ
فلوذوا باملهاجرين أهيا األنصار ،فإن اهلل تبارك وتعاىل قالَ { :وا َّلذِ َ

الدن َْيا َح َس َن ًة َو َ َل ْج ُر اآلخِ َر ِة َْأك َب ُر َل ْو َك ُنوا َي ْع َل ُمونَ } [النحل.]41 :
َب ْعدِ َما ُظل ُِموا َل ُن َب ِّو َئ َّن ُه ْم ِف ُّ
فإن اهلل ِ
لوذوا باملهاجرين ّ
ضام ٌن هلم.

لوذوا باملهاجرين وآووهم وانرصوهمّ ،
فإن اهلل لن يض ّلهم.

لوذوا باملهاجرين ّ
فإن اجلهاد ال يقوم إال باملهاجرين واألنصار »..انتهى.

ٌ
انحراف يف فهم هذه ال ّنصوص ّ
الشعية ِمن وجوه:
ويف هذا الكالم

َّ -1
الصحابة املهاجرين ريض اهلل عنهم ،وهم الذين
أن هذه ال ّنصوص نزلت يف ّ
شهدت هلم ال ّنصوص ّ
الشعية بالرضا ِمن اهلل تعاىل ،ورسوله  ،#واجلنة واملغفرة،

فأنى ذلك لغريهم؟

َّ -2
أن تنزيل ال ّنصوص ّ
الصحابة عىل َمن أطلقوا
الشعية الواردة يف مهاجري ّ
الصحابة ِمن أحكام وفضائل عىل
عليهم تسمية «املهاجرين» ،ثم تنزيل ما ورد يف ّ
الصحابة
صحة منهجهم كام كان منهج ّ
مهاجرهيم ،واالستدالل بتلك الفضائل عىل ّ

صحيحا ،هلو أمر واضح الفساد والبطالن.
ً
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 -3ليس يف هذه ال ّنصوص الرشعية ما ّ
يدل عىل َّ
أن جمرد اهلجرة يستلزم (النجاة ِمن

الضالل ،وصحة األعامل واألقوال)!.

ادعاء ٌ
 -4دعوى ّ
أساس له
باطل ،ال
أن اجلها َد ال يقوم إال باملهاجرين واألنصار
ٌ
َ

الشع ،بل َّ
يف ّ
إن جهاد الدفع -وهو جهاد الكفار املعتدين عىل بالد املسلمني -جيب
عىل أهل تلك البالد ،وال جيب عىل أهل البالد األخرى إال إن احتيج إليهم ،كام سيأيت
بعد فقرات.

ثال ًثاَ :من جاء إىل العراق وسورية بقصد ال ُّنرصة فقد وجد ِمن أهل البالد ّ
التحيب

واالستقبال ،وفتحوا هلم قلوهبم قبل ديارهم وبيوهتم ،وآووهم وأعانوهم ،وقدّ موا

هلم ما حيتاجون ،وفرحوا هبم.

ٍ
شخص يك ِّفر أهل البالد ،ويستحل دما َءهم
يتحول هذا القادم إىل
لكن عندما
َّ
ٍ
َ
أهداف ومشاريع ليست
حرف ثورهتم إىل
وأمواهلم ،ويرميهم باخليانة والعاملة ،ويريد

ٍ
ٍ
يف صالح البالد أو العباد ،و ُيعني ّ
مبارشة
بطريقة
الطاغية املستبد ،أو املستعمر املرت ِّبص
أو غ ِ
مناص ِمن دفع بغيه وعدوانه؛ الستعادة
ري مبارشة ،قصد ذلك أو مل يقصد ،فال
َ
احلقوق ،واحلفاظ عىل الثورة واجلهاد ،ال َ
فرق يف ذلك بني َمن كان ِمن أهل البـالد
أو ِمن خارجها ،وال تعفيه ني ُته ْ
-إن كانت حسن ًةِ -من املسؤولية عن اخلطأ واملحاسبة

عليه(((.

((( من أهم أسباب اعتامد هذه التنظيامت عىل (املهاجرين) واحلرص عىل تنصيبهم وتوليتهم املسؤوليات
القيادية :عدم الثقة بأهايل البالد التي خيرجون فيها؛ ملعرفتهم ّ
أن تلك املجتمعات ال تتقبل أفكارهم
(مهاجرا)
ومشاريعهم التي تُفرض عليهم ،وال تراعي أحوال جمتمعهم وظروفه ،بخالف من جاء
ً
من منطقة أخرى؛ فإنَّه مل ِ
يأت إال بعد اقتنا ٍع كامل هبذه األفكار ،وبعد أن أحرق مجيع أوراق العودة،
فلم يبق له إال هذا املرشوع الذي ُيقبل عليه بكل جهده واجتهاده ،ويتفانى يف خدمته والقيام به= .
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تكرار احلديث عن أهنم ما هاجروا إال ابتغا َء مرضاة اهلل ،ونرص ًة للحقّ ،
رابعا:
ً
ُ
يندرج حتت ما هنى ُ
ِ
تزكية ال ّنفس بقولهَ { :ف َل ت َُز ُّكوا
اهلل عنه ِمن
ودفاعا عن املستضعفني
ً
ُ

ٍ
َأنف َُس ُك ْم ُه َو َْأع َل ُم ب َِم ِن ا َّتقَى} [النجمً ،]32 :
فضل ّ
ترصفات
عم يرتتب عىل ذلك ِمن
ٍ
ٍ
ٍّ
واستعالء باألقوال واألفعال.
وتكب
وأذى،
مذمومة ،و َم ٍّن
ً
َ
االعرتاف هلل -تعاىل -بالفضل عىل ْ
يس هلم هذه النعمة
الواجب عليهم
وكان
ُ
أن َّ
والتواضع للناس ،فهذا ِمن دالالت صالح العمل وقبوله،
وشكره عليها،
العظيمة،
َ
َ

قال ابن كثري رمحه اهللَ {« :ي ُم ُّنونَ َع َل ْي َك َأنْ َْأس َل ُموا} :يعني :األعراب الذين يم ُّنون
بإسالمهم ومتابعتهم ونرصهتم عىل الرسول  ،#يقول ُ
اهلل ر ّدا عليهمُ { :ق ْل َل ت َُم ُّنوا

فإن َن ْف َع ذلك إنّام يعود عليكم ،وهلل امل َّن ُة عليكم فيهَ { :ب ِل َّ ُ
َع َ َّل ِْإسال َم ُك ْم}ّ :
الل َي ُم ُّن َع َل ْي ُك ْم
َأنْ َه َد ُاك ْم لِإل َميانِ ِإنْ ُك ْن ُ ْت َصا ِد ِق َني} أي :يف دعواكم ذلك ،كام قال ال ّنبي  #لألنصار يوم
ش َ
األن َْصار! َأ َ ْل َأ ِجدْ ُك ْم ُض َّل ًل َف َهدَ ُاك ُم ُ
ُحننيَ ( :يا َم ْع َ َ
اهلل ِب؟ َو ُك ْن ُت ْم ُم َت َف ِّر ِقنيَ َف َأ َّل َف ُك ُم
ال َش ْيئًا َقا ُلواُ :
َاك ُم ُ
ُ
اهلل ِب؟ُ ،ك َّل َم َق َ
اهلل ِب؟ َو َعا َل ًة َف َأ ْغن ُ
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َأ َم ُّن)»(((.
=لذا يلحظَّ :
أن غالبية من يقوم بـ (العمليات االستشهادية) هلذه التنظيامت هم ِمن غري أهايل تلك البالد،
وأن بداية ظهور خاليا هذه التنظيامت تكون عىل أيدهيمَّ ،
َّ
وأن اهنيارها يكون بعد القضاء عليهم.
كام َّ
موجه لغري
أن غالب اإلنتاج اإلعالمي -مقرو ًءا ومرئ ًيا -والذي حيمل حقيقة فكر هذه التنظيامت َّ
العرب بلغات أجنبية؛ كمجلة «دابق» التي يصدرها تنظيم (الدولة) ،فهي تنرش العديد من املواد
وتصويرا ألوضاع (اخلالفة)
الرشعية املليئة بالغلو والتكفري ،بام ال يوجد يف منتجات التنظيم العربية،
ً
ً
استغالل جلهل الفئة
والبالد التي حتكمها ،والتنظيامت (املرتدة) التي تقاتلها عىل خالف الواقع؛
وخداعا هلا ،وحشدً ا لألتباع واألعوان منها.
املوجهة إليها بحقيقة األوضاع يف سورية وغريها،
ً
وملا قام بعضهم برتمجة بعض أعداد املجلة للغة العربية كثرت املطالبات باحلذف ،وهو ما كان! ومل يبق
إال بعض املقاالت املختارة بعناية ألهداف يريدوهنا.
((( تفسري ابن كثري (.)390/7
وحديث األنصار أخرجه البخاري ( ،157/5برقم  ،)4330ومسلم ( ،738/2برقم ِ )1061من
حديث عبد اهلل بن زيد ريض اهلل عنه.
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وقد جاء يف سبب نزول هذه اآليةّ :
ناسا ِمن العرب قالوا :يا رسول اهلل ،أسلمنا
«أن ً

ومل نقاتلك وقاتلك بنو فالن!.

وورد أهنم قالوا :يا رسول اهلل ،إنّا شهدنا ْ
أن ال إله إال اهلل وحدَ ه ال رشيك له،
لم.
وأنك عبده ورسوله ،وجئناك يا رسول اهلل ومل تبعث إلينا! ونحن ملن وراءنا ِس ٌ
فأنزل اهلل هذه اآلية»(((.

ً
كثري من املقاتلني غري السوريني،
علم أ َّنه يوجد يف بقية الفصائل املجاهدة يف سورية ٌ
ٍ
ٍ
مظلمة ،وهذا ّ
ويعا َملون معاملة طيبة وما زالوا ،ومل يتعرض هلم أحدٌ
يدل عىل
بأذية أو

أصلِ اخلالف وسببه.

خامسا :حكم النفري إىل اجلهاد:
ً

التنظيامت (اجلهادية) إىل حشد األتباع للقدوم ِمن خارج البلدان التي يقع
تعمد
ُ
ٍ
ني عىل ِّ
فرض ع ٍ
فيها القتال بزعم َّ
أن اجلها َد ُ
ومسلمة يف مشارق األرض
مسلم
كل
ٍ
أي ٍ
بلد ِمن بالد املسلمني ،وسامها ُ
بعضهم بالفريضة
ومغارهبا إذا اع ُتدي أو اح ُت َّل ُّ
بأنا الفرض األعظم يف هذا الوقت.
الغائبة ،ووصفها آخرون ّ

ويستد ّلون عىل ما ذهبوا إليه ببعض ال ّنقول عن أهل العلم ،وعند ال ّنظر فيها ي َّتضح
ٍ
َّ
بطريقة غري صحيحة.
أن هذه األقوال ُفهمت عىل غري مرادها ،أو اس ُتعملت

فكالم أهل العلم وفتاواهم ً
اجلهاد بال ّنفس وجو ًبا
قديم وحدي ًثا عىل أ َّنه ال جيب
ُ
ُ

عين ًيا إال يف حاالت:

ري.
األوىل :إذا استنفر
ُ
اإلمام قو ًما فيلزمهم ال ّنف ُ

((( لباب النقول يف أسباب النزول ص (.)182
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الثانية :عند التقاء الصفني(((.

الثالثة :إذا هجم العدو عىل ٍ
فيتعي ُ
قتالم عىل ِّ
كل قادر ِمن أهل ذلك
بلد للمسلمني َّ
أهل ِ
عجز ُ
البلد انتقل ملن بعدهم ،األقرب فاألقرب ،وهكذا حتى تتح ّقق
البلد ،فإن َ
الكفاية ،وتنقيض احلاجة.

نقل ابن عابدين -رمحه اهلل -يف حاشيتهَّ :
«أن اجلهاد إذا جاء النفري إنام يصري َف ْر َ
ض
ٍ
َع ْ ٍ
ُ
كفاية
فرض
ي عىل من َي ْق ُر ُب من العدو ،فأما َمن وراءهم بِ ُب ْع ٍد من العدو فهو

عليهم ،حتى يسعهم تركه إذا مل ُيتج إليهم ،فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب
ِمن العدو عن املقاومة مع العدو ،أو مل يعجزوا عنها ،لك ّنهم تكاسلوا ومل جياهدوا فإنه
ُيفرتض عىل َمن يليهم فرض عني.(((»...

ري ّ
الكل -وهي:
وقال القرطبي رمحه اهلل« :وقد تكون حالة جيب فيها نف ُ

اجلهاد بغلبة العدو عىل قط ٍر ِمن األقطار ،أو بحلوله
الرابعة ،وذلك إذا تعني
ُ

بالع ْق ِر ،فإذا كان ذلك وجب عىل مجيع أهل تلك الدار أن ينفروا وخيرجوا إليه خفا ًفا
ُ
ً
وشيوخاٌّ ،
ً
أب بغري إذنه ،و َمن ال أب له،
وثقال ،شبا ًبا
كل عىل قدْ ِر طاقتهَ ،من كان له ٌ
وال يتخ ّلف أحدٌ يقدر عىل اخلروجِ ،من مقاتل أو مكثر.

عجز ُ
بعدوهم كان عىل َمن قارهبم وجاورهم أن
أهل تلك البلدة عن القيام
فإن َ
ّ

خيرجوا عىل حسب ما لزم َ
أهل تلك البلدة ،حتى يعلموا ّ
أن فيهم طاق ًة عىل القيام هبم
ومدافعتهم.

((( لالنسحاب عند التقاء الصفني حاالت ورشوط ليس هذا موضع بياهنا ،لكن ال بدّ ِمن التنبيه َّ
أن
حاالت االنسحاب يف جهاد الطلب ختتلف عن حاالت االنسحاب يف جهاد الدفع ،وينظر فتوى
(حكم االنسحاب ِمن املدن وجبهات القتال) .http://islamicsham.org/nashrah/1129
((( رد املحتار عىل الدر املختار «حاشية ابن عابدين» (.)124/4

82

القسم األول :ال َّرد على ُّ
(الدولة)
الشبه المتع ِّلقة بمنهج تنظيم ّ

وكذلك ُّ
عدوهم ،وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيا ُثهم
كل َمن علم بضعفهم عن ّ

لزمه ً
اخلروج إليهم ،فاملسلمون ك ُّلهم يدٌ عىل َمن سواهم ،حتى إذا قام بدفع
أيضا
ُ
العدو ُ
ُ
الفرض عن اآلخرين»(((.
العدو عليها واحتل هبا سقط
أهل الناحية التي نزل
ُّ

توجه
اجلهاد (ب َف ْجء
«(وتعي)
وقال الدّ ردير رمحه اهلل:
ّ
ُ
ِّ
العدو) عىل قو ٍم( ،وإن) ّ
ٍ
عجزوا) عن ِّ
ٍ
العدو
كف
امرأة)
فع (عىل
ورقيق( ،و) ّ
تعي (عىل َمن ُبقرهبم إن َ
ِّ
الدّ ُ

ِ
بأنفسهم»(((.

ُ
فرض كفاية ،إال ْ
الكفار ببلد
أن ينزل
اليوم
وقال النووي رمحه اهلل« :اجلهاد
َ
ُ
ٌ
اجلهادْ ،
كفاية وجب عىل َمن
فإن مل يكن يف أهل ذلك البلد
املسلمنيَ ،ف َيت ََعيَّ عليهم
ُ

يم الكفاية»(((.
يليهم َت ْت ِم ُ

ابن قدامة رمحه اهلل« :ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع:
وقال ُ

ِ
ُ
االنرصاف ،وتعني
الص ّفان حرم عىل َمن حرض
الز
أحدها :إذا التقى ّ
حفان ،وتقابل ّ

املقام.
عليه ُ

الكفار ٍ
تعي عىل أهله ُ
ودفعهم.
الثاين :إذا نزل
ببلدّ ،
قتالم ُ
ُ
ري معه»(((.
الثالث :إذا استنفر
ُ
اإلمام قو ًما لزمهم ال ّنف ُ

دفعه
ابن تيمية رمحه اهلل« :وإذا دخل
وقال ُ
العدو بال َد اإلسالم فال َ
ريب أنه جيب ُ
ُّ
ُ
وقتال الدّ فع
بالد اإلسالم ك ُّلها بمنزلة البلدة الواحدة...
عىل األقرب فاألقرب؛ إذ ُ
((( تفسري القرطبي (.)151/8
((( الرشح الكبري (.)174/2
((( رشح النووي (.)9/13
((( املغني (.)197/9
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عدوهم
مثل أن يكون
العدو كث ً
ُّ
ريا ال طاقة للمسلمني به ،لكن ُياف إن انرصفوا عن ّ
َ
عط َ
رصح أصحا ُبنا بأنه جيب أن يبذلوا
العدو عىل َمن خيلفون ِمن املسلمني ،فهنا قد
ف
ُّ
ّ
ومه َج َمن ُياف عليهم يف الدّ فع حتى َيسلموا»(((.
ُم َه َجهم َ

وكالم أهل العلم طويل ،ويف بعضه إطالقات وعمومات ُيقصد هبا أهل تلك

البالد ،ال عموم املسلمني.

ُ
إطالق القول بوجوب ال ّنفري العام عىل مجيع املسلمني ِمن مجيع األقطار
أ ّما
والبلدان ،فليس عليه كالم أهل العلم ،وال فتاواهم ،وهو ِمن األخطاء واملبالغات

كثري من اجلامعات التي تدعو إىل اجلهاد.
التي وقع فيها ٌ

و ُي ُ
ضاف لذلك َّ
جهاد ضد املحت ّلني أو املعتدين
ريا ِمن البالد التي حصل فيها
ٌ
أن كث ً
ال تعاين ِمن ٍ
ماس ٌة إىل الدّ عم املادي لل ّتسليح ،والغذاء،
الرجال ،وإنّام حاج ُتهم ّ
نقص يف ّ
وكفاية األهل ،وغري ذلك.

باإلضافة جلهالة حال القادم بالبالد وأهلها ،وطبيعة اجلامعات التي يقبل إليها،

ريا ما حترص عىل استقدام غري أهل البالد؛ لسهولة خداعهم ،وال ّتلبيس
والتي كث ً
جهات عديد ٌة يف
عليهم ،كام كشفت العديد ِمن ال ّتقارير واالعرتافات التي بثتها
ٌ

سورية من َّ
أن عد ًدا ممّن كان ُيد َفع لقتال الفصائل بالعمليات االنتحارية أو غريها
كانوا يومهونه أنه يف ٍ
قتال مع ال ّنظام ،أو مع مرتدين!.
ٍ
خاصة ،وقطع
وما يعانيه القادمون من عزل عن املجتمع ،وحصار يف جممعات

لسبل التواصل مع خارج هذا العامل؛ حتى يسهل التوجيه واخلداع كام يريدون.
((( جمموع الفتاوى (.)539/5
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إذن الغريم ،وال ُ
أما إذا أصبح اجلهاد فرض عني فحني ذاك ال ُيشرتط ُ
إذن
الوالدين ،وال ُ
إذن احلاكم((( ،ونحو ذلك ِمن األحكام التي ذكرها أهل العلم.
ًّ
واخلالص ُةَّ :
أي فصيل آخر هبدف اجلهاد
أن َمن جاء
منضم إىل تنظيم (الدّ ولة) أو ِّ

صحت ال ّت ُ
سمية فليس ملجرد (هجرته)
تصح تسميته باملهاجر ،ولو ّ
يف سبيل اهلل ،فال ُّ
صحة منهجه ،أو سالمة ترصفاته.
أثر يف ّ
ٌ

((( قول بعض أهل العلمّ :
إن جهاد الدفع ال يشرتط له إذن حاكم ليس عىل إطالقه ،بل خيتلف بحسب
ٍ
اختالف األحوال ،فإذا كان الصيال عىل ٍ
خطة يضعها،
بلد هلا حاكم فال بدَّ ِمن إذنه؛ ألم ٍر قد يراه ،أو
حاكم واحد ،لكن كان فيها من هو مسموع الكلمة أو له مكانة ،كقادة الفصائل
وكذا إن مل يكن للبلد
ٌ
ونحوهم.
وإنام يسقط إذن احلاكم يف حال املدافعة عن النفس واقتحام العدو ،قال ابن قدامة -رمحه اهلل -يف املغني
«وألنم إذا جاء العدو ،صار اجلهاد عليهم فرض عني ،فوجب عىل اجلميع ،فلم َ ُيز
(:)213/9
َّ
ٍ
ٌ
ألحد التخلف عنه ،فإذا ثبت هذا فإهنم ال خيرجون إال بإذن األمريَّ ،
موكول إليه،
ألن أمر احلرب
وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ،ومكامن العدو وكيدهم ،فينبغي أن ُيرجع إىل رأيه ،ألنه أحوط
عدوهم هلم ،فال جيب استئذانه؛ ألن املصلحة تتعني يف
للمسلمني ،إال أن يتعذر استئذانه؛ ملفاجـأة ّ
قتاهلم ،واخلروج إليهم ،لتعني الفساد يف تركهم.
وإن قالوا :املراد بجهاد الدفع :دفع الصائل الذي يصول عىل النفس واملال ،قلنا :صحيح ،يف هذه احلالة
مسلم عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه قال ( :-جاء رجل إىل
جيوز القتال دون إذن ويل األمر ،ملا روى
ٌ
رسول اهلل  #فقال( :يا رسول اهلل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال( :فال تعطه مالك) قال:
أرأيت إن قاتلني؟ قال( :قاتله) .قال :أرأيت إن قتلني؟ قال( :فأنت شهيد) .قال :أرأيت إن قتلته؟
قال :هو يف النار)».
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ُّ
الشبهة الثامنة
ٌ
ُ
صحة المنهج
كثرة األعداء
داللة على ّ
» »تقول ُّ
الشبهة:

«حيظى» تنظيم (الدّ ولة) بكثرة األعداء ،فقد تكالب عليه الك ّف ُار بأصنافهم،
واخلونة ِمن احلكامِ ،
وكل هذا ٌ
ُ
ومن الفصائل العميلةُّ ،
صح ِة منهجهم،
دليل عىل ّ

وسالمة طريقهمّ ،
وأن َمن خالفهم عىل غري احلقّ  ،وال يرضهم لو كانوا ق ّلة ،كام قال
تعاىلَ { :وِإنْ تُطِ ْع َْأك َث َر َم ْن ِف ْ َ
ال ْر ِض ُي ِض ُّل َ
ِيل َّ
اللِ} [األنعام ،]116 :وقالَ { :وما
وك َع ْن َسب ِ

اس َو َل ْو َح َر ْص َت ب ُِمؤْ ِم ِن َني} [يوسف.]103 :
َْأك َث ُر ال َّن ِ

وقد ُسئِل اإلمام الشافعي :كيف ترى احلقَّ ِمن بني ِّ
كل هذه الفتن؟ فقال :اتبع
تقع ترشدك إىل أهلِ احلقِّ ».
َ
سهام أعداء اهلل ورسولِه أين ُ

اإلجابة عن هذه الشبهة:

يف هذه الشبهة مغالطات عديدة ،يمكن بياهنا كام ييل:

ً
(إن كثرة األعداء ّ
ٌ
أول :مقولةَّ :
مقولة مبتدعة خمرتعة،
صحة املنهج)
تدل عىل ّ
أساس هلا يف الرشع؛ فليست العربة يف كثرة املخالفني ،بل يف موافقة الشخص ِ
نفسه
ال
َ

للحقّ .
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الصحابة ،والتابعني،
وإال لكان اخلوارج األولون عىل حقٍّ مع خمالفة مجهور األمة هلم ِمن ّ
واألمويني ،وسائر املسلمني ،وكذلك سائر املبتدعة ِمن اجلهمية واملعتزلة وغريهم.
ولكان ذلك حج ًة ألشهر ّ
مر التاريخ!.
الطواغيت الذين حاربتهم البرشية عىل ِّ

فإن قيلَّ :
إن اخلوارج واجلهمية واملعتزلة فاسدو املعتقد..

قلنا :وهذا ّ
يدل عىل نقض مقولتكم السابقة ،وأ َّنه ال بد ِمن النظر يف املنهج واملعتقد،

وأن كثرة األعداء وحدها ليست ً
َّ
صحة املنهج.
دليل عىل ّ

ِ
ففي ِ
املقولة ُمغالطة واضحة؛ َف َم َع َّ
تجتمع
وس
أن
هذه
َ
صاحب احلقِّ َسيعاديِه الكفار َ
ُ
ليس ُّ
صاحب احلق؛ بل احلق ُيعرف
الناس يكون هو
كل من عا َداه
َ
ُ
عليه األعداء ،لكن َ

ِ
بالربهان وموافقة السنة ،ال بمعاداة الناس أو مساملتهم(((.

ٍ
ثان ًيا :ورد يف ّ
باعتقاد،
األمر بلزوم مجاعة املسلمني ،وعد ِم الشّ ذوذ عنها
الشع
ُ
أو ٍ
َ
والغالب َّ
قول ،أو عملٍ ؛ َّ
أن احلقَّ معها ،لذا كان ِمن خصائص أهل
األصل
ألن
َ
ولزوم اجلامعة املتمسكة به؛ وعدم مفارقتهمِ .
ومن
االجتامع عىل احلقِّ ،
السنة:
ُ
ُ

ال ّنصوص ّ
الشعية يف ذلك:

الل َع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْن ُ ْت
الل َجمِ ي ًعا َو َل َتف ََّر ُقوا َوا ْذ ُك ُروا ن ِْع َم َت َّ ِ
قوله تعاىلَ { :و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل َّ ِ
َأص َب ْح ُ ْت ِبن ِْع َم ِت ِه ِإخْ َوانًا} [آل عمران.]103 :
َْأع َدا ًء َفَأ َّل َف َب ْ َ
ي ُق ُلوب ُِك ْم َف ْ
ِ
ِ
وإحداث ُ
ِ
ِ
الفرقة
تالعب األعداء هبم لتسليطهم عىل املسلمني
معتقد الغالة هذا وقعوا يف
وبسبب
(((
ٍ
استعداد للتواصل مع اجلامعة الفالنية،
بأنم عىل
ريا ما يرصح أولئك -كذ ًبا وهبتا ًناَّ -
بينهم ،فكث ً
أو مساعدة الفصيل اآلخر ،أو َّ
أن هؤالء الغالة هم الوحيدون الذين ال يمكن اللقاء أو احلوار معهم،
فيناصب هؤالء الغالة املسلمني العداء ،وحيكمون عليهم باخليانة والردة؛ ملا اعتقدوه َّ
أن حماربة
دليل صحة منهجهم ،ومساملة األعداء لغريهم ُ
األعداء هلم ُ
دليل عاملتهم ،وبيانات هؤالء الغالة مليئة
بمثل ذلك.
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الر ُس َ
ني
ِيل ا ْل ُمؤْ ِم ِن َ
ول م ِْن َب ْعدِ َما ت ََب َّ َ
ي َل ُه ا ْل ُه َدى َو َي َّتب ِْع غَ ْي َر َسب ِ
وقوله تعاىلَ { :و َم ْن ُي َشاق ِِق َّ

ن َُو ِّل ِه َما ت ََو َّل َون ُْص ِل ِه َج َه َّ َن َو َسا َء ْت َم ِص ًريا} [النساء.]115 :

رسول اهلل  #قال( :إِ َّن َ
َ
وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ّ -
اهلل َي ْر َض َل ُك ْم َث َل ًثا،
أن
ش ُكوا بِ ِه َش ْيئًاَ ،و َأ ْن َت ْعت ِ
ي َض َل ُك ْمَ :أ ْن َت ْع ُبدُ و ُهَ ،و َل ُت ْ ِ
َص ُموا بِ َح ْبلِ
َو َي ْك َر ُه َل ُك ْم َث َل ًثاَ ،ف َ ْ

يل َو َق َ
اع ِة ْالَ ِ
السؤَ ِ
ج ًيعا َو َل َت َف َّر ُقواَ ،و َي ْك َر ُه َل ُك ْمِ :ق َ
اهللِ َ ِ
ال)(((.
الَ ،وإِ َض َ
الَ ،و َكث َْر َة ُّ

ون َر ُس َ
بن اليامن ريض اهلل عنهام قالَ :
اس َي ْس َأ ُل َ
(ك َ
وعن حذيف َة ِ
ول اهللِ َ #ع ِن
ان ال َّن ُ
ول اهللِ ،إِ َّنا ُك َّنا ِف َج ِ
َْ
الش َ َما َف َة َأ ْن ُيدْ ِر َكنِيَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
يَ ،و ُك ْن ُت َأ ْس َأ ُل ُه َع ِن َّ ِّ
ال ْ ِ
اه ِل َّي ٍة

شَ ،ف َجا َء َنا ُ
يَ ،ف َه ْل َب ْعدَ َه َذا ْ َ
اهلل ِ َب َذا ْ َ
ش؟ َق َ
َو َ ٍّ
ي َ ٌّ
ال ْ ِ
ال ْ ِ
الَ :ن َع ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ :ه ْل َب ْعدَ َذلِ َك
الَ :ن َع ْمَ ،و ِف ِ
يه َد َخ ٌنُ ،ق ْل ُتَ :و َما َد َخن ُُه؟ َق َ
ي؟ َق َ
الَ :ق ْو ٌم َي ْس َت ُّن َ
َّ ِّ
ون بِ َغ ْ ِ
الش ِم ْن َخ ْ ٍ
ي ُس َّنتِي،

ي َهدْ يِيَ ،ت ْع ِر ُف ِم ْن ُه ْم َو ُت ْن ِك ُرَ ،ف ُق ْل ُتَ :ه ْل َب ْعدَ َذلِ َك ْ َ
ش؟ َق َ
َو َ ْيدُ َ
ي ِم ْن َ ٍّ
ال ْ ِ
ون بِ َغ ْ ِ
ال:
َ
اب ْم إِ َل ْي َها َق َذ ُفو ُه ِف َيهاَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َن َع ْمُ ،د َعا ٌة َع َل َأ ْب َو ِ
ول اهللِِ ،ص ْف ُه ْم
اب َج َه َّن َم َم ْن أ َج َ ُ
ون بِ َأ ْل ِسنَتِنَاُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َلنَاَ ،ق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق ْو ٌم ِم ْن ِج ْلدَ تِنَاَ ،و َيت ََك َّل ُم َ
ول اهللَِ ،ف َم َت َرى إِ ْن
َأ ْد َر َكنِي َذلِ َك؟ َق َ
اع ٌة
ـم ْس ِل ِمنيَ َوإِ َما َم ُه ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ :فإِ ْن َ ْل َت ُك ْن َ ُل ْم َ َ
الَ :ت ْلزَ ُم َ َ
ج َ
ج َ
اع َة ا ْل ُ
َو َل إِ َم ٌام؟ َق َ
اع َت ِز ْل تِ ْل َك ا ْل ِف َر َق ُك َّل َهاَ ،و َل ْو َأ ْن َت َع َّ
ض َع َل َأ ْصلِ َش َج َر ٍة َح َّتى ُيدْ ِر َك َك
الَ :ف ْ
ـم ْو ُت َو َأن َْت َع َل َذلِ َك)(((.
ا ْل َ

وعن عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه َّ -
أحب منكم أن
أن الرسول  #قالَ :
(فمن ّ
ِ
َ
فإن الشّ َ
ينال ُبحبوح َة اجل ّنة فليلزم اجلامع َة؛ ّ
الواحد ،وهو ِمن االثنني أبعدُ )(((.
يطان مع
((( أخرجه مسلم ( ،1340/3برقم .)1715
((( أخرجه البخاري ( ،199/4برقم  ،)3606ومسلم ( ،1475/3برقم .)1847
((( أخرجه أمحد ( ،310/1برقم  ،)177و( ُبحبوح َة اجل ّنة) :وسطها وخريها.
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بالس ّنة،
سوادهم
واملقصود بجامعة املسلمني:
ُ
ُ
ُ
األعظم وجمموعهم امللتزمون ّ
رشع اهلل(((.
أو املجتمعون عىل إما ٍم ُيط ِّبق فيهم َ
ثال ًثا :قد ُيقالَّ :
جمموع األمة وعا ّمتَها قد يفسد و َيضل ،وقد ُأمرنا يف ّ
الشع
إن
َ
ٍ
ٍ
واحد.
شخص
باألخذ باحلقّ حتى وإن كان مع
ففي حديث حذيفة بن اليامن  -ريض اهلل عنه  -أنه سأل رسول اهلل  #عن الرش

يف آخر الزمان ،ثم قال له( :فام تأمرين ْ
إن أدركني ذلك؟ قال :تلزم مجاع َة املسلمني

ٌ
إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق ك َّلها ،ولو
قلت :فإن مل يكن هلم
وإما َمهمُ ،
مجاعة وال ٌ
ٍ
ْ
أن َّ
وأنت عىل ذلك)(((.
شجرة ،حتى يدركك
تعض بأصل
املوت َ
ُ

كنت َوحدَ ك»(((.
وقال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه« :إ َّنام اجلامع ُة ما وا َفقَ احلقَّ  ،وإن َ

لزوم
األمر بلزوم اجلامعة،
وقال أبو شامة املقديس رمحه اهلل« :حيث جاء
ُ
فاملراد به ُ
ُ
تنوعت عبارات أهل العلم يف بيان مفهوم اجلامعةّ ،
ولعل ِمن أشمل َمن مجعها الشاطبي يف «االعتصام»،
((( َّ
ٍ
أقوال ،وهي:
حيث ذكر أهنا ترجع إىل مخسة
 -1أهنا السواد األعظم ِمن أهل اإلسالم.
 -2مجاعة أئمة العلامء واملجتهدين.
 -3الصحابة ريض اهلل عنهم عىل وجه اخلصوص.
 -4مجاعة أهل اإلسالم إذا أمجعوا عىل أمر.
 -5مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا عىل أمري.
وغالب تفاوت أقواهلم من اختالف التنوع والعبارات ،ال اختالف التضاد ،وهي تؤول إىل معنيني:
ُ
األول :أهنا ما كان عليه رسول اهلل  #وصحابته ريض اهلل عنهم ،من االعتقاد والقول والعمل ،مما ال يسوغ
ألحد من املسلمني أن خيالفه.
الثاين :أهنا االجتامع عىل خليفة رشعي ،وطاعته باملعروف ،وحرمة منازعته األمر ،ما مل ُير منه الكفر البواح.
((( سبق ص (.)88
((( أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة (.)121/1
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احلقّ و ا ِّتباعه ،وإن كان املتمسك به ً
ُ
ريا»(((.
قليل،
واملخالف كث ً
مما ُّ
يدل عىل َّ
أن احلق قد يكون مع غري اجلامعة!.

واجلواب:

َّ
لكن ضابطه أن يكون مواف ًقا
إن احلقَّ قد يكون مع العدد القليل يف حاالت معينةَّ ،
للهدي الذي كان عليه الرسول  ،#ومجاعة املسلمني ِمن الصحابة ،والتابعني ،وأهل

القرون املفضلة األوىل ،فقد ُسئل النبي  #عن سبيل النجاة من االفرتاق املذموم
فأرشد إىل التمسك هبذا املنهج بقوله( :ما أنا عليه وأصحايب)(((.

محاد رمحه اهلل« :إذا َف َسدت اجلامعة ،فعليك بام كانت عليه قبل أن
وقال ُنعيم بن َّ
ٍ
حينئذ»(((.
كنت وحدك ،فإ َّنك اجلامعة
تفسد ،وإن َ
ُ

وقال ابن القيم رمحه اهلل« :وما أحسن ما قال أبو حممد عبد الرمحن بن إسامعيل

املعروف بأيب شامة يف كتاب احلوادث والبدع« :حيث جاء به األمر بلزوم اجلامعة

فاملراد به لزوم احلق واتباعه ،وإن كان املتمسك به ً
ريا؛ ّ
ألن احلقّ
قليل واملخالف له كث ً
نظر إىل كثرة
هو الذي كانت عليه اجلامعة األوىل ِمن عهد النبي  #-وأصحابه ،وال َ

أهل الباطل بعدهم»(((.

ونقل قول معاذ بن جبل ريض اهلل عنهَّ :
«إن اجلامع َة ما وافقَ طاع َة اهلل تعاىل».

شذ َّ
وقال« :وقالواَ :من َّ
شذ اهلل به يف ال ّنار ،وما عرف املختلفون ّ
أن الشاذ ما خالف

احلقّ  ،وإن كان الناس ك ّلهم عليه إال واحدً ا منهم فهم الشّ اذون ،وقد َّ
اس ك ّلهم
شذ ال ّن ُ

((( الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث ص (.)22/1
((( أخرجه أبو داود ( ،6/7برقم  ،)4597والرتمذي ( ،26/5برقم .)2641
((( الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث (.)22/1
((( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ص (.)69
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ريا ،فكانوا هم اجلامعة ،وكانت القضاة حينئذ واملفتون
َ
نفرا يس ً
زمن أمحدَ بن ِحنبل إال ً
واخلليفة وأتباعه ك ّلهم هم الشاذون ،وكان اإلمام أمحد وحده هو اجلامعة»(((.
وقد كان اإلمام أمحد عىل عقيدة أهل السنة واملخالفون له عىل عقيدة املعتزلة؛
ليس مع قائله دليل ِمن كتاب اهلل ،وال ِمن سنة َر ُسول اهلل
فـ«ال َق ْول الشاذ ُه َو ا ّلذي َ

دل ِ
األرضَ ،وأ ّما َق ُ
ول ما ّ
ِ
عليه
مجهور أهل
 ،#فهذا ُه َو ال َق ْول الشا ّذ ،ولو كان عليه
ُ
س بشا ٍّذَ ،و َلو ذهب إِ َل ْي ِه ا ْلواحد ِمن ْال ّمة»(((.
ُ
كتاب اهلل َوس ّنة َر ُسول اهلل َ #ف َل ْي َ
فمعنى هذه اآلثار ُ
ترك ِ
قول غالب ال ّناس إذا بدّ لوا وغريوا ،والرجوع للمنهج احلقّ

الذي عليه الدّ ليل وسلف األمة.

والسؤال :أين يف ال ّنصوص الرشعية وأقوال سلف األمة ما يامثل معتقدات

تنظيم (الدّ ولة) يف التكفري والتخوين لعامة املخالفني ،واستباحة القتل ،والطعن يف

ريا
ظهور املسلمني أثناء دفعهم للعدو الصائل يف العراق ،وسورية ،وفلسطني ،وأخ ً
يف أفغانستان وليبيا؟ واختاذ أشنع الطرق وسيل ًة للقتل؟ والتفجري يف املساجد ودور
والتفرد بإعالن اخلالفة؟
العبادة؟
ُّ

إن تنظيم (الدّ ولة) هو َمن خالف مجاعة املسلمني ً
َّ
ً
َّ
وشذ
وعمل،
قول واعتقا ًدا
عنها ،فهو ليس ِمن مجاعة املسلمني الصادقني ،بل ِمن اخلوارج املارقني.

ُ
تذم الكثر َة عىل غري
رابعاِ :من األخطاء يف هذه املسألة
ً
تنزيل ال ّنصوص التي ّ
دالالهتا ،كاالستدالل بال ّنصوص الدالة عىل َّ
أن احلق ال يكون مع غالبية الناس:
كقوله تعاىلِ{ :إنَّ َ
اس َال َي ْش ُك ُرونَ } [البقرة:
اس َو َلكِ َّن َْأك َث َر ال َّن ِ
اهلل َل ُذو َف ْض ٍل َع َل ال َّن ِ

[ ]243غافر.]61 :

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)308/3
((( الفروسية ،البن القيم ص (.)299
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اس َال َي ْع َل ُمونَ } [األعراف.]187 :
وقولهَ { :و َلكِ َّن َْأك َث َر ال َّن ِ
وقوله ً
اس َال ُيؤْ ِم ُنونَ } [الرعد.]1 :
أيضاَ { :وا َّلذِ َي ِ
ُأنز َل ِإ َل ْي َك مِن َّر ِّب َك ا ْل َح ُّق َو َلكِ َّن َْأك َث َر ال َّن ِ
اس َو َل ْو َح َر ْص َت ب ُِمؤْ ِم ِن َني} [يوسف.]103 :
وقولهَ { :و َما َْأك َث ُر ال َّن ِ
اس ِف َه َذا ا ْلق ُْرآنِ مِن ُ ِّ
اس ِإ َّال ُكفُو ًرا}
وقولهَ { :و َلق َْد َ َّ
ك َم َث ٍل َفَأ َبى َْأك َث ُر ال َّن ِ
ص ْف َنا لِ َّن ِ

[اإلرساء.]89 :

وقولهَ { :و َقل ٌ
الش ُكو ُر} [سبأ.]13 :
ِيل ِّم ْن عِ َباد َِي َّ

ُ
ٍ
فاالستدالل هبذه النصوص عىل َّ
ري
أن احلقَّ ال يكون مع غالبية ال ّناس
بإطالق غ ُ
إن هذه األدلة ليست خاص ًة باملسلمني ً
حجة فيه؛ إذ َّ
أصل ،بل هي يف
صحيح وال َّ

عموم ال ّناس ،ويدخل فيهم غري املسلمني؛ لذا فإهنا جاءت بلفظ (ال ّناس) الذي
يدخل فيه مجيع الناس مؤمنهم وكافرهم ،فتشري هذه ال ّنصوص إىل َّ
أن أكثر ال ّناس

ري عابدين هلل تعاىلَّ ،
وأن أكثرهم يف ال ّنار ،فعىل اإلنسان أال يغ َّ
رت بالكثرة التي ختالف
غ ُ
احلقّ  ،وهو اإلسالم.

عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه ّ -
يوم القيامة
(أو ُل َمن ُيدعى َ
أن النبي  #قالّ :
آدمَ ،ف َ َ
تا َءى ذري ُته ،ف ُيقال :هذا أبوكم آدم ،فيقولَ :ل َّب ْي َك َو َس ْعدَ ْي َك ،فيقول :أخرج
ُ

كل ٍ
ُ
أخرج ِمن ِّ
َ
مئة تسع ًة
فيقول:
بعث جه ّنم ِمن ذريتك ،فيقول :يا رب كم ُأخرج؟
ْ
كل ٍ
ٌ
وتسعني ،فقالوا :يا رسول اهلل ،إذا ُأخذ م ّنا ِمن ّ
تسعة وتسعون ،فامذا يبقى منا؟
مائة
اء ِف الثَّو ِر َ
الش َع َر ِة ال َب ْي َض ِ
قالّ :
إن أ ّمتي يف األمم َك َّ
األ ْس َو ِد)(((.
ْ
((( أخرجه البخاري ( ،110/8برقم .)6529
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األمر بلزوم
أ ّما عند احلديث عن املسلمني ،ومعرفة احلقِّ ِمن الباطل :فقد ورد
ُ

اجلامعة ،كام سبق.

ذم األكثرية أو األغلبية
خامساِ :من األخطاء املرتتّبة عىل هذه املسألة كذلك ُّ
ً
ُ
ِ
نصوص غربة الدّ ين
التفرد عن اجلامعة والبعد عنها ،وفهم
واملبالغة يف
بإطالق،
ُّ
والقبض عىل اجلمر ،واألمر بلزوم خاصة النفس والبعد عن اجلامعة يف آخر الزمان

بنا ًء عىل هذا املفهوم اخلاطئ!

ً
مع َّ
إمجال -اعتبار ًا يف الرشع ،وهي ِمن املبادئ التيأن لألكثرية واألغلبية

توافرت األدلة والشواهد عليها ،ومن ذلك(((:

املستقرة يف ِ
ّ -1
الف َطر ،املركوزة يف
أن تفضيل األغلبية عىل األقلية ِمن األمور
ّ
فغالب ال ّناس سواء كانوا ِمن املسلمني أو غريهم يدركون أنّه حيثام كانت
العقول،
ُ

فالصواب فيها أكثر وأقرب.
الكثر ُة يف الرأي ويف االختيار ويف املوقف ّ

الشيعة ِمن الكتاب والسنة د ّلت عىل ّ
ّ -2
نصوص ّ
أن الغلب َة والكثر َة يف
أن
َ

واعتبار يف تقرير األحكام واستنباطها
تأثري
ٌ
األوصاف أو األحوال أو األفعال هلا ٌ
والرتجيح بينهاِ ،
ومن تلك ال ّنصوص:
اس َوِإ ْث ُم ُه َما
أ -قوله تعاىلَ { :ي ْسَأ ُلو َن َك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ ِ
س ُق ْل ِف ِهي َما ِإ ْث ٌم َك ِب ٌري َو َم َناف ُِع لِ َّن ِ
بي ُ
ـات َل َع َّل ُك ْم
اهلل َل ُك ُم اآل َيـ ِ
َْأك َب ُر مِن َّنفْ عِ ِه َما َو َي ْسَأ ُلو َن َك َمــا َذا ُين ِفقُونَ ُقـ ِـل ا ْل َعفْ َو َك َذل َِك ُي ِّ ُ

َت َتف ََّك ُرونَ } [البقرة.]219 :

«حرمهام؛ ّ
رب ِمن منفعتِهام»(((.
ألن
َ
مفسدتام أك ُ
قال العز بن عبد السالمّ :

((( لالستزادة ينظر كتاب :قضية األغلبية من الوجهة الرشعية ،د .أمحد الريسوين.
((( قواعد األحكام يف مصالح األنام (.)98/1
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ذم الكثرة -وهي يف ِ
جمملها ُّ
بل ّ
ذم الكثرة التي
إن ال ّن
َ
تدل عىل ّ
صوص الدّ الة عىل ّ

احلجة والربهان -استدل هبا ُ
بعض أهل العلم عىل مرشوعية
عىل الباطل وخالف ّ
ِيث َو َّ
األخذ باألغلبية ،قال ابن عرفة يف تفسريه عن آيةُ { :ق ْل َل َي ْس َت ِوي ا ْل َخب ُ
الط ِّي ُب َو َل ْو
ِيث} ُّ
يدل
َأعج َب َك َك َرث ُة ا ْل َخب ِ
َْأع َج َب َك َكث َْر ُة ا ْل َخب ِ
ِيث} [املائدة« :]100 :فقوله تعاىلَ { :و َلو َ

َّ
اعتبار؛ بدليلِ ّأنا ما أسقطت هنا إال اخلبيث.(((»..
أن الكثر َة هلا
ٌ

املاء ُق َّلتني مل َي ِمل َ
اخل َب َث)((( ،وقد أمجع ُ
أهل العلم عىل ّ
أن
ب -قوله ( :#إذا كان ُ

املاء الكثري ال ينجس ،ما مل تتغري إحدى صفاته.

ِ
غالب صحابته ومدى استعدادهم
حريصا عىل معرفة رأي
ج -وقد كان #
ً

للقتال:

ففي غزوة بدر شاور أصحابه يف قتال قريش ،فأشار املهاجرون بموافقته عىل
أن يسمع ِمن األنصارّ ،
القتال ،لك ّنه رغب ْ
بالسري للقتال.
فلم وافقوه أذن ّ
ُ
رسول اهلل ( :#أشريوا ع َّ
يل أهيا ال ّناس) وإنّام يريد
ابن هشام« :ثم قال
قال ُ

عدد ال ّن ِ
اس»((( أي أكثرهم.
األنصار ،وذلك أهنم ُ

ٌ
ومجاعة ِمن شيوخ الصحابة البقاء يف املدينة
ويف غزوة أحد :كان رأي ال ّنبي #

والدفاع عنها ،وعدم اخلروج لقتال املرشكني ،لكن كان رأي غالبية أصحابه يف
اخلروج لقتاهلم ،فرتك رأ َيه لرأهيم ،وخرج للقتال.

((( تفسري ابن عرفة (.)127/2
((( أخرجه أبو داود ( ،46/1برقم  ،)63وابن ماجه ( ،325/1برقم  ،)516وأمحد ( ،405/4برقم
.)4803
((( السرية النبوية ،البن هشام (.)615/1
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الص ُ
حابة يف شأن إطالق األرسى ،ونزل القرآن
وحينام أخذ ال ّنبي  #بام أشار به ّ
َ
بذلك معات ًبا ،قال الطاهر بن عاشور  -رمحه اهلل « :-وفيه إشار ٌة إىل ّ
الرسول عليه
أن
ري معا َت ٍ
ب؛ ألنّه إنّام أخذ برأي اجلمهور»(((.
الصالة والسالم غ ُ

د -ورد األخذ باألكثر أو األغلب يف اآلداب ،فقد قدّ م حقّ الكثري عىل القليل
ِ
ُ
والقليل عىل الكث ِ
ري)(((.
القاعد،
اكب عىل املايش ،واملايش عىل
الر ُ
بقوله ُ ( :#ي َس ِّل ُم ّ
 -3وقد جرى فهم اخللفاء الراشدين عىل ذلك:

ففي حديث رجوع عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -عن دخول الشّ ام بسبب
ِ
ٍ
قريش ،فأشاروا عليه بالرجوع.
مشيخة
الوباء فيها ،رجع إىل قول
قال ابن حجر -رمحه اهلل « :-وفيه ّ
التجيح باألكثر عد ًدا ،واألكثر جترب ًة؛ لرجوع
رأيم ِمن املهاجرين
عمر ريض اهلل عنه لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممّن وافق َ
َ
أكثر ِمن عدد َمن خالفه ِمن ٍّ
واألنصارّ ،
كل ِمن املهاجرين واألنصار،
فإن
َ
جمموع ذلك ُ
ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك ِمن مزيد الفضل يف العلم والدين ما عند املشيخة

السن وال ّتجاربّ ،
رجح بالكثرة»(((.
ِمن ِّ
فلم تعادلوا ِمن هذه احليثية ّ

أن األخذ باألكثرية ٌ
ّ -4
أصل مقرر يف القواعد الرشعية ،ومن ذلك:

(الظن الراجح) يف االستنباط والعمل.
أ /قاعدة العمل بغلبة الظن
ّ

رضرا بارتكاب أخ ِّفهام).
أعظمهام
ب /قاعدة (إذا تعارضت مفسدتان روعي
ً
ُ

((( تفسري التحرير والتنوير (.)75/10
((( أخرجه البخاري ( ،52/8برقم  ،)6232ومسلم ( ،1703/4برقم .)2160
((( فتح الباري (.)190/10
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ِ
«التجيح بالكثرة ،وهو ٌ
السخيس رمحه اهللّ :
الفقه»(((.
أصل يف
قال ّ
مقام الكل) ،ومن تطبيقاهتا:
ج  /قاعدة
(األكثر يقوم َ
ُ

ّ
األقل يتبع األكثر،
حكم الكامل أو حكم الكل،
األكثر ينزل منزلة الكامل ،لألكثر
ُ

حكم ِّ
الكل ٌ
ُّ
إقامة األكثر ُمقام ّ
أصل يف ّ
الكل.
تبع لألكثر ،ولألكث ِر
الشع،
األقل ٌ
ُ
ّ -5
أن األخذ بالكثرة ِمن األصول املقررة يف علوم احلديث وأصول الفقه:

ففي مسألة ثبوت احلديث كان املحدثون إذا روى الراوي حدي ًثا -حتى ولو
حديث هذا املنفرد ً
َ
شاذا،
كان ثقة -فخالف به جمموع ًة ِمن الثقات فإهنم َيعدون
ويرجحون الرواية التي نقلها العدد األكثر ،وهي ِمن الطرق املعتربة يف الرتجيح
ّ

بني األدلة.

َ
الرواة ألحد اخلربين؛ ّ
الغلط
ألن
قال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل« :و ُي ّ
رجح بكثرة ّ

ِّ
أقرب»(((.
والسهو أبعد ،وهو إىل
األقل ُ
عنهم ّ
ّ -6
أن األغلبي َة معترب ٌة يف املسائل الفقهية:

ُ
فأهل العلم َيعتربون يف ترجيح املسائل الفقهية بأمو ٍر ،منها قول مجهور العلامء،
ّ
وحيذرون ِمن الشّ ذوذ وقول األفراد من أهل العلم.
ِ
صاحب ٍ
اعتقادك ّ
أن
األمة فليكن
قول عن عا ّمة
قال الشّ اطبي رمحه اهلل« :إذا انفرد
ُ
ُ
السواد األعظم ِمن املجتهدين ،ال ِمن املقلدين»(((.
احلقَّ مع ّ

((( املبسوط (.)115/2
((( الكفاية يف علم الرواية (.)436/1
((( املوافقات (.)140/5
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 -7األخذ باألكثر يف الشّ هادة والقضاء:
فإذا شهد عىل أم ٍر ما عند القايض أو غريه شاهدان ،وشهد ضدَّ شهادهتام آخرون

يرتجح جانب األكثر.
أكثر عد ًدا فإنّه ّ

السياسة ّ
الشعية:
 -8األكثرية معتربة يف باب ّ

ُ
فاإلمامة تنعقد ببيعة مجهور أهل احلل والعقد.

قال الغزايل رمحه اهلل« :وال تقوم الشّ وكة إال بموافقة األكثرين ِمن معتربي ّ
كل

زمان»(((.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :وإنّام صار  -أي أبو بكر ريض اهلل عنه  -إما ًما بمبايعة

الصحابة الذين هم أهل القدرة والشّ وكة .ومل يرض ختلف سعد بن عبادة ريض
مجهور ّ
ُ
ألن ذلك ال يقدح يف مقصود الواليةّ ،
اهلل عنه؛ ّ
والسلطان
فإن املقصو َد
حصول القدرة ّ
َ
فمن قال:
اللذين هبام حتصل
ُ
مصالح اإلمامة ،وقد حصل ذلك بموافقة اجلمهورَ ،
ٍ
ٍ
أربعة ،وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد
واحد أو اثنني أو
يصري إما ًما بموافقة

غلط ،كام َّ
ظن ّ
أن ختلف الواحد أو االثنني أو العرشة يرضّ فقد غلط»(((.
أن َمن َّ

َ
ومما ينبغي التنبيه عليه َّ
بضوابط ِمن أمهها:
أن األخذ باألغلبية أو األكثرية إنام يكون

ُ
صحيحا رص ًحيا.
نصا رشع ًيا
 -1أال يعارض هذا
القول ً
ً
 -2أال يكون هناك ٌ
دليل أقوى ّ
للتجيح.

((( فضائح الباطنية (.)177/1
((( منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية (.)530/1
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ِ
املساواة يف القوة»(((.
الرتجيح بالكثرة عند
ري إىل
ِ
قال الرسخيس رمحه اهلل« :واملص ُ

وأســاس اخلطأ يف إنكار مرشوعية األغلبية أو األكثرية :الربط بينها وبني

الديمقراطية ،وتصوير َّأنام متالزمتان ،وبالتايل سحب حكم الديمقراطية عىل قضية
األغلبية واألكثرية(((.

سادسا :أما ما ُنسب لإلمام الشافعي من قول« :اتبع سهام أعداء اهلل ورسوله أين
ً

تقع ترشدك إىل أهل احلق» ،فغري صحيح ملا ييل:

 -1هذه العبارة  -بجميع ألفاظها  -غري ثابتة عنه ،وال عن ٍ
أحد من أهل العلم،
بل هي ِمن العبارات الدّ ارجة عىل األلسنة ويف الصفحات واملنتديات ،وال سندَ هلا.
 -2هذه العبارة تعارض ما سبق تقريره ِمن ال ّنصوص وأقوال أهل العلم.

قيدة بموافقة الرشع.
 -3لو قيل ّ
بصحتها :فإهنا ال تكون ُمطلقة عامة ،بل هي ُم َّ

سابعا :عىل فرض صحة هذه ُّ
الشبهة (كثرة األعداء داللة عىل صحة املنهج)،
ً
َّ
فإن تنظيم (الدّ ولة) ليس هو الوحيد ِمن بني التنظيامت (اجلهادية) الذي يلقى العداء

واملحاربة والتضييق ،فبقية التنظيامت واحلركات اجلهادية تلقى العداء والتضييق
والتصنيف باإلرهاب كذلك ،وقبل ظهور هذا التنظيم بمدة طويلة ،ولو كان هذا

ً
دليل للتنظيم فهو ٌ
دليل لغريها كذلك ،وال وجه لتخصيص التنظيم بذلك ،أو زعم
انفراده باألمر.

((( املبسوط (.)83/26
((( وسيأيت مزيد تفصيل حلكم الديمقراطية ص (.)١٣١
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واخلالصةَّ :
مجهور األمة وعا ّمة علامئها ،املجتمعون عىل
أن اجلامعة هي ما عليه
ُ

النبي ،#
احلقّ  ،وامللتزمون بالس ّنة،
ُ
واملعيار يف معرفة هذه اجلامعة :ما كان عليه هدي ِّ
ِ
وأئمة العلم ،يف املعتقد والعمل .أما معرفة احلقّ ِمن خالل كثرة
وصحابتِه ،وتابعيهم،

مبتدع ٌ
اعتبار به.
باطل ،ال
معيار
املخالفني :فهو
ٌ
َ
ٌ

َّ
َّ
وشذت عنهم يف املنهج
وأن مجاعة تنظيم (الدولة) قد خالفت مجاعة املسلمني

واملعتقد.
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ُّ
الشبهة التاسعة
ّ
ويحقق االنتصارات!
األعداء
الدولة يحارب
تنظيم ّ
َ
» »تقول ُّ
الشبهة:

إنجازات هي األكرب عىل
الرافضة وال ّنصرييني ،وله يف ذلك
ٌ
ُ
تنظيم (الدّ ولة) حيارب ّ
الساحة ،وهي كبري ٌة ال ُت َ
نكر ،فهو الذي قاتل الرافض َة يف العراق ،وقصم ال ّنصريية
ّ
وأنزل هبا اهلزائم يف سوريةِ ،
ومن أمهها حترير املطارات الثالثة يف الرقة ،فكيف

قتلون َ
تقولون :إنه يقتل َ
َ
أهل اإلسال ِم،
أهل اإلسالم فقط ،وتستد ّلون بحديثَ ( :ي
نظيم مل يرتك َ
ثم أال ّ
ويدَ عون َ
تدل تلك
أهل األوثان) ؟ وال ّت ُ
الرافضة وال ّنصريية؟ ّ
قتال ّ
االنتصارات عىل ّأنم جماهدون صادقون؟
ُ

اإلجابة عن هذه ُّ
الشبهة:

احتوت هذه ُّ
توضيحها فيام ييل:
الشبهة عىل عدّ ِة مسائل
ُ

ً
قتلون َ
ُ
َ
أصل ُّ
أهل اإلسال ِم،
الشبهة هو اخلطأ يف فهم قول ال ّنبي َ ( :#ي
أول:
ويدَ عون َ
بعضهم َّ
أهل األوثان) حيث فهمها ُ
أن ِمن صفات اخلوارج َّأنم يرتكون

َ
قتال غ ِ
للحكم عىل األفكار واجلامعات ،وليس
ري املسلمني هنائ ًيا ،وجعل هذا
مقياسا ُ
ً
واقعا.
ذلك
بصحيح ،ال ً
ٍ
رشعا ،وال ً

رشعا :فمعنى احلديث :أ َّنه ّ
توجيه القتال إىل الك ّفار فقط (أهلِ
لـم كان جيب
ُ
فأ ّما ً
رصف ٍ
يشء منه إىل َمن ال يستح ّقه (أهل اإلسالم) هو ٌ
َ
األوثان)ّ ،
ترك لقتاهلم يف
فإن
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هذا املوضع ،كام قال تعاىل عن قوم لوطَ{ :أت َْأتُونَ ُّ
ني َ )#١٦٥#وت ََذ ُرونَ َما
الذ ْك َرانَ م َِن ا ْل َعا َلمِ َ
قوم لوط مل يرتكوا َ
ومعلوم ّ
إتيان
خَ َل َق َل ُك ْم َر ُّب ُكم ِّم ْن َأ ْز َواجِ ُكم} [الشعراء،]166-165 :
أن َ
ٌ

ال ّنساء بالك ّلية ،وإال النقطع نس ُلهم ،ولكنهم ملا أتوا ُّ
الذكران لشهوهتم حني كان ينبغي

عليهم أن يأتوا ال ّنساء ،صاروا تاركني إلتيان ال ّنساء هبذا املعنى.

أحل ُ
وكام ُيقال للزاين املحصن :أترتك ما ّ
اهلل لك وتذهب إىل ما حرم اهلل عليك؟

ِ
احلالل يف هذا املوضع ُس ّمي ً
تاركا ملا ّ
أحل اهلل له ،مع أ َّنه
احلرام بدل
فهو حني أتى
َ

مل يرتكه بالكلية(((.

العلامء ِمن احلديث أنّه يعني َ
ترك ِ
قتال الك ّفار بالك ّليةّ ،
وأن َمن قاتل
ولذلك مل يفهم
ُ
الك ّفار أحيا ًنا يكون قد سلم ِمن بدعة اخلوارج ،قال ابن تيمية رمحه اهلل« :وصاروا

ُيقاتلون إخواهنم املؤمنني بنو ٍع مما كانوا يقاتلون به املرشكني ،وربام رأوا قتال املسلمني
َآكدَ  ،وهبذا َو َص َ
ال ْس َل ِم َو َيدْ ُع َ
ف النبي  #اخلوارج حيث قالَ ( :ي ْق ُت ُل َ
ون َأ ْه َل ْ ِ
ون َأ ْه َل
َْ
ال ْو َث ِ
ان)»(((.

واقعا:
وأ ّما ً

َّ
فإن
مر التاريخ كانوا يقاتلون املسلمني أكثر من قتاهلم للكفار ،وأشدُّ
َ
اخلوارج عىل ِّ

رضرا.
نكاية ،وأعظم
ً
فالنتيجة:

َّ
اخلوارج َيست َِح ُّلون ِمن قتال املسلمني ما يستح ّلون من قتال الكفار ،ويعدُّ ون
أن
َ
والردة.
ذلك ِمن اجلهاد ،بل يعدُّ ون قتال املسلمني أوىل؛ َّ
ألنم حيكمون عليهم بالكفر َّ
((( (د .معن كوسا).
((( الفتاوى الكربى (.)360/6
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إن يف قوله َ ( :#يق ُت َ
ثم َّ
لون) إشار ٌة إىل غدرهم باملسلمني ،وتس ُّلطهم عليهم؛ لقرهبم
منهم ،وخمالطتهم هلم ،فلر َّبام َأ ِمنَهم املسلمون ،أو اغرتُّوا بحاهلم فانقلبوا عليهم.
مر العصو ِر َّ
ُ
أن اخلوارج كانوا يتس َّلطون عىل املسلمني ،فيقتلوهنم
والتاريخ يشهد عىل ِّ

األرت ريض اهلل عنهام ،وزوجه
خباب بن
ّ
حتر ٍج أو إعذار ،كام فعلوا مع عبد اهلل بن َّ
دون ُّ
وولده ،و ُيساملون أهل الكتاب ،ويراعون فيهم ذ ّم َة اهلل ووصية رسوله .(((!#

موجها ضدّ أهل السنة،
معظم قتاله وعملياته
وتنظيم (الدّ ولة) منذ ظهو ِره مل يزل
ً
ُ
ُ

ثم يف
والر ّدةّ ،
ثم سوريةّ ،
والصحوات ،وهذا ما عمل عليه يف العراقّ ،
بتهم اخليانةّ ،
أماكن ظهوره يف مناطق املجاهدين يف ّ
كل ِمن فلسطني ،وأفغانستان ،وليبيا وغريها،
وجود يف ٍ
دول يزعم قتاهلا وحرهبا ،كإيران ،مث ً
ال!.
ومل يظهر له
ٌ

فهو هبذا املعنى الوارد يف احلديث ٌ
تارك لقتال الك ّفا ِر حقيق ًةْ ،
وجه هلا بعض
وإن ّ

العمليات؛ فالعرب ُة بغالب العمل ،ومنطلقه ّ
الشعي.

ثان ًيا :الزعم َّ
أن تنظيم (الدّ ولة) هو أكرب الفصائل ،أو أكثرها إنجازات غري صحيح.

ً
إنجازا يف العراق ،بل كان للفصائل
فلم يكن التنظيم هو األكرب وال األكثر
ٍ
أشخاص ِمن ال ّتنظيم نفسه ،فقد جاء يف شهادة أيب
األخرى العمل األكرب بشهادة

سليامن العتيبي القايض األول يف (دولة العراق اإلسالمية):

اس ّ
قيام (الدّ ولة) كان بعد مبايعة مجاعات
أن َ
« ...ويف حقيقة األمر ّ
يظن ال ّن ُ

جملس شورى املجاهدين لتنظيم القاعدة ،ثم مبايعة شيوخ العشائر بحلف
((( ِ
ومن تناقضات تنظيم (الدولة) يف ذلك :أن بثُّوا أرشطة فيه تنفيذ حكم القتل بعدد من أفراد الفصائل
ألنم قدروا عليهم قبل التوبة ،وبالتايل فال توبة هلم ،بينام بثوا إصدارات فيه إعالن قبول
يف سوريةَّ ،
مرارا.
تكرر منهم هذا ً
توبة بعض النصرييني بعد أرسهم! وقد َّ
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املطيبني ،وليس األمر كذلك ألبتة ،وإنّام بايع رؤوس هذه اجلامعات كرسايا اجلهاد،
ّ
ورسايا الغرباء ،وجيش أهل السنة ،وكتائب األهوال ،وجيش الطائفة املنصورة...

السالح
وهم ٌ
الساحة ،بل منهم َمن مل حيمل ّ
أناس ال عالقة هلم باجلهاد احلقيقي يف ّ

ً
جمردة ،فبايعوا
أصل ،وإنّام هي
أتباع
يف حياته ك ّلها ،ومنهم َمن ليس له
ٌ
ٌ
أسامء ّ
واشرتطوا ّإما بلسان احلال أو املقال أن يتو ّلوا مناصب يف هذه الدّ ولة التي س ُتعلن،

األمر كام أرادوا.
ووقع
ُ

وأنا أشهد باهلل العظيم عىل ذلك بحكم قريب ِمن أيب محزة املهاجر ،ومل يتدخل

ُ
ريا أبومحزة» انتهى(((.
شيوخ العشائر املعروفون كام
يرصح كث ً
ّ

فاألمر أشهر ِمن أن ّ
متأخ ًرا بعد
وأ ّما يف سورية:
نظيم مل يدخل إال ّ
يوضح؛ فال ّت ُ
ُ
حررت مساحات كبرية ِمن البالد ،ثم بدأت سيطر ُة التنظيم عىل
انطالق الثّورة التي ّ

بعض تلك املناطق لعوامل عديدة سيأيت ذكرها.

وكذلك حاله يف مجيع املناطق التي ظهر فيها فيام بعد.

تنظيم (الدّ ولة) عىل تضخيم وجوده ،وأعامله ،ومنجزاته ،وال ّتهويل
ثال ًثا :يعتمد
ُ
ٍ
مرتكزات ،منها:
منهاِ ،من خالل أعامل إعالمية احرتافية ،تقوم عىل عدّ ة
 -1نفسية ،ختاطب العاطف َة ِمن خالل:

 الرتكيز عىل َّالساحة اجلهادية ،والوحيد الذي
أن التنظيم هو األكرب واألضخم يف ّ
استطاع حتويل حلم الدّ ولة اإلسالمية واخلالفة  -الذي تنتظره األ ّم ُة منذ ٍ
أمد طويل-
((( وللمزيد ينظر :رسالة الشيخ أيب سليامن العتيبي للقيادة يف خراسانhttp://syrianoor.net/ ،
 ،article/9380وقد أوضح العتيبي يف رسالته أخطاء عديدة ،وانحرافات كبرية للتنظيم أدت
الستقالته من منصب القضاء ،واعتزال التنظيم.
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واقع متح ّقق ،مع ال ّتأكيد عىل استخدام األلفاظ ذات املدلول ّ
الضخم ،كالدّ ولة
إىل ٍ
السابقة بتسميات تارخيية ملختلف أعامهلم،
اإلسالمية ،أو اخلالفة ،واستدعاء األجماد ّ

(كالوايل ،وبيت املال) ونحوها.

تصويرا مثال ًيا ال شائبة فيه ،ينعم
وتصوير األوضاع يف مناطق سيطرة التنظيم
ً

بالرخاء واالستقرار وإقامة دين اهلل(((.

تعمد إظهار القوة والعنف ّ
الرعب يف قلب اخلصوم ،بالرتكيز عىل
 ُّوبث ّ
مشاهد ال ّتفجري ،وال ّتدمري ،واإلرساف يف تصوير عمليات القتل ،ومشاهد ّ
الذبح،
وقطع الرؤوس ،وغريها ،مع استخدام ألفاظ التشفي واالنتقام ِمن األعداء ونرصة

معي،
فإنا تعمد إىل تسمية منتجاهتا بأسامء رنانة ذات مدلول إحيائي ّ
املستضعفني؛ لذا ّ
كإصدار (فرشد هبم من خلفهم) ً
مثل ،مما يؤ ّدي لرسوخ صورة البطل الذي ال هيزم،

واألسطورة التي ليس هلا مثيل.

((( ومن طرائف ذلك :نرش التنظيم إلصدارات تصور احلياة يف مناطق وجوده عن (صناعة اخلبز يف مدينة
كذا ،أو صناعة النسيج يف والية كذا ،أو صور منشآت من جسور أو مصانع أو مستشفيات ونحوها)،
وهي مما ليس للتنظيم فيها يدٌ أو عمل ،بل هي إما مملوكة للسكان ،أو من منشآت الدولة قبل أن يظهر
التنظيم.
بل يعمد التنظيم إىل نرش صور طبيعية لبحريات ،أو مرا ٍع ونحو ذلك من املظاهر الطبيعية أنعم اهلل هبا عىل
من اهلل به عليهم!.
تلك املناطق ،ويعدّ ها من الرخاء الذي َّ
كام يعمد التنظيم إىل نرش خرائط تظهر سيطرته عىل معظم العراق وسورية ،وأنَّه قاب قوسني أو أدنى من
إحكام السيطرة عليهام ،بينام ال تعدو سيطرته عىل بعض املدن ،والطرق بينها ،أما الغالبية العظمى من
املناطق فهي إما صحا ٍر غري مأهولة وليس عند التنظيم ما يغطي حراستها أو البقاء فيها ،أو يوجد فيها
أعداد ٌ
قليلة من مقاتليه.
فيظن اجلاهل باملنطقة وغري العارف هبا أن منجزات التنظيم عظيمة ،ويستقي رسالة مفادها أن دولة
التنظيم مستقرة ثابتة األركانَّ ،
وأن هلا منجزات تنموية ضخمة.
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تصمت عن اهلزائم واخلسائر وال تذكرها ،وإن ُذكرت فيجري ال ّتعرض
ويف املقابل
ُ

رسيعا حتت شعار :احلرب سجال!.
هلا
ً

 -2وأخرى رشعية تقوم عىل إظهار ال ّتنظيم أ َّنه املرشوع اجلهادي الرشعي الوحيد،
ّ
والغض ِمن
مع مهامجة اخلصوم وإسقاطهم ،واهتامهم بشتى االهتامات وأقساها،

السامع أ َّنه ال يوجد مقاتلون إال هم.
حجمهم ومنجزاهتم ،حتى ليخيل إىل ّ

وخاصة طبقة الشّ باب
وتؤ ّدي هذه السياسة اإلعالمية إىل اجتذاب عا ّمة ال ّناس،
ّ

انطباعا غري حقيقي
املتحمس ،وإىل جتنيدهم مدافعني ومروجني لل ّتنظيم ،ممّا يعطي
ً
ِّ
عن حجمه وأعداد منارصيه وأتباعه.

تنظيم (الدّ ولة) يف وجوده وتوسعه عىل سياسة ال ّنشاط يف املناطق
رابعا :يعتمد
ً
ُ

الرخوة ،واخلارجة عن سيطرة األنظمة احلاكمة يف الدول اإلسالمية((( ،بام حي ّقق له

وجو ًدا قو ًيا وانتصارات سهلة بسبب أوضاع املناطق التي تسود فيها فوىض احلروب
والنزاعات.

السنة ،وهي املناطق هي التي تشهد فعل ًيا
ففي العراق مل يظهر التنظيم إال يف مناطق ُّ
الرغم ِمن مرور السنوات الطوال عىل ظهوره ،والتي
حركة جهاد ومقاومة ّ
سنية كبرية ،عىل ّ
كانت كافية له بالتمدُّ د إىل مناطق الشيعة يف العراق أو إيران ،إال أنه مل يفعل ،أو مل يستطع،
مع تكرار ال ّتحدي اإليراين باالقرتاب ِمن احلدود اإليرانية عىل لسان عدّ ة مسؤولني!.

ِ
ِ
تنظيامت الغلو هذه ،وهتديدها للرشق والغرب
السنوات الطوال عىل ظهور
((( وعىل الرغم من مرور
موطئ قدم يف الدول غري اإلسالمية ،مما َّ
يوضح حقيقة قدرة هذه التنظيامت،
فإهنا مل تستطع أن جتدَ هلا
َ
ِ
ودور الدول األخرى يف إفساح املجال هلا للعبث يف مناطق السنة هبدف إهناك هذه املناطق وتدمريها،
تقديم (قتال املرتدين) عىل املرشكني.
مستغلني ما هو معروف من معتقدات هذه اجلامعات يف
ِ
ً
(إنجازا ما) لتلك اجلامعات يف مقابل عجزها عن الوجود يف تلك الدول ،وتستغله
الوجود
كام ُيقق هذا
ُ
الرتويج ملرشوعها وأهدافها.
يف
ِ
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السنية التي ينشط
وكذلك احلال يف سورية :حيث مل يظهر التنظيم إال يف املناطق ُّ
فيها الثّوار وقاموا بتحريرها ِمن قوات ال ّنظام قبل ْ
تنظيم (الدّ ولة) عن نفسه،
أن ُيعلن
ُ
بالسيطرة عليها بعد الغدر باملجاهدين عىل اجلبهات ،كام حصل يف ٍّ
كل ِمن الرقة،
فقام ّ
ودير الزور ،والقلمون ،وغريها(((.

ويم ِّثل هذا العمل انتهازي ًة قائم ًة عىل التمدُّ د عىل حساب الغري ،وال ّتخلص ممّن
تطهري لألرض ِمن
كانوا رشكاءه أو سبقوه يف العمل ،بينام ُيصورها إعالمه عىل َّأنا
ٌ

ٌ
الصادقني!.
الفاسدين،
وحتقيق لوعد اهلل بتمكني املجاهدين ّ

وبعد إحلاق اهلزيمة هبذه ال ّتنظيامت ُيعرض عىل أفرادها االنضامم إليهم ،فال يكون
أمام غالبية ال ّناس إال االنضامم إليهم ،إ ّما خو ًفا ِمن انتقام التنظيم كام ثبت عليه القتل
َ
بتهمة العاملة ،أو بسبب اهنيار بعض األشخاص حيث جيد املهزوم يف ذلك فرص ًة لكي
قوي ،ممّا ُيكسب التنظيم مزيدً ا ِمن
يعيد
االعتبار لنفسه ،وأن يصبح جز ًءا ِمن تنظيم ّ
َ

صور ذلك عىل أ َّنه شعبية كبري ٌة للتنظيمً ،
ورضا بمنهجه.
األتباع ،و ُي َّ
خامسا :أ ّما انتصارات ال ّتنظيم:
ً

فمع حتقيق التنظيم بعض اإلنجازات واالنتصارات ،إال أهنا ال تقارن بام أنجزته

((( ويلحظ َّ
أن ظهور التنظيم يف مناطق السنة قد أرض بأهل السنة اقتصاد ًيا دون أن يرض باملناطق األخرى،
ففي العراق سيطر التنظيم عىل املقدرات االقتصادية من مصانع ،وخمازن حبوب ،وسدود ،ونحو
ذلك ،بينام بقيت مناطق النفط ،واملمرات املائية بيد النظام.
ويف سورية سيطر التنظيم عىل املناطق النفطية التي خرجت من يد النظام ،كام سيطر عىل املصانع ،واملخازن،
والسدود ،ومل يتأثر النظام هبا حيث بقي له متويله اخلاص من إيران وروسيا ،واستمرت املحروقات
وغريها تأتيه من التنظيم عرب وسطاء.
السنيتان!.
واخلارس الوحيد يف كلتا احلالتني الثورتان ُّ
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ٍ
وقفة معها ،ويمكن
فصائل املجاهدين منذ اندالع الثورة((( ،ومع ذلك فال بدَّ ِمن
االقتصار يف هذا املخترص عىل وقفتني(((:

الوقفة األوىل :االستيالء عىل املوصل:

ً
ريا يف عامي 2013م ،و2014م ،عىل
شهدت عمليات املقاومة العراقية
نشاطا كب ً
الس ّنية ِمن
الرغم ِمن ضعف ال ّتغطية اإلعالمية هلا ،وكانت شامل ًة لكا ّفة
ّ
املكونات ّ
ّ

ُ
ظام ّ
غالب
الطائفي ،وشمل
ثم كان
السني الذي أربك ال ّن َ
َ
َ
عشائر وفصائلّ ،
احلراك ّ
الس ّنة ،واستطاع توحيدَ كلمتِهم ،مع عجز ال ّنظام عن اخرتاق هذا احلشد
مناطق ّ
ٍ
جديدةُّ ،
ويتوسع باجتاه مناطقَ
وأمهها بغداد.
يتحرك
ّ
لشهو ٍر طويلة ،والذي بدأ ّ

((( وبنظرة رسيعة يف إحصائيات الثورة السورية خالل السنوات السابقةَّ :
فإن خسائر النظام السوري منذ
أن انطلقت رشارة العمليات العسكرية -عىل وجه التقريب -كام ييل:
 -1أكثر من ( )70.000ألف جندي ،منهم ما يقارب ( )30.000نصريي «علوي».
 -2أكثر من  3700دبابة وآلية عسكرية.
 -3حوايل  100طائرة.
 -4باإلضافة لعدد كبري من كبار الضباط والرتب العسكرية العالية.
وبالنظر يف إعالنات معارك تنظيم (الدولة) والتي تكاد تنحرص يف املطارات الثالثة يف الرقة ،والتي كانت
اخلسائر فيها تقارب ( )1000قتيل ،ولو زادت ملا جتاوزت بأقىص حساباهتا ( )5000قتيل خالل
سنوات الثورة.
باإلضافة لعدد الثكنات العسكرية التي حررهتا الفصائل األخرى ،وقتىل كبار الضباط.
فإذا كان احلساب بكمية االنتصارات واإلنجازات فام قيمة ما قام به التنظيم أمام عمل بقية الفصائل
األخرى؟
مؤخرا
(وهذه اإلحصائيات منذ إعداد الكتاب للطبعة األوىل ،مل يدخل فيها حترير إدلب ،واملناطق املحررة
ً
يف الغوطة).
((( صدرت العديد من التحليالت السياسية والعسكرية لالنتصارات الكبرية لتنظيم (الدولة) ،وللتمثيل
ينظر( :أحداث العراق األخرية ومشاركة تنظيم (الدولة) فيها) http://islamicsham.org/
 ،article/1837و(من املوصل إىل تدمر ..الرهان عىل «حصان» داعش) http://syrianoor.
.net/revto/12614
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ٍ
تنظيم (الدّ ولة) عىل املوصل يف الشهر السادس ِمن
مفاجئ سيطر
ويف هجو ٍم
ُ

حمصورا يف بضع مناطق صحراوية ،وبعد أن أصدر عدة بيانات
2014م بعد أن كان
ً
ٍ
ً
رضوخا
شعارات سلمية ،واعتبار ذلك
يف ختوين احلشد السني والطعن هبم لرفعهم
ً
وختاذل عن نرصة الدّ ين!.
للطواغيت،

ٍ
ٍ
هائلة ِمن أموال البنوك ،واألسلحة
كميات
التنظيم خالل هذا اهلجوم عىل
واستوىل
ُ

احلديثة ،اس ُتخدمت فيام بعدُ يف حصار ورضب الفصائل املجاهدة يف سورية ،وظهر
ذلك يف إصدارات ال ّتنظيم.

ٍ
ٌ
بأرتال
حرية كبري ٌة لتحرك ال ّتنظيم قبل االستيالء عىل املوصل وبعده
رافق ذلك

كبرية بني بعض املناطق العراقية ،وبني سورية والعراق بعد انسحاب قوات حرس
تعرضها لرضبات ال ّنظامني العراقي والسوري.
احلدود العراقية ،وعدم ّ

ٍ
بطريقة احرتافية يعزف
ثم نرش تنظيم (الدّ ولة) عدة إصدارات إعالمية منتجة

فيها عىل وتر هدم حدود سايكس  -بيكو ،وظهور (اخلليفة) إلثبات وجوده ،ونفي

اجلهالة عنه.

وكان ِمن نتائج سقوط املوصل ونقل هذه األسلحة:

الس ّني يف العراق وإهناؤه بام مل يستطع ال ّنظام العراقي عىل مدى
 -1رضب احلراك ّ

عام فعله.

روج النظام العراقي ملا جيري أنه عمليات إرهابية من تنظيم (الدولة) ،فحشد
َّ -2

لرضب مناطق أهل السنة قوات من العراق وإيران ،وحصل عىل دعم املجتمع الدويل
وتأييده.
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 -3الطعن يف خارصة املجاهدين يف سورية ،وإهناء وجود اجلامعات اجلهادية يف
العديد ِمن املناطق ،مع قتل املئات منهم.
القوات اإليرانية للمعركة عالني ًة دون مواربة عرب احلدود
 -4فتح الباب لدخول ّ
ٍ
بحجة حماربة إرهاب التنظيم!.
صمت بل
التي أسقطها التنظيم! وحتت
ٍ
سامح عاملي ّ
س زيارة مسؤولني
مع ظهور تساؤالت مهمة عن هذه األحداث ،من قبيلّ ِ :

إيرانيني لبعض مناطق املوصل واحلدود العراقية السورية قبل األحداث بمدة يسرية.

الوقفة الثانية :االستيالء عىل تدمر:

ٍ
رسيعا عىل مدينة تدمر
التنظيم
طويلة ِمن هدوء جبهات القتال استوىل
بعد شهو ٍر
ً
ُ

احلصينة املنيعة واحت ّلها يف بضعة أيام ،مع ق ّلة خسائر ال ّنظام السوري ،وانسحاباته
ِمن عدة مناطق ال تقتضيها الطبيعة احلربية ،وانسحابه ِمن معرب ال ّتنف عىل احلدود مع

العراق دون قتال.

ومدينة تدمر تعترب امتدا ًدا لصحراء األنبار التي سقطت قبل ذلك بأيام قالئل
ٍ
بطريقة مدهشة كذلك ،كام ُتعدّ تدمر ِمن املستودعات الضخمة للسالح
بيد ال ّتنظيم

والذخرية للنظام السوري ،والتي تركها دون تدمري كام يفعل عادة ،باإلضافة إىل أهنا
ٍ
مواصالت تتيح ملن يتحكم هبا أن يتوجه إىل
بحسب موقعها اإلسرتاتيجي عقد ُة
أي منطقة فيها.
خمتلف املناطق السورية ،وقطع رشايينها ،وحمارصة ّ

وبالنظر إىل ال ّنجاح الكبري الذي حصده ال ّنظامان السوري والعراقي بعد سقوط

املوصل ،وظهور تناغم كبري بني حتركاهتام وحتركات ال ّتنظيم ،وقيام ال ّتنظيم بام عجز
عنه ال ّنظامان يف ٍّ
كل ِمن العراق وسورية بسبب عقيدته ال ّتكفريية الغالية ،وما تتضمنه
ِمن تقديم قتال (املرتدين) ،وإىل أمهية مدينة تدمر عسكر ًيا ،وإسرتاتيج ًيا ،فقد كان ِمن
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املتوقع :أنه أريد ملنطقة تدمر أن تكون نقطة ارتكاز للتنظيم لالنطالق ً
شامل وجنو ًبا
حتصل لديه ِمن
وغر ًبا لرضب ال ّتنظيامت اجلهادية ،وقطع الطرق عليها ،مستخد ًما ما ّ
ٍ
ويمكنه ِمن وصل مناطق نفوذه وطرقه ِ
ّ
بعضها ببعض ،فيضغط عىل
وأفراد،
أسلحة

هذه الفصائل بقوة.

بل ّ
الساحل؛ حيث
إن ذلك سيؤدي إىل وقف زحف الفصائل املجاهدة إىل منطقة ّ

ّ
إن ظهرها سيكون مكشو ًفا له بالكامل ،كام سيؤ ّدي إىل تقطيع أوصال املناطق املحررة
بالكامل وفك االرتباط بينها.

وهو ما حت ّقق ً
فعل خالل الشهور املاضية.

يتبي بام ال يدع ً
ّ
للشك َّ
مبيت ًة الستدراج التنظيم وتيسري
جمال
وهبذا َّ
أن هناك إراد ًة ّ
والكميات ِمن األسلحةِ ،
ثم توظيفه
السبل أمامه لالستيالء عىل هذه املناطق،
ّ
ومن ّ
ّ

الس ّنة ،والقضاء عىل ال ّتنظيامت اجلهادية األخرى بذريعة حماربة املرتدّ ين!
حلصار أهل ّ

ثم اختاذ وجوده ذريعة للهجوم عىل تلك املناطق وإعادة إخضاعها للنظام أو عمالء
ّ
بحجة القضاء عىل اإلرهاب.
آخرينّ ،

فض ً
ال عن الدالئل املتزايدة عن اخرتاق التنظيم من عدة أجهزة استخبارات عىل

مستويات قيادية من جهة ،ووجود تواصل مبارش وتنسيق بني بعض قيادات التنظيم
وبعض رجاالت هذه األنظمة.

وأن النظامني العراقي والسوري مل يقاتال ال ّتنظيم ً
َّ
ريه
قتال حقيق ًيا كام يقاتلون غ َ
ٍ
مكان ما ً
حائل بني املجاهدين
ِمن التنظيامت ،بل عىل العكس :كان وجود ال ّتنظيم يف

السيطرة عىل بعض املناطق التي حيت ّلها ال ّنظام ،وما ْ
إن خرج ال ّتنظيم منها ودخلها
وبني ّ
املجاهدون حتى فتحها ُ
اهلل عليهم.
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السجون يف العراق ،واالستيالء عىل مطارات
وكذا احلال بالنسبة لتحرير بعض ّ

الر ّقة الثالثة يف سورية ،والتي ما زال الشّ ّك يدور حول كيفية حصول ذلك(((.
سادسا :حقيقة حرب التحالف مع التنظيم:
ً

للمرة األوىل يف التاريخ ُيعلن عن إنشاء حلف يتكون ِمن  40دولة ،وبميزانية ُتقدر

بمقومات البقاءً ،
فضل عن بناء
بمليارات الدّ والرات للقضاء عىل (تنظيم) ال يتمتع ّ

دولة ،وبعد مرور شهور طويلة عىل بدء احلملة فإن نتائجها هزيلة للغاية((( ،و ُيلحظ
فيها ما ييل:

 ترصيح العديد ِمن قادة دول ال ّتحالف َّأن رضباهتم ال تسعى إىل إسقاط ال ّتنظيم،
بل إىل حتجيمهَّ ،
وأن احلرب عىل التنظيم ستمتد ألكثر ِمن عرش سنني ،وربام لثالثني سنة!
بأنا شديدة التحصني واملراقبة ،ومع ذلك تكرر حدوث عمليات فرار مجاعية
((( متتاز السجون العراقية َّ
للمئات من عنارص التنظيم ،وغال ًبا ما تقع عمليات الفرار هذه قبل عمليات كبرية للتنظيم ،كام حدث
قبيل متدده يف سوريا.،
ويلحظ يف عملية الفرار األخرية أهنا ترافقت مع االستيالء عىل البنوك واملؤسسات املالية يف املوصل،
وكذلك األسلحة احلديثة ،فاجتمع للتنظيم القوة البرشية ،واملالية ،والعسكرية!.
الرقة ،فقد كانت حمارص ًة من بقية الفصائل وبعضها كان عىل وشك السقوط ،لوال
أما املطارات الثالثة يف َّ
مهامجة التنظيم هلم:
 -1فسقطت يف يد التنظيم بعد أن انسحب غالب جنود النظام وخاصة كبار الضباط من خالل ممرات
آمنة ،ومل ُي َم ُّسوا بسوء.
ً
 -2مل تستمر املعارك إال بضعة أيام ،بينام يف مناطق أخرى خيوض فيها املجاهدون قتال ضد النظام يستمر
شهورا طويلة.
فيها
ً
 -3مل يستخدم النظام يف قتاله للتنظيم إال قوة نارية يسرية ،يف مقابل ما يستخدمه يف معاركه ضد الفصائل
األخرى ،من عرشات اآلالف من القذائف ،والصواريخ ،ومئات الطلعات اجلوية ،بل والسالح
الكيميائي.
((( يف مقابل احلرب عىل النظام العراقي األسبق والذي كان ُيعد اجليش الرابع يف العامل! فقد حتالفت ()49
دولة يف معركة استمرت من 2003/3/20م إىل إعالن انتهاء العمليات احلربية يف 2003/6/1م،
أي قرابة الشهرين ونصف.
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 غض النظر عن املسافات ّالطويلة التي تقطعها أرتال تنظيم (الدّ ولة) وهي تتنقل

بني العراق وسورية ،وتنقل آالف املسلحني ،واآلليات ّ
عرض هلا(((.
الضخمة ،دون ال ّت ّ
 -بقيت الغارات عىل مناطق سيطرة ال ّتنظيم حمصورة يف مساحات جغرافية

قليلة ،بينام بقيت غالب مناطقه تتمتع بأمان نسبي يف مقابل مناطق سيطرة الفصائل
األخرى(((.

ٍ
ٍ
واحدة حني اجته ال ّتنظيم -أو استدرج -إىل مناطق
حالة
جادا يف
 كان التحالف ًٍّ
بعنف يف معارك خرس
األكراد يف العراق وسورية ،فرضب بقوة ،وتم تقليم أظافره

فيها العديد ِمن قادته وقواته وأسلحته ،فارتدّ إىل مناطق الس ّنة يعمل فيها ً
قتل وترشيدً ا
أن ينبس ببنت ٍ
دون ْ
شفة عن تلك األحداث(((.
َ
وهو ما يوضح ّ
الس ّنة ،وهو
أن
التحالف حريص عىل حرص ال ّتنظيم يف مناطق ّ

سيقوم بدوره َّ
مدفوعا بعقيدته املنحرفة ،وختيالته املريضة يف االنتقام من
رش قيام،
ً

املجاهدين باعتبارهم عمالء التحالف!.

((( بل نقلت وسائل اإلعالم ترص ًحيا ألحد جنود البيشمركة تأكيده عىل منع القيادة هلم من التعرض
خلطوط إمدادات التنظيم من العراق إىل سوريا.
((( وقد رصح جون ماكني -رئيس جلنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس يف مقابلة مع  CNNأن
« 75يف املئة من الغارات اجلوية تعود لقواعدها دون إلقاء القنابل ،ذلك بسبب عدم وجود أي أحد
عىل األرض يمكن أن يعطيهم قدرة عىل حتديد األهداف»!.
((( حسب تقري ٍر أعدَّ ه موقع أورينت عام 1436هـ ٢٠١٦-مَّ ،
فإن ( )% 75من الغارات كانت من
نصيب بلدة عني العرب الصغرية« ،حيث تقول اإلحصائيات حسب الصحيفة بأن ( )428غارة
جوية استهدفت مواقع داعش يف مدينة «عني العرب» ،بينام قام التحالف بتنفيذ ( )21غارة عىل
مواقع داعش يف حمافظة حلب ،من أصل ( )559غارة شنها التحالف منذ األول من أيلول حتى
 30كانون األول املايض».
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وحتى بعد حصول االعتداء الرويس حتت مزاعم رضب التنظيم َّ
فإن مجيع

اإلحصاءات تشري إىل َّ
أن الرضبات الروسية قد تركزت عىل الفصائل األخرى املعادية
للتنظيم ،واملناطق املدنية ،وكانت اخلسائر فيها باملئات ،والدمار هائ ً
ال(((.

ُ
حالف أ ًيا ِمن مناوئي ال ّتنظيم سوى بعض التنظيامت الكردية
 -مل يدعم ال ّت

االنفصالية ،ذات خلفية فكرية خمالفة هلوية البالد ،مما ينبئ بمالمح الدّ ور الذي يراد

هلذه التنظيامت القيام هبا ،وربام مالمح التخطيط القادم.

 -مل يقم ال ّتحالف بعملٍ جا ٍّد ملنع آالف املهاجرين ِمن دوله ،بام فيهم خربات علمية

دقيقة ،تسهم يف دعم التنظيم وتقويته.

مما يعني ّ
أن احللف الدّ ويل ليس جا ًدا يف إهناء ال ّتنظيم حال ًيا ،وبذلك يبقى عامل

فيتم حر ُقهم يف أتون هذا ال ّتنظيم ومعاركه العبثية
جذب للشّ باب
ّ
املتحمسّ ،
اإلجرامية ،إىل ْ
أن حيني القضاء عليه بعد استنفاد أسباب وجوده.
ومجيع ما سبق ّ
يؤكد َّ
ِ
بسبب جهوده
يسجلها ال ّتنظيم ليست
ُ
أن (االنتصارات) التي ّ
ٍ
دورا يراد
إرادة ما
صحة منهجه ،بل لوجود
ِ
بتضخيم هذا ال ّتنظيم ليؤ ّدي ً
القتالية ،أو ّ

منه يف املناطق التي تشهد مقاوم ًة س ّن ّية ،سواء كان ذلك بال ّتوظيف ،أو ال ّتسهيل،
أو االستدراج ،أو االخرتاق.

((( ففي ترصيح صحفي لالئتالف السوري أوضح أنَّه «منذ اليوم األول للعدوان الرويس عىل سورية
كانت اإلسرتاتيجية واضحة ال لبس فيها ،فاملدنيون يقعون عىل رأس األهداف الروسية ،وذلك بقصد
قتلهم أو هتجريهم ،فقد أسفرت الغارات التي شنتها طائرات االحتالل الرويس حتى يوم ( ٢٦ترشين
األول) عن استشهاد  ١٥١١مدن ًيا ،بينهم نساء وأطفال ،وتدمري  ١٢مش ًفى ومركز ًا طبي ًا ،إضافة إىل
مدارس ودور عبادة ومؤسسات خدمية ومناطق أثرية».
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وال يمنع هذا من وقوع العديد من الضحايا واخلسائر يف صفوف النظامني

الطائفيني ،لكنها خسائر يسرية مقابل الفوائد الكبرية التي سيحصلون عليها.

ِ
صحة املنهج لكان ذلك ً
دليل لبقية
سابعا :لو كان حتقيق
ً
االنتصارات دالل ًة عىل ّ

الفصائل العسكرية السورية والعراقية وغريها ،وال خصوصية الحتكار تنظيم

(الدولة) ذلك.

انتصارا عىل إرسائيل أن يعدَّ ذلك دالل ًة عىل صحة
وهل لو حقق (حزب اهلل)
ً

منهجه؟

َّ
أمر يشرتك فيه املسلم والكافر ،صحيح العقيدة
إن جمرد حتقيق انتصار عسكري ٌ

حكرا عىل املسلم أو صحيح العقيدة بحيث
واملنحرف عن املنهج الصحيح ،وليس
ً

ُيعدُّ داللة عىل صحة املنهج أو سالمة املعتقد.

واخلالص ُةَّ :
استيالء
أن ما ُيشاع عن انتصارات تنظيم (الدّ ولة) إنام هو يف حقيقته
ٌ
األنظمة ّ
ُ
الطائفية لتستخدمه
حررها املجاهدون ِمن قبل ،أو مناطقَ تركتها له
عىل مناطقَ ّ
ٌ
موجهة ضدّ بقية الفصائل املجاهدة،
معظم أعامله العسكرية
يف حتقيق أهدافها ،بينام
ُ

وأ ّما جهوده احلقيقية يف قتال ال ّنظام ال تكاد ُتذكر.

ٍ
ولو حصل ٌ
انتصاراتَّ ،
فإن ذلك ال ينفي عنه العقائدَ
اخلارجية
نظيم
قتال وح ّقق ال ّت ُ
ّ
الغالية ،وال يعفيه ِمن دماء املسلمني يف رقبته.
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ُّ
الشبهة العاشرة
(الدولة) هو الوحيد
تنظيم ّ
الذي يط ّبق ّ
الشريعة ،ويقيم الحدود
» »تقول ُّ
الشبهة:

متمسك بالتحاكم للرشيعة؛ لذا فإ َّنه ِ
ٌ
عم َل عىل تطبيق احلدود
تنظيم (الدّ ولة)
ُ
ّ
حاكم
وطهرها ِمن ال ّلصوص واملجرمني ،وهو يرفض ال ّت
الشعية يف مناطق نفوذهّ ،
َ

ِ
ِ
واضحة املنهج ،أو ال تك ِّفر الكافر ،وهذا ٌ
ملحاكم غ ِ
وصدقه
صحة منهجه،
ري
دليل عىل ّ
َ
يف تطبيق الرشيعة.

اإلجابة عن هذه ّ
الشبهة:

والكتائب عىل ٍ
ً
ُ
وحررهتا :كان ِمن
الفصائل
أول :عندما سيطرت
ُ
عدد ِمن املناطق ّ
رشعي ٍة عديدة ،قامت بتسيري أمور الناس
حماكم
تأسيس
أول األعامل التي قامت هبا
َ
ُ
ّ

والفصل بينهم ،فحازت عىل رضا ال ّناس وثقتهم ،وكانت ً
مثال حيتذى به.

ِ
ٍ
ومل َي ُل ُ
وجود بعض األخطاء ،كام هو حال سائر
ضعف أو
عمل هذه املحاكم ِمن

ٌ
قائمة
املؤسسات الثورية؛ نتيج ًة لظروف احلرب ،ونقص الكوادر واإلمكانات ،لك ّنها

عىل أساس تطبيق الرشيعة اإلسالمية.

انتشارا ِمن حماكم تنظيم (الدّ ولة).
املحاكم أسبق يف التأسيس ،وأكثر
وهذه
ً
ُ
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عاء ّ
تنظيم (الدّ ولة) هو وحده َمن قام بتحكيم ّ
ادعاء باطل غري
الشيعة
أن
ٌ
فاال ّد ُ
َ

صحيح.

ٍ
ثان ًياَّ :
بطريقة صحيحة وفق فتاوى
أن إقام َة الرشيعة يف املناطق املحررة جرى
اجلهات ّ
الشعية املعروفة بمنهجها وعلامئها ،حيث:
أبواب الدّ عوة إىل اهلل يف املساجد وغريها ،واف ُتتحت الدّ ورات ّ
الشعية،
ُ -1فتحت
ُ

وحلقات تعليم القرآن؛ لرفع اجلهل عن ال ّناس املفروض عليهم منذ عقود.

ُ -2أقيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر بعد أن كان ِمن اجلرائم عند ال ّنظام؛
وأخذوا بالرفق ،والتعليمُ ،
فعومل ال ّناس بال ّتدرجُ ،
وأشيعت بينهم الفتاوى التي

تتعلق بال ّنوازل.

وختريج الدّ عاة ،والقضاة ،وفق مناهج معروفة،
ُ -3أقيمت دورات ومعاهد لتأهيل
ِ

ِ
املحررة.
ومن علامء وطلبة علم ثقات معروفني؛ مللء الفراغ احلاصل يف املناطق
ّ

الرشوة ،واستغالل ال ّناس ،و ُقيض عىل
ُ -4حورب
ُ
الفساد بجميع صورهُ ،
ومنعت ّ
السلب وال ّنهب.
ما أمكن القضاء عليه ِمن عصابات َّ
رشع اهلل -سبحانه -يف املحاكم ً
بدل ِمن القوانني الوضعية الظاملة
ُ -5ح ِّكم
ُ
املفروضة ِمن ال ّنظام.
الـمتع ِّلقة بحقوق اآلدميني ،كالقصاص ،وحدِّ
ُ -6ط ّبقت العقوبات واحلدود ُ

ُ
تأجيل تطبيق العقوبات املتعلقة بحقّ اهلل تعاىل ،كام سيأيت بيانه ،مع
احلرابة ،وجرى
ٍ
ٍ
بديلة ،واالستمرار بال ّتعليم.
عقوبات
إيقاع
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اهليئات ّ
الشعية لل ّتنسيق فيام بينها يف اجلهود الدعوية ،والرشعية،
 -7سعت
ُ
وسعت املحاكم للتنسيق فيام بينها يف األمور القضائيةُ ،
وك ِّلفت الفصائل العسكرية

احلامية هلاُ ،
ِ
وأخذ عليها ال ّتعهد بتنفيذ أحكامها.
بتأمني

وهذا ك ُّله ِمن إقامة رشع اهلل -تعاىل -يف األرض(((.

بن العريب -رمحه اهلل -يف قوله تعاىلَ :
ين
{ش ََع َل ُك ْم م َِن ِّ
قال القايض أبو بكر ُ
الد ِ
ين
ِيموا ِّ
َما َو َّص ِب ِه ن ً
الد َ
ُوحا َوا ِ َّلــذي َْأو َح ْي َنا ِإ َل ْي َك َو َما َو َّص ْي َنا ِب ِه ِإ ْب َراه َِمي َو ُم َ
يس َأنْ َأق ُ
وس َوعِ َ
َو َل َت َتف ََّر ُقوا فِيهِ} [الشورى:]14 :

ِ
َّ
حممدُ
األصول التي ال ختتلف
ونوحا دينًا واحدً ا ،يعني يف
ً
«وكأن املعنىّ :
ووصيناك يا ّ

الش ُ
فيها ّ
قر ُب إىل اهلل
والصالة ،والزكاة ،والصيام،
يعة ،وهي :ال ّتوحيدّ ،
ّ
واحلج ،وال ّت ّ

والص ُ
والوفاء
دق،
يرد
تعاىل بصالح األعامل ،والتز ّل ُف إليه بام ُّ
َ
ُ
القلب واجلارح َة إليهّ ،
ِ
وأداء األمانةِ ،
وص ُ
واإلذاية للخلق
والزنا،
الر ِحم،
بالعهد،
وحتريم الكفر ،والقتلِ ّ ،
ُ
ُ
لة ّ
ِ
بخر ِم
ترصفت،
كيفام ّ
واالعتداء عىل احليوان كيفام كان ،واقتحا ِم الدّ ناءات ،وما يعود ْ
املروءات»(((.

ُ
تطبيق تنظيم (الدّ ولة) لألحكام الرشعية يعرتيه العديدُ ِمن األخطاءِ ،من
ثال ًثا:

أ ّ
مهها:

حرص مسألة إقامة ّ
الشيعة يف تطبيق بعض احلدود الرشعية ،وتضخيم احلديث
-1
ُ

عنها ،واملبالغة يف تصويرها ،ونرشها بني ال ّناس ،وجعلها ً
دليل عىل إقامته ّ
للشع ،بينام
((( (أ .جهاد خيتي).
((( أحكام القرآن (.)89/4
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أعم ِمن إقامة بعض احلدود والعقوبات ،بل قد يكون ِمن ّ
إقامة ّ
عدم
الشع ُ
الشيعة ُّ
تطبيق بعض احلدود يف بعض األحوال كام سيأيت.

أي
نظيم عىل إقامة احلدود التي هي ِمن حقّ اهلل تعاىل ،كحدِّ الرسقة ،يف ّ
 -2عمل ال ّت ُ
ٍ
مجع ِمن أهل العلم عىل
يستقر هلم
جنوده إليها ،ولو مل
بقعة يصل
ُ
األمر فيها ،وفتاوى ٍ
ُ
ّ

عدم إقامة هذه احلدود يف احلرب ،لقوله ( :#ال ُت ْق َط ُع األ ْي ِدي يف َ
الغ ْز ِو)(((.

ُ
يقام
قال الرتمذي:
«والعمل عىل هذا عند بعض أهل العلم منهم األوزاعي ،أن ال َ
العدو ،خماف َة ْ
أن يلحق َمن ُيقام عليه احلدُّ بالعدو»(((.
احلدُّ يف الغزو بحرضة
ِّ

ويف سنن سعيد بن منصورّ :
مر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -كتب إىل ال ّناس:
أن ُع َ
ٍ
رسية ً
ّ
ري ٍ
ْ
رب
جيش وال
«أن ال
رجل ِمن املسلمني حدًّ ا وهو غا ٍز حتى يقطع الدّ َ
جيلدن أم ُ
ِ
ً
قافل؛ ّ
محي ُة الشّ
يطان ،فيلحقَ بالك ّفار»(((.
لئل حتمله ّ

بن أيب و ّقاص بحبس أيب حمجن -ريض اهلل عنهام -ملا رشب اخلمر
كام اكتفى سعدُ ُ

يف القادسية ،ومل جيلده.

قال ابن القيم رمحه اهلل« :فهذا حدٌّ ِمن حدود اهلل تعاىل ،وقد هنى عن إقامته يف الغزو
ُ
خشي َة ْ
أبغض إىل اهلل ِمن تعطيله أو تأخريهِ ،من حلوق صاحبه
أن يرتتَّب عليه ما هو

باملرشكني َ ِ
ح َّي ًة وغض ًبا»(((.

((( أخرجه الرتمذي ( ،53/4برقم .)1450
((( املصدر السابق.
((( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( ،235/2برقم .)2500
((( إعالم املوقعني (.)13/3
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وهبذا صدرت فتاوى اهليئات الرشعية املختلفة يف سورية(((.

وحتى لو اعتقد التنظيم َ
خطأ هذه الفتاوىَّ ،
فإن اعتقاده أ َّنه هو الوحيد الذي حيكم

بالرشع بسبب هذه املسألة هو من الغلو.

ولو َ
ِ
تطبيق ِ
أمرا
عدم
كان ُ
بعض احلدود يف أوقات أو مناطق النزاعات واحلروب ً

حذو ّ
حمر ًما َّ
ري به هو من التكفري بالذنوب ،وهو فعل اخلوارج األولنيَ
القذة
َ
فإن التكف َ
َّ

ّ
بالقذة.

عدم أهلية قضاة حماكم ال ّتنظيم للقضاء؛ وذلك
 -3ثبت بالربهان والدّ ليل القاطع ُ
ٍ
مشهود هلم بالعلم ،والقدرة عىل القضاء ،بل ثبت َّ
ريا
ري
أن كث ً
ألهنم جماهيل احلال ،غ ُ
بطريقة غري صحيحةِ ،
ٍ
منهم ُ
ومن ذلك:
قليل العلم ،بداللة تطبيق األحكام

السقة يف حال املجاعةِ ،
السقة يف
ومن املعلوم أنه ال يقام حدُّ ّ
أ -تطبيق حدِّ ّ

املجاعة ،وال ختفى شدّ ُة احلاجة والفقر التي يعيشها ال ّناس يف سورية بسبب ظروف
احلرب واحلصار.

ب -تنفيذ قطع يد السارق بالساطور ،وما فيه ِمن تعدٍّ عىل احلدّ املرشوع بتهشيم
بالس ّكني ِمن املفصل.
الساعد ،بينام الطريقة الرشعية هي قطع اليد ّ
عظم ّ
ج -ال ّتعذيب الشديد للكثري ِمن املعتقلني بام يشابه أفعال النظام املجرم ،مما أ ّدى

ملوت العديد منهم(((.

((( ينظر فتوى :هل تقام احلدود والعقوبات يف املناطق املحررة من سوريا يف الوقت احلايل؟
.http://islamicsham.org/fatawa/1423
((( ينظر مقال :تعليق عىل إقامة تنظيم الدولة حد الرسقة يف ريف حلب
.http://syrianoor.net/revto/8358

119

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

د -اجلور الشّ ديد ّ
والظلم يف األحكام الرشعية ،كاحلكم عىل العديد من املسلمني
ٍ
بش ٍ
بالر َّدة والكفر ،وتعذيبهم وقتلهم بذلكُ ،
بهات
واهية ال ُتعدُّ
بل وقادة املجاهدين ِّ
ِمن أسباب الكفر ،كال ّتعامل مع الكتائب األخرى املخالفة لل ّتنظيم ،أو مواالة الك ّفار،
ونحو ذلك ،واحلكم بمصادرة أموال وممتلكات ال ّنصارى.

السوية ،كاختاذ ّ
الذبح عاد ًة يف
هـ  -تطبيق العقوبات بصو ٍر تأنف منها ال ّن ُ
فوس ّ

إعدام الكثري ممّن ُحكم عليهم باإلعدام ،وادعاء ّ
مجع الناس
أن ذلك س ّنة نبوية ،مع ِ
هلا ،وتصوير ذلك ،والتباهي به ،والعبث بالرؤوس واجلثث.

مع ّ
نص رشعي،
أن األدلة الرشعية تنهى عن هذا الفعل القبيح ،ومل يثبت يف ذلك ٌّ

ُ
ٌ
طريقة مل ُتعهد عن املسلمني منذ عهد النبي  #وصحابته و َمن بعدهم
ذبحا
فـ
«القتل ً
ِمن أهل العلم والقضاء؛ فنِ ُ
وادعاء بال علم.
منكر ِمن القول،
ٌ
الس ّنة ٌ
سبة هذا األمر إىل ّ
وإنام ُعرفت هذه الطريقة يف القتل عن اخلوارج األولني ،كام جاء يف كتب التاريخ

قربوا
ِّ
خباب -ريض اهلل عنهام -كام ُتذبح الشاةّ ،
والسري أهنم « :ذبحوا عبد اهلل بن ّ
ثم ّ
سنة خارجية ،ال ٌ
عم يف بطنِها ،فهي ٌ
ّأم ولده ،فبقروا ّ
سنة نبوية»(((.
ثم ظهر ال ّتف ُّنن يف القتل باحلرق ،أو اإلغراق ،أو ال ّتفجري وغريها ،مما مل يظهر

إال عند كبار ّ
الطغاة واملجرمني.

األمر عند جمرد الذبح أو القتل هبذه الطرق الشّ نيعة ،بل رافقه تعذيب
ومل يتوقف
ُ

املقتولني بالقول والفعل ،وهتديدهم ّ
بالذبح ،والسخرية منهم قبل ذلك ،ومنع املعتقلني،
الصالة؛ بزعم أهنم مرتدون ال يستفيدون ِمن صالهتم! أو حلق حلاهم.
واملقتولني ِمن ّ

((( ينظر فتوى :ما حكم ذبح أرسى األعداء بالسكني؟ وهل هو ً
فعل سنة نبوية يمكن اتباعها؟
.http://islamicsham.org/fatawa/1990
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ومحل الرؤوس والعبث هبا ،ونصبها ،وال ّتباهي هبا ،وتصويرها ،وركلها باألقدام،

فأي رشع هذا الذي يقام؟؟
والسخرية هباُّ ،
ّ

وأسوأ ما يف األمرّ :
أن ِمن ضمن املذبوحني -ر ّد ًة كام زعموا! -خرية املجاهدين

والدّ عاة(((.

َّ -4
ري ِمن املجرمني ّ
التنظيم تطبيقَ أحكام العقوبات عىل كث ٍ
وقطاع الطرق
عطل
ُ
انضامم ٍ
عدد غري قليلٍ ِمن املجرمني إىل تنظيم
بمجرد مبايعتهم لل ّتنظيم ،فقد ثبت
ُ
ّ
(الدّ ولة) هبدف محاية أنفسهم ِمن حماسبة املحاكم الرشعية والفصائل األخرى ،وقد

َّ
َ
ُ
حقوق
فتعطلت بذلك األحكام ،وضاعت
مقابل البيعة،
نظيم احلامي َة
قدّ م هلم ال ّت ُ
مر ًة أخرى باألساليب واألفعال نفسها باسم
العباد ،ثم تس ّلط هؤالء عىل الشّ عب ّ
الدّ ين ّ
والشع!.

تنظيم (الدّ ولة) قىض عىل ال ّلصوص وقط ّاع ّ
حيتج ٌ
قائلّ :
الطرق يف
بأن
ً
رابعا :قد ّ
َ

تلك املناطق بام مل تستطع بقية الكتائب فعله!.
واجلواب ّ
أن:
ُ

 -1القضاء عىل ال ّلصوص وقط ّاع ّ
مجيع الفصائل حسب القدرة
الطرق قامت به ُ
عالجها لص ٍ
رب وتؤدة
واملتاح .وانتشار أعامل الفوىض ِمن طبيعة الثورات ،وحيتاج
ُ

ووقت ،خاصة مع انشغال الفصائل يف حرب ال ّنظام بام يستنفد أكثر طاقتها ،بينام كان
((( وللوقوف عىل بعض هذه اجلرائم ينظر موقع :جرائم دولة البغدادي http://jaraem.kfasad.
 ،/cfوهو موقع هيتم بتوثيق أغلب جرائم التنظيم بالوثائق ،واألرشطة املرئية ،واملسموعة سواء كانت
صادرة رسم ًيا عن مؤسسات التنظيم ،أو بطريقة غري رسمية عن أفراد من التنظيمً ،
علم أنَّه دائم
احلذف والتجديد عىل الشبكة.
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ً
متفرغا ملا حي ّقق له بسط نفوذه يف املناطق املحررة ،ورشاء الوالءات ،وإخضاع
التنظيم

املناطق.

 -2ما ظهر لل ّناس ِمن أنّه قضاء تنظيم (الدولة) عىل ال ّلصوص ّ
وقطاع الطرق
هو يف حقيقته انضامم الكثري ِمن هؤالء للتنظيم مقابل العفو عنهم ،وتسلمهم لزمام
نسبة االنحراف ّ
ُ
والظلم يف ال ّتنظيم،
األمور األمنية وال ّتحقيق واالعتقال ،فزادت
عمل هؤالء املجرمني ّ
وأصبح ُ
امرس باسم ّ
الشع والدّ ين ،وحتت محاية تنظيم
منظ ًمُ ،ي َ
(الدولة) وحصانتها ،وقد تكرر هذا يف كل من سورية ،وليبيا ،واليمن ،وغريها(((.

 -3وعىل فرض قيام ال ّتنظيم بالقضاء الفعيل عىل بعض مجاعات ال ّلصوص ،فإ َّنه
ري ِمن األبرياء ،وقىض عىل كث ٍ
يف سبيل ذلك قد انتهك حرمات كث ٍ
ري ِمن املجاهدين
ٍ
باهتامات باطلة ،فام ُ
قيمة القضاء عىل بضع لصوص أمام الفتك بعرشات
والدّ عاة

املجاهدين والدّ عاة والقادة؟!

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهام -قال :قال رسول اهلل :#
(والذي نفيس بيدهُ ،
ٍ
أعظم عند اهلل ِمن زوال الدّ نيا)(((.
مؤمن
لقتل
ُ

َ
رسول اهلل  #يطوف
(رأيت
وعن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهام -قال:
ُ
وأعظم حرمت ِ
وأطيب ر َحي ِ
ُ
َك! والذي
أعظمك
ك! ما
ويقول :ما أطي َبك
بالكعبة،
َ
َ
َ
أعظم عند اهلل حرم ًة منك ،مالِه ِ
ُ
ودمهْ ،
نظن به إال
حلرمة املؤمن
حمم ٍد بيده،
وأن َّ
ُ
نفس ّ
ُ

ريا)(((.
خ ً

((( حاول التنظيم تربئة نفسه ِمن ذلك بمحاسبة بعض أتباعه إلظها ِر أنَّه يطبق الرشع عىل اجلميع ،إال
َّ
أن هذا ال يعدو أن يكون تطبي ًقا عىل صغار املجرمني ،وما زال كبارهم يف مناصبهم القيادية يأرسون
ويعذبون ويقتلون ،وهم يمثلون ركنًا أساس ًيا يف قيادات التنظيم.
((( أخرجه النسائي ( ،82/7برقم .)3986
((( أخرجه ابن ماجه ( ،85/5برقم .)3932
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نوعا ِمن األمن عىل البالد َ
بل ّ
قبل الثّورة ،وكذلك
إن ال ّنظام املجرم كان يبسط ً

ري املسلمة ،فهل هذا ّ
صحة منهجه؟!
تفعل الدّ ول غ ُ
يدل عىل ّ

أي
خامسا :يرى
نتائج ِّ
تنظيم (الدّ ولة) أ َّنه ال حماكم رشعية إال حماكمه ،ويرفض َ
ُ
ً

حماكم أخرى لل ّنظر يف اخلالفات التي حدثت بينه وبني ال ّتنظيامت األخرى ،فحرص

ال ّتحاكم إىل حماكمه ،وجتاهل حماكم اآلخرين ،وهو بذلك يرى َّ
أن تنظيمه الوحيد
املخول باحلديث باسم الرشع وتفسريه وتطبيقه.
ّ

التحاكم إليها كانت ِمن خارج التنظيامت
واملحاكم التي رفض تنظيم (الدولة)
َ
ومن شخصيات حيادية مستق ّلة ،بل ِ
والفصائل التي خيتلف معهاِ ،
ومن (تيار السلفية

اجلهادية) الذي ينتمي إليه ال ّتنظيم!.

اقرتاح األشخاص الذين يرغب يف أن يكونوا يف املحكمة،
وقد ُطلب ِمن ال ّتنظيم
ُ

لك ّنه رفض(((.

ٍ
ٍ
ٌ
تعطيل للحكم ّ
باطلة،
عديدة
بالشيعة حتت دعاوى
ويف ترصفات التنظيم هذه

رغم كثرة املطالبات واالتصاالت واملناشدات التي تل ّقاها يف ذلك ،فشاهبوا بذلك من

الل ل َِي ْح ُك َم
اب َّ ِ
اب ُي ْد َع ْونَ َِإل كِ َت ِ
ين ُأو ُتوا َن ِص ًيبا م َِن ا ْلكِ َت ِ
قال اهلل تعاىل فيهمَ{ :أ َل ْم ت ََر َِإل ا َّلذِ َ
يق ِم ْن ُه ْم َو ُه ْم ُم ْع ِر ُضونَ } [آل عمران.]23 :
َب ْي َن ُه ْم ُث َّم َي َت َو َّل َف ِر ٌ

ٍ
حمكمة رشطان:
ألي
سادسا :اشرتط تنظيم (الدّ ولة) لالنضامم ّ
ً

ُ
أوهلامْ :
الفصائل وتعلن موقفها ِمن «الديمقراطية» و«العلامنية» و«الدّ ولة
تبي
أن ّ
املدنية»ِ ،
ومن اهليئات واملجالس التي متثلها عالني ًة كهيئة األركان واالئتالف الوطني
ّ
رصح العديد من زعامء التنظيم واملحسوبني عليه أثناء النقاشات واحلوارات أنَّه ال ّ
حل إال بمبايعة
((( وقد َّ
التنظيم والقبول بمحاكمه؛ ألنَّه هو الدولة ،وما سواه جمرد تنظيامت.
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واملجلس العسكري وغريها ،واجلامعات والفصائل والتكتالت املنضوية حتت هذه

املسميات أو املرتبطة هبا أو تقاتل عىل األرض حتت رايتها ،وما جيب عىل اجلميع يف
ّ

كيفية ال ّتعامل معهم ومع رموزهم.

األردنية
ثانيهام :أن تعلن موق َفها ِمن األنظمة احلاكمة يف املنطقة كاحلكومة
ّ
والرتكية وغريها ،وتعلن موق َفها ِمن اجلامعات
واإلماراتية
والسعود ّية والقطر ّية
ّ
ّ
عم منها.
والفصائل التي تتعامل معها ،أو تتل ّقى الدّ َ

ٍ
ً
ٍ
وفضل عام يف هذه ّ
باهتامات باطلة،
عام للمجاهدين ،واهتامهم
الشوط من
ختوين ٍّ

إلزام بام ال يلزم ،وال يقوم عليه ٌ
صحيح ،ملا ييل:
دليل
فإ َّنه ٌ
ٌ

ٍ
ٍ
خاص ًة
أشخاص أو
تعبد باعتقاد كف ِر
مجاعات ِمن املسلمني بأعياهنمّ ،
 -1املسلم غري ُم َّ
إذا كان ُ
مناط ال ّتكفري َّ
ً
مرفوضا من أهل العلم والفتوى املعتربين؟
حمل نظ ٍر ،فكيف إذا كان
وهيدف التنظيم من خالل هذه الرشوط إىل امتحان الفصائل يف معتقداهتا ،ومن ثم

احلكم عليها بالكفر والردة إن هي مل توافقه يف ذلك.

 -2اعتقاد كفر ما َّ
دل الرشع عىل كفره من االعتقادات ،أو األقوال ،أو األفعال

اعتقاد ُ
كف ِر َمن ارتكب هذا الكفر ،كام خيلط يف ذلك الغال ُة عمو ًما ،وأتباع
ال يلزم منه
ُ
تنظيم (الدّ ولة) بخاصة؛ فاحلكم بكفر ما َّ
دل الرشع عىل كفره واجب ،وال يلزم من

احلكم عىل الفاعل أو القائل بالكفر ،بل قد يتخ َّلف هذا احلكم عن الشخص
ذلك
ُ
املعي ألسباب عديدة ،وسيأيت احلديث عنه بالتفصيل(((.
َّ

((( وسيأيت تفصيل ذلك ص (.)١٣٢
ومن باب إمتام الفائدة:
الشبه التي يثريها الغالة َّ
ِمن ُّ
أن (التحاكم إىل حماكم غري رشعية) هو رضا بحكم الطاغوت ،والرضا
ّ
=
							
وردة.
كفر َّ
بالطاغوت ٌ
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ولو كان التنظيم جا ًدا يف الوصول إىل احلق لطلب البحث يف املسائل املختلف

=وقد بحث ُ
أهل العلم مسألة التحاكم إىل املحاكم التي حتكم بغري ما أنزل اهلل ،وقرروا فيها ما ييل:
 -1األصل يف املسلم أن يتحاكم إىل املحاكم التي حتكم بام أنزل اهلل ،وحتريم التحاكم للمحاكم التي حتكم
ّ
ويدل عىل ذلك نصوص رشعية عديدة ،منها:
بالقوانني الوضعية،
ل َأ َم َر
ُص ا ْل َح َّق َو ُه َو خَ ْي ُر ا ْلف ِ
ني} [األنعام ]57:وقولهِ{ :إنِ ا ْل ُح ْك ُم َِّإل ِ َّ ِ
قوله تعاىلِ{ :إنِ ا ْل ُح ْك ُم َِّإل ِ َّ ِ
َاص ِل َ
ل َيق ُّ
ََّأل ت َْع ُبدُ وا َِّإل ِإ َّيا ُه} [يوسف ،]40:وقولهَ { :فال َو َر ِّب َك ال ُيؤمِنونَ َح ّت ُي َح ِّك َ
موك فامي شَ َج َر َبي َن ُهم ُث َّم ال َي ِجدوا
َسليما} [النساء.]65 :
ُسم َح َر ًجا ِّم ّما َق َض َ
يف َأنف ِ ِ
يت َو ُي َسلِموا ت ً
ِ
فالتحاكم للرشع من اإليامن باهلل تعاىل ،وهو من العبادات اجلليلة ،وقد ّ
سمها اهلل عبادة ،قال تعاىلِ{ :إنِ
ل َأ َم َر ََّأل ت َْع ُبدُ وا َِّإل ِإ َّياه} [يوسف.]40:
ا ْل ُح ْك ُم َِّإل ِ َّ ِ
ش ٍء َف ُح ْك ُم ُه َِإل َّ
وقد أوجب اهلل تعاىل التحاكم إىل رشعه فقالَ { :و َما اخْ َت َلفْ ُ ْت فِي ِه م ِْن َ ْ
اللِ} [الشورى،]10 :
وقالَ { :فِإنْ َت َنا َز ْع ُ ْت ِف َ ْ
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْالخِ ِر} [النساء،]59 :
الر ُسولِ ِإنْ ُك ْن ُ ْت تُؤْ ِم ُنونَ ب َّ ِ
ش ٍء َف ُر ُّدو ُه َِإل َّ ِ
الل َو َّ
وغريها من النصوص الكثرية.
ِ
 -2من ُ
اضطر هلذه املحاكم سواء كانت يف بالد املسلمني أو يف بالد غري املسلمني ألخذ حقٍّ  ،أو دفع ظلم:
فقد أجاز ُ
أهل العلم ذلك برشوط ،ومن أمهها:
أ -أال يكون هناك طريقة أخرى ألخذ ح ّقه غري هذه املحاكم.
ب -أن يقترص عىل ِ
ُ
املحكمة بغري حقه.
أخذ ح ّقه دون زيادة إن قضت له
التحاكم لغري رشع اهلل.
ج -أن يكره بقلبه ّ
ً
واجب عليهم ما استطاعوا إىل ذلك سبيل،
فتحاكم املسلمني إىل الرشيعة بعيدً ا عن املحاكم الوضعية
ٌ
َ
َ
ْ
والقدرة مناط التكليف ،كام قال تعاىلَ { :فا َّت ُقوا َ
ُ
َ
(وإِذا أ َم ْرتُك ْم بِأ ْم ٍر َفأتُوا
اهلل َما ْاس َت َط ْع ُ ْت} ،وقوله َ :#
است ََط ْعت ُْم) أخرجه البخاري ،ومسلم.
ِم ْن ُه َما ْ
لذا كان من القواعد الفقهية املقررة عند أهل العلم (أنه إذا ضاق األمر اتسع) ،وأنه (ال واجب مع عجز
وال حرام مع رضورة).
ودون إتاحة هذا التحاكم تضيع احلقوق واألموال ،وتتوقف املصالح.
ِ
ً
فيتضمن كامل االنقياد
الر َضا بِ َنبِ ِّيه َر ُسول:
َّ
قال ابن القيم رمحه اهلل يف «الطرق احلكمية» (« :)147/1وأما ِّ
ِ
له ،وال َّتسليم املطلق إليه ،بحيث يكون أوىل به من نفسه ،فال يتل َّقى اهلدى إال من مواقع كلامته،
وال ُياكم إال إليه ،وال حيكم عليه غريه ،وال يرىض بحكم غريه َأ ْل َب َّت َة ،ال يف يشء من أسامء الرب
وصفاته وأفعاله ،وال يف يشء من أذواق حقائق اإليامن ومقاماته ،وال يف يشء من أحكام ظاهره
وباطنه ،ال يرىض يف ذلك بحكم غريه ،وال يرىض إال بحكمه ،فإن عجز عنه كان حتكيمه غريه ِمن
باب غذاء املضطر إذا مل جيد ما ِ
يقيتُه إال ِمن امليتة والدّ م ،وأحسن أحواله :أن يكون من باب الرتاب
الذي إنام يتُيمم به عند العجز عن استعامل املاء الطهور» (مدارج السالكني .)171/2
وعىل ذلك فتاوى أهل العلم يف ال ّلجوء إىل املحاكم غري اإلسالمية عند الرضورة.
كام َّ
مرارا.
أمر زائد ،كام ُأشري إليه ً
والرضا هبا ،فالرضا ٌ
أن جمرد التحاكم إىل املحاكم الوضعية ال يعني القبول ّ
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ٍ
ٍ
وجهات بقصد االمتحان والتمحك.
أعيان
حوهلا ،ال احلكم عىل
 -3املحاكم تنظر يف مجيع القضايا ،وتفصل بني مجيع اخلصوم ،مسلمهم وكافرهم،

كافرا ،وقد
و َب ّرهم وفاجرهم ،وتأخذ لصاحب احلقّ ح َّقه ما دام مظلو ًما ،وإن كان ً

كان ال ّنبي  #يقيض بني املسلمني واليهود ،وعىل هذا مىض من بعده صحابته الكرام،

ً
مسلم ،أو صحيح املعتقد ليقبل
وتابعوهم بإحسان ،فال ُيشرتط أن يكون اخلصم
التنظيم باجللوس للمحكمة معه!.

ونتيجة هلذا املوقف ا ُملتعنِّت ِمن تنظيم (الدّ ولة) ذكر العديدون من طلبة العلم

الشع َّ
الذين سعوا بني الطرفني َّ
أن تنظيم (الدّ ولة) قد امتنع عن حتكيم ّ
وعطله(((.

َ
ً
رشوطا ُمعينة لكانت ّ
فلو َّ
حمل نظر ،أما أن َيشرتط
اشرتط يف القايض
أن التنظيم
ِ
ٌ
فيمن ُيطالبه بِح ِّقه أن ُيكفر مجاع ًة أو دول ًة بعينها ً
ري
ألخذ ح ِّقه فهذا
رشطا
رشط غ ُ
ٍ
ُ
رشط ،ومهام كان معتقده.
احلقوق جيب إيصاهلا ألهلها دون
مسبوق؛ إذ

واخلالص ُةَّ :
أن تنظيم (الدّ ولة) مل يطبق الرشع بشكل صحيح ،بل كانت أحكامه

والظلم واجلورً ،
مليئة باألخطاء ّ
أهلية قضاته ،وغلوه يف ال ّتطبيق ،كام
فضل عن عدم ّ

أ َّنه امتنع عن التحاكم للرشع فيام حدث بينه وبني الفصائل األخرىَّ ،
فعطل الرشع

بفعله وترصفاته.

((( ينظر يف الرد عىل بيان التنظيم :بيان بشأن موقف مجاعة الدولة من مبادرة األمة ،د .يوسف األمحد.
.http://www.saaid.net/Doat/yusuf/69.htm
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ُّ
َ
َ
عشرة
الحادية
الشبهة
(الدولة) هو الوحيد الذي يهدف إلى إقامة
تنظيم ّ
واضحة ال ّراية
دولة إسالم ّي ٍة
ٍ
ِ
» »تقول ُّ
الشبهة:

ٍ
إسالمية عىل منهاج ال ّنبوة ،واضحة الراية ،أ ّما
دولة
تنظيم (الدّ ولة) يطمح إىل
ّ

الفصائل األخرى فهي فصائل تُقدِّ م الوطني َة عىل اإلسالم ،وتلتزم بحدود سايكس-
ري معروفة األهداف وال ال ّنتائج ،وهي تريد تطبيق العلامنية
بيكو ،راي ُتها جاهلية ،غ ُ
والدّ يمقراطية ،باإلضافة إىل َّ
أن الع َلم الذي يرفعونه هو ع َل ٌم جاهيل ِمن أيام االستعامر

الفرنيس!.

اإلجابة عن هذه الشبهة:
حتوي هذه الشبهة عدّ َة مسائل مهمة حتتاج لبيان ،كام ييل:

ً
الراية ،والذي خيطئ فيه كثريون ،فالراية الواردة يف
أول :ال بدّ ِمن حترير مصطلح َّ
الرشع وكالم أهل العلم هي :الغاية واهلدف ِمن القتال ،وليست قطع َة القامش التي

ٍ
لعصبة ،أو يدعو إىل
تسمى اآلن بالع َلم ،قال َ ( :#من قاتل حتت راية ُع ِّم َّي ٍة :يغضب
ّ
صبة ،أو ينرص عصب ًة؛ َف ُقتِ َل َف ِق ْت َل ٌة َج ِ
ُع ٍ
اه ّلية)(((.
((( أخرجه مسلم ( ،1476/3برقم .)1848
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ُ
فمن كان قتا ُله حلامية
فاهلدف ِمن القتال هو الذي حيدّ د رشعي َة هذه الراية
وصحتَهاَ ،
ّ

الش ُ
الرضورات التي جاءت ّ
يعة اإلسالمية باحلفاظ عليها ،وهي :ال ّنفس ،والدّ ين،

وغايته رشعية ،قال تعاىلَ { :و َما َل ُك ْم َل ُتقَا ِت ُلونَ ِف
والعقل ،والعرض ،واملال؛ فراي ُته
ُ
ين َيقُو ُلونَ َر َّب َنا َأخْ ِر ْج َنا م ِْن َهذِ ِه
ِيل ا ِ
هلل َوا ْل ُم ْس َت ْض َع ِف َ
ني م َِن ِّ
َسب ِ
الر َجالِ َوال ِّن َسا ِء َوا ْل ِو ْل َدانِ ا َّلذِ َ

ا ْلق َْر َي ِة َّ
الظال ِِم َْأه ُل َها َو ْاج َع ْل َل َنا م ِْن َل ُدن َْك َول ًِّيا َو ْاج َع ْل َل َنا م ِْن َل ُدن َْك َن ِص ًريا} [النساء،]75:

وقال َ ( :#من ُقتل دون ماله فهو شهيدٌ  ،و َمن ُقتل دون دمه فهو شهيد ،و َمن قتل دون

دينه فهو شهيد ،و َمن ُقتل دون أهله فهو شهيد)(((.

ٍ
أهداف
النص عىل
وبيانات ومواثيق الفصائل الثورية
ترصحيات
تضمنت
وقد
ُ
ُ
ّ
ّ
ِ
ٍ
وإقامة دولة يتحقق
وغايات مرشوعة؛ ِمن إسقاط ال ّنظام ،وحترير اإلنسان واألوطان،

اهتام
فيها العدل واحلرية واألمان؛ ّ
ري معروفة األهداف وال النتائج) ٌ
فات ُامها بأهنا (غ ُ
الشبه ّ
الص ّحة يف الواقع ،وهو اهتام قائم عىل ُّ
والظنون ،واحتكار احلقّ ،
ال أساس له ِمن ّ
وتزكية ال ّنفس.

ثان ًيا :هناك ٌ
الرايات التي كانت ُترفع يف احلروب ً
قديم ،وبني األعالم
فرق بني ّ

مستحبة ،فقد كان
ايات واألعالم يف احلرب ُس ّنة نبو َّية
فالر ُ
ّ
التي تتخذها الدّ ول اليوم؛ ّ
ٍ
الرسول  #ي ّتخذ الرايات يف غزواته وحروبه ،وكان ٍّ
قبيلة وقو ٍم ٌ
راية ،فكان
لكل
راية ِ
أحد أن يقاتل حتت ِ
لكل ٍ
حيب ّ
قومه
للمهاجرين راية ،ولألنصار راية ،وكان ّ #
ٍ
اجتامع املقاتلني واحتاد قلوهبم عندما يكونون ِمن قبيلة
لغرض جليل هو
ومجاعته؛
ُ
واحدة فيكونون كاجلسم الواحد ،فيحرصون أن تبقى راي ُتهم مرفوع ًة ،فال يأيت العدو
من ِق َبلهم.

((( أخرجه أبو داود ( ،246/4برقم  ،)4772والرتمذي ( ،30/4برقم  ،)1421والنسائي (،116/7
برقم .)4095
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رمزا هلا فهي حمدَ ثة مل تكن معروفة
أ ّما
األعالم التي تتخذها الدّ ول اليوم لتكون ً
ُ

ُ
تتضمن إشار ًة أو دالل ًة عىل خمالفة
واألصل فيها اإلباحة ،ما مل
يف العهود السابقة،
ّ

رشعية.
َّ

ثال ًثا :مل َي ِرد عن رسول اهلل  #أ َّنه اختذ لو ًنا واحدً ا أو ً
شكل واحدً ا لرايات احلرب،

أن ال ّنبي  #كانت له ٌ
فقد ثبت ّ
راية سوداء ،وأحيا ًنا بيضاء ،وقيل ً
أيضا :صفراء ،وقد
ع َّلل احلافظ ابن حجر ذلك بحسب اختالف األوقات واحلاالت(((.

ومل يثبت أنه #كان يكتب شيئًا يف تلك الرايات كام قد يتومهه ُ
بعض املتأخرين،

عباس -ريض اهلل عنهامّ -
ٍ
أن راية النبي  #كان مكتو ًبا فيها( :ال إله
وما ُروي عن ابن
ٌ
حديث باطل كام قال العلامء(((.
إال اهلل حممد رسول اهلل) ،فإنه

عام ُة الشعب السوري يف أول الثورة،
ً
رابعا :ما يتع َّلق بعلم االستقالل الذي اختاره َّ
ِ
مرحلة ما قبل اغتصاب نظام البعث
علم الدّ ولة يف
ورضوا به ،فهذا
ٌ
راجع إىل كونه َ

ٌ
رسالة إىل إسقاط هذا ال ّنظام ،واالنخالع عنه بجميع مراحله ورموزه،
للسلطة ،وفيه
ّ
بأي شكلٍ ِمن األشكال.
وعدم رشعيته ،وعدم القبول أو االعرتاف به ِّ
علم ِمن حقبة االستعامر ،وكان برضا فرنسا :فهذا غري صحيح؛
َّ
وأما ما ُيقال :إ َّنه ٌ

إذ العلم احلايل ُوضع بعد الثّورة عىل الفرنسيني.

فقد كان علم االستعامر الفرنيس يف أول األمر (سنة 1338هـ1920-م) أزرق

ويف زاويته اليرسى العليا علم فرنسا املصغَّ ر ،وبعد الثورة السورية الكربى (سنة

َ
أخرضين بينهام مساحة بيضاء
غيه الفرنسيون فصار خطني
1343هـ1925 -م) ّ
((( فتح الباري (.)126/6
ٌ
ُ
يصح االستدالل
بالعقاب ،لكنها
((( ومن ذلك
ُ
تسمي راية النبي ُ #
أحاديث ضعيفة ،ال ّ
الروايات التي ّ
هبا.
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وبقي العلم الفرنيس املصغر يف الزاوية ،وعندما و ّقعت فرنسا اتفاقية االستقالل
(األول) سنة (1355هـ 1936 -م) ألغيت األعالم الفرنسية ،واع ُتمد العلم الذي
صممته الثورة السورية الكربى(((.
ّ

ً
السلطة ،ووضع مكانه ً
علم
مستعمل ،حتى جاء
وبقي هذا العلم
ُ
حزب البعث إىل ّ

جديدً اَّ ،
عب الناس عن رفضهم لل ّنظام برتك علمه ،واألخذ
فلم قامت الثّورة احلالية َّ

بام قبل نظام البعث.

حمر ًما ،أو ً
علم
وما ُيقال عن اعتامد فرنسا هلذا َ
الع َلم لو ّ
صح ال جيعله َع َل ًم فرنس ًيا ّ
استعامر ًيا ،مث ُله يف ذلك ُ
مثل مجيع مؤسسات الدّ ولة ،وأنظمتها ،ومراتب الوظائف،
ومسمى العملة التي ُوجدت يف عهد االستعامر ،إىل غري ذلك.
ّ

ُ
ٍ
واخلطأ الذي يقع فيه الغال ُة :اعتبار ّ
ً
رىض
ترصف أو تعاملٍ مع االستعامر
كل

بالكفر والكفار ،ثم احلكم عليه باخليانة لذلك(((.

كام َّ
الغلو يف فهم الع َلم ،واملقصود
الع َلم ِمن هذه ال ّناحية يظهر منه
أن احلديث عن َ
ُّ
منه ،واعتباره جز ًءا ِمن الدّ ين ،كام سبقت اإلشارة إليه.
وعليهَّ :
الع َلم الذي يرفعه املجاهدون (علم االستقالل) ليس فيه ما خيالف
فإن َ
ٌ
ّ
ومرشوع ،وهو َع َلم مؤقت هلذه املرحلة ِمن تاريخ
معروف
الش َع ،واهلدف منه
ٌ

ُ
االختالف حوله ،ثم بعد التحرير يكون اجتامع ال ّناس عىل ما يرونه
سورية ،ال ينبغي
أو خيتارونه من َع َلم(((.
((( ينظر مقال :حوار مع داعيش ،أ .جماهد ديرانية .http://cutt.us/G6zA
((( سيأيت مزيد تفصيل هلذه املسألة ص (.)٣٠١
((( وللمزيد ينظر فتوى( :هل هناك راية حمددة جيب أن يلتزم هبا السوريون ؟) http://islamicsham.
.org/fatawa/275
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اهتام غري
خامسا :اهتام الكتائب والفصائل والقوى الثورية أهنا تريد العلامنيةٌ :
ً

صحيح ،وباطل ،ملا ييل(((:

َّ -1
السنوات املاضية وبترصحيات وبيانات
أن الفصائل قد أعلنت عىل مدى ّ
مرارا ،ومل يثبت ِمن هذه االهتامات القائمة عىل ُّ
الشبه والظنون
ومواثيق تنفي ذلك ً

يشء.
ٌ

َّ -2
أن ما َي ِر ُد عن بعضهم ِمن ترديد ألفاظ «الديمقراطية» ،و«الدّ ولة املدنية»

ونحوهاُ :في ُاد هبا أحدُ معنيني:

األول :معنى فلسفي عقدي ،وهو الذي جيعل الترشيع ح ًقا للعباد ،وال خيتص باهلل

تعاىل.

ِ
ُ
حتقيق العدالة ،ومنع
ببعض األدوات التي ُيراد منها
الثاين :معنى إجرائي يتع َّلق

السلطة.
الظلم ،واستغالل ّ

ٌ
وال َّ
شك َّ
خمالف ّ
للشع ،وينازع اهلل تعاىل يف ح ّقه يف الترشيع ،أ ّما
أن املعنى األول
ٍ
اجتهاد ونظ ٍر ،وهو غالب استخدام عامة الناس حال ًيا.
الثاين فهو حمل

ٍ
ٍ
ِ
معان
اشتامل هذه األلفاظ عىل
وبسبب
للص ّحة فإ َّنه ال بدَّ
باطلة ،وأخرى حمتملة ّ
ِمن االستفسار ِمن قائلها عن مراده ،وهذا هو املنهج احلق يف التعامل مع (األلفاظ

املجملة).

ابن تيمية رمحه اهلل« :وأ ّما األلفاظ التي ليست يف الكتاب والس ّنة ،وال اتفق
قال ُ
السلف عىل نفيها أو إثباهتا ،فهذه ليس عىل ٍ
أحد أن يوافق َمن نفاها أو أثبتها حتى
ّ
((( للمزيد ينظر :األحكام الرشعية للنوازل السياسية ،د .عطية عدالن ،ص (.)223-152
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يستفرس عن مرادهْ :
رب الرسول  #أقر به ،وإن أراد هبا معنى
فإن أراد هبا معنى يوافق خ َ

خيالف خرب الرسول  #أنكره.

ري عن تلك املعاين إن كان يف ألفاظه اشتباه أو إمجال َع ّب بغريها ،أو ّبي
ثم التعب ُ

ُ
تعريف احلقّ بالوجه ّ
الشعي»(((.
مرا َده هبا بحيث حيصل
ضوابط التكفري:

ّ -3
أن املنادي «بالديمقراطية» و«الدّ ولة املدنية» لو كان يقصد هبا املعنى الباطل

بردته إال بعد استيفاء ّ
الشوط ،وانتفاء املوانع.
ً
ريه واحلكم َّ
رشعا :ال جيوز تكف ُ

ً
نص ُ
أهل العلم ،عىل َّ
رشوطا ،وضوابط ،وموانع
أن للحكم بالكفر والردة
فقد َّ
ال بدَّ من حتققهاِ ،
فمن أهم ّ
الضوابط :ال ّتفريق بني احلكم بكف ِر القول أو االعتقاد

ِ
الـم َّ ِ
احلجة ،وال ّت ّ
واحلكم بتكف ِ
أكد ِمن تو ّفر
عي ،والذي ال يكون إال بعد
إقامة ّ
ري ُ

ّ
الشوط وانتفاء املوانع.

َ
ُ
«وحقيقة األمر يف ذلكَّ :
كفرا ف ُيطلق
أن
قال ابن تيمية رمحه اهلل:
القول قد يكون ً
ُ
عي الذي
الـم ّ
لكن الشّ َ
القول بتكفري صاحبه ،ويقالَ :من قال كذا فهو كافرّ ،
خص ُ

احلج ُة التي يكفر ُ
تاركها»(((.
قاله ال ُيكم بكفره حتى تقوم عليه ّ

ُ
وقال« :األصل الثاينَّ :
القول بإطالقه
أن ال ّتكفري العام -كالوعيد العام -جيب

مشهود له بال ّنار :فهذا يقف عىل الدّ ليل
املعي بأنّه كافر أو
وعمومه .وأ ّما
احلكم عىل ّ
ٌ
ُ

املعي؛ ّ
احلكم يقف عىل ثبوت رشوطه ،وانتفاء موانعه»(((.
فإن
ّ
َ
((( جمموع الفتاوى (.)114/12
((( جمموع الفتاوى (.)619/7
((( جمموع الفتاوى (.)498/12
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عي:
الـم َّ
وموانع تكفري ُ

ٍ
قصد له.
 -اخلطأ :وهو أن يصدر منه القول أو الفعل دون

 اجلهل :بأن يعتقدَ اعتقا ًدا ،أو َيقول ً
يعمل ً
َ
يعلم أ َّنه ِمن موجبات
قول ،أو
عمل ال ُ

ٌ
خمالف للدين.
الكفر ،وال أنّه

قهرا ،بحيث ال يبقى له قدر ٌة وال اختيار.
 اإلكراه :وهو ُإلزام الغري بام ال يريده ً

ٍ
شبهة
صواب وحقّ ؛ اعتام ًدا عىل
الكفر العتقاده أنّه
 ال ّتأويل :وهو أن يفعلٌ
َ

ّ
يستدل هبا.

موانع عا ّم ًة لل ّتكفري ،فكيف باألمور الدّ قيقة التي حيصل هبا اخلطأ،
وإذا كانت هذه
َ
واللبس ،وختفى عىل كث ٍ
ري ِمن الفضالء؟(((.
ومن أقوال أهل العلم يف ذلك:
ردها ،و َمن خالف
أسامء
قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل« :هلل
ٌ
وصفات ال يسع أحدً ا ُّ
ٌ

احلجة فإنّه ُيعذر باجلهل؛ ّ
علم ذلك
احلجة عليه فقد كفر ،وأ ّما قبل قيام ّ
بعد ثبوت ّ
ألن َ
ال ُيدرك بالعقل ،وال الرو ّي ِة ِ
والفك ِر»(((.

واب أ َّنه َمن اجتهدَ من ِ
أمة حممد #
فالص ُ
ريّ :
وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :وأ ّما ال ّتكف ُ
َ
فأخطأ مل َي ُ
كفر ،بل ُيغفر له خطؤه»(((.
وقصدَ احلقَّ ،

((( ينظر :حتذير املتبع احلر من تكفري اجليش احلر ،د.مظهر الويس http://syrianoor.net/
.research/10520
((( فتح الباري ( ،)407/13ونسبه البن أيب حاتم يف مناقب الشافعي.
((( جمموع الفتاوى (.)180/12
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وقال« :كان اإلمام أمحد يك ِّفر اجلهمية املنكرين ألسامء اهلل وصفاته؛ ّ
ألن مناقض َة

أقواهلم ملا جاء به الرسول  #ظاهر ٌة ّبي ٌنة ...لكن ما كان يك ّفر أعياهنم ...ومع
اس إىل ذلك
هذا فا ّلذين كانوا ِمن والة األمور يقولون بقول اجلهمية ،ويدعون ال ّن َ

ترحم عليهم ،واستغفر
ويعاقبوهنم ،ويك ّفرون َمن مل جيبهم ،ومع هذا
ُ
فاإلمام أمحد ّ
بأنم مل يبني هلم ّأنم ّ
للرسول  ،#وال جاحدون ملا جاء به ،ولكن
هلم؛ لعلمه ّ
مكذبون ّ
تأولوا فأخطؤوا ،وق ّلدوا َمن قال هلم ذلك»(((.
ّ

ِ
وقال ابن القيم -رمحه اهلل -بعد ْ
فرائض اإلسالم:
كفر َمن َج َحدَ فريض ًة ِمن
أن ذكر َ
ال ،أو تأوي ً
«وأ ّما َمن جحد ذلك جه ً
ال ُيعذر فيه صاح ُبه :فال ُيك ّف ُر صاح ُبه به ،كحديث

الذي جحد قدر َة اهلل عليه ،وأمر أه َله ْ
الريح ،ومع هذا فقد غفر اهلل
أن حيرقوه ويذروه يف ّ

له ،ورمحه جلهله ،إذ كان ذلك الذي فعله مبلغَ علمه ،ومل جيحد قدر َة اهلل عىل إعادته عناد ًا
أو تكذي ًبا»(((.

احلجة والعذر باجلهل(((:
إقامة ّ

((( جمموع الفتاوى (.)348/23/23
((( مدارج السالكني (.)3348/1
((( نازع ُ
بعض أهل العلم -ال سيام املتأخرون واملعارصون  -يف وجوب إقامة احلجة يف بعض املسائل
َ
والشك األكرب ،وذكروا َّ
أن مرتكبها ال ُيعذر باجلهلُ ،
املتعلقة بأصول الدين ّ
ويكم بكفره دون إقامة
يتبي ّ
اجح يف
احلجة عليه ،وعند ال ّتحقيق يف املسألة من النصوص الرشعية ،وأقوال السلف َّ
الر َ
ّ
أن ّ
قرره هؤالءّ ،
وأن إقامة احلجة شاملة ألصول الدين وفروعه كام ستأيت اإلشار ُة
املسألة عىل خالف ما ّ
إليه يف بعض النقول.
ِ
ُ
سب إليهم ،ومن ذلك قول الشيخ حممد بن عبد
بل إنَّه قد ُنقل عن بعض أهل العلم املتأخرين
خالف ما ُن َ
ُ
فمثل قوهلم :إنَّا نك ِّفر بالعموم،
«وأما الكذب والبهتان،
السنية (َّ :)104/1
الوهاب كام يف الدّ رر ّ
ونوجب اهلجرة إلينا عىل َمن قدر عىل إظهار دينه ،وإنَّا نك ِّفر َمن مل يك ّفر و َمن مل ُيقاتل ،ومثل هذا
وأضعاف أضعافهُّ ،
فكل هذا ِمن الكذب والبهتان الذي يصدُّ ون به ال ّناس عن دين اهلل ورسوله ،#
والصنم الذي عىل قرب أمحد البدوي وأمثاهلام؛
نم الذي عىل عبد القادرّ ،
وإذا ك َّنا ال نك ِّفر َمن ع َبد ّ
الص َ
ألجل ِ
جهلهم ،وعدم َمن ُين ِّبههم ،فكيف نك ِّفر َمن مل يرشك باهلل إذا مل ُياجر إلينا ،أو مل يك ّفر و ُيقاتل،
=
سبحانك هذا هبتان عظيم»						.
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عدم ال ّتكفري إال
والر ّدةُ :
من أعظم األصول التي جتب مراعاهتا عند احلكم بالكفر ّ
املتلبس بالكفرِ ،
ومن أقوال أهل العلم
بعد إقامة ّ
احلجة ،ورفع اجلهل عن الشّ خص ّ

يف ذلك إضاف ًة ملا سبق:

«وأما َمن َق َ
إن اهلل -عز َوجلُ -ه َو َ
فل ٌن ِ
الّ :
إلن َْسان بِ َع ْينِه،
قال ابن حزم رمحه اهللَ :
َ َ
َ َ
يسى بن
أو أن اهلل َت َع َال حيل ِف جسم من أجسام خلقه ،أو أن بعد ُم ََّمد َ #نب ًيا غري ِع َ

كل ٍ
َم ْر َيمَ ،فإِ َّن ُه َل ْخيتَلف ا ْثنَان ِف تكفريه ِ
احلجة بِ ُك ِّل َه َذا عىل ِّ
أحدَ ،و َلو
لص َّحة قيام َّ
يبلغه ُّ
احلجة
أمكن َأن ُيوجد أحدٌ يدين ِبذا مل
ُ
ريه ح ّتى تقوم َّ
قط ِخال ُفه ملا َوجب تكف ُ
عليه»(((.

ُ
الر ُ
جل مل تبلغْ ه
ابن تيمية رمحه اهلل:
وقال ُ
«األقوال التي يكفر قائ ُلها قد يكون ّ
ُ
تثبت عنده ،أو مل يتمكن ِمن
صوص
ال ّن
املوجبة ملعرفة احلقِّ  ،وقد تكون عنده ومل ْ
ُ

شبهات يعذره ُ
فهمها ،وقد يكون قد َ
فمن كان ِمن املؤمنني جمتهدً ا
عرض ْت له
ٌ
اهلل هباَ ،
فإن َ
يف طلب احلقِّ وأخطأّ ،
اهلل يغفر له خطأه كائنًا ما كان ،سواء كان يف املسائل ال ّنظرية
أو العملية ،هذا الذي عليه أصحاب النبي  ،#ومجاهري أئمة اإلسالم ،وما قسموا
ٍ
املسائل إىل مسائلِ
أصول يكفر بإنكارها ،ومسائلِ فرو ٍع ال يكفر بإنكارها.(((»...

ٍ
َ
وذكر َّ
املشاهد يف كث ٍ
ري
معينة ،وهذا هو
معامل الدّ ين قد تندرس و ُتنسى
أن
َ
لظروف ّ
اإلسالمية التي قد يغيب عن كث ٍ
مهمة ِمن العلم بالرشع،
ري ِمن أهلها
من البالد
ُ
جوانب ّ
ّ
=وقال كام يف «جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب» (« :)14/3أما ما ذكره األعداء عنيّ ،أن
أكفر ّ
ري
احلجة ،فهذا هبتان عظيم ،يريدون به تنف َ
بالظ ّن وباملواالة ،أو أك ِّفر اجلاهل الذي مل تقم عليه ّ
ال ّناس عن دين اهلل ورسوله .»#
وللمزيد يف املسألة ينظر كتاب :إشكالية اإلعذار باجلهل يف البحث العقدي ،لسلطان العمريي.
((( الفصل يف امللل واألهواء والنحل (.)139/3
((( جمموع الفتاوى (.)346/23
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كثري
قال رمحه اهلل:
«وكثري ِمن ال ّناس قد ينشأ يف األمكنة واألزمنة الذي َيندَ ِرس فيها ٌ
ٌ
بوات ،حتى ال يبقى َمن ُيب ّلغ ما بعث ُ
اهلل به رسو َله ِمن الكتاب واحلكمة،
ِمن علوم ال ّن ّ

فال يعلم كثري ًا مما يبعث ُ
ُ
ومثل
اهلل به رسو َله  ،#وال يكون هناك َمن يب ّلغه ذلك،
ٍ
ٍ
األئم ُة عىل َّ
بعيدة عن أهل العلم واإليامن،
ببادية
أن َمن نشأ
هذا ال يكفر؛ وهلذا اتّفق ّ
(((
حديث العهد باإلسالم ،فأنكر شيئًا ِمن هذه األحكام ّ
َ
الظاهرة املتواترة فإنّه
وكان
ُ
الرسول .(((»#
ال ُيكم بكفره حتى يعرف ما جاء به

بناء أحكام ال ّتكفري عىل ذلك ِمن غري
ّ
ثم ُ
فات ُام الفصائل بأهنا مريد ٌة للعلامنيةّ ،
للش ِ
ٍ
ّ
استفصال وال نظ ٍر ّ
منهج ال ّتنظيم يف الطعن
ري صحيح،
وط
ِ
ولعل سب َبه ُ
واملوانع غ ُ

ٍ
ٍّ
فساد وعلامنية أو ر ّدة ،وتربئة مرشوعه
مرشوع
بكل مرشوع غري مرشوعه ،واعتباره
َ

فحسب! كام سبقت اإلشارة إليه(((.

ُ
ُ
ري
اشرتاط أن تكون الدّ ولة
سادسا:
ً
املسلمة دول ًة ُمطلقة عا ّم ًة ال حدود هلا غ ُ

صحيح ملا ييل:

 -1مل يرد هذا االشرتاط يف كتاب وال س ّن ٍة ،وال قول ٍ
أحد ِمن أهل العلم ،وال يمكن
ٍ
ٍ
واضحة معلومة .فام كانت الدّ ولة يف عهد الرسول  #يف
بحدود
أن تكون الدّ ولة إال
ٍ
بحدود بني املسلمني وغريهم ،وهكذا كانت يف عهد
املدينة ،ثم اجلزيرة العربية إال

املسلمني طوال تارخيهم.

((( كذا يف جمموع الفتاوى ،ولع ّلها( :أو كان) ؛ إذ املقصود إحدى احلالتني ،ال اجلمع بني الوصفني
(د .عامر العيسى).
((( جمموع الفتاوى (.)407/11
((( ينظر فتوى (حكم املجالس والتشكيالت التي حتوي مبادئ ختالف الرشيعة ،والتعاون معها)،
 ،http://islamicsham.org/fatawa/2413وسيأيت مزيد تفصيل عند مناقشة الشبهة العرشين
ص (.)٢٧٨

136

القسم األول :ال َّرد على ُّ
(الدولة)
الشبه المتع ِّلقة بمنهج تنظيم ّ

بل ّ
إن أهل العلم بحثوا يف أحكام الثّغور ،وهي األقاليم التي تقع عىل احلدود
مع بالد الكفارِ ،
ومن املعلوم ّ
أن هذه احلدود مل تكن باختيار املسلمني ،وال رغبتهم
أو ختطيطهم يف أكثر األحيان ،بل كانت بسبب عدم قدرهتم عىل فتح تلك البالد،
فقبلوا بتلك احلدود ورضوا والتزموا هبا.

وسواء أكان الوقوف عند هذه احلدود بسبب عدم القدرة عىل قتال الكفار وفتح

فاملؤدى واملعنى واحدٌ  ،فض ً
ال عن
بالدهم ،أو تقسيمها باالتفاقيات واملعاهدات،
َّ

العجز عن تغيريها.

 -2العمل داخل نطاق احلدود احلالية ال يعني الرضا والقبول بتقسيم الكفار لبالد
املسلمني ،أو املوافقة هلمً ،
فضل عن اخلضوع هلم ،والعاملة هلم ،فهذا ِمن باب اإللزام

بام ال يلزم ،وهو ٌ
رشعا.
باطل ً

ِ
مذهب اإلنسان ليس بمذهب له إذا مل يلتزمه؛ فإنه
«الزم
قال ابن تيمية رمحه اهلل:
ُ

إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضاف ُته إليه كذ ًبا عليه»(((.

كذب
ابن حزم رمحه اهللَ « :من ك ّفر ال َّناس بِام تؤول إليه أقواهلم فخطأ؛ ألنّه ٌ
وقال ُ
ٌ
وتقويل َل ُه ما مل يقل بِ ِه»(((.
عىل اخلصم،
وال ُيعرف عن حركة أو ّ
منظمة جهادية أهنا ترىض هبذه التقسيامت احلدودية بني

بلدان املسلمني ،أو تقدِّ م أخوة (الوطن) عىل أخوة الدّ ين يف التعامل ،لكن طبيعة

االلتزام بذلك كام سبق يف احلديث عن اهلجرة واملهاجرين.
العمل تفرض
َ
((( جمموع الفتاوى (.)217/20
((( ال َفصل يف امللل واألهواء والنحل (.)139/3
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 -3يلزم ِمن هذا الطعن بجميع حركات املقاومة واجلهاد التي قامت يف العامل
اإلسالمي بد ًءا ِمن التحرر ِمن االستعامر إىل اليومِ ،من رشق العامل اإلسالمي إىل

غربه؛ ألهنا كانت حركات وطنية يف بلداهنا(((.

 -٤لو كان االلتزام هبذه احلدود حمر ًما يف ِ
مرشوعا ملا فيه من املصالح
أصله لكان
ً

املرتتبة عليه ،وما يف عدم االلتزام به من مفاسد ،قال العز بن عبدالسالم رمحه اهلل:
ِ
ُ
«قد ُ
املعصية ال لِكوهنا معصي ًة بل لكوهنا وسيل ًة إىل حتصيلِ املصلحة
اإلعانة عىل
جيوز

ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
تفويت املفسدة»(((.
مصلحة
مصلحة تربو عىل
باإلعانة
حصل
الراجحة ،وكذلك إذا
ّ

واإلمكان ً
ِ
ِ
ِ
 -٥لو َ
اجتهاد معترب
خطأ فهو
للمصلحة
احلدود مراعا ًة
التزام هذه
كان
ٌ
ُ
ِ
ِ
اخلوارج يف ال َّتكف ِ
ري
معتقدات
جنس
َصدَ ر من أهله ،أما التكفري به ،أو التبديع فهو من
ِ
بالذنوب.

فسمى نفسه
ً
سابعا :تنظيم الدّ ولة قد التزم فعل ًيا بحدود الدّ ول التي ظهر فيهاَّ ،

(دولة العراق اإلسالمية) ،ثم (الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام) ،فهل كان راض ًيا
ثم تاب ِمن ذلك؟!
بحدود سايكس-بيكو ّ
فإن قيلَّ :
إن املراد ال ّنسبة إىل أقاليم طبيعية كالشام أو العراق ،أو بالد املغرب،

أو أرض الكنانة ،ونحو ذلك.

((( من شؤم الغالة َّأنم أصبحوا مشاريع تقسيم للبالد اإلسالمية وتفتيتها بعكس ما ينادون به ،علموا أم
فإنم يعمدون إىل إعالن إمارات أو واليات داخل هذه
مل يعلموا ،فألجل عدم التزامهم هبذه احلدود َّ
احلدود ،أو عابرة هلا ،مما يؤدي إىل زيادة االنقسام ،واستعداء األعداء ،ومن ثم فشل هذه اجلامعات كام
هو مشاهد معروف؛ لعدم صالحية مشاريعها للتطبيق.
((( قواعد األحكام (.)87/1
ُ
تقليل الرشّ باإلبقاء عىل الوضع احلايل (ولو كان غري مرشوع) حتاش ًيا للوقوع
ومن أسس السياسة الرشعية
فيام هو أسوأ وأشدّ ؛ وعم ً
ال بقاعدة ( ُيغتفر يف البقاء ما ال ُيغتفر يف االبتداء).
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فاجلوابَّ :أنا مل خترج ِمن اإلقليمية وال الوطنية ً
اسم ،كام أهنا مل تستطع أن خترج
ُ

منها ً
فعل.

فإن قيل :إهنا ستخرج منها ومتتدُّ حني متلك القدرة عىل ذلك ،وتتوافر الرشوط

املالئمة.

واقعا ،واضطروا إليه ،وعاشوه فعل ًيا ،وهذا يعني يف
فيقال :املهم َّأنم قبلوا بذلك ً

فكرهم الرضا به!.

و ُيلحظَّ :
تنظيم الدّ ولة وأشباهه أجاز ألعضائه االلتزام بام يتعلق هبذه
أن
َ
االتفاقياتِ ،من استخراج جوازات سفر ،واحلصول عىل تأشريات دخول ،وااللتزام

بقوانني املطارات التي نزلوا فيها...إلخ.

فإن قالوا :كنا مضطرين لذلك حتى نصل ألرض اجلهاد!.
قيل :واألمة اإلسالمية وشعوهبا يف مرحلة استضعاف واضطرار ،وليست يف

عرص متكني وسعة وقوة!

بل َّ
إن ثورات احلرية تكاد ُتتطف أو اخ ُتطفت يف عدّ ة بلدان ،والثور ُة السورية

ُيكاد هلا الكثري ،وهي مل تنته من حترير البالد ،وهي يف حال اضطرا ٍر فعيل.

فلامذا جيوز هلذه ال ّتنظيامت وأفرادها يف حال اضطرارهم الشّ خيص ما ال جيوز لبقية

املسلمني يف حال االضطرار العام الذي هو أشدُّ وأعظم؟

بل ّ
إن تنظيم (الدّ ولة) قد وقع فيام هو أخطر ِمن ذلك ،بحيث أصبح تقديم

الشعية والدعوية وغريها ً
(املهاجرين) عىل أهل البالد يف املناصب ّ
أصل وقاعد ًة،
غلو آخر من هذا اجلانب.
فوقع يف ٍّ
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واحتكر بعض املناصب والقيادات جلنسيات ( ُقطرية) معينة؛ لضامن الوالء ،وعدم

ثقته باآلخرين!

ثامنًا :إن كانت (العاملية) ً
فكثري ِمن احلركات
دليل عىل احلقّ وصحة املنهج،
ٌ

مجاعات عاملية ،ومتتدُّ أنشطتها
حركات أو
واجلامعات املنتسبة لإلسالم تعلن أهنا
ٌ
ٌ

وفروعها لبالد غري املسلمني ،وبعضها خارج عن اإلسالم ،كالقاديانية ،وغريها.

كام َّ
أن العديد ِمن احلركات والنظريات املعادية للدّ ين حتمل شعارات وخمططات

عاملية ،وتعمل عىل مدِّ نفوذها عرب العامل.

جمرد رفع شعار (العاملية) ال ُّ
فثبت َّ
يدل عىل صحة املعتقد ،أو سالمة املنهج.
أن َّ

تاسعا :متدّ د تنظيم (الدّ ولة) خارج احلدود مل يأت عىل املسلمني إال بنتائج عكسية
ً

وخيمة ،وذلك َّ
ألن متدّ ده كان عىل حساب حركات ومنظامت مقاومة أخرى ،عمل
الطعن فيها أثناء مقاومتهاِ ،
عىل تكفريها ،وختوينهاِ ،
ومن َث ّم ّ
ومن أظهر صور ذلك

متدده يف سورية ،وأفغانستان ،وفلسطني!.

إن إعالن اهنيار احلدود مع ٍّ
ٌ
بل َّ
إعالن سافر بال ّتدخل
كل ِمن العراق ولبنان قابله

اإليراين يف سورية عن طريق العراق ،وتدخل ميليشيات حزب اهلل عن طريق لبنان،
وقد أعطى تنظيم (الدولة) بفعله ذلك ّ
الذريعة هلؤالء إلعالن التدخل رصاح ًة ،مع
احلصول عىل موافقة رصحية أو ضمنية ِمن العامل بدعوى حماربة اإلرهاب مل حيدث
إال بعد هذه احلوادث.

أ ّما متدَّ د هذا ال ّتنظيم لدول غري إسالمية بالتفجري والقتل واالغتيال :فباإلضافة إىل

أن فيه ً
نقضا لعهود الدّ خول إىل تلك البالد بالكذب واخلديعة ،وقتل َمن ال يستحقّ
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القتل فيها ِمن عامة الناسَّ ،
ٍ
حرب
ودفعا هلا للدّ خول يف
فإن فيه استعدا ًء لتلك الدولً ،

علنية (مرشوعة) مع املسلمني ،وال ّتضييق عىل املسلمني يف تلك البالد(((.
ّ

ُ
ومصلحة هذا ال ّتمدد -إن كانت موجودة -فهي ُّ
أقل بكث ٍ
ري ِمن املفاسد املرتتبة عىل

ذلك.

واخلالص ُةَّ :
أن الراية هي الغاية من القتال ،وغاية الفصائل يف سوريا يف مدافعة

العدو غاية مرشوعة ،وال يشرتط لصحة هذه الغاية أن ترفع شعارات معينة ،أو أن

تكون عام ًة جلميع البلدان ،كام ظن ذلك تنظيم (الدّ ولة) بغلوه وجهله ،وما ترتب عىل
ذلك من تكفري سائر الفصائل وطعنه هبا.

((( يستدل العديد ِمن الغالة عىل مرشوعية القيام بأمثال هذه العمليات التفجريية يف بالد املسلمني وغري
املسلمني ،بأنَّه قد قام باملطلوب منه وهو اإلثخان يف العدو أو التسبب بخسارهتم ،وإن مل تكن النتائج
كاملة ،كام يزعمون.
واقعا ،وجهل قائله بأصول اجلهاد ،والسياسة
وعىل الرغم من بطالن هذا الكالم ً
رشعا ،وعدم صحته ً
شبها باخلوارج األولني.
الرشعية ومراعاة املآالت ،فإن يف ترصفاهتم ً
ً
«كب ٌ
ٌ
فقد جاء يف «التذكرة احلمدونية»ِ :
هنوض ،فأخذ منزل عىل
رجل ِمن اخلوارج وهرم حتى مل يكن فيه
مر به رجلٌ
ّ
مطر ،وابتلت األرض أخذ
ً
ظهر الطريق ،فلام جاء ٌ
زجاجا وكرسه ورماه يف الطريق ،فإذا ّ
ِ
اللهم هذا جمهودي!.
الزجاج ،قال اخلارجي من وراء الباب :ال حكم إال هلل،
وعقر رج َله
ُ
ّ
وكان باملدينة آخر منهم فرئي وهو حيذف قناديل املسجد باحلصباء فيكرسها ،فقيل له :ما تفعل؟ قال:
ً
قنديل أو قنديلني يف ّ
كل يوم» (التذكرة
أغرمهم
أنا كام ترى شيخ كبري ال أقدر عىل أكثر من هذاّ ،
احلمدونية.)330/9 ،
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الشبهة ّ
ُّ
َ
الث َ
عشرة
انية
الخالفة فيجب ال َّل ُ
ُ
حاق بها ومبايع ُتها
أُعلنت
» »تقول ُّ
الشبهة:

ُ
بغض ال ّنظر عن ّ
ّ
اخلالفة قد ُأعلنت
السابق واخلالف حو َله :فام دامت
كل الكالم ّ

ُ
مبايعة إما ٍم
فيجب عىل اجلميع االنضواء حتتها وبيعتها؛ فإنه إذا بويع إلما ٍم فال جيوز

ُ
نصنع؟
وتكثر .قالوا :فكيف
خلفاء،
(تكون
أخر عن االلتحاق به ،قال :#
آخر ،أو ال ّت ّ
ُ
ُ
ُ
فإن َ
ِ
َ
ِ
فاألول ،أ ّدوا الذي عليكم؛ ّ
اهلل سيسأهلم الذي عليهم)(((،
األول
ببيعة
قالُ :فوا
ّ
وقال( :إذا بويع خلليفتني فاقتلوا ِ
اآلخ َر منهام)(((.

ٍ
ٍ
ثم ّ
واجب رشعي ،وهو
واحد
حكم
توحد مجيع املسلمني حتت
إن إقامة
ٍ
خالفة ِّ
ٌ
ّ

ُ
إصالحها الح ًقا
أمل األمة منذ عقود ،وإن كان هناك أخطاء أو ملحوظات فيمكن
ُ

التأخر عن نرصته.
هدم هذا املرشوع ،أو ّ
وبال ّتدريج ،وال جيوز ُ

اإلجابة عن هذه ّ
الشبهة:

ٌ
وحتريف لل ّنصوص عن معانيها،
ومغالطات عديدة،
يف هذا الكالم أخطاء كثرية،
ٌ

ُ
وبيان ذلك كام ييل:

ً
أول :تك ّلم أهل العلم يف حكم اخلالفة ،ومكانتها ،ووجوب إعادة حكمها لبالد

املسلمني ،ويف ذلك أقوال وبحوث ودراسات يمكن الرجوع إليها يف أماكنها.
((( أخرجه البخاري ( ،169/4برقم  ،)3455ومسلم ( ،1471/3برقم .)1842
((( أخرجه مسلم ( ،1480/3برقم .)1853
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َ
مقوم ِمن مقوماهتا:
لكن
ّ
إعالن اخلالفة ال يكون هبذه الطريقة التي ختلو ِمن أي ّ

حرب ،وليس فيها متكنيٌ لقيام دولةً ،
ٍ
فضل
فالبالد ما زالت حمت ّل ًة ،ويف حال
-1
ُ

ُ
عن خالفة جامعة للمسلمني يف ّ
فاخلالفة -وما يتبعها من أحكام اإلمامة
كل أقطارهم،
بمجرد اإلعالن ،أو السعي إىل ذلك.
العظمى -تأيت نتيج ًة للتمكن يف البالد ،ال
َّ

ٍ
لشخص له ضوابطه ورشوطه ،وال بدّ فيه ِمن توافق أهل احلل
 -2انعقاد احلكم

أمر معروف مبسوط يف كتب أهل العلم،
والعقد الذين يمثّلون عموم ال ّناس ،وهذا ٌ
وأشهر ِمن أن يتحدث به ،ونذكره هنا باختصار.

روى ّ
اخلل ُل َّ
مات
أن أمحد بن حنبل رمحه اهلل« :سئل عن حديث النبي َ ( :#من َ
مات ِميت ًة ِ
جاه َّلي ًة) ،ما معناه؟ قال أبو عبد اهلل« :تدري ما اإلمام؟ اإلمام
مام َ
س َل ُه إِ ٌ
و َل ْي َ
إمام ،فهذا معناه»(((.
الذي ُيمع املسلمون عليه ،ك ُّلهم يقول :هذا ٌ

«األصح َّ
الـمعتَرب بيعة أهل احلل والعقد من العلامء،
وقال النووي رمحه اهلل:
أن ُ
ّ

حضوره ْم»(((.
يتيس
ُ
والرؤساء ،وسائر وجوه ال ّناس الذين ّ ُ

وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :فإنه ال يشرتط يف اخلالفة إلّ
ُ
اتفاق أهل الشوكة

قام هبم مقاصدُ اإلمامة؛ وهلذا قال
واجلمهور ،الذين يقام هبم األمر؛ بحيث يمكن أن ُت َ
مع اجلامعة) ،وقالّ :
(إن الشيطان مع الواحد،
النبي ( :#عليكم باجلامعة؛ فإن يدَ اهلل َ
وهو ِمن االثنني أبعد)»(((.
ثم عىل متدُّ دها إىل سورية،
أ ّما هذا التنظيم فلم يوافق عىل قيام دولته يف العراقّ ،
السنة ،أليب بكر اخلالل (.)80/1
((( ُّ
((( روضة الطالبني وعمدة املفتني (.)43/10
((( منهاج السنة النبوية (.)336/8
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عدد قليل فحسب! وليس يف دولته املزعومة أدنى مقومات
ثم إعالن اخلالفة إال ٌ
مقومات الدّ ولة احلقيقية:
االستشارة أو ّ

أي ِمن مكوناهتا احلقيقية،
أ -فالتنظيم يعتقد أنه يصح إقامة الدّ ولة دون وجود ٍّ
وعىل هذا أعلن دولته يف العراق قبل اخلالفة ،وقد َّ
خلص عثامن بن أمحد التميمي يف
رسالته (إعالن األنام بميالد دولة اإلسالم) الصادرة عن (وزارة اهليئات الرشعية) يف

(دولة العراق اإلسالمية) بقوله« :إن الدّ ولة التي أقامها رسول اهلل  #ال حتمل َّ
كل
املواصفات التي ينظر هلا عىل أهنا ِمن خصائص الدّ ولة املعارصة بكياناهتا السياسية
ولة التي ينشدها اإلسالم هي تلك التي تقيم الدِّ ْين ً
واإلدارية واالقتصادية ،فالدّ ُ
أول

أي اعتبار آخر» انتهى.
قبل ّ

أن التنظيم قد هدم ّ
يتبي َّ
كل أركان الدّ ولة احلقيقية ،ومل يبق منها إال (ال ّتوحيد،
وهبذا َّ
ألي ٍ
أي
عدد ِمن األشخاص يف ِّ
وحتكيم الرشيعة) وفق مفهومه هو ،وعليه فيمكن ِّ

ٍ
مكان يف العامل إعالن ٍ
ٍ
خاصة هبم(((!
دولة

ب -يعتقد تنظيم (الدّ ولة) ّ
أن قرار إعالن الدّ ولة واخلالفة ينحرص يف تنظيمه
((( وهو ما اجتهد وزير دفاع التنظيم السابق أبو محزة املهاجر يف إثباته من خالل دراسة طويلة مليئة
باملغالطات والتحريفات أسامها (الدولة النبوية) ،تقوم عىل عدة أفكار ،من أمهها:
يعم األمان واالستقرار يف الدّ ولة املعلنة.
 -1ال يشرتط أن ّ
 -2ال يشرتط أن تكون الغلبة والسيطرة التامة للمسلمني عىل مناطق الدولة.
 -3يكفي أن تكون املنطقة مماثلة ملساحة املدينة النبوية وعدد سكاهنا إلعالن الدولة.
ويف هذا التفسري تسطيح خطري وساذج ملعنى الدّ ولة اإلسالمية ،ال يدعمه ٌ
دليل رشعي ،وال نظر عقيل ،ومل
يقل به أحدٌ ِمن أهل العلم ً
قديم وال حدي ًثا ،بل فيه فتح لباب العبث بإطالق اسم الدولة أو اإلمارة
عىل جمموعة مبان أو مناطق حمدودة بمجرد االستيالء عليها ،وهو ما حدث بالفعل يف عدد ِمن الدول
اإلسالمية عىل يد بعض احلركات ،وأيدها تنظيم (الدولة) يف ذلك ،كام حصل يف أحد مساجد غزة
عىل يد مجاعة (جند أنصار اهلل) قبل سنوات ،وحيصل حال ًيا بأخذ البيعات (للخالفة) ِمن عدة تنظيامت
يف بلدان خمتلفة ،تُقيم إمارات أو واليات يف بضع أبنية أو غرف!
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بالردة والعاملة ،قال العدناين
فحسب ،دون بقية املسلمني ،بسبب ختوينهم ،ورميهم ِّ
يف كلمته (لن يرضوكم إال أذى)« :ما كان لنا ْ
أن نشاور ِمن الفصائل َمن خيالفنا املنهج
متآمرا مع املخابرات علينا،
واملرشوع ،ويعمل ضدّ نا يف اخلفاء والعلن ،أو َمن جيتمع
ً

بل ويو ّقع عىل قتالنا »..انتهى(((.

خونوا
فهم قد اختزلوا األ ّمة باملقاتلني دون بقية األمة وعلامئها ،ووجهائها ،ثم َّ

الفصائل ورفضوها ،فلم يبقَ إال هم أه ً
الصحيح ،وقد جاء
ال للعلم واملشورة والدّ ين ّ
يف احلديث( :إِذا َ
أه ُ
جلَ :ه َ
الر ُ
لك ُه ْم)(((.
فه َو ْ
اس ُ
لك ال ّن ُ
قال ّ
ج -بل َّ
إن أساس تنظيم (الدّ ولة) وهو (دولة العراق اإلسالمية) مل تكن عن
ٍ
مشورة ِمن املسلمني يف العراق ،وال الفصائل العسكرية فيه ،فلم يوافق عىل قيام دولة

عدد يسري من أتباع التنظيم دون استشارة ألهل ّ
احلل والعقد،
ال ّتنظيم يف العراق إال ٌ
كام سبق بيانه يف رسالة أيب سليامن العتيبي -قايض (دولة العراق اإلسالمية) -للقيادة
يف خراسان(((.

ُ
بضعة نف ٍر ِمن أعضاء التنظيم!
د -عندما ُأعلنت اخلالفة كان َمن وافق عىل ذلك

قال العدناين يف كلمته( :هذا وعد اهلل)« :اجتمع جملس شورى الدّ ولة اإلسالمية،

وتباحث هذا األمر ،بعد أن باتت الدّ ولة اإلسالمية بفضل اهلل متتلك ّ
مقومات
كل ّ
((( لتنظيم (الدولة) منهج منحرف يف نظرته للدولة ،وفهمه إلقامتها ،ونقاشها حيتاج ملزيد إيضاح وبسط،
ويمكن لذلك مراجعة املقالني التاليني:
نقاش هادئ حول فكر (دولة اإلسالم يف العراق والشام) ( )4موقف تنظيم (الدولة) من إقامة الدولة
.http://syrianoor.net/revto/8122
ونقاش هادئ حول فكر (دولة اإلسالم يف العراق والشام) ( )5موقف تنظيم (الدولة) من البيعة
.http://syrianoor.net/revto/8384
((( أخرجه مسلم ( ،2024/4برقم .)2623
((( سبقت ص (.)١٠٢
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اخلالفة ،والتي يأثم املسلمون بعدم قيامهم هبا ،وأنه ال يوجد مانع أو عذر رشعي لدى
الدّ ولة اإلسالمية؛ يرفع عنها اإلثم يف حال تأخرها أو عدم قيامها باخلالفة؛ فقررت
الدّ ولة اإلسالمية ،ممثّلة بأهل احلل والعقد فيها؛ ِمن األعيان والقادة واألمراء وجملس

الشورى (!) إعالن قيام اخلالفة اإلسالمية وتنصيب خليفة للمسلمني» انتهى.
ومعلوم َّ
أن جملس الشورى هذا ال يتجاوز عدده البضعة عرش فر ًدا..
ٌ

والبيعة دون مشورة من املسلمني ،وأهل احلل والعقد فيهمٌ ،
بيعة باطلة بدعية.

ٍ
قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهَ « :من بايع ً
مشورة ِمن املسلمني
رجل عن غري

تغر ًة ْ
أن ُيقتال»(((.
فال ُيبايع هو وال الذي بايعهّ ،

وقال ابن حجر رمحه اهلل« :واملعنىَّ :
غرر بنفسه وبصاحبه
أن َمن فعل ذلك فقد َّ

وعرضهام للقتل».
َّ

عدم االغرتار بالشعارات والالفتات املرفوعة اخلالية ِمن املضمون ،فاخلالفة
 -4ينبغي ُ

إنام يعقدها َمن كان عىل منهاج النبوة ،وليس َمن كان عىل منهاج اخلوارج املارقني ،وقد
مرارا يف التاريخ اإلسالمي ،فال غرابة يف ذلك»(((.
تكرر ِمن املنحرفني إعالن اخلالفة ً
ّ
((( أخرجه البخاري ( ،169 /8رقم .)6830
عدد من أهل البدع (خالفات) خاصة هبم يف بعض البلدان ،ومن ذلك:
((( تكرر يف التاريخ أن أعلن ٌ
ْ
اخلارجي اخلالفة يف عهد عبد امللك ،ومل ينلها.
 -1ادعى شبيب
ّ
واستمر أربع
السمح املعافري،
 -2يف َسنة  140للهجرةُ ،دعي باخلالفة لرأس
اإلباضية عبد األعىل بن َّ
َّ
َّ
سنوات ،ثم قتله املنصور عام 144هـ.
 -3ويف َط ْنجة ُدعي ِ
الفهري.
للخالفة ألمري اخلوارج ،وخاطبوه بأمري املؤمنني ،ثم قتله خالدُ بن حبيب
ُّ
ُ
مية ،وهو ِمن أصلٍ ُكردي ،خرج عن
َّ -4
وادعى املعز إسامعيل بن طغتكني حاكم زبيد أنَّه ُقريش من بني أ َّ
َ
َ
وتشيع ،فخطب لنفسه باخلالفة ،وتل َّقب باهلادي ،ثم هلك سنة 598هـ.
منهج أهل السنة
َّ
ِ
اخل ِ
إعالن ِ
َ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
الس َّقاف
رشعية
اإلسالمية  -رؤية
الفة
ينظر:
واقعيةَ ،
لعلوي بن عبدالقادر َّ
َّ
َّ
َّ
.http://dorar.net/article/1760
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وبنا ًء عليه:

ّ
فإن االستدالل بأحاديث وجوب الطاعة ،والبيعة كام سبق يف السؤال( :فوا ببيعة
ويع خلليفتني فاقتلوا ِ
اآلخ َر منهام) :إنام هو فيمن جاء ينازع
األول فاألول) ،و(إِذا ُب َ

واستقرت له األمور ،وحصل
احلاكم الذي ثبتت واليته وحكمه ،وبايعه عا ّمة الناس،
ّ

له ال ّتمكني ،فال يطاع هذا املنازع ،وال ُيلتفت إليه ،وليس ملطلق األولية وملن سبق

بإعالن نفسه خليفة ،ولو كان زعيم عصابة!.

قال ال ّنووي« :معنى هذا احلديث إذا بويع خلليفة بعد خليفة فبيعة األول صحيحة

جيب الوفاء هبا ،وبيعة الثاين باطلة حيرم الوفاء هبا وحيرم عليه طلبها»(((.
ثان ًيا :قد ُيقال:

َّ
إن تنظيم (الدّ ولة) قد تغ َّلب عىل املناطق التي حيكمها ،فال بدّ ِمن طاعته واخلضوع
له ،وقد هنى ّ
الش ُع عن اخلروج عىل احلكام ،ونزع اليد ِمن طاعتهم.
وقد أشار لذلك العدناين يف كلمته (هذا وعد اهلل) حيث قال« :بإعالن اخلالفة؛

صار واج ًبا عىل مجيع املسلمني مبايعة ونرصة اخلليفة إبراهيم حفظه اهلل ،وتبطل
رشعية مجيع اإلمارات واجلامعات والواليات والتنظيامت ،التي يتمدّ د إليها سلطانه،
ّ
ويصلها جنده ،قال اإلمام أمحد رمحه اهلل ،يف رواية عبدوس بن مالك العطار :و َمن
وس ّمي أمري املؤمنني :فال ُّ
حيل ألحد يؤمن
بالسيف؛ حتى صار خليفةُ ،
غلب عليهم ّ
فاجرا» انتهى.
باهلل أن يبيت وال يراه إما ًماًّ ،برا كان أو
ً
ويف هذا الكالم أخطاء عديدة:

((( رشح النووي (.)231/12
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 -1فهو ٌ
خلط بني ادعاء َّ
أن دولة التنظيم نتجت عن بيعة ،والدعوة لذلك ،ثم

االحتجاج بالتغ ُّلب لتقرير رشعيتها ،وهذا ال يستقيم َّ
فإن بينهام فرو ًقا عديدة.

الـمتغ ِّلبة ُتظهر جل ًيا َّ
أن البيعة مل تكن شاملة
والدعوة للخضوع لدولة التنظيم ُ

وال عا ّمة ،وال كافية الستتباب حكم دولتهم؛ بدليل َّأنم أبطلوا رشعية مجيع اجلامعات
والواليات والتنظيامت ،وهددوها ،ولو كانت بايعتهم ملا اضطروا لذلك.

ترشيع لالستبداد والقهر ممن يدعي (اخلالفة عىل منهاج النبوة)،
 -2يف هذا الكالم
ٌ

بناء عىل الفهم املغلوط حلقيقة مسألة (إمامة املتغلب) عند أهل السنة.

فالطريقة الرشعية التي جاء هبا اإلسالم لتويل احلكم هي :الشورى واالختيار ،مع

ترك الطرق والوسائل التفصيلية املعتمدة يف ذلك لالجتهاد والتشاور.

ٍ
فمحرم ،قال ابن حجر اهليتمي رمحه
رغبة ِمن املسلمني
أما تويل احلكم تغل ًبا دون
ّ
سان ِفيام تغلب ِ
ال ْح ِ
يستَحقّ َأن يبرش ،وال ُيؤمر بِ ْ ِ
عليه،
اهلل« :املتغلب فاسق معا َقب ،ال ْ
ِ
وفساد َأ ْحواله»(((.
الزجر واملقت واإلعالم بقبيح َأفعاله،
يستَحق ّ
بل إِ َّن َم ْ

«إن الذي ينتهض هلذا الشأن لو بادره ِمن غري ٍ
وقال اجلويني رمحه اهللّ :
بيعة وحاجة
يس ِمه
مستفزة أشعر ذلك باجرتائه
وغلوه يف استيالئه ،وتشوفه إىل استعالئه ،وذلك َ
ّ

العلو يف األرض بالفســاد»(((.
بابتغاء
ّ

وإنّام أجاز أهل العلم والي َة املتغلب يف حال الرضورة ،ال االختيار؛ تغلي ًبا للمصلحة
ٍ
وبرشوط عديدة.
العامة،

((( الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة (.)627/2
((( غياث األمم يف التياث الظلم ص (.)326
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فصل الكالم يف ذلك املاوردي عند ذكر رشوط احلاكم املتغلب فقال رمحه
وممن َّ

ري بالقوة عىل
اهلل« :وأما إمارة االستيالء التي ُتعقد عن اضطرا ٍر ،فهي أن يستويل األم ُ
ُ
فيكون األمري باستيالئه
ويفوض إليه تدبريها وسياستها،
بالد يق ِّلده اخلليفة إمارهتاِّ ،
مستبدًّ ا بالسياسة والتدبري ،واخلليفة بإذنه ً
منفذا ألحكام الدين؛ ليخرج من الفساد إىل
الصحةِ ،
ومن احلظر إىل اإلباحة.

وهذا وإن خرج عن ُعرف ال َّتقليد املطلق يف رشوطه وأحكامه ،ففيه ِمن حفظ
ً
القوانني الرشعية وحراسة األحكام الدينية ما ال جيوز أن ُيرتك ً
خمذول وال فاسدً ا
خمتل

ِ
ً
االستيالء واالضطرا ِر ما امتنع يف تقليد االستكفاء واالختيار؛
معلول ،فجاز فيه مع
لوقوع الفرق بني رشوط ا ُملكنة والعجز».
ثم َّبي رشوط هذا املتغ ِّلب بقوله:

«أحدهاِ :حفظ منصب اإلمامة يف خالفة النبوة ،وتدبري أمور امل ِ َّلة...

ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم ِ
العناد فيه ،وينتفي هبا إثم
والثاين:
ُ

املباينة له.

والثالث :اجتامع الكلمة عىل ُ
األلفة والتنارص؛ ليكون للمسلمني يدٌ عىل َمن

سواهم.

والرابع :أن تكون عقود الواليات الدينية جائزة ،واألحكام واألقضية فيها نافذة،

ال تبطل بفساد عقودها ،وال تسقط بخلل عهودها.

استيفاء األموال الرشعية ٍ
بحق تربأ به ذمة مؤدهيا ويستبيحه
واخلامس :أن يكون
ُ

آخذها.
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والسادس :أن تكون احلدود مستوفاة بحق وقائمة عىل مستحق...
ورعا عن حمارم اهلل ،يأمر بحقه إن أطيع،
والسابع :أن يكون األمري يف حفظ الدين ً

ويدعو إىل طاعته إن ُعيص.(((»...

فأين هذه الرشوط يف تنظيم (الدّ ولة)؟
أخطر ما يف مسألة إعالن اخلالفة ما ترتَّب عليها من اعتبا ِر َّأنا احلقّ الذي
-3
ُ
ِ
طاعة اإلمام الرشعيٌّ ،
ال حميدَ عنهَّ ،
شاق للصف
خارج عن
وأن كل من خالفها فهو
ٌ

ٌ
عظيم ٌّ
ورش مستطري؛ وقتل بسببه املسلمون،
فساد
مفرق للجامعة ،فظهر بسبب ذلك ٌ
ٌ
واستبيحت دماؤهم وأمواهلم((( ،قال العدناين يف كلمة (قل للذين كفروا ستغلبون)،
«سنفرق اجلامعات ،ونشق صفوف
والتي مألها هتديدً ا ووعيدً ا للمجاهدين:
ّ
التنظيامت ،نعم أل َّنه مع اجلامعة ال مجاعات ،وسح ًقا للتنظيامت ،سنقاتل احلركات

والتجمعات واجلبهات ،سنمزق الكتائب واأللوية واجليوش حتى نقيض بإذن اهلل
عىل الفصائل؛ فام يضعف املسلمني ويؤخر النرص إال الفصائل» انتهى.

ثال ًثا :حتى لو تغ َّلب تنظيم (الدّ ولة) عىل تلك املناطق وخضعت له فالواجب
مدافعته وجهاده حسب اإلمكان؛ ملا فيه ِمن انحراف وخروج عن الدّ ين الصحيح

يف االعتقاد ،ونرش البدعة والغلو ،وقتل املسلمني ،وهذه أقوال طائفة من أهل العلم

يف ذلك:

كفر وتغيري للرشع ،أو بدعة
قال النووي رمحه اهلل« :قال القايض :فلو طرأ عليه ٌ

القيام عليه وخلعه،
خرج عن حكم الوالية ،وسقطت طاعته ،ووجب عىل املسلمني
ُ
((( األحكام السلطانية (.)66/1
((( (د .فهد العجالن).
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ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ،فإن مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام

بخلع الكافر ،وال جيب يف املبتدع إال إذا ظنوا القدرة عليه ،فإن حتققوا العجز مل جيب
القيام ،وليهاجر املسلم عن أرضه إىل غريها ويفر بدينه»(((.

وشبيه هبذا األمر ما حصل أيام غزو التتار الذين كان هلم القوة واملنعة واحلكم ،فلم
ٌ

يقبل املسلمون بالدخول يف حكمهم ،وقاتلوهم حتى طردوهم عن ديار املسلمني.

وسئل ابن تيمية عن قتال التتار ،فقال رمحه اهللُّ :
«كل طائفة ممتنعة عن التزام رشيعة
من رشائع اإلسالم الظاهرة املتواترة؛ ِمن هؤالء القوم وغريهم فإنه جيب قتاهلم حتى
يلتزموا رشائعه ،وإن كانوا مع ذلك ناطقني بالشهادتني وملتزمني بعض رشائعه،

كام قاتل أبو بكر الصديق والصحابة ريض اهلل عنهم مانعي الزكاة .وعىل ذلك اتفق

الفقهاء بعدهم.(((»...

اعتقاد أنه
رابعا :من األخطاء التي وقع هبا تنظيم (الدّ ولة) وغريه من الغالة:
ُ
ً

ال جهاد ،وال إقامة لرشع اهلل -تعاىل -إال بإمارة ودولة ،وال يكون ذلك إال ببيعة؛
لذا كان مههم وانشغاهلم بإقامة دولتهم ،وجتميع البيعات واألنصار ،وقتال املخالفني
أكثر ِمن مههم بمدافعة العدو ،ثم إهنم التفتوا إىل بقية اجلامعات اجلهادية والشعب
فأجربوهم عىل املبايعة أو القتال!.

وقد فهموا كالم أهل العلم عىل غري وجهه ،ومن ذلك استدالهلم بكالم ابن تيمية

رمحه اهلل بقوله« :جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل
أوجب األمر باملعروف والنهي عن
ال قيام للدين وال للدنيا إال هبا ...وألن اهلل -تعاىل-
َ

((( رشح النووي (.)229/12
((( جمموع الفتاوى (.)502/28
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املنكر ،وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة ،وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة
احلج واجلمع واألعياد ونرص املظلوم ،وإقامة احلدود ،ال تتم إال بالقوة واإلمارة»(((.
وهذا االستدالل غري صحيح ،وفيه خلط بني عدة أمور:
 -1كالم ابن تيمية هذا -ومثله كثري يف كتب السياسة الرشعية -يف أصل إقامة

الدّ ول ،ومعناهَّ :
أن حياة الناس ال تستقيم إال بدولة وحاكم واحد؛ وإال شاعت
صحيح ال ينازع فيه أحدٌ ِمن املسلمني وال غريهم.
الفوىض وانعدم األمن ،وهذا
ٌ
لكن هذا يكون يف حال التمكني واستقرار األحوال.
أما يف حال جهاد الدفع :فإ َّنه ال يشرتط إقامة دولة ،وال إمارة ،كام ال يشرتط له

اجتامع عىل أم ٍ
ري واحد إال من باب وحدة الكلمة ونزع االختالف.

قال ابن تيمية رمحه اهلل« :أما قتال الدفع فهو أشدّ أنواع دفع الصائل عن ُ
احلرمة

إمجاعا؛ فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال يشء أوجب بعد
والدين فواجب
ً
اإليامن ِمن دفعه ،فال يشرتط له ٌ
رشط ،بل ُيدفع بحسب اإلمكان ،وقد نص عىل ذلك

العلامء أصحابنا وغريهم»(((.

وقال ابن القيم رمحه اهلل« :فقتال الدَّ فع أوسع من قتال َّ
وأعم وجو ًبا ،وهلذا
الطلب
ُّ
يت ََع َّي عىل كل أحد ...وجياهد ِف ِ
الع ْبد بِإِذن َس ّيده وبدُ ون إِ ْذنه ،وا ْلولد بِدُ ِ
ون إِذن
يه َ

أبويهَ ،
والغريم بِ َغ ْي إِذن َغ ِريمه.(((»...
((( جمموع الفتاوى (.)390/28
((( الفتاوى الكربى (.)538/5
((( الفروسية (.)188/1
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فال يشرتط لصحة جهاد الدفع وجود أمري وال إذنه ،بل يكفي أن يقيم الناس أمراء

وقادة (أصحاب الواليات اخلاصة) لينتظم أمر القتال.

ٍ
ينزل
كام ال ُيشرتط إلقامة الدين واحلكم بالرشع وجود
إمارة عامة أو دولة ،بل َّ

هؤالء األمراء مكان اإلمام ،وحيكمون بني الناس بام يستطيعونه ويقدرون عليه من
أحكام الدين.

قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهلل« :إذا ِ
لطان لزم َ
أهل الشّ وكة الذين هم ُ
الس ُ
أهل
عدم ّ

ّ
أحكامه ّ
للضورة امللجئة لذلك»(((.
احلل والعقد َث ّم؛ أن ينصبوا قاض ًيا ،فتنفذ حينئذ
ُ

فحق عىل ُق ّطان ّ
الز ُ
كل
السلطان ٌّ
وقال أبو املعايل اجلويني رمحه اهلل« :لو خال ّ
مان عن ّ
أن يقدّ موا ِمن ذوي األحالم وال ُّنهى ،وذوي العقول ِ
كل ٍ
ٍ
بلدةّ ،
وسكان ِّ
قريةْ ،
واحلجا

َ
فإنم لو مل يفعلوا
َمن يلتزمون
امتثال إشاراته وأوامره ،وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ ّ
ذلك ،تر ّددوا عند إملام ّ
املهمت ،وتب ّلدوا عند إظالل الواقعات»(((.

للصائل املعتدي ،وال ُيشرتط فيه
واجلهاد يف العامل اإلسالمي اليوم هو
ُ
ُ
جهاد ٍ
دفع ّ

قرره ُ
أهل العلم ،ود َّلت عليه ال ّنصوص ّ
الشعية.
إال ما َّ

األمر إىل رضورة اجتامع الكلمة ،وتوحيد الفصائل أو الكتائب ،أو بداية
ولو وصل ُ

إقامة الدّ ولةَّ ،
فإن ذلك ال بدّ أن يكون عن اتفاق وشورى كام سبق بيانه(((.

((( حتفة املحتاج (.)261/7
((( غياث األمم (.)387/1
((( ظهر يف تنظيم (الدّ ولة) وغريه ِمن تنظيامت الغالة عقدُ الوالء والرباء عىل تنظيامهتم ومشاريعها،
واحلرص الشديد عىل إعالن الدول وإنشاء اإلمارات ،مع االستيالء عىل مراكز الثروة ،ومكامن القوة،
واستاملة السكان واستقدام األتباع لتقوية تنظيامهتم ،بل ال يكادون يسمعون بمكان يقوم فيه اجلهاد
أو املقاومة إال ويتطفلون عليه ،ثم يزعمون أهنم األحقّ بحكمه ،ويك ّفرون غريهم ويقتلوهنم بسبب=
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خامسا :يعتمد تنظيم (الدّ ولة) وأمثاله عىل نرش فكر «البيعة» ،وإهيام أتباعهم أهنا
ً
ِمن أعظم الواجبات التي ال جيوز ال ّت ّ
خل عنها ،وإلزامهم هبا ،ثم ال ّتحذير ِمن عدم

الوفاء هبا ،أو تركها مهام كانت ّ
الظروف ،ويستدلون عىل ذلك بام ييل:

 -1وجوب البيعة ،لقوله ( :#إِ َذا َخ َر َج َث َل َث ٌة ِف َس َف ٍر َف ْل ُيؤَ ِّم ُروا َأ َحدَ ُه ْم)(((.

جاهلي ًة)(((.
مات ِميت ًة
مات وليس يف ُعن ُِق ِه َب ْي َع ٌةَ ،
وقولهَ ( :من َ
ّ

بايع إِما ًما َفأعطا ُه
 -2وجوب الطاعة وعدم جواز نقض البيعة بقوله َ ( :#من َ
َث َمر َة َق ِ
َطاع)(((.
است َ
وص ْفق َة َي ِد ِه ،ف ْل ُي ِط ُ
لبه َ
عه ما ْ
فلبس عليهم الشيطان دينهم فاعتقدوا َّ
أن اجلهاد والدعوة ال تقوم
=ذلك ،بل ويقتتلون فيام بينهم عليهاَّ ،
صحيح إال ما كانوا عليه؛ فوضعوا احلكم نصب أعينهم والوصول إىل
دين
إال بدولة وحكم ،وأنّه ال َ
َ
ٍ
طريقة مهام كانت؛ ليطبقوا رشع اهلل الصحيح كام يزعمون ،فأضحوا بترصفاهتم تلك
السلطة بكل
طالب سلطة ،وأصحاب دنيا ،وإن رفعوا يف ذلك شعارات (إن احلكم إال هلل) ،أو (حتكيم الرشيعة)،
فأشبهوا بذلك اخلوارج األولني.
ٌ
احلسن
رجل من اخلوارج
التوحيدي يف كتابه «البصائر والذخائر» ( :)156/1أنّه «أتى
ذكر أبو حيان
َ
ّ
البرصي فقال له :ما تقول يف اخلوارج؟ قال :هم أصحاب دنيا ،قالِ :
قلت ،وأحدُ هم يميش
ومن أين َ
يف الر ّمح حتى ينكرس فيه ،وخيرج ِمن أهله وولده؟
واحلج والعمرة؟ قال :ال ،قال:
الصالة ،وإيتاء الزكاة،
قال احلسن :حدّ ْثني عن السلطان أيمنعك ِمن إقامة ّ
ّ
ُفأراه إنام منعك الدنيا فقاتلته عليها».
وبسبب غلوهم يف مشاريعهم ،وعنفهم مع كل من خالفهم ،وقعوا يف أشدِّ مما نقموه من ّ
الطغاة الذين
زعموا أهنم خرجوا عليهم ،فصاروا يك ّفرون ،ويستبيحون الدماء ملجرد خمالفة مرشوعهم ،ويقتلون
َ
أوصاف التعظيم والعصمة عىل مرشوعهم ودولتهم
َمن يرتكهم ،أو يتخىل عن بيعتهم ،و ُيغدقون
وحكامها ،ويرفضون مراجعتَها ،أو إعادة ال ّنظر فيها!.
((( أخرجه أبو داود ( ،306/3برقم .)2608
((( أخرجه مسلم ( ،1478/3برقم .)1851
((( أخرجه أبو داود ( ،302/6برقم  ،)4248وابن ماجه ( ،103/5برقم  ،)3956وأمحد (،54/6
برقم .)6501
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مجيع
 -3عقوبة َمن خلع يدَ ه ِمن البيعة ولو بال َقتل بحديثَ ( :من
وأمركم ٌ
أتاكم ُ
ْ
ٍ
واحد يريدُ ْ
عىل رجلٍ
يفرق مجاعتَكم فاقتلوه)(((.
أن يشقّ عصاكم ،أو ّ
ٍ
شخص آخر بام سبق ِمن أحاديث.
عدم جواز بيعة
ُ -4

ويف هذا الكالم العديد ِمن املغالطات ،وبياهنا يف النقاط التالية:

النقطة األوىل:

السمع ّ
والطاعة.
املراد بالبيعة:
ُ
إعطاء العهد عىل ّ

الـم ِ
الص ْف ُ
قال ابن منظور رمحه اهلل« :وال َب ْي ُ
بايعة
عةَّ :
البيع ،وعىل ُ
قة َعىل إِجياب ْ
اعة .و َقدْ تبا َي ُعوا عىل َ
ِ
بايعة ّ
والط ُ
الـم ُ
والطاعة .وال َب ْي ُ
األمر :كقولِك أصفقوا عليه،
عةُ :

عاهده»(((.
وبا َيعه عليه ُمبا َيعةَ :

ُ
ُ
اإلنسان عىل نفسه ِمن
«وأصل البيعة :العقدُ الذي يعقده
وقال اخلازن رمحه اهلل:

بذل الطاعة لإلمام ،والوفاء بالعهد الذي التزمه له»(((.

ري جعلوا أيدهيم يف يده تأكيدً ا للعهد،
وسميت بذلك ألهنم كانوا إذا بايعوا األم َ
ُ

فأشبه ذلك َ
ُ
البيعة مصافح ًة باأليدي.
فسميت بيع ًة ،وصارت
فعل البائع واملشرتيِّ ،

أن البيع َة هي العهد عىل ّ
الطاعةّ ،
قال ابن خلدون رمحه اهلل« :اعلم ّ
كأن املبايِع يعاهد
ظر يف أمر نفسه ،وأمور املسلمني ال ينازعه يف يشء ِمن ذلك،
أم َ
ريه عىل أ َّنه يس ِّلم له ال َّن َ

ويطيعه فيام يك ّلفه به ِمن األمر عىل املنشط واملكره»(((.
((( أخرجه مسلم ( ،1480/3برقم .)1852
((( لسان العرب (.)26/8
((( لباب التأويل يف معاين التنزيل «تفسري اخلازن» (.)156/4
((( ديوان املبتدأ واخلرب «تاريخ ابن خلدون» (.)261/1
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فإن املقصو َد هبا ُ
ُ
البيعة ّ
الرعية وتدبري
أمور
وإذا أطلقت
بيعة احلاكم الذي يتوىل َ
ّ

شؤوهنم ،وهذا املعنى هو املقصود يف ال ّنصوص الرشعية ،والذي جاء يف كتب أهل
العلم عند رشح األحاديث النبوية ،ويف كتب السياسة الرشعية ،ومجيع األحكام

الواردة يف البيعة إنام هي يف بيعة اإلمام ،أي احلاكم العام.

وقد كانت بيعة العقبة األوىل والثانية ِمن هذه البيعة؛ فهي ٌ
بيعة عىل ال ّنبوة ،وعىل

احلكم.

النقطة الثانية:

ٍ
وبمشورة من عامة املسلمني ،وبالرشوط
ُتعقد البيعة للحاكم من أهل احلل والعقد،

والكيفية السابق ذكرها(((.

أمور عديدةِ ،من أمهها:
ويرتتَّب عىل البيعة للحاكم ٌ

وحتريم مبايعة حاكم آخر ،وحتريم نزع اليد ِمن
السمع والطاعة باملعروف،
ُ
وجوب ّ
موجب رشعي ،وحتريم عقد ٍ
ٍ
بيعة أخرى لغري احلاكم.
البيعة أو نقضها دون

النقطة الثالثة:

ُ
إطالق البيعة يف حال احلرب لإلمام نفسه ،فهي جتديدٌ
ورد يف بعض النصوص

للبيعة العامة ،وما فيها من تذكري بالتزام املقاتلني بالطاعة ،وحث املقاتلني عىل الصرب

يف املعركة.

جاء يف صحيح مسلم يف (باب استحباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة
(ك َّنا َي ْو َم ْ ُ
القتال) :عن جاب ٍر ريض اهلل عنه قالُ :
الدَ ْيبِ َي ِة َأ ْل ًفا َو َأ ْر َب َع ِما َئ ٍةَ ،ف َبا َي ْعنَا ُه
((( ص (.)١٤٣
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َو ُع َم ُر ِ
الش َج َر ِةَ ،و ِه َي َس ُم َر ٌةَ ،و َق َ
آخ ٌذ بِ َي ِد ِه َ ْ
ت َت َّ
الَ :با َي ْعنَا ُه َع َل َأ ْن َل َن ِف َّرَ ،و َ ْل ُن َبايِ ْع ُه
َع َل ْالَ ْو ِ
ت)(((.

وكام ورد عن عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -يوم صفني من قوله« :من يبايعني

عىل املوت؟»(((.

قال النووي رمحه اهلل« :فالبيعة (عىل أن ال نفر) معناه :الصرب حتى نظفر بعدونا

أو نقتل ،وهو معنى (البيعة عىل املوت) ،أي نصرب :وإن آل بنا ذلك إىل املوت ،ال أن
املوت مقصود يف نفسه ،وكذا (البيعة عىل اجلهاد) أي :والصرب فيه»(((.

وقد تكون لقائد اجليش يف أرض املعركة بمعنى (املعاهدة عىل القتال) ،لتصبري

املقاتلني ،وتشجيعهم ،وتقوية معنوياهتم.

فقد «جعل عيل عىل مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعني أل ًفا

بايعوه عىل املوت»(((.

وورد عن عكرمة -ريض اهلل عنه -أنه نادى يف معركة الريموكَ « :م ْن ُي َبايِ ُع َع َل
ض ُار ْب ُن َ
األزْ َو ِر يف أربعامئة ِم ْن ُو ُج ِ
ْالَ ْو ِ
ت؟ َف َبا َي َع ُه ْ َ
الا ِر ُث ْب ُن ِه َشا ٍم َو ِ َ
وه ْ ُال ْس ِل ِمنيَ
َو ِف ْر َس ِانِ ْم»(((.

ويقصد هبا هنا البيعة اللغوية التي هي بمعنى االتفاق واملعاهدة ،وال يتعدَّ ى أثرها هذا

املوضع فحسب ،بداللة أ َّنه ليس هلذا املبا َيع إال منارصته أثناء احلمل عىل العدو فحسب.
((( أخرجه مسلم ( ،1483/3برقم .)1856
((( سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)33/4
((( رشح النووي (.)3/13
((( أخرجه يف فتح الباري (.)63/13
((( تاريخ الرسل وامللوك «تاريخ الطربي» (.)401/3

157

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

وقد َّنبه إىل الفرق بني بيعة األمري والبيعة يف أرض املعركة صحابة رسول اهلل ،#
فعن ِ
بن َز ٍ
احل َّر ِة َأ َتا ُه ٍ
ان َز َم ُن َ
آت َف َق َ
عنه -قال«َ :لَّا َك َ
عبد اهللِ ِ
ال َل ُه :إِ َّن ا ْب َن
رض اهلل ُيد ِ
ْ
اس َع َل املَ ْو ِ
تَ ،ف َق َ
ال :ال ُأ َبايِ ُع َع َل َه َذا َأ َحدً ا َب ْعدَ َر ُس ِ
ول اهللِ .(((»#
َح ْن َظ َل َة ُي َبايِ ُع ال َّن َ

قال القسطالين رمحه اهلل« :والفرق أنه عليه الصالة والسالم يستحق عىل كل مسلم

أن يفديه بنفسه بخالف غريه»(((.

النقطة الرابعة:
من اخلطأ يف هذه املسألة اخللط بني مسائل اإلمارة ،والعمل اجلامعي ،والبيعة.

ري ال بدّ أن ُتعقد له ٌ
أن ّ
حيث اعتقد القائلون بالبيعة لغري اإلمام احلاكم َّ
كل أم ٍ
بيعة،

واستدلوا بأحاديث اإلمارة وال ّتأمري عىل لزوم البيعة ،وهذا خطأ.

فاإلمارة ُتعقد لالجتامع عىل رأي واحد وعدم ال ّنزاع ،وقد َّ
حث عليها النبي  #يف
تنبيها عىل ما هو أعظم منهاَ ،
قال ( :#إِ َذا َخ َر َج َث َل َث ٌة ِف َس َف ٍر
األمور اليسرية كالسفر ً
َف ْل ُيؤَ ِّم ُروا َأ َحدَ ُه ْم)(((.

َ
قال ّ
الرأي،
يتفرق هبم
ُ
أمرهم ً
اخلطايب رمحه اهلل« :إنّام أمر بذلك؛ ليكون ُ
مجيعا ،وال ّ

ٌ
اختالف»(((.
وال يقع بينهم

ِ
العارض يف
ري الواحد يف االجتامع القليل
وقال ُ
ابن تيمية رمحه اهلل« :أوجب  #تأم َ

االجتامع»(((.
تنبيها بذلك عىل سائر أنواع
ِ
السفر؛ ً
ّ
((( أخرجه البخاري ( ،50/4برقم .)2959
((( إرشاد الساري (.)121/5
((( أخرجه أبو داود ( ،251/4برقم .)2609
((( معامل السنن (.)260/2
((( جمموع الفتاوى (.)390/28
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ُ
ُ
وقال الشوكاين رمحه اهلل« :ومع ال ّتأمري ّ
الكلمة ،وإذا ُشع
االختالف ،وجتتمع
يقل
لثالثة يكونون يف ٍ
ٍ
ٍ
ِ
أكثر يسكنون
األرض ،أو يسافرون فرشعي ُته
فالة ِمن
هذا
لعدد َ
واألمصار ،وحيتاجون لدفع ال ّتظاملِ ،وفصل ال ّتخاصم أوىل وأحرى»(((.
القرى
َ

ومل يرد يف هذه النصوص الرشعية ،وأقوال أهل العلم ما ّ
يدل عىل البيعة يف مثل

ُ
مبتدع حمدث.
مجيع ذلك
هذه األحوال ،وال
ٌ
تسمية اإلمارة بالبيعة ،بل ُ

ٍ
ٍ
ٌ
خمصوصة يف الزمن والغاية ،والسلطات ،وبني بيعة هي من جنس
إمارة
وفرق بني

بيعة احلكام.

أن العمل اجلامعي ال يقوم وال َّ
 كام اعتقد بعضهم َّيتنظم إال ببيعة ،وهذا إلزام بام

راجع إىل حتديد الصالحيات ،وتقسيم
ال يلزم ،وال دليل عليه ،فتنظيم العمل اجلامعي
ٌ

األعامل ،وال ارتباط له ببيعة وال إمارة.

وال بد من اإلشارة إىل َّ
بالتوسع
أن القائلني ببيعة اجلامعات يستدلون عىل كالمهم
ُّ

يف بيان احلكمة من ترشيع اإلمارة ،أو فضائل العمل اجلامعي ،وهذا مما خالف فيه،
وهو خارج حمل النزاع(((.

((( نيل األوطار (.)294/8
ٍ
باستعراض
((( تاريخ ظهور بيعات اجلامعات يف التاريخ اإلسالمي حيتاج ملزيد بحث وحترير ،ويمكن
رسيع تسجيل التايل :أول ما ظهرت بيعات اجلامعات يف التاريخ اإلسالمي عىل يد اخلوارج الذين
كفروا احلكام وأسقطوا والياهتم ،واعتربوا َّ
أن بيعة مجاعتهم هي البيعة الرشعية ،ثم تتالت اجلامعات
املنحرفة التي ادعت اخلالفة ،أو اإلمارة ،أو املهدية ،وبخاصة اجلامعات الباطنية بمختلف أنواعها.
ٍ
إسقاط لبيعة اإلمام احلاكم ،كام ظهرت عند
ثم خطت البيعات خطوة أخرى داخل املجتمع املسلم دون
الطرق الصوفية ،والتي ارتبطت بيعة املشايخ فيها بأخذ العهد وامليثاق ،وسند الطريقة ،والغلو يف
طاعة الشيخ ،واالمتثال ألمره وعدم معصيته ،ثم انتقلت لبعض اجلامعات الدعوية املعارصة ،بيشء
مشابه لذلك ،ومنها إىل مجاعات الغلو ملا اعتنقت تكفري الدول واحلكومات ،وانعزلت عن املجتمع،
أفكارا ادعت صحتَها دون سواها.
واختذت لنفسها
ً
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النقطة اخلامسة:

مما سبق ي َّتضح َّ
أن ما يعرف باسم (بيعة اجلامعات) سواء كانت دعوية أو جهادية

بدعي غري مرشوع ،ال َ
السلف أو أقوال أهل
أمر
دليل عليه من كتاب أو سنة ،أو عمل ّ
ٌ
العلم ،بل هي ِمن آثار االنعزال عن املجتمع والتاميز عنه بجامعة حترص احلق يف دعوهتا

أو مجاعتها.

فالعمل ضمن هذه اجلامعات أو املؤسسات ،واالنضامم إليها هو من جنس العقود
حكم رشع ًيا كأي ٍ
ً
عقد آخر؛ لعموم
بني الطرفني ،والوفاء هبذا العقد ،ما مل خيالف

ين آ َم ُنوا َْأو ُفوا بِا ْل ُعقُودِ}
النصوص احلاثة عىل الوفاء بالعقود ،كقوله تعاىلَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ

[املائدة ،]1 :وقولهَ { :و َْأو ُفوا بِا ْل َع ْهدِ ِإنَّ ا ْل َع ْه َد َكنَ َم ْس ُئ ً
ول} [النحل.]91 :

ّ
وللشخص العامل فيها طلب اإلقالة ِمن هذا العهد بعد إبراء ذمته بتسليم عهدته
ٍ
أدوات أو عتاد وسالح ،كام يقع التح ّلل ِمن هذا العهد بانتهاء الغرض الذي
ِمن

تعاقدوا عليه ،كانتهاء القتال ونحوه ،وال حيرم عليه إهناء تعاقده أو عمله ،إال ما
يكون لبعض هذه األعامل من خصوصية كالفصائل املقاتلة؛ َّ
ألن يف تركها بسبب
َ
َ
وإضعاف املجاهدين.
الصفوف،
مشاحنة أو اختالف يف وجهات ال ّنظر
ختلخل ّ

وليس لقائد هذه اجلامعة ما للحاكم الرشعيِ ،من البيعة ،أو احلقوق املرتتبة عليها،
ِ
األفراد ّ
بالطاعة التي هي من جنس طاعة احلاكم.
وليس له إلزام
كام َّ
أن تعدُّ د البيعات هلذه اجلامعات سيؤدي إىل تفريق كلمة املسلمني ،والتعصب

ٌ
داخل
ومجيع ذلك
واحلب والبغض عىل مسمياهتا،
هلا ،وعقد الوالء والرباء عليها،
ٍّ
ُ

فيام حذر اهلل منه من التفرق واالختالف ،واجلامعة احلق التي ُيعقد هلا الوالء واملحبة
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(الدولة)
الشبه المتع ِّلقة بمنهج تنظيم ّ

ٍ
بإطالق هي مجاعة املسلمني العامة ،وهو مقتىض أخوة الدين(((.
والنرصة

واخلالص ُةَّ :
مقومات الدّ ولة ،بد ًءا ِمن
أن خالف َة تنظيم (الدّ ولة) تفتقد جلميع ّ

قيامها عىل يد فئة خارجية منحرفة العقيدة ،معتدية عىل املسلمني جيب دفع ّ
رشها
ورضرها ،إىل افتقادها للشّ ورى ،ورضا املسلمني ،فال تعدو أن تكون كبقية حركات

اخلوارج التي ظهرت يف التاريخ اإلسالمي رسعان ما تزول.

((( قال الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل« :واخلالصةَّ :
أن البيعة يف اإلسالم واحدة من ذوي
الشوكة :أهل احلل والعقد لويل املسلمني وسلطاهنم ،وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية واحلزبية
يف بعض اجلامعات اإلسالمية املعارصة كلها بيعات ال أصل هلا يف الرشع ،ال من كتاب اهلل وال سنة
رسوله عليه الصالة والسالم ،وال عمل صحايب وال تابعي ،فهي بيعات مبتدعة ،وكل بدعة ضاللة،
وكل بيعة ال أصل هلا يف الرشع فهي غري الزمة العهد ،فال حرج وال إثم يف تركها ونكثها ،بل اإلثم
يف عقدها؛ َّ
ألن التعبد هبا أمر حمدث ال أصل له ،ناهيك عام يرتتب عليها من تشقيق األمة وتفرقها
شيعا وإثارة الفتن بينها ،واستعداء بعضها عىل بعض ،فهي خارجة عن حد الرشع سواء سميت بيعة
ً
أو عهدً ا أو عقدً ا» .ينظر :حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية ،ص (.)182
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(الدولة)
حول
الشبه
قتال تنظيم ّ
ِ

ُّ
الشبهة الثالثة عشرة
(الدولة) َ
قبل
لماذا المسارعة إلى إعالن الحرب على تنظيم ّ
محاورته؟
» »تقول ُّ
الشبهة:

الكتائب والفصائل يف بالد الشّ ام إىل قتال ال ّتنظيم قبل حماورته وال ّنقاش
سارعت
ُ

ٍ
اتفاق حيقن الدّ ماء ،ويمنع
احلوار وحماول َة ال ّتوصل معه إىل
الواجب
معه ،وكان
ُ
َ

احلرب.

إنكارها َّ
ثم َّ
احلرب عىل الفصائل،
أن تنظيم (الدّ ولة) مل يعلن
إن احلقيقة التي ال ينبغي
َ
ُ
َ
ُ
بل َّ
املسؤولة عن سفك
القتال واحلرب عليه ،فهي
إن الفصائل األخرى هي َمن أعلن
الدّ ِ
ُ
االنشغال بالدّ فاع عن املسلمني ،وقتال
ماء ،وما آلت إليه األمور ،وكان بإمكاهنا

النظام املجرم ،وخاصة ّ
مرارا أهنم ال يرغبون يف القتال ،وطالبوا
أن قادة التنظيم أعلنوا ً

الفصائل بال ّتخلية بينهم وبني األعداء!.

اإلجابة عن هذه ّ
الشبهة:

ما حصل بالفعل يف بداية األمر هو احلوار ،واملناصحة ،والدعوة إىل ال ّتحاكم

َ
األمور
موقف ال ّتنظيم الرافض ،واملستمر يف االعتداء هو الذي أوصل
لكن
للرشيعةّ ،
َ
إىل ما هي عليه ،وي َّتضح هذا األمر ِمن خالل النقاط التالية:
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ً
تنظيم (الدّ ولة) عن مرشوعه -وذلك بعد انطالق اجلهاد ،وتأسيس
أول :أعلن
ُ
ٍ
ري ِمن
اجلامعات -دون
مشورة ِمن ّ
أي فصيل عسكري أو هيئة رشعية ،ممّا أثار الكث َ

الش ُ
اهليئات ّ
عية ،والروابط العلمية السورية
ال ّتساؤالت لدى عا ّمة ال ّناس ،فقامت
ُ
ببذل جهدها يف احتواء هذه املسألة ،فأصدرت موق ًفا علن ًيا ِمن هذه اخلطوة؛ إجاب ًة
لل ّناس عىل تساؤالهتم ،وبيا ًنا للموقف ّ
الشعي من هذه احلادثة ،وذلك يف بيان (حول
الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام وبيعة جبهة ال ّنرصة) ،والذي َّ
أسباب
وضحت فيه
َ
رفض هذا اإلعالن املتمثلة يف:

ٍ
احلل والعقد يف بالد الشّ ام بإعالن ٍ
 -1االفتئات عىل أهل ّ
استشارة
دولة وبيعة دون
ٍ
ألحد ِمن أهلهاً ،
فضل عن إرشاك علامئها وجماهدهيا.
 -2املخاطر املستقبلية املرت ِّتبة عىل هذا اإلعالن(((.

ٍ
ٍ
ُ
تواصل عرشات ّ
عديدة ِمن قيادات
أطراف
الشعيني واملهتمني مع
ورافق ذلك
السبل لرأب
ال ّتنظيم؛ ملحاولة احتواء هذا اإلعالن ،أو ال ّتخفيف ِمن آثاره ،وإجياد ّ

أي جتاوب أو اهتامم.
الصدع ،لك ّنها مل تلق َّ
ّ

ومع استمرار ال ّتنظيم يف اعتدائه عىل املجاهدين والدّ عاة باالعتقال ،وال ّتعذيب،

والقتل ،واحتالل املناطق ،تتالت املواقف واخلطابات حسب تطور مواقف ال ّتنظيم،
واعتدائه عىل الكتائب:

حيث صدر (بيان إىل الفصائل والكتائب املجاهدة يف سوريا) والذي ّ
حث

ٍ
عام عىل:
بأسلوب ٍّ

((( وللمزيد ينظر :بيان (حول الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام وبيعة جبهة النرصة)
.http://islamicsham.org/letters/824

166

القسم الثاني :ال َّر ُّد على ُّ
َ
(الدولة)
حول
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ِ

الص ّف جتاه اهلدف األساس ،وهو إسقاط ال ّنظام.
 -1دعوة كا ّفة الفصائل إىل توحيد ّ
 -2ال ّتحذير ِمن ال ّتفرق وخطورته.

ُ
الصلح فيكون
 -3احلث عىل إصالح ذات ال َبني ،وإن مل تتمكن
الفصائل ِمن ّ
ُ
االتفاق عىل هيئة رشعية ِمن العلامء واحلكامء لالحتكام هلا ،وااللتزام بام ُتصدره.
وأن ذلك ينذر ٍّ
 -4ال ّتحذير ِمن تكفري الفصائل األخرى ،واستباحة دمائهمَّ ،
برش

خطري ،ويوقع يف فتنة عمياء تأيت عىل األخرض واليابس(((.

ثم صدر ٌ
(بيان حول ترصفات تنظيم الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام) ،والذي

قرر:
َّ
فصل ّ
أهم املخالفات التي وقع فيها ال ّتنظيم ،ثم َّ

 -1دعوة قيادات تنظيم (الدّ ولة) إىل ْ
أن تفيء إىل احلق ،وتستمع إىل الناصحني

وتصحح هذه املخالفات واألخطاء.
املخلصني،
ّ

 -2حتميل تنظيم (الدّ ولة) مسؤولية االنتهاكات واجلرائم نتيجة استمرارها يف

بغيها وعدواهنا.

 -3مناشدة أهل العلم ممّن مل تزل هلم كلمة مسموعة عند تنظيم (الدّ ولة) أن يقولوا

كلمة احلقّ دون مواربة.

أن يتقوا َ
 -4دعوة داعمي اجلهاد يف سوريا ْ
ويتحروا يف توجيه أمواهلم وأموال
اهلل،
ّ

والفت يف عضد املجاهدين(((.
املسلمني؛ لئال تكون سب ًبا يف سفك دماء املسلمني،
ِّ
((( ينظر( :بيان إىل الفصائل والكتائب املجاهدة يف سوريا)
./http://islamicsham.org/letters 1312
((( ينظر( :بيان حول ترصفات تنظيم (الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام)
.http://islamicsham.org/letters/1431
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رسا وعلنًا مع
ورافق هذه البيانات واخلطابات الكثري ِمن املناصحات واملناقشات ًّ

غلوا وبعدً ا عن احلقّ .
قادة ال ّتنظيم كام سبق بيانه ،لكن ذلك مل يزد هذا ال ّتنظيم إال ً

(السلفية اجلهادية) وقفات وحوارات مع تنظيم
ثم كان للعديد ِمن شخصيات تيار ّ
ُ
ومتتاز هذه الوقفات باألمهية لطبيعة العالقة الفكرية وال ّتنظيمية
(الدّ ولة) ملدّ ٍة طويلة،
بينهام ،وقد سبقت اإلشارة إىل بعضها(((.

ُ
وعدم االستجابة ِمن ال ّتنظيم ،ومنها( :مبادرة
الرفض
مجيعا
ُ
وقد كان مصريها ً
(السلفية اجلهادية)
اهلدنة بني الفصائل) التي أعلنتها أربع عرشة شخصية ِمن تيار ّ

قبيل عيد األضحى يف ذي احلجة عام 1435هـ ،وكان ِمن أهم بنودها« :ندعو مجيع
الفصائل يف الشّ ام والعراق إىل ّ
كف القتال فيام بينها عىل أن يبدأ ذلك يف موعد أقصاه

ليلة عرفة ّ
لعل اهلل -تعاىلُ -ينزل رمحاته عىل الشّ ام وأهله بدعاء حشود املسلمني يف

هذا اليوم العظيم..

عىل أن يتوىل اإلخو ُة يف أنصار الدّ ين الرباط عىل احلدود بني الطرفني ل ُتضبط تلك

احلدود ،وهتدأ نقاط ال ّتامس »...انتهى.
ُ

ٍ
موافقة ِمن تنظيم
أي
مجيعا دون ِّ
تم متديدُ وقت املبادرة لعرشة أيام ،ثم انتهت ً
وقد ّ
(الدّ ولة) ،ثم انتهى املوعد اآلخر دون موافقة ال ّتنظيم(((!.
((( ص (.)٤١
ينص عىل َّ
أن املبادرة كانت« :استجابة لنداء إخواننا
((( وقد أصدر أصحاب اهلدنة بيا ًنا بعد فشل املبادرة ّ
ِمن الداخل السوري ،رغبة يف حقن دماء املجاهدين وتفريغهم لرد هجمة التحالف الصليبي املرتد؛
حرصا عىل توجيه البنادق واملدافع إىل وجهتها الصحيحة ،وجتاوب معنا وراسلنا إخوة
فبادرنا بذلك
ً
أفاضل تلبية للمبادرة ،وصمت آخرون ،وانتقد اهلدنة غريهم ،وفهمنا ِمن بيانات بعضهم رفضها،
وذكر لنا إخوة ممن راسلونا ّ
أن ما طلبناه يف هذه اهلدنة موجود بالفعل حال ًيا عىل أرض الواقع ،وأن
القتال اليوم بينهم وبني الدّ ولة يكاد يكون معدو ًما حتى ما كان يف ريف حلب الشاميل صار جبهة=
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ِ

فهل بعد كل هذه املبادرات واملراسالت من أطراف عديدة ُيقال :ملاذا مل تناقشوا؟

أم مل حتاوروا؟ وماذا قدم التنظيم يف مقابل هذه املبادرات غري الرفض والتع ُّنت؟

ً
رشوطا للقبول هبذه املبادرات ،أو اجللوس
ثان ًيا :بينام كان التنظيم ُيعلن عىل املأل

للمحكمة ،مثل إعالن املوقف من بعض دول العامل ،أو بيان احلكم الرشعي يف
س يف هذه املراسالت بالسبب احلقيقي لالمتناع
«الديمقراطية» ونحوها ،كان ُي ِ ُّ
رشعي واجب الطاعة عىل
نفسه (دولة) هلا حاكم
عن القبول هبا ،وهو أ َّنه يرى َ
ٌ
بقية خصومه جمرد فصائل خارجة عن طاعتهّ ،
والط ُ
اجلميع ،بينام ُ
ريقة الوحيدة -يف
حل الفصائل لنفسها ،وإعالن الوالء لتنظيم الدولةِ ،
حلل النزاع :هي ُّ
نظرهّ -
ومن

َث ّم ّ
التافع ملحاكمه!.

ٍ
وغلو يف نزع ّ
الشعية واملصداقية عن بقية
وتقية،
ومع ما يف هذا من
ٍّ
كذب وخدا ٍع َّ

فإن فيه ً
الفصائل ،واحتكارهاَّ ،
ببدهييات القضاء وفصل ال ّنزاعات ،وال ّتعامل
جهل
ّ
مع اخلصوم؛ فاخلالف بني شخصني أو جهتني إ َّنام ُي ُّل بِ ٍ
طرف ثالث ولو كان أحدمها
ً
أمام القضاء مع
لفاء املسلمنيَ وحكامهم وسلف األمة جيلسون َ
حاكم ،وما زال ُخ ُ
خصومهم من عامة الناس الذين حتت حكمهم ،،وال يمنعهم ِمن ذلك يشء ،فكيف
يقر هلم هبذا السلطان؟
بمن ال ّ

=شبه هادئة ،وأن ً
تبادل ألسارى مفعل بني األطراف ،وأن هناك أطرا ًفا رئيسة مهمة معروفة لن تؤيد
أي هدنةِ ،
ومن َث ّم فلن تؤيت الدعوة إليها ثامرها» انتهى.
ّ
دون حتديد السم ّ
الطرف الرافض!.
بل قام صالح الدين الشيشاين -قائد جيش املهاجرين واألنصار -أحد التشكيالت األساسية جلبهة أنصار
ٍ
بمبادرة منه لوقف القتال بني تنظيم (الدّ ولة) واألطراف األخرى ،فكانت اإلجابة بالرفض؛
الدين
والسبب ّ
أن ال ّتنظيم يعتقد فعل ًيا بكفر اجلبهة اإلسالمية وجبهة النرصة .ينظر املقابلة:
ّ
.http://www.youtube.com/watch?v=qoNPvnFrkEU&feature=youtu.be
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ثم أظهر التنظيم بعد ذلك سب ًبا آخر كان خيفيه ،أال وهو تكفري هذه الفصائل،
ّ
وأن الطريقة الوحيدة ّ
بالر ّدة واخلروج ِمن الدّ ينّ ،
حلل األزمة بإعالن
واحلكم عليها ِّ

توبتها ومبايعتها لل ّتنظيم!.

ثال ًثا :تنظيم (الدّ ولة) هو َمن بدأ بإعالن احلرب عىل الفصائل األخرى فكر ًيا

وعسكر ًيا:

فأ ّما فكر ًياَّ :
أي مرشو ٍع آخر ،جهاد ًيا
فألن
َ
مرشوع تنظيم (الدّ ولة) يقوم عىل إلغاء ِّ

رشع اهلل،
كان ،أو سياس ًيا ،أو اجتامع ًيا أو مدن ًيا ،ويرى ال ّتنظيم أنه الوحيد الذي ُيقيم َ
ٍ
وأن َّ
َّ
ٍ
وحرب عىل اإلسالم! وبال ّتايل فإ َّنه حيكم عليه
عاملة
كل تنظيم آخر هو مرشوع
والر ّدة.
بالعاملة واخليانة ،والكفر ّ

أي تنظيم آخر هو بمثابة إعالن احلرب عليه ،والعداء له ابتدا ًء؛ لذا
فوجود ِّ
ُ

فإ َّنه َيرصف معظم جهده يف القضاء عىل ال ّتنظيامت األخرى ،واستهداف القيادات
املجتمعية باالغتيال وال ّتصفية.

ِ
ومن األدلة عىل ذلك ما ييل:

أذى):
 -1قال العدناين يف كلمته (لـن يرضّ وكم إال ً

ّ
مدني ٍة ديمقراطية،
«إن مرشوعنا هذا يقابله مرشوعان؛ األول :مرشوع دولة
ّ
مرشوع علامين تدعمه مجيع مللِ الكفر قاطب ًة...خو ًفا ِمن إعادة سلطان اهلل إىل أرضه،
وإقامة اخلالفة اإلسالمية..

تسمى إسالمية ّ ...
إن هذا املرشوع
وأ ّما املرشوع الثاين؛
ُ
وطنية ّ
فمرشوع دولة حم ّلية ّ
مرشوع ٍ
وطنية ،ختضع ّ
للطواغيت يف الغرب ،وتتبع
دولة
ظاهره :إسالمي ،وحقيقته:
ُ
ُ
ّ

ٍ
ِ
هلم يف ّ
الصميم.»...
اجلهاد ،وتوجيه
الشق ،هيدف حلرف مسار
رضبة له يف ّ
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ثم يقولّ :
أرشس
الصعيد
«وإن الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام تواجه عىل هذا ّ
َ
ّ
احلروب؛ إذ ّ
إن هلا يف هذا املضامر ثالث َة خصوم؛ الكفار بجميع أبواقهم ...واملرتدّ ون
ُ
ِمن بني جلدتنا ّ
وأهل األهواء وأرباب البدع وأصحاب
بكل أطيافهم وعلامء سوئهم،

املناهج املنحرفة ِمن املسلمني ...بل وحتى ِمن بعض َمن ُي َسب عىل املجاهدين» انتهى.
ِ
 -2وما ْ
موقفه ِمن الفصائل
نظيم عن (خالفته) حتى سارع إىل جتديد
إن أعلن ال ّت ُ

«وننبه املسلمني :أنّه بإعالن اخلالفة؛
األخرى ،فقال العدناين يف كلمته (هذا وعد اهلل)ّ :

ُ
رشعي ُة
مبايعة ونرصة اخلليفة إبراهيم حفظه اهلل ،وتبطل
صار واج ًبا عىل مجيع املسلمني
ّ
مجيع اإلمارات واجلامعات والواليات وال ّتنظيامت ،التي يتمدّ د إليها سلطا ُنه ،ويصلها
جندُ ه» انتهى.

ُ
ٍ
حرب عىل مجيع الفصائل العسكرية ،واهليئات ّ
الشعية،
إعالن
وهذا البيان وحدَ ه

ّ
سالحا ،ومل يقتل منهم
واملنظامت االجتامعية يف مجيع األرض ،ولو مل يرفع عليهم
ً
أحدً ا ،فكيف وقد فعل ما هو أشنع من ذلك؟

ٍ
وبنا ًء عىل إعالن احلرب هذا َّ
ألي مناطقَ
جديدة
فإن تنظيم الدولة َيعترب متدَّ ده ّ
ِ
ً
رشعاّ ،
وأن اآلخرين هم البغاة واملعتدون!.
دخول ملناطقه
التابعة له ً
أ ّما عىل أرض الواقع :فقد بدأ ال ّتنظيم فور اإلعالن عن ِ
نفسه العمل عىل تطبيق

أفكاره املنحرفة ،فبدأ باعتقال القيادات الثّورية (اإلعالمية ،واإلغاثية ،والدّ عوية)،

والر ّدة ،مع ال ّتوسع واالستيالء عىل أرايض وممتلكات
وقت ََل العديدَ منها بزعم ال ّتكفري ّ
ٍ
حررت املناطق ِمن ال ّنظام ،م ّت ً
خذا يف سبيل ذلك َّ
وسيلة
كل
الفصائل األخرى التي ّ
ٍ
ونقض للعهود بعد إعطاء
ري مرشوعةِ ،من غد ٍر باملجاهدين،
حتى ولو كانت غ َ
ري ِمن املجاهدين عن مدافعته؛ لظنهم ابتدا ًء أنه ُ
ً
تور َع الكث ِ
قتال فتنة!
األمان،
مستغل ُّ
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وعىل الرغم ِمن ّ
كل املناشدات واملطالبات مل تتوقف هذه ال ّترصفات ،بل ازدادت
ُ
ٍ
حرب ِمن ال ّتنظيم يف حقيقة األمر،
إعالن
الزمن ،وما هذه ال ّترصفات إال
مع مرور ّ

ولو نفى ذلك.

ٌ
ُّ
ومغالطة
تصو ٍر غري صحيح ملعنى إعالن احلرب،
مبنية عىل ّ
فالشبهة التي ُذكرت ّ

ٌ
ملجرد وجوده،
فاحلرب مع هذا ال ّتنظيم
لسري األحداث وتسلسلها؛
ُ
قائمة بالفعل ِّ
ً
فضل عن قيامه باستباحة دماء وأموال املسلمني ،ونقض العهود واملواثيق ،ورفض
ِ
ال ّتحاكم ّ
بكلمة (إعالن احلرب).
للشع ،ولو مل ينطق
َ
وقد عدَّ النبي َ #
الرسل ،إعال ًنا للحرب ِمن
نقض العهود واملواثيق،
وقتل ّ
ٍ
شعارات بإعالهنا ،فاستباح بذلك قتاهلم ودماءهم ،بل إ َّنه قد
املرشكني ،ولو مل يرفعوا
ٍ
عدَّ َ
مرشك ِمن حلفائه ً
نقضا للعهد وإعال ًنا للحرب ،فكيف بقتل مسلم؟
قتل
أن ال ّنبي ّ #
والسنن ّ
صلح احلديبية ،دخلت
لـم عقد
فقد روى
ُ
َ
أصحاب السري ّ

ُ
ثم ما لبث بنو بكر
قبيلة ُخزاع َة يف عهد رسول اهلل  ،#ودخل بنو بكر يف عهد قريشّ ،
ٌ
والرجال ،فانطلق عمرو بن
أن غدروا ببني خزاعة ،وأعانت
قريش بني بكر ّ
بالسالح ّ

سامل اخلزاعي إىل رسول اهلل  #يف املدينة مستغي ًثا ومستنجدً ا ،فقال له عليه الصالة
وتوجه لفتح ّ
بن ساملٍ) ،ومجع َ
مكة ،وعىل الرغم
جيشه،
والسالمُ ( :ن
َ
عمرو َ
ّ
رصت يا ُ
ِمن حماولة قريش لالعتذار ّ
الصلح إال َّ
أن
عم حصل ،وإرسال أيب سفيان لتجديد ّ

الرسول  #أبى ذلك(((.

ُ
الفصائل األخرى ِمن الرد عىل بيانات التنظيم -املليئة بإعالن احلرب،
 -ما فعلته

وال ّتخوين وال ّتكفري -ببيانات ال ّتحذير وفضح املامرسات ،وبيان احلكم ّ
الشعي يف
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،390/9برقم .)18859
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ِ

هذه ال ّترصفات ،والر ِّد عىل عدوانه باملدافعة والقتال إنّام جاء تال ًيا لفعله ،ومل يصدر
ابتدا ًء.

مع َّ
مرشوع ولو مل يبدؤوا بالقتال كام سيأيت بيانه((( ،فكيف
أن ابتداء قتال اخلوارج
ٌ

بمن بالغ يف الولوغ يف الدماء؟

ٌ
ولو قيلَّ :
حاصل
إن تنظيم (الدولة) يقاتل الفصائل ،وهم يقاتلوهنا ،فالقتال
ِ
أن كل طرف يرى أن اآلخر يقاتله؛ فهذا ٌ
حقيقة َّ
باطل
واقعا ،وكون من بدأ ال يؤثر يف
ً

ومردود؛ إذ ال مساوا َة بني ُمق يطالب بإقامة الرشع عىل املعتدين ،وبني ُم ٍ
عتد مستم ٍر
يف عدوانه وانتهاك حرمات اهلل.

راب ًعا :ال ينبغي أن تكون احلواراتّ ،
والتفق بالنقاش سب ًبا لسفك الدّ ماء املحرمة،

َ
تناقض بني إقامة
والغدر باملجاهدين ،وذريع ًة لتمرير الباطل والبغي والعدوان ،فال
احلجة عىل املعتدين وبني دفع عدواهنم.

فقد أرسل ُّ
ٍ
عباس  -ريض اهلل عنهم  -إىل اخلوارج
بن
بن أيب طالب عبدَ اهلل َ
عيل ُ
احلجة ،ثم أمر بقتاهلم ،وهكذا كان ُ
حال املسلمني مع اخلوارج
فحاورهم ،وأقام عليهم ّ

يف ّ
ٍ
ٍ
ومرص.
عرص
كل

وجه فيه الدّ عوات إىل ال ّتنظيم للحوار والنقاش وعدم
ففي الوقت الذي كانت ُت َّ

الرسائل ،كان ال ّتنظيم يتامدى يف
القتال ،و ُتعقد املبادرات ،و ُتطلق ال ّنداءات ،و ُترسل ّ
ويوجه ّ
مقرات الكتائب األخرى،
غدره وخيانته،
ّ
مفخخاته وانتحارييه الستهداف ّ

حضور ال ّلقاءات واملفاوضات غطا ًء هلجامته بعد أخذ األمان وإعطاء
مستخد ًما
َ
عدد ِمن القادة والدّ عاة بذلك الغدر.
العهود ،فاستشهد ٌ
((( ص (.)200
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َ
األرتال الحتالل املناطق والبلدات مو ً
مها املجاهدين برغبته يف
كام كان يوجه
الرغبة يف ال ّتوجه ملناطق ال ّنظام ،وإذا به يغدر هبم ،ويفاجئهم
اخلروج ِمن املنطقة ،أو ّ

يف مقراهتم.

فهو بذلك قد نقض العهود واملواثيق واهلدن التي كان ُيسعى إلقامتها بني ّ
الطرفني،

وعمل بعكس ما ينادي به ،فقتل وحارب أثناء الدّ عوات للحوار واإلصالح املزعوم!.
مراد ال ّتنظيم ِمن قولهَ :
(خ ُّلوا بيننا وبني أعدائنا ،خلوا بيننا وبني
خامسا :أ ّما ُ
ً

مرشوع منافس ،وأن ال يرتكب ما يعدُّ ه ال ّتنظيم
ألي تنظيم
ٌ
الرافضة) :أن ال يكون ِّ

عامل ًة أو خيانة ،بل أن تدخل كا ّف ُة ال ّتنظيامت يف طاعته وإمرته! ال -كام يفهمها
طلب ِ
َّ
فرغ لقتال ال ّنظام(((.
السذجُ -
ترك قتاله ،وال ّت ُّ
وترديد هذا العبارات وما فيها من دعاوى ال يعني ّأنم مصيبون فيها ،أو َّأنم عىل

حقٍّ  ،فليس ُّ
كل صاحب دعوى مصي ًبا ،كام يف نفيهم صفة اخلارجية عن أنفسهم.

واخلالص ُةَّ :
احلرب عىل سائر الفصائل املجاهدة،
تنظيم (الدّ ولة) قد أعلن
أن
َ
َ

واملكونات الثّورية ،وبادرها باإللغاء واإلبطال ،ثم ال ّتكفري والقتل واالعتقال بالغدر
ّ
ٍ
واخليانة ،ورفض َّ
نصيحة له ،أو حوا ٍر معه ،وطعن يف مجيع َمن ناقشه وجادله،
كل
رصيح للحرب وإن َ
ٌ
راوغ وخا َدع وزعم غري ذلك.
إعالن
ومجيع ذلك
ٌ
ُ

((( تقرتن هذه املقوالت يف خطاباهتم بادعاءت املظلومية (لك اهلل أيتها الدّ ولة املظلومة)( ،ك ّفوا عنا)،
(جئنا لنرصتكم ،رفدناهم بام يف بيت املال مناصفة )...يف عويل ولطم يشابه لطميات وادعاءات
ّ
ولعل ِمن أسوئها ادعاءات
اليهود يف (اهلولوكوست النازي) ،والرافضة يف (اللطميات الكربالئية)،
بشع للعواطف ،بالكذب
اغتصاب نساء (املهاجرين) ،والتي ثبت كذهبا وبطالهنا ،يف استغالل ٍ
والبهتان.
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ُّ
الشبهة الرابعة عشرة
ُ
إرادة الخير
ومن ن ّيته
في صفوف ال ّتنظيم مغر ٌر بهمَ ،
» »تقول ُّ
الشبهة:

ٌ
عىل فرض َّ
منحرف فكيف ُتيزون قتا َله ويف صفوفه َمن
تنظيم (الدّ ولة)
أن
َ
وخمدوع ،و َمن ني ُته إرادة اخلري ونرصته ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،فكيف
مغر ٌر به
ٌ
هو َّ
تستبيحون َ
قتالم وسفك دمائهم؟
ٌ
بالر ّد عليه ،بل
كام أ َّنه ليس هناك
مصلحة يف قتال تنظيم (الدّ ولة) ،أو االنشغال ّ

املصلحة يف حشد ّ
ُ
الطاقات ضدّ ال ّنظام ،حتى ال تتش ّتت اجلهود ،وتضعف الثّورة،
ِ
مصلحة ٍ
يؤجل ُّ
حل اخلالفات إىل ما بعد إسقاط ال ّنظام؟
وهذا ليس يف
أحد ،فلم ال ّ

اإلجابة عن ُّ
الشبهة:

ُ
ُ
وبيان ذلك يف
صحيحا واقع ًيا،
تصو ًرا
هذه
ً
تصور املسألة ّ
مبنية عىل عدم ّ
املقولة ّ

النقاط ال ّتالية:

ً
األصل يف ّ
ُ
قو ٌة وشوكة و َمنَعة ،وهلا قياد ٌة تأمتر بأمرها،
أول:
الطوائف التي هلا ّ

وراية تقاتل حتتَها :أن يكون ال ّت ُ
ٌ
عامل معها باملجموع العام ،وما
وتسمع وتطيع هلا،
يغلب عليها ،وما يظهر منها ِمن عقائد وترصفات.
فإن أظهرت هذه ّ
ُ
الط ُ
خوارج ،وإن ظهر منها
طائفة
ائفة العقائدَ اخلارجية :فهي
َ
طائفة ٍ
فحكم ّ
ُ
الطائفة
البغي فهي
بغاة ،وهكذا يف مجيع الطوائف واألديان واجلامعاتُ ،
ُ
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ِ
خمالفة بعض
مجيع أفرادها ،وال يتوقف احلكم عليها أو ال ّتعامل معها عىل
يشمل َ

أفرادها لعا ّمة ّ
الطائفة.

فإذا ثبت َّ
مجيع األفراد،
خارجي املعتقد ،فيشمل
تنظيم
أن تنظيم (الدّ ولة)
حكمه َ
ُ
ٌ
ُّ

ٍ
تفريق بينهم.
مجيعا دون
و ُيقا َتلون ً

ّ
«والط ُ
صاروا ممتنعني
قال ابن تيمية رمحه اهلل:
ائفة إِذا انترص َب ْع ُضها بِ َب ْعض ح ّتى ُ

فهم مشرتكون يف الثَّواب والعقاب...

وأنصارها ِم ْنها ِفيام َ ُلم وعليهمَ ،
فأعوان َّ
ُ
وهكذا املقتتلون عىل
الطائِ َفة املمتنعة
ُ
جاه ِلية...؛ ِ َ
ِ
يل ِف ِ
ِ
ل ّن ّ
باطل َل تأ ِو َ
الواحدَ ة
الطائِ َف َة
يه مثل املقتتلني عىل
عصبي ٍة و َدعوى ِ َّ
ّ
ِ
الواحد»(((.
الـم ْمتَنع َب ْع ُضها بِ َب ْعض كالشّ خص
ُ

ٍ
أجناد يمتنعون عن قتال ال ّتتار ويقولونّ :
إن فيهم َمن خيرج
ابن تيمية عن
وسئل ُ
ُ

مكر ًها معهم ،وإذا هرب أحدُ هم هل ُيتبع أم ال؟
َ
فأجاب:

رب العاملنيُ ،
واجب بالكتاب
قتال ال ّتتار الذين قدموا إىل بالد الشام
ٌ
«احلمد هلل ّ

والس ّنة...

أن ّ
علامء املسلمني عىل ّ
الطائفة املمتنع َة إذا امتنعت عن ِ
بعض واجبات
وقد اتّفق
ُ

الظاهرة املتواترة فإنّه جيب ُ
اإلسالم ّ
قتالا...

خروجا عن رشيعة اإلسالم ِمن مانعي ّ
الزكاة واخلوارج
أعظم
وأشباههم
وال ّتتار
ُ
ً
ُ

ِمن أهل ّ
ُ
فمن ّ
أجهل
شك يف قتاهلم فهو
الرباَ .
الطائف الذين امتنعوا عن ترك ّ
((( جمموع الفتاوى (.)312/28
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ال ّناس بدين اإلسالم ،وحيث وجب ُ
املكره باتّفاق
قتالم قوتلوا وإن كان فيهم
َ

املسلمني.(((»...

الر ُ
والزعامء ،وينذرهم و ُيقيم
سول ُ #ياطب رؤساء القبائل ،وامللوكُّ ،
وقد كان ّ
احلجةْ ،
وحرم دماءهم
لمه هلم وألقوامهم،
عليهم ّ
فإن ساملوه أو أسلموا :كان ِس ُ
َّ
ّ
مجيعاْ ،
واستحل منهم ذلك ،دون أن يكون ذلك
مجيعا،
وإن حاربوه حارهبم ً
وأمواهلم ً
لكل ٍ
ِّ
فرد ِمن أفراد قومهم أو جيوشهم.
ثم قاتل الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -املمتنعني عن أداء ّ
الزكاة ،وفتحوا البلدان،

اخلوارج .وعىل ذلك جرى ُ
أهل العلم يف أقواهلم وعملهم ،ومل يشرتط أحدٌ
وقاتلوا
َ
مغر ٌر به ،أو خمدوع ،أو جاهل؛ إ ًذا لتوقف
منهم أال يكون يف صفوف ا ُملقاتلني َمن هو َّ

اجلهاد يف سبيل اهلل!

ثان ًيا :إذا كان يف أفراد هذه ّ
عذر ِمن جهلٍ  ،أو تغري ٍر ،أو غري ذلك:
الطوائف َمن له ٌ

فإنه ُيبعث عىل ّنيته يوم القيامة ،كام ورد يف حديث عائشة ريض اهلل عنها ،عن ال ّنبي #
شَ ،قدْ َ َ
ل َأ بِا ْل َب ْي ِ
ون بِا ْل َب ْي ِ
اسا ِم ْن ُأ َّمتِي َيؤُ ُّم َ
ت بِ َر ُجلٍ ِم ْن ُق َر ْي ٍ
تَ ،ح َّتى إِ َذا
أنّه قال( :إِ َّن َن ً

اسَ ،ق َ
ف ِبِ ْمَ ،ف ُق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ إِ َّن َّ
َكا ُنوا بِا ْل َب ْيدَ ِاء ُخ ِس َ
الَ :ن َع ْم،
الط ِريقَ َقدْ َي َْم ُع ال َّن َ
ون َم ْه َل ًكا َو ِ
ون َم َص ِ
احدً اَ ،و َي ْصدُ ُر َ
السبِيلِ ْ َ ،ي ِل ُك َ
اد َر
ِفي ِه ُم ْ ُال ْست َْب ِ ُ
ص َو ْالَ ْج ُب ُ
ور َوا ْب ُن َّ
َش َّتىَ ،ي ْب َع ُث ُه ُم ُ
اهلل َع َل نِ َّي ِاتِ ْم)(((.

ويف حديث ّأم سلمة ريض اهلل عنهاَ ( :ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ َف َك ْي َ
ف بِ َم ْن َك َ
ان َكا ِر ًها؟
َق َ
الْ ُ :ي َس ُف بِ ِه َم َع ُه ْمَ ،و َل ِك َّن ُه ُي ْب َع ُث َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َع َل نِ َّيتِ ِه)(((.
((( جمموع الفتاوى ( ،)544/28وكالمه طويل يف تقرير قتال الطائفة املمتنعة ،فريجع إليه.
((( أخرجه البخاري ( ،65/3برقم  ،)2118ومسلم ( ،2210/4برقم .)2884
((( أخرجه مسلم ( ،2208/4برقم .)2882
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قال النووي رمحه اهلل« :وفيه ّ
حكمهم يف ظاهر
أن َمن كثَّر سوا َد قو ٍم جرى عليه
ُ

عقوبات الدّ نيا»(((.

خصوصاُ :
قتالم،
فالواجب يف ال ّتعامل مع اخلوارج عمو ًما ،وتنظيم (الدّ ولة)
ً
ُ

السابق ذكرها ،و َمن كان ضمن هذا ال ّتنظيم
ومدافعتهم ،كام ورد يف األحاديث ال ّنبوية ّ
عذر رشعيُ ،
فاهلل حسي ُبه يوم القيامة.
ممّن له ٌ
املغرر هبم يف صفوف ال ّتنظيم سب ًبا يف
وال جيوز أن تكون مراعاة وجود بعض ّ

استمرار االعتداء عىل املسلمني ،وإهدار دمائهم ،وختريب جهادهم ،حتت ذريعة

يتورعون عن إفساد عقيدة املسلمنيّ ،
والطعن يف دينهم،
الورع عن قتاهلم ،وهم ال َّ

والولوغ يف دمائهم!.

وخاص ًة َّ
ِ
وأدوات
حرب املجاهدين،
(املغرر هبم) أو (اجلاهلني) هم ماد ُة
أن هؤالء
ُ
ّ
قتلهم وتفجريهم ،فال بدّ ِمن دفع ِّ
رشهم ورضرهم ،أ ّما عدم ال ّتصدي لصياهلم

ٌ
وإهالك للمجاهدينً ،
ٌ
فضل
تعطيل للجهاد،
وعدواهنم بدعوى سالمة ّنيتهم ففيه
عن خمالفته ملا يقتضيه العقل السليم ِمن ال ّتصدي للمعتدين.
ثال ًثاّ :
إن تنظيم (الدّ ولة) وغريه ِمن تنظيامت الغالة قد عملت بعكس هذا الذي
مجيع خمالفيها ،وأجازت قت َلهم دون تفريق.
تنادي به ،فقد ك َّفرت َ
عنارص ال ّتنظيامت األخرى ،وأح ّلت
فـقد ك َّفرت (اهليئة الرشعية) ال ّتابعة لل ّتنظيم
َ

ّ
باملفخخات والقصف،
ووجهت اهلجامت
دماءهم بمجرد االنتساب لتلك اجلامعاتّ ،
بل وقتلت معهم الكثري ِمن ال ّنساء واألطفال.
((( رشح النووي (.)7/18
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ِ

وجاء يف بيان (اهليئة الرشعية):

ِ
أمراء ما ُيعرف باجلبهة اإلسالمية؛ كأيب عيسى الشيخ رئيس
«فإذا تقررت ر ّد ُة

جملس الشورى ،وزهران علوش القائد العسكري ،وحسان عبود رئيس اهليئة
ٍ
مناطات كفر ّي ٍة كتويل املرتدّ ين والك ّفار ،وتصحيح مذهبِهم،
السياسية ،بام تقدّ م ِمن

أن َّ
وغري ذلك ،فل ُيعلم ّ
حتت
كل َمن التحق هبؤالء املرتدّ ين بعد العلم بحاهلم ،وقاتل َ
َ
خالف بني أ ّمة ال ّتوحيد يف حكم َمن صار
حكمهم سواء بسواء ،فال
فحكمه
رايتهم
ُ
ُ
حكمهم...
وحكمه
مع املرتدّ ين ،وأعداء الدّ ين ،يف أنّه ِمن مجلتهم،
َ
ُ
سمى باجلبهة
و ِر ّد ُة هؤالء األتباع يكون ِمن جهة اتّباعهم املرتدّ ين ِمن أمراء ما ُي ّ

اإلسالمية؛ فالقاعد ُة ّ
ابع له حكم املتبوع ،وهذه ال ّتبعية واملشاركة هلؤالء األمراء
أن ال ّت َ
ّ
كالطائفة الواحدة يف األحكام الدّ نيوية ،وكذلك يف
ر ّد ٌة عن دين اإلسالم ،فهم

األخروية »...انتهى(((.

تقرر هذا فليعلم أن حكم الردة ال َّ
يط ِرد عندنا يف أفراد
((( ورد يف بيان اهليئة الرشعية للتنظيم قوهلم« :فإذا َّ
بردة
وأتباع ما يسمى باجلبهة اإلسالمية ،إال بعد علمهم بحال رايتهم املتمثلة يف أمرائهم ،فال حيكم َّ
أعيان هذه الطائفة إال بعد علمهم بحال أمرائهم» انتهى.
وقد يظن القارئ هلذه العبارة َّ
أن تنظيم (الدولة) ال ُيكفر أفراد الفصائل املخالفة إال بعدَ إقامة احلجة،
والصحيح عكس ذلك ،فهم يعدّ ون كل من عمل يف تلك الفصائل مرتدً ا ،وأصدروا العديد من
البيانات الرسمية واإلصدارات التي يفتخرون فيها بالتفجري يف املرتدين ،أو ذبح املرتدين ،ويقصدون
هبم املجاهدين من الفصائل األخرى ،وبيانات أخرى يف (استتابة) من كان يف صفوف هذه الفصائل.
بل إهنم أصدروا بيانات يف (استتابة) من كان يعمل موظ ًفا مع النظام ،كاستتابتهم ملوظفي التعليم العام،
مع أهنم ينفون تكفريهم لعموم املسلمني ،وسيأيت ص (.)328
للتقية والباطنية معها ،فهم ال يقولون
وهذه الدعوى كغريها من دعاواهم التي ثبت كذهبم فيها واستعامهلم َّ
بالعذر باجلهل ،ويؤصلون لذلك وينافحون عنه ،ثم يكذبون يف ادعاء خالفه ،وقد جاء يف جملتهم
عاب
(دابق) العدد ( ،)6مقال بعنوان (قاعدة الظواهري واهلراري والنظاري) أليب ميرسة الشاميَ ،
=
فرق بني أفراد الطائفة املمتنعة يف التكفري والقتل ،ومما جاء يف املقالة:
فيه عىل من َّ
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َّ
تبعا لتكف ِ
واستحل دماءهم بذلك ،وعىل الرغم
ري القادة،
فقد ك َّفر
التنظيم اجلنو َد ً
ُ
التنظيم قد حكم عىل ِ
ٍ
ِ
ري ا ُملتسلسل ،إال َّ
من هذا التكف ِ
واحد دون
بحكم
اجلنود
عامة
أن
ٍ
َ

ٍ
إلكراه ،أو تغري ٍر ،أو غ ِ
ري ذلك.
اعتبا ٍر

ِ
طريق
بل َّإنم جتاوزوا ذلك إىل قتل عا ّمة املسلمني ممّن ال عالق َة هلم باحلرب عن
ِ
والصواريخ،
يعم ِمن القنابل ّ
القصف للمناطق املحارصة ،فقتلوا منهم الكثريين بام ّ
وحتى األسلحة الكيميائية.

فكيف يعرتضون عىل َمن ُيدافع جنودهم املعتدين بالعموم وهم ُيقاتلون كافة

املسلمني بالعموم؟!(((.

َ
َ
اجلهل
ليشمل
ويوسع هلم دائرة العذر
=«فإن املرء إذا كان يقدّ ر وجود «مسلمني» يف صفوف الطائفة،
ّ
ال أو آج ً
بأصل الدين ،فسيضطر من حيث يشعر أو ال يشعر عاج ً
«يتورع» وحيتاط ،فال
ال إىل أن
ّ
متأولني.»..
يستهدف املرتدين خشية أن يقتل «مسلمني ّ
فرق بني الطائفة وأعياهنا يف اسم الكفر وبعض أحكامه ،وهذا التفريق خمالف إلمجاع السلف
ثم يقولُ « :ي َّ
يف حق الطوائف التي اجتمعت عىل كفر».
ربأ فيها من
ومن هذا الكذب الثابت عليهم ،ما جاء يف كلمة العدناين (لك اهلل أيتها الدولة املظلومة) التي ت َّ
العديد من (التهم) التي تنسب للتنظيم والتي ثبت فعلهم هلا ،ومن ذلك قوله« :إن الغرب الكافر اليوم
شن محل ًة إعالمي ًة شعواء ضد جماهدي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ...ومن أبرز ما تتمثّل به
َي ّ
هذه احلملة اخلبيثة :أو ً
الس َّنية يف العراق»...
ال :اهتام الدولة اإلسالمية بتفجري املساجد يف املناطق ُّ
فجروا
فجر املساجد يف العراق لقتل بعض السياسيني السنة الذين رموهم بالردة ،ثم َّ
ثم كانوا هم من َّ
يف مساجد سوريا والسعودية ،ومجيع ذلك ببيانات رسمية من مؤسساهتم اإلعالمية.
جمر َد التعامل بالعموم مع املخالفني إىل مسائل أكثر خطورة يف استحالل الدّ ماء ،وال ّتهاون
((( جتاوز الغالة ّ
بالقتلِ ،
ومن ذلك:
( -1قتل املصلحة) ويعنون به َ
تغي يف املستقبل ،أو تغيري
قتل املخالف يف املعتقد أو التوجه إذا خيش منه ُّ ٌ
منهج اجلامعة.
ِ
ومن هذا الباب أجازوا قتل النساء واألطفال ملصلحة احلفاظ عىل املجاهدين ،أو أعراضهم ،كام زعموا.
َ
( -2قتل الترتس) ،ومع أن مسألة الترتس يف الفقه اإلسالمي معلومة ،وهيْ :
يتخذ العدو طائف ًة ِمن
أن
ال َّناس املعصومني من املسلمني أو غريهم بمثابة ُ
نفسه أثناء احلرب ،كأخذهم رهائن،
التس حيمي هبم َ
للتدرع هبم فال َيق ِْدر املسلمون عىل قتال العدو إال بإصــابة هـؤالء=
أو جعلهم يف أماكن حساسة،
ُّ
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كام َّ
أن الغالة -ومنهم تنظيم (الدولة) -ك َّفروا العساكر يف الدول املسلمة كلها،

بكافة قطاعاهتا العسكرية واألمنية؛ وزعموا َّأنا طائفة ممتنعة ،واستح ُّلوا بذلك قتل
ٍ
أمنية
ريا من أفراد هؤالء العساكر يتعاملون مع قضايا
أفرادها دون تفريق ،مع أن كث ً

أو معيشية تتعلق بتسيري حياة عامة الناس بعيدً ا عن كث ٍ
ري من املحظورات الرشعية،
ِ
ِ
مانعا من
احلاكم يف
كطاعة
ِ
معصية اهلل ،أو إعانته عىل ظلمه ،لكنهم مل يعتربوا ذلك ً
تكفريهم أو استباحة دمائهم ،لكن إن تع َّلق األمر بتنظيامهتم تناسوا ذلك وصاروا
وحسن النية!.
يعتذرون بال َّتغرير ُ

=من املعصومني ،فأجاز أهل العلم للرضورة رضب هؤالء الرتس ولو أدى إىل قتلهم ،من باب دفع
أعىل املفسدتني بأدنامها ،ورفع ّ
الضر عن بقية املسلمني ،برشط أال يمكن رضب العدو إال برضب
هؤالء املعصومني ،وأال يقصد رضب الرتس مبارشة ،ويتحاشاهم قدر املستطاع.
لكن الغالة توسعوا يف قضية الترتس ،وعكسوا بعض صورهاِ ،
ومن ذلك:
أ -العمليات التفجريية التي يقومون هبا وسط املجمعات السكنية ،أو املدن ويف الطرقات لرضب األعداء،
واعتبار من يسقط من املدنيني الذين يعيشون أو يعملون فيها ِمن الرتس.
ب -اهلجوم عىل الكفار غري املحاربني يف بالدهم أو بالد املسلمني ،مع ما ُيقتل ِمن املسلمني يف هذه
العمليات.
ِ
ويضعون لذلك العديد من املربرات التي يظ ّنوهنا رشعية ،مثل :إسقاط أمان هؤالء الكفار ،والزعم
أن قتلهم ِمن باب مماثلة ما يقوم به الكفار ِمن قتل املسلمني ،والزعم َّ
َّ
بأن موت هؤالء املسلمني هو
التسّ ،
من باب ُّ
وأن موهتم عىل اإلسالم هبذه التفجريات خري هلم ِمن احلياة حتت سلطان الكفار
أو (املرتدين) ،وخطر ذلك عىل عقيدهتم ،ودينهم ،وأخالقهم ،ومستقبل أجياهلم!.
 -3القتل باالستفاضة :و ُيقصد باالستفاضة :االشتهار بني الناس.
ٍ
والشهاد ُة باالستفاضة معمول هبا يف ٍ
حمدود من األحكام الرشعية التي مبناها عىل االشتهار ،كإثبات
عدد
النسب ،والنكاح ،واملوت ،والوقف ،كام ينظر باالستفاضة يف الروايات احلديثية.
ِ
ِ
ً
ً
رشوطا ،من أمهها :أن يكون الشاهد عدال ،وأن يكون
باالستفاضة
للشهادة
وقد وضع أهل العلم
املتحدثون باخلرب مجاعة يستحيل تواطؤهم عىل الكذب ،وأن يكون اخلرب املستفيض عن واقعة يصح
اشتهارها .مع اتفاقهم َّأنا ال تكون يف احلدود والقصاص.
لكن املبتدَ ع عند هؤالء الغالة مستبيحي الدماء :استحالل قتل املسلم معصوم الدم بام (استفاض) بني
أن احلدود والقصاص ال ُيقبل فيها إال ما كان دلي ً
الناس من اهتام هلذا الشخص ،مع َّ
ال قطع ًيا ال شك
وأنا تُدرأ بالشبهات!.
فيهَّ ،
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رابعاّ :
أن وقوع ال ّتغرير عىل بعض املوجودين يف صفوف ال ّتنظيم ال ُيعفيهم ِمن
ً

تبعة االشرتاك يف جرائم وبدع تلك العصابة ،وهم َ
مؤاخذون عىل ارتكاب جرائمهم
تلك.

َ
قرر ُ
أهل العلم َّ
وأنم غ ُري معذورين
تأويل اخلوارج لل ّنصوص غ ُري
أن
سائغَّ ،
ٍ
وقد َّ

حق االجتهاد وال ّنظر يف
قائم عىل اتباع اهلوى يف تفسري ال ّنصوص ممّن ليس له ُّ
فيه؛ أل َّنه ٌ
أخطر األمور ّ
الشعية ،وهو ال ّتكفري واستحالل الدّ ماء بذلك ،فهم ِمن أبعد ال ّناس عن
العلامء ،وأكثرهم ً
رفضا لكالمهم ،وازدرا ًء هلم.

ابن احلاج رمحه اهللِ :
اجتهاده إىل ٍ
بدعة؛
الس ّنة :أ َّنه ال ُيعذر َمن أ ّداه
ُ
قال ُ
«ومن قول أهل ّ
اخلوارج اجتهدوا يف ال ّتأويل فلم ُي َ
الصحابةّ ،
َّ
فسمهم
ألن
َ
عذروا؛ إذ خرجوا بتأويلهم عىل ّ

مأجورا وإن أخطأ»(((.
عليه السالم مارقني ِمن الدّ ين ،وجعل املجتهدَ يف األحكام
ً

ّ
ّ
ويوضحه
ولعل مقصوده فيمن اجتهد يف الدّ ين ،وليس له أهلية ال ّنظر واالجتهاد،
ُ
للحكم فال ُّ
احلكمْ ،
فإن حكم
حيل له
قول ال ّنووي رمحه اهلل« :فأ ّما َمن ليس بأهلٍ ُ
ُ
آثم ،وال ُ
ٌ
حكمه ،سواء وافق احلقَّ أم ال؛ ّ
اتفاقية
ألن إصابتَه
ينفذ
ُ
أجر له ،بل هو ٌ
فال َ

رشعي ،فهو ٍ
ليست صادر ًة عن أصلٍ
واب أم
الص َ
عاص يف مجيع أحكامه ،سواء وافق ّ
ٍّ
ال ،وهي مردود ٌة ك ُّلها ،وال ُيعذر يف ٍ
يشء ِمن ذلك»(((.
وقال ابن حجر رمحه اهلل« :وإنّام فسقوا -يعني اخلوارج -بتكفريهم املسلمني
ٍ
مستندين إىل تأويلٍ
وجرهم ذلك إىل استباحة دماء خمالفيهم وأمواهلم،
فاسد،
َّ

والشّ هادة عليهم بالكفر ّ
والشك»(((.
((( املدخل (.)326/2
((( رشح النووي (.)14/12
((( فتح الباري (.)300/12
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(الدولة)
حول
الشبه
قتال تنظيم ّ
ِ

دينية ودنيو ّية:
ً
الر ّد عىل ُشبهات تنظيم (الدّ ولة) وقتاله؛ مصالح كبريةّ ،
خامسا :يف ّ

فالرد عىل أهل البدع ،وكشف ضالهلم وانحرافهم ِمن أفضل األعامل وأج ِّلها؛
 َّملا فيه ِمن محاية الدّ ين ،وتنقيته مما ُيلحقه به ُ
ِ
للخلق
صح
أهل
الغلو واالبتداع ،وال ّن ِ
ّ
ٍ
ٌ
رضورة ِمن ّ
الضورات،
محاية ألعىل
بتحذيرهم ِمن الوقوع يف االبتداع ،ويف ذلك
الرد عىل أهل البدع ِمن أفضل القربات إىل اهلل
وهي :احلفاظ عىل الدّ ين؛ لذلك كان ُّ

تعاىل.

قال الفضيل بن عياض رمحه اهللَ « :من أتاه ٌ
رجل فشاوره ،فد َّله عىل مبتد ٍع فقد ّ
غش

اإلسالم»(((.

وقال حييى بن حييى رمحه اهللَّ :
ُ
أفضل ِمن اجلهاد»(((.
الس ّنة
«الذ ُّب [أي الدّ فاع] عن ّ
ابن تيمية رمحه اهلل« :وقال بعضهم ألمحد بن حنبل :إنه َي ُثقل ع َّ
أن أقول ٌ
يل ْ
فالن
وقال ُ

ُ
ٌ
حيح من
وسكت أنا فمتى يعرف
سكت أنت،
وفالن كذا .فقال :إذا
كذا،
َّ
ُّ
الص َ
اجلاهل ّ
السقيم؟!
ّ

فإن َ
والس ّنة؛ ّ
بيان
ومثل ّ
أئمة البدع ِمن أهل املقاالت أو العبادات املخالفة للكتاب ّ

الر ُ
جل
وحتذير األ ّمة منهم
حاهلم،
ٌ
َ
واجب باتّفاق املسلمني ،حتى قيل ألمحد بن حنبلّ :

ّ
ّ
وصل
أحب إليك ،أو يتكلم يف أهل البدع؟ فقال :إذا قام
يصوم
ويصل ويعتكف ُّ

ُ
أفضل.
واعتكف فإنّام هو لنفسه ،وإذا تك ّلم يف أهل البدع فإنام هو للمسلمني ،هذا
فبي ّ
عام للمسلمني يف دينهم ِمن جنس اجلهاد يف سبيل اهلل»(((.
َّ
أن َ
نفع هذا ٌّ
((( رشح أصول اعتقاد أهل السنة (.)155 /1
((( جمموع الفتاوى (.)13/4
((( جمموع الفتاوى (.)231/28
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ابن القيم رمحه اهللِ :
اجلهاد نوعني:
بالعلم واجلهاد ،وهلذا كان
وام الدّ ين
ُ
ِ
وقال ُ
«فق ُ
ُ
اجلهاد ُ
باحلجة والبيان ،وهذا
كثري ،والثاين
والسنان ،وهذا
ٌ
ُ
املشارك فيه ٌ
جهاد باليد ِّ

أفضل اجلها َدين؛ ِ
ُ
لع َظم
األئمة ،وهو
جهاد
الرسل ،وهو
جهاد
ُ
ُ
ّ
ّ
اخلاصة ِمن أتباع ُّ
منفعتِه ،وشدّ ة ُم ْؤنته ،وكثرة أعدائه»(((.
بيان ِ
فإن َ
فإذا كان ُ
مهية بمكانَّ ،
حال أهل البدع عمو ًما ِمن األ ّ
بيان حال اخلوارج
بالقوة.
أوىل وأهم؛ ملا يف بدعتهم ِمن االعتداء عىل األمة ،وإفساد دينها ودنياها ّ
أن َ
ونقل ابن حجر قول ابن هبرية رمحهام اهلل« :ويف احلديث ّ
اخلوارج أوىل
قتال
ِ
أن يف قتاهلم َ
مال اإلسالم ،ويف ِ
رأس ِ
ُ
واحلكمة فيه ّ
حفظ ِ
قتال أهل
ِمن قتال املرشكني،

ُ
وحفظ ِ
ّ
رأس املال أوىل»(((.
الربح،
الشك ُ
طلب ِّ

ودفع بغي
ري سبيلِ اهلل ودينه ومنهاجه ورشعته،
وقال ُ
ُ
ابن تيمية رمحه اهلل« :تطه ُ

واجب عىل الكفاية باتّفاق املسلمني ،ولوال َمن ُيقيمه اهلل
هؤالء وعدواهنم عىل ذلك:
ٌ
العدو ِمن أهل
أعظم ِمن فساد استيالء
فساده
لدفع رضر هؤالء لفسد الدّ ين ،وكان
ُ
ِّ
َ
احلرب؛ ّ
تبعا ،وأ ّما
فإن هؤالء إذا استولوا مل ُيفسدوا
َ
القلوب وما فيها ِمن الدّ ين إال ً

القلوب ابتدا ًء»(((.
أولئك فهم ُيفسدون
َ

ُ
واستنقاذ
دفع لصياهلم واعتدائهم عىل األنفس واألموال املعصومة،
 ويف قتاهلم ٌما احت ّلوه ِمن مناطق ،وما استولوا عليه ِمن ممتلكات.

وقد أثبت هذا املوقف ِمن ال ّتنظيم صحتَه وصوا َبه؛ فقد انكشفت حقيق ُته املنهجية
ُ
والفكرية التي اغ َّ
احلفاظ
وسحب الغطاء الرشعي عنه ،فتح ّقق بذلك
رت هبا بعضهمُ ،
((( مفتاح دار السعادة (.)70/1
((( فتح الباري (.)301/12
((( جمموع الفتاوى (.)175/1
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حول
الشبه
قتال تنظيم ّ
ِ

عىل حياة املجاهدين وقادهتم ،ومحاية مناطقهم ِمن احتالل الغالة وعدواهنم ،وعدم
ِ
اجلهاد كام حصل يف العراق وأماكن أخرى عىل يد هؤالء وأمثاهلم.
َتكرار مأساة هدم
فمصلحة احلفاظ عىل دين األ ّمة ،ودمائها مقدَّ ٌ
ُ
مة عىل حفظ بعض أفراد تلك

ال ّتنظيامت اإلجرامية ،الذي يمثل أسوأ مجاعات اخلوارج يف العرص احلايل.

ٍ
واخلالص ُةَّ :
طائفة ما وال ّتعامل معها يكون بمنهجها العام ،وما
أن احلكم عىل
وترصفات ،ولو كان ُ
بعض أفرادها جاهلني بذلك ،كام هو
يغلب عليها ِمن معتقدات
ّ

احلال مع تنظيم (الدّ ولة) اخلارجي.

َّ
مصالح ديني ًة ودنيوي ًة عظيم ًة،
وأن يف فضح عقائد تنظيم (الدّ ولة) وال َّتصدي له
َ

ٌ
ٌ
املغرر هبم يف
مصلحة
وهي
راجحة مقدَّ مة عىل مصلحة بعض األفراد اجلهلة ،أو ّ

ال ّتنظيم.
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ُّ
الشبهة الخامسة عشرة
فتنة ،وقد نهى ّ
ُ
ُ
الشارع عن
قتال
(الدولة)
القتال ضد تنظيم ّ
ٍ
قتال الفتنة
ِ
» »تقول ُّ
الشبهة:

أمر ال ّنبي  #باعتزال القتال الذي يقع بني املسلمنيَّ ،
وسمه قتال فتنة ،وهنى عن
االشرتاك فيه يف العديد ِمن األحاديث ،كقوله( :إِ َذا ال َت َقى ا ُمل ْس ِل َم ِن بِ َس ْي َف ْي ِه َم َفال َقاتِ ُل َواملَ ْق ُت ُ
ول

ون ِفت ٌَن ال َق ِ
(ست َُك ُ
اش،
اعدُ ِف َيها َخ ْ ٌي ِم َن ال َقائِ ِمَ ،وال َقائِ ُم ِف َيها َخ ْ ٌي ِم َن املَ ِ
ِف ال َّنا ِر)((( ،وقولهَ :
الس ِ
ش ْف َ َلا َت ْست ْ ِ
اعيَ ،و َم ْن ُي ْ ِ
َش ْف ُهَ ،و َم ْن َو َجدَ َم ْل َج ًأ َأ ْو َم َعا ًذا َف ْل َي ُع ْذ
َواملَ ِ
اش ِف َيها َخ ْ ٌي ِم َن َّ
بِ ِه)((( ،وقولهَ ( :فإِ ْن َأ ْد َر ْك َت َذ َ
اكَ ،ف ُك ْن َع ْبدَ اهللِ ْالَ ْق ُت َ
ولَ ،و َل َت ُك ْن َع ْبدَ اهللِ ا ْل َقاتِ َل)(((.
ُ
اعتزال الفتن ،وعدم االشرتاك فيها؛ حلرمة
والسلف
ثم كان ِمن هدي ّ
ّ
الصحابة ّ
دم املسلم ،فكيف جتيزون َ
الرغم ِمن ذلك؟
قتال تنظيم (الدّ ولة) عىل ّ

اإلجابة عن الشبهة:

قتال ٍ
َ
حمر ٌم؛ أل َّنه ُ
الزعم َّ
مرشوع
منهي عنه ،أو أ َّنه
أن
ٌ
القتال مع تنظيم (الدّ ولة) َّ
فتنة ٌ
ري صحيح؛ بل هو ٌ
مأمور به الستئصال ّ
رش
قتال
ٌ
يف حال الدفاع عن النفس فحسب غ ُ
ُ
وبيان ذلك فيام ييل:
اخلوارج ،وهو خمتلف عن قتال الفتنة ،أو دفع الصائل املعتدي،

((( أخرجه البخاري ( ،15/1برقم  ،)31ومسلم ( ،2214/4برقم .)2888
((( أخرجه البخاري ( ،51/9برقم  ،)7081ومسلم ( ،2214/4برقم .)2886
((( أخرجه أمحد ( ،543 /34برقم .)21064
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الشبه
قتال تنظيم ّ
ِ

ً
َ
قرر ُ
ُ
أهل العلم وأمجعوا عىل َّ
احلرمة والعصمة ،لقوله
األصل يف دم املسلم
أن
أولَّ :

تعاىلَ { :و َم ْن َيقْ ُت ْل ُمؤْ ِم ًنا ُم َت َع ِّم ًدا َف َج َزا ُؤ ُه َج َه َّ ُن خَ ال ًِدا ف َِهيا َوغَ ِض َب َّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َو ََأع َّد َل ُه

يما} [النساء.]93 :
َع َذا ًبا َعظِ ً

ِ
وقوله ( :#والذي نفيس بيده َل ُ
ٍ
زوال الدّ نيا)(((.
أعظم عند اهلل ِمن
مؤمن
قتل
ُ

ِ
ومن أعظم ما فارق به الغال ُة َ
ُ
االستهانة بدماء املسلمني ألدنى
الس ّنة:
أهل ّ
والغلو يف ال ّتكفري.
الشّ بهات،
ّ

رشعي
بحكم
ولكن مع تأكيد هذا األصل العظيم ،إن حت ّقق يف املسلم ما ُيبيح دم َه -
ٍ
ٍّ
ٍ
ُ
رب ِمن أهله -فال يكون ُ
وباجتهاد ُمعت ٍ
حمر ًما،
القتل
د ّلت عليه ال ّنصوص،
والقتال حينها ّ
ص ّ
الشعي ،وإعان ًة
ورع عن االمتثال ملا أمر الشّ ُ
ويكون ال ّت ُّ
ارع به معصي ًة ،وخمالفة لل ّن ّ
للمجرم يف جريمته باإلفالت ِمن العقاب.
وممّا أذن الشارع به يف القتل والقتال:

ُأول ْ َ
اب َل َع َّل ُك ْم
ال ْل َب ِ
اص َح َيا ٌة َيا ِ
 -1القصاص ِمن القاتل ،قال تعاىلَ { :و َل ُك ْم ِف ا ْلق َِص ِ

َت َّتقُونَ } [البقرة.]179 :

 -2قتل املرتد ،لقوله َ ( :#من َبدّ َل ِدين َُه فا ْقتلو ُه)(((.
 -3دفع الصائل املعتدي.
 -4قتال الفئة الباغية.
 -5قتال اخلوارج.

((( أخرجه النسائي ( ،82/7برقم .)3986
((( أخرجه البخاري ( ،61/4برقم .)3017

187

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

النصوص ّ
الشعية عىل ال ّتفريق بني أنواع القتال الواقع بني املسلمني،
ثان ًيا :د ّلت
ُ

وجعلت ٍّ
لكل منها أحكا ًما خاص ًة هبا ،كام ييل:
 -1دفع الصائل:

والصائل هو :املعتدي عىل ِ
نفس غريه ،أو عرضه ،أو ماله بغري حقّ .
ّ
قال تعاىلَ { :ف َم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم َف ْاع َت ُدوا َع َل ْي ِه بِمِ ث ِْل َما ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا َّ َ
الل َو ْاع َل ُموا

َأنَّ َّ َ
الل َم َع ا ْل ُم َّت ِق َني } [البقرة.]194 :

ون ِ
ون َد ِم ِه فهو شهيد ،و َمن َ
وقال َ ( :#م ْن ُق َ
ماله فهو شهيد ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
تل ُد َ
قتل
أه ِ
دون ِدينه فهو شهيد ،ومن ُق َ
تل ُد َ
له ِفهو شهيد)(((.
ون ْ

ّ
ف ُي َ
باألخف
رد العدوان بالقدر الالزم لدفع االعتداء ،مبتدئًا
رش ُع للمتعدَ ى عليه ُّ

ّ
فاألخف.

عوام أهل العلمَّ :
للرجل ْ
أن ُيقاتِل عن نفسه
ابن املنذر رمحه اهلل« :يقول
قال ُ
ّ
إن ّ
وماله وأهله ،إذا ُأريد ً
ختص وق ًتا دون
ظلم؛ لألخبار التي جاءت عن رسول اهلل  ،#مل ّ

ٍ
وقت ،وال ً
حال دون حال»(((.

وقال ابن حجر -رمحه اهلل -مع ّل ًقا عىل حديث يعىل بن أمية ريض اهلل عنه قال:
ٍ
ٌ
ّ
دفع
رجل،
فعض
غزوة،
(خرجت يف
ُ
َ
ثنيتَه ،فأبطلها ال ّنبي « :((()#وفيه ُ
فانتزع ّ
اخلالص منه إال بجناية عىل ِ
نفسه ،أو عىل بعض أعضائه،
الصائل ،وأنّه إذا مل يمكن
ُ
ّ

((( أخرجه أبو داود ( ،246/4برقم  ،)4772والرتمذي ( ،30/4برقم  ،)1421والنسائي (،116/7
برقم .)4095
((( اإلرشاف عىل مذاهب العلامء (.)248/7
((( أخرجه البخاري ( ،8/9برقم  ،)6893ومسلم ( ،1301/3برقم .)1674
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حول
الشبه
قتال تنظيم ّ
ِ

ُ
ففعل به ذلك كان هدَ ًرا»(((.

ً
الصائل ،هي باختصار:
الفقهاء
وذكر
ُ
رشوطا لدفع ّ

توهم أو ّ
شك.
 -1أن يكون هناك
اعتداء حقيق ًة ،ال جمرد ّ
ٌ

 -2أن يكون االعتداء ً
قائم بالفعل يف احلال ،ال جمرد هتديد.
ّ -3أل ُي ِ
مكن دفع االعتداء بطريق آخر.

ّ
ّ
فاألخف.
باألخف
 -4أن يدفع االعتدا َء بالقدر الالزم ِمن القوة مبتدئًا

ّ
باألخف ،فإن أمكن بكال ٍم واستغاثة َح ُر َم
الصائل
قال ال ّنووي رمحه اهلل« :ويدفع ّ
ٍ
برضب ٍ
بيد َح ُر َم ٌ
بقطع عض ٍو َح ُر َم ٌ
ٍ
ّ
قتل»(((.
عصا ،أو
سوط ،أو
الضب ،أو
ِ
بسوط َح ُر َم ً
الص ُ
ُّ
الكف عنه ،قال العز بن عبد السالم رمحه اهلل« :قتال
ائل فيجب
فإن هرب ّ
الص ِ
الصيال ،فإن انك ّفوا حرم قت ُلهم وقتاهلم»(((.
ِّ
وال ما داموا مقبلني عىل ّ
ٌ
تفصيل ألحكامهم يرجع إليه يف مظانه.
وللفقهاء
 -2قتال الفتنة:

ٍ
يتبي فيه احلقّ  ،أو يكون ً
غاية غري مرشوعة،
قتال عىل
وهو :القتال الذي ال َّ
أو يكون ً
قتال عىل ظلم.

ٍ
واحد منهام صاح َبه ً
قال اجلصاص رمحه اهلل« :إذا َق َصدَ ُّ
ظلم عىل نحو ما يفعله
كل
الع َص َّبي ِة والفتنة»(((.
ُ
أصحاب َ

((( فتح الباري (.)233/12
((( منهاج الطالبني (.)305/1
((( قواعد األحكام (.)187/1
((( أحكام القرآن (.)47/4
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وقال النووي رمحه اهللُ « :تت ََأ َّول األحاديث عىلَ :من مل َيظهر له احلقّ  ،أو عىل طائفتني
ٍ
ظاملتني ال ْتأ َ
لواحدة منهام»(((.
ويل
وقد جاءت النصوص الرشعية ناهي ًة عن قتال الفتنة ،واالشرتاك فيه ،ومن ذلك:

خري ِمن
خري ِمن القائم،
والقائم فيها ٌ
 حديث النبي ( :#أنّه ذكر فتن ًة القاعدُ فيها ٌُ
أدركت ذاك ،فكن عبدَ اهلل املقتول،
الساعي ،قال :فإن
َ
املايش ،واملايش فيها ٌ
خري ِمن ّ

ً
ملجأ أو َمعا ًذا ،ف ْل ُيع ْذ به)(((.
(فمن وجد
وال تكن عبدَ اهلل القاتل)((( ،وقال َ :#

فمن كان له ٌ
إبل ف ْليلحقْ بإبله ،و َمن كانت له
نزلت أو
ْ
 وحديث( :فإذا ْوقعتَ ،
أرض فليلحق بأرضه .فقال ٌ
غنم فليلحق بغنمه ،و َمن كانت له ٌ
رجل :يا رسول اهلل،
ٌ
يعمد إىل ِ
أرض؟ قالِ :
أرأيت َمن مل يكن له ٌ
ُّ
غنم وال ٌ
فيدق عىل َحدِّ ه
سيفه
إبل وال ٌ

ينج إن استطاع ال َّنجا َء)(((.
ثم ْل ُ
بحج ِرّ ،

الصحابة ريض اهلل عنهم هبذه األحاديث حني اندالع الفتنة يف معركتي
وقد عمل ّ

اجلمل وص ّفني ،فاعتزلوا الفتنة إال نفر ًا يسري ًا.

قال الشّ عبي -رمحه اهلل -عن موقعتي اجلمل وصفني جمتمعتني« :بِاهللِ ا ّلذي ال إله
إال ُه َوَ ،ما هنض ِف تِ َ
ٌ
لك الفتنة إال ُ
ثامن»(((.
سابع ،أو
سبعة ما َ ُل ْم ٌ
ستة بدريني ما هلم ٌ
الصحابة مل يقاتلوا ال ِمن هذا اجلانب،
وقال ابن تيمية رمحه اهلل:
«وأكثر أكابر ّ
ُ
ّ
واستدل ال ّتاركون للقتال بال ّنصوص الكثرية عن النبي  #يف
وال ِمن هذا اجلانب،

((( رشح النووي (.)10/18
((( أخرجه أمحد ( ،543/34برقم .)21064
((( أخرجه البخاري ( ،51/9برقم  ،)7081ومسلم ( ،2214/4برقم .)2886
((( أخرجه مسلم ( ،2212/4برقم .)2887
((( تاريخ الطربي (.)447/4
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أن هذا ُ
وبينوا ّ
قتال فتنة»(((.
ترك القتال يف الفتنةّ ،

سبب االعتزال يف قتال الفتنة:
ُ

(العزلة يف الفتنة ،وال ُب ِ
ِ
عد عن كلتا الطائفتني
ي ّتضح ِمن أحاديث الفتن التي تأمر بـ
ِ
ِ
وإغالق الباب ،وال ّتخ ّل ِ
وترك
السالح وكرسه،
املتقاتلتني ،ولزو ِم الدّ ار،
ص ِمن ّ

ُ
ُ
الدّ فاع عن ال ّنفس) َّ
وإيقاف
وحقن الدّ ماء،
تقليل القتال،
أن مقصو َد الشّ ارع هو:
ُ
احلرب؛ سع ًيا إىل إهناء الفتنة؛ َّ
ألن االستمرار يف القتال يزيد الفتنة؛ لذا كان املعتزل
ريا ِمن املقاتل.
للفتنة واملستسلم للقتل خ ً
وقد أثنى النبي  #عىل احلسن بن عيل -ريض اهلل عنهامَّ -
للسالح
ألن
َ
وضعه ّ

وتركه للقتال أ ّدى إىل حقن دماء املسلمني ،واجتامع كلمة األمة ،فقال( :ا ْبني هذا َس ِّيدٌ
ولعل َ
َّ
صلح به بني فئتني ِمن املسلمني)(((.
اهلل َأن ُي َ
 -3قتال الفئة الباغية:

ٌ
قو ٌة وشوكة
البغا ُة:
مجاعة ِمن املسلمني خيرجون عىل اإلمام ،بتأويلٍ سائغ ،وهلم ّ

ومنعة.

اخلروج عىل اإلمام ،وقد
ومعنى ال ّتأويل السائغُ :شبهة أو ُح ّجة يستسيغون هبا
َ

احلج ُة صحيحة.
ال تكون هذه َّ

اإلمام باخلروج عليه ،وترك االنقياد
قال النووي رمحه اهلل« :الذين خيالفون
َ
واالمتناع ِمن أداء احلقوق ينقسمون إىل ٍ
بغاة وغريهم ،أ ّما البغا ُة ف ُتعترب فيهم خصلتان:

((( جمموع الفتاوى (.)55/53
((( أخرجه البخاري ( ،186/3برقم .)2704
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ٌ
َ
منع
تأويل يعتقدون بسببه
إحدامها :أن يكون هلم
جواز اخلروج عىل اإلمام ،أو ِ

احلق املتوجه عليهم...

اإلمام يف ر ِّدهم إىل ّ
ٌ
الطاعة إىل ُكلفة
وعدد ،بحيث حيتاج
شوكة
الثّانية :أن يكون هلم
ٌ
ُ
ببذل ٍ
مال ،أو إعداد رجال ،و َن ْص ِ
ب قتال»(((.
وقد ذكر أهل ُالعلم يف كيفية ال ّتعامل مع البغاة:

ّ
ناصحا ،يسأهلم ما ينقمون ،فإذا ذكروا مظلم ًة
شخصا أمينًا
اإلمام يبعث إليهم
أن
ً
َ
ً
وإن طلبوا ح ًّقا هلم ُأ َ
وبينهاْ ،
أزاهلا ،أو شبه ًة ّ
أرصوا عىل موقفهم
عطوه ،فإن ّ
وضحها ّ
مطلب عادل ،وإنّام كان خروجهم ِمن أجل الدنيا ،أو انتزاع
يف اخلروج ،أو مل يكن هلم
ٌ
نصحون ،فإن رجعوا ،وإال قوتلوا.
احلكم ف ُي َ

وقد أوجب الشارع َ
قتال الفئة الباغية ،وجعل غاي َة قتاهلا ال ّت َ
وقف عن االعتداء،

وال ّنزول عىل حكم ّ
َأصل ُِحوا َب ْي َن ُهام
الشع ،قال تعاىلَ { :وِإنْ طا ِئ َفتانِ م َِن ا ْل ُمؤْ ِم ِن َ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف ْ
داها َع َل ْ ُ
غَت ِْإح ُ
َأصل ُِحوا َب ْي َن ُهام
الخْ رى َفقا ِت ُلوا ا َّل ِت ت َْبغِ ي َح َّت َتفِي َء ِإىل َأ ْم ِر َّ ِ
َفِإنْ َب ْ
الل َفِإنْ فا َء ْت َف ْ
بِا ْل َع ْدلِ َوَأ ْق ِس ُطوا ِإنَّ َّ َ
الل ُي ِح ُّب ا ْل ُمقْ ِسطِ َني} [احلجرات.]9 :

البغي يف إحدى ّ
الطائفتني،
ففي وجوب قتاهلا ،قال ابن بطال رمحه اهلل« :فأ ّما إذا ظهر ُ

مل ّ
ملسلم أن يتخ ّلف عن قتال الباغية؛ لقوله تعاىلَ { :فقَا ِت ُلوا ا َّليت ت َْبغِ ى َح َّت َتفِي َء
حيل
ٍ
أمسك املسلمون عن ِ
َ
ُ
فريضة اهلل تعاىل»(((.
قتال أهلِ البغي َل َبط َلت
َِإل َأ ْم ِر َّاللِ} ،ولو
ويف بيان مآل القتال وغايته :قال اإلمام الشّ افعي رمحه اهلل« :فإن فاءت مل يكن
ٍ
ألحد ُ
قتالا؛ ّ
ألن اهلل عز وجل إنّام أذن يف قتاهلا يف مدّ ة االمتناع بالبغي إىل ْ
أن تفيء...
((( روضة الطالبني (.)50/10
((( فتح الباري (.)31/10
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َ
وأي ٍ
الر ُ
القتال فقد
حال َترك هبا
جعة عن القتال باهلزيمة ،أو ال ّتوبة وغريهاُّ ،
ُ
والفيءّ :
فاء»(((.

مفرس باملدافعة ً
أول:
وما ورد يف «قتل» الباغي عىل اإلمام فهو
ٌّ

قال النووي رمحه اهلل يف حديثَ ( :من بايع إما ًما ،فأعطاه ص ْفق َة يده ،وثمرة قلبِه،

فليطعه إن استطاعْ ،
آخر ينازعه فارضبوا عنقَ اآلخر)(((:
فإن جاء ُ

ٍ
ٍ
وقتال فقاتلوه،
بحرب
خارج عىل اإلمام ،فإن مل يندفع إال
«معناه ادفعوا الثّاين ،فإنه
ٌ
ُ
املقاتلة إىل قتله جاز قت ُله ،وال ضامن فيه؛ ألنّه ظا ٌمل متعدٍّ يف قتاله»(((.
فإن دعت
َ
ُ
السابقة َّ
عصمة دم املسلم ،وإنّام أبيح قتا ُله
األصل فيها
أن
و ُيالحظ يف أنواع القتال ّ

ٍ
بحقوق ترتَّبت عىل اعتدائه)،
رضره عادت إليه عصم ُته (إال
لدفع رضره؛ فإن ذهب
ُ
دون أن ُيبيح ذلك ّ
عن يف دينه وعقيدته ملجرد االعتداء.
الط َ

ثال ًثا :أ ّما يف حال اخلوارج فيختلف ال ّتعامل معهم؛ َّ
عقدي،
ألن اخلالف معهم
ٌّ
وبدع ُتهم ِمن ّ
حكم آخر غري ما سبق ِمن أنواع القتال بني
رش البدع وأخطرها ،فلهم
ٌ

املسلمني:

اخلوارج من مجاعة املسلمني التي انقسمت إىل جيش عيل
 -1مل جيعل النبي #
َ

أو معاوية ريض اهلل عنهام ،بل أخرجهم منهم ،ممّا ُّ
يدل عىل أهنم ليسوا عىل دعوة

اإلسالم.

((( األم (.)227/4
((( أخرجه مسلم ( ،1472/3برقم .)١٨٤٤
((( رشح النووي (.)234/12
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مارقة عند ُف ٍ
ُ
ٌ
رقة ِمن املسلمني ،يقت ُلها أوىل الطائفتني باحلقّ )((( ،ويف
(مترق
قال :#
ٍ
ٌ
مارقة ،ييل قت َلهم أوالهم باحلقّ )(((.
لفظ( :تكون يف أ ّمتي فرقتان ،فتخرج ِمن بينهام
ري املؤمنني عيل  -ريض اهلل عنه  -ملا
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :فهؤالء الذين قتلهم أم ُ

حصلت ُ
الف ُ
رقة بني أهل العراق والشّ ام ،وكانوا ُي َس ّمون احلروريةَّ ،بي النبي ّ #
أن
كلتا الطائفتني املفرتقتني ِمن أ ّمته ،وأن أصحاب عيل  -ريض اهلل عنه  -أوىل ّ
الطائفتني

باحلقّ  ،ومل ُي ِّرض إال عىل قتال أولئك املارقني الذين خرجوا ِمن اإلسالم ،وفارقوا
اجلامعة ،واستح ّلوا دما َء َمن سواهم ِمن املسلمني وأمواهلم ،فثبت بالكتاب والس ّنة
وإمجاع األ ّمة أنّه ُيقا َتل َمن خرج عن رشيعة اإلسال ِم ،وإن تك ّلم بالشّ هادتني»(((.

اخلوارج معا َقبون يف اآلخرة بحرماهنم ِمن شفاعة الرسول  #التي تنال َ
أهل
-2
ُ

الكبائر:

ِ
وآخر ٍ
غال يف الدّ ين،
غشوم،
ظلوم
إمام
 حلديث:ٌ
ٌ
(رجالن ما تناهلام شفاعتيٌ :
ُ

ٌ
مارق منه)(((.

الر ِ
ٍ
خارج
مية نفذها ،أي:
قال الصنعاين رمحه اهلل:
ٌ
«(مارق) ِمن مرق ّ
السهم ِمن ّ
بغلوه ِمن الدين مع أنه ٍ
بغلوه صار كاخلارج عنه»(((.
باق عىل اإلسالم إال أنّه ِّ
ّ
 لذا جاءت ال ّنصوص يف عالج بدعتهم باألمر بقتلهم ،وال ّتأكيد عليه: -حلديث( :فإذا لقيتموهم فاقتلوهم)(((.

((( أخرجه مسلم ( ،745/2برقم .)1064
((( أخرجه مسلم ( ،746/2برقم .)1064
((( جمموع الفتاوى (.)357/28
((( أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ( ،23/1برقم .)41
((( التنوير رشح اجلامع الصغري (.)609/6
((( أخرجه مسلم ( ،)746/2برقم .)1066

194

القسم الثاني :ال َّر ُّد على ُّ
َ
(الدولة)
حول
الشبه
قتال تنظيم ّ
ِ

ثم إذا خرجوا
ثم إذا خرجوا فاقتلوهمّ ،
 -وحديث( :فإذا خرجوا فاقتلوهمّ ،

فاقتلوهم)(((.

 وحديثِ :(ق ُ
سلم)(((.
تالم ٌّ
حق عىل ُك ِّل ُم ٍ

أن َ
ٍ
قتالم ُ
وبينت َّ
دفع صائلٍ  ،وال لغاية معينة:
قتل
استئصال ،ال قتال ِ
َّ

قتل ٍ
أدركتهم ألقتل ّنهم َ
(لئن ْ
عاد)(((.
 -حلديثْ :

أدركتهم ألقتل ّنهم َ
(لئن ْ
قتل َث ُمو َد)(((.
 -وحديثْ :

 وحديث( :ك ّلام طلع منهم ٌقرن قطعه اهلل عز وجل)(((.

 وحديثُ :(ك ّلام خرج ٌ
ابن عمر ريض اهلل عنهام :سمعت رسول
قرن ُقطع) قال ُ
اهلل  #يقولُ :
(ك ّلام خرج ٌ
مر ًة)(((.
قرن ُقطع ،أكثر ِمن عرشين ّ
قتل ٍ
قال ابن اجلوزي رمحه اهلل« :و َقوله( :ألقتل ّنهم َ
عاد) َأي أستأص َل ّنهم؛ َفإِ ّن عا ًدا

استؤصلوا»(((.

قتل ٍ
عاد) أي ً
وقال ال ّنووي رمحه اهلل« :قوله ( #لئن أدركتهم ألقتل ّنهم َ
عاما
قتل ًّ
ِ
ُّ
احلث عىل
مستأص ًل ،كام قال تعاىلَ { :ف َه ْل َتــرى َل ُه ْم ِمـ ْـن باق َِيةٍ} [احلاقة ،]8 :وفيه

قتاهلم»(((.

((( أخرجه أمحد ( ،115/5برقم .)5562
((( أخرجه أمحد ( ،155/2برقم .)1345
((( أخرجه البخاري ( ،137/4برقم  ،)3344ومسلم ( ،741/2برقم .)1064
((( أخرجه البخاري ( ،163/5برقم  ،)4351ومسلم ( ،742/2برقم .)1064
((( أخرجه أمحد ( ،115/5برقم .)5562
((( أخرجه ابن ماجه ( ،120/1برقم .)174
((( كشف املشكل من حديث الصحيحني (.)120/3
((( رشح النووي (.)162/7
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قدير :كقتلِ ٍ
ُ
والغرض منه
عموم له،
شبيه ال
عاد ،وال ّت ُ
َ
وقال العيني رمحه اهلل« :ال ّت ُ
استئصالم بالك ّل ِ
ُ
ية كاستئصال عاد»(((.
ّ
«(لئن أنا أدرك ُتهم) أي املوصوفني بام ُذكر (ألقتل ّنهم
القسطلين رمحه اهلل:
وقال
ْ
قتل ٍ
َ
ُ
بحيث ال ُأبقي منهم أحدً ا كاستئصال عاد»(((.
عاد) أي ألستأصل َّنهم
َّ
سبب قتلهم هو بدع ُتهم اخلطرية:
وأن َ

قال ِّ
رشار خلق اهللِ فاقتلوهم،
الطيبي رمحه اهلل« :أي :فإذا لقيتموهم فاعلموا ّأنم
ُ

ووجه آخر :وهو ْ
اجلزاء حمذو ًفا ،يعني
أن يكون
لـمن قتلهم وقتلوه)،
ٌ
ُ
كام قال( :طوبى َ
استئنافي ٌة لبيان ِ
ُ
املوجب»(((.
واجلملة بعدَ ه
فاقتلوهم،
ّ

قتل ٍ
وقال املازري -رمحه اهلل -عن حديث (لئن أدركتهم ألقتل ّنهم َ
عاد)« :قد يتع ّلق

ريهم ،وقد اختلف ُ
أهل األصول يف تكف ِ
ريهم ،وقد َينفصل
بظاهر هذا َمن يرى تكف َ
ريهم ْ
بأن ُيمل قت ُلهم عىل أنّه كاحلدّ هلم عىل بدعتِهم»(((.
عن هذا َمن ال يرى تكف َ

ِ
ِ
املوج ُب
فعلم أنّه
األمر بالقتل عىل
وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :فرتَّب
مروقهمُ ،
َ

له»(((.

ري عىل ِ
للحث عليه ،وحسم ّ
ّ
الت ُّدد فيه؛ ملا قد يقع يف
قتلهم
ورتَّب
األجر الكب َ
َ
ال ّنفوس ِمن عبادهتم.

((( عمدة القاري (.)228/15
((( إرشاد الساري (.)335/5
((( رشح الطيبي «الكاشف عن حقائق السنن» (.)2510/8
((( املعلم بفوائد مسلم (.)35/2
((( املعلم بفوائد مسلم (.)35/2
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ِ

ري األ ّمة:
فمن قاتلهم فهو خ ُ
َ

 -حلديثَ ( :من قاتلهم كان أوىل باهللِ منهم)(((.

نقل املال عيل القاري -رمحه اهللّ -
أنّ :
راجع إىل األ ّم ِة ،أيَ :من قاتلهم
«الضمري فيه
ٌ
ِمن أ ّمتي أوىل باهلل ِمن باقي أ ّمتي ...أ ّما عىل الوجه الثّاين ّ
راجع إىل الفرقة
ري
ٌ
فالضم ُ

الباطلة»(((.

خيار أ ّمتي)(((.
(إنم
 وحديثّ :رشار أ ّمتي ِيقتلهم ُ
ُ

 وحديثَ :ي قتىل َمن َقتلوا)(((.
(خ ْ ُ
يوم القيامة:
وله
ري َ
األجر الكب ُ
ُ

 حلديثّ :يوم القيامة)(((.
لـمن قتلهم َ
أجرا َ
(فإن يف قتلهم ً

لـمن قتلوه)((( .وطوبى شجر ٌة يف اجل ّنة.
لـمن قتلهم ،وطوبى َ
( -فطوبى َ

ٍ
شهيد ،و َمن ُقتل عىل أيدهيم فله أجر شهيدين:
أجر
و َمن قاتلهم ومل ُيقتل فله ُ

ٍ
أجر شهيدَ ين)(((.
أجر
شهيد ،و َمن قتلوه فله ُ
 ( َمن قتلهم فله ُبل ّ
إن قت َلهم يكاد يكفي لل ّنجاة ِمن ال ّنار؛ لكثرة الثواب عليه:

((( أخرجه أبو داود ( ،143/7برقم  ،)4765وأمحد ( ،51/21برقم .)13338
((( مرقاة املفاتيح (.)2316/6
((( أخرجه اآلجري يف الرشيعة ( ،362/1برقم .)56
((( أخرجه ابن ماجه ( ،121/1برقم  ،)176وأمحد ( ،654/36برقم .)22314
((( أخرجه البخاري ( ،16/9برقم  ،)6930ومسلم (.)746/2
((( أخرجه أمحد ( ،115/5برقم .)5562
((( أخرجه الطرباين يف األوسط ( ،276/1برقم  ،)90والسنة ،البن أيب عاصم ( ،451/2برقم .)926
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ُ
اجليش الذين يصيبوهنم ،ما
 -قال عيل -ريض اهلل عنه -يف اخلوارج« :لو يعلم

نبيهم  #التّكلوا عن العمل»(((.
ُقيض هلم عىل لسان ّ

قال السيوطي رمحه اهللَ :
«أي التّكلوا عىل َثواب ذلك العملِ  ،واعتمدوا عليه ِف
عظيم جسيم»(((.
النجاة ِمن ال َّنار ،والفوز باجلنة؛ ألنه
ٌ
األحكام فاتفقوا عىل قتال اخلوارج:
الصحابة ريض اهلل عنهم هذه
َ
وقد أدرك ّ

الصحابة ريض اهلل عنهم ِمن الفتنة التي جت ّنبوها ،كان
فعىل خالف موقف عا ّمة ّ

ُ
ّ
وحث الناس عليه برواية أحاديث رسول اهلل
االجتامع عىل قتال اخلوارج،
موقفهم
َ

 #فيهم.

ثم قال :صدق ُ
ً
ّ
اهلل ،وب ّلغ
مقتول:
ولـم رأى عيل ريض اهلل عنه (ذا الثُّد ّية)
َّ
(فكبّ ،
رسو ُله)(((.
وخر ٌّ
عيل ريض اهلل عنه ساجدً ا معنا)(((.
ويف رواية:
ْ
(فخررنا سجو ًداَّ ،

قال ابن تيمية رمحه اهلل« :وقاتل أمري املؤمنني عيل بن أبى طالب ريض اهلل عنه
املتضمنة لقتاهلم ،وف ِر َح ِ
بقتلهم ،وسجد هلل
اخلوارج ،وذكر فيهم س ّنة رسول اهلل #
َ
ّ

ً
شكرا ّ
يوم اجلمل وص ّفني؛
لـم رأى أباهم
مقتول ،وهو ذو الثُّدَ َّية ،بخالف ما جرى َ
ً
ّ
عليا ريض اهلل عنه مل يفرح بذلك ،بل ظهر منه ِمن ال ّت ّأل وال ّندم ما ظهر ،ومل يذكر
فإن ًّ
عن النبي  #يف ذلك س َّن ًة ،بل ذكر أنّه قاتل باجتهاده»(((.

((( أخرجه مسلم ( ،748/2برقم .)1066
((( الديباج عىل صحيح مسلم (.)168/3
ِ
ٌ
ٌ
((( أخرجه مسلم ( ،748/2برقم  ،)1066وذو الثُّدَ ية رجل يدُ ه مقطوعة تشبه الثدي ،وقد جعله النبي
 #عالم ًة عىل اخلوارج.
((( أخرجه أمحد ( ،411/2برقم .)1255
((( جمموع الفتاوى (.)395/20
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ِ

ِ
ٍ
صوت
كعب ريض اهلل عنه حني سمع
سجود
وقال ابن القيم رمحه اهلل« :ويف
َ
املبش ٌ
ِّ
ظاهر ّ
سجود الشّ كر عند ال ّنعم
الصحابة ،وهي
دليل
ُ
أن تلك كانت عاد َة ّ
ٌ

لـم جاءه ُ
الصدِّ يق ريض اهلل عنه ّ
قتل
املتجدّ دة ،وال ّنقم املندفعة ،وقد سجد أبو بكر ِّ
ً
ُم َس ْي ِلمة َّ
الكذاب ،وسجد عيل بن أبى طالب ريض اهلل عنه ّ
مقتول
لـم وجد ذا الثُّد َّي ِة
يف اخلوارج»(((.

ُ
معاوية ،وقاتلهم عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهم ،وكان عىل قتاهلم
ثم قاتلهم
ّ
كا ّف ُة علامء األ ّمة ً
أكثر ِمن أن ُتىص.
جيل بعد جيلٍ ،
ُ
واألخبار يف ذلك ُ

ُ
خيتص بزمان أو مكان:
قتال اخلوارج ال
ّ

ٌ
ُ
ُّ
والدليل عىل ذلك:
مشمول باألمر بالقتال،
فكل َمن كان عىل عقيدة اخلوارج فهو

اخلوارج ٌ
َّ
تنص عىل ّ
الزمان ،وقد
سيستمر
فرقة
أن
ُ
وجودها إىل آخر ّ
أن األحاديث َّ
َ
ّ

ختصيص ٍ
ٍ
بزمن دون آخر،
صوص مط ّلق ًة يف أحكام ال ّتعامل مع اخلوارج دون
جاءت ال ّن
ُ
وه ْمُ ،ث َّم إِ َذا
نصت عىل األمر بقتلهم ك ّلام خرجوا ؛ حلديثَ ( :فإِ َذا َخ َر ُجوا َفا ْق ُت ُل ُ
بل َّإنا َّ
وهم) ،وحديثَ :
وه ْم)،
وه ْم َفا ْق ُت ُل ُ
(أ ْين ََم َل ِقي ُت ُم ُ
َخ َر ُجوا َفا ْق ُت ُل ُ
وه ْمُ ،ث َّم إِ َذا َخ َر ُجوا َفا ْق ُت ُل ُ ْ
وحديثُ :
(ك َّل َم َط َل َع ِم ْن ُه ْم َق ْر ٌن ُق ِطع).
علامء األ ّمة ،وما زالوا يستد ّلون هبذه ال ّنصوص عىل هذا العموم.
وهذا ما فهمه
ُ

قال الشّ هرستاين رمحه اهللُّ :
«كل َمن خرج عىل اإلمام احلق الذي اتفقت اجلامعة

عليه يسمى خارج ًيا ،سواء كان اخلروج يف أيام الصحابة عىل األئمة الراشدين؛
أو كان بعدهم عىل ال ّتابعني بإحسان ،واألئمة يف كل زمان»(((.
((( زاد املعاد (.)511/3
((( امللل والنحل (.)114/1
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عالمة ِ
ُ
ُ
أول
العالمة التي ذكرها النبي  #هي
وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :وهذه

ِمن خيرج منهم ،ليسوا خمصوصني بأولئك القوم؛ فإنّه قد أخرب يف غري هذا احلديث
ّأنم ال يزالون َيرجون إىل زمن الدّ جال ،وقد اتّفق املسلمون عىل ّ
اخلوارج ليسوا
أن
َ
خمتصني بذلك العسكر»(((.
ّ

ٍ
ثم َّ
بوقت دون وقت ،بل ر ّبام كان يف بعض الفرق
خيتص
خطرهم العقدي ال
إن
ّ
َ
ّ
وتلبيسا ِمن الفرق األوىل.
اللحقة َمن هو أشدُ انحرا ًفا
ً
رابعا :إضاف ًة ملا سبق َّ
ختصه دون بقية أنواع
ً
فإن لقتال اخلوارج أحكا ًما أخرى ّ

َ
مكان بسطها ،ولكن نذكر طر ًفا منها؛ لبيان خصوصية
القتال بني املسلمني ليس هذا
هذه البدعة اخلطرية:

ِ
ُ
بالقتال ،وإن مل يبدؤوا:
جواز بدئهم
-1
عدد من أهلِ العلم إىل جواز ابتداء اخلوارج بالقتال ،حتى وإن مل يبدؤوا
ذهب ٌ

هم بذلك.

ُ
مأمورا
فاالقتتال ابتدا ًء ليس
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء،
ً

به...

وأ ّما اخلوارج فقد قال النبي  #فيهم( :أينام لقيتموهم فاقتلوهم؛ ّ
فإن يف قتلهم
قتل ٍ
يوم القيامة) ،وقال( :لئن أدرك ُتهم ألقتل ّنهم َ
عاد)»(((.
لـمن قتلهم َ
أجرا عند اهلل َ
ً
حيح إن شاء اهللّ ،
أن اخلوارج جيوز قت ُلهم ابتدا ًء،
وقال ابن قدامة رمحه اهللّ :
«الص ُ
ّ
ُ
وألن
واإلجهاز عىل جرحيهم؛ ألمر النبي  #بقتلهم ،ووعده بالثّواب َمن ق َت َلهم...

((( جمموع الفتاوى (.)495/28
((( جمموع الفتاوى (.)57/35
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بدعتَهم ،وسو َء فعلهم ،يقتيض ِح َّل دمائهم؛ بدليل ما أخرب به النبي ِ #من ِع َظم
وأنم ُّ
كالب ال ّنار ،وحثّه
وأنم يمرقون ِمن الدّ ين ،وأهنم
رش اخللق واخلليقةّ ،
ذنبهمّ ،
ُ

عىل ِ
قتل ٍ
وإخباره بأنّه لو أدركهم لقتلهم َ
بمن أمر النبي
قتلهم،
ُ
عاد ،فال جيوز إحلا ُقهم َ
ِّ
كثري ِمن أصحاب رسول اهلل  #عن قتاهلم ،وال بدع َة
بالكف عنهم،
#
ّ
وتورع ٌ
فيهم»(((.

ٌ
ُ
جواز قتل ّ
مجاعة ،وإن مل يقاتل:
الشخص املنفرد ِمن اخلوارج ،وإن مل يكن له
-2

عدد من أهلِ العلم َّ
أن املبتدع الدّ اعي إىل بدعته املغ ّلظة أو املك ّفرة ،والتي
قرر ٌ
َّ
ِ
دفع ّ
رشه
تتسبب يف تفريق
مجاعة املسلمني ،واخلروج عن الدّ ين ّ
الصحيح ،ومل يمكن ُ
ّ
بالطرق املعتادة من املناظرة واالستتابة وغريها ،والتي غال ًبا ما يندفع هبا ّ
رش هؤالء:

أ َّنه جيوز لإلما ِم إزالة رضره ولو بالقتل ،ما مل يرتتَّب عىل ذلك مفسد ٌة أعظم منها.

قال ابن تيمية رمحه اهلل« :فأ ّما قتل الواحد املقدور عليه ِمن اخلوارج؛ كاحلرورية

والصحيح
والرافضة ونحوهم :فهذا فيه قوالن للفقهاء ،مها روايتان عن اإلمام أمحدّ .

أنه جيوز ُ
فسادّ ...
ألن
قتل الواحد منهم؛ كالدّ اعية إىل مذهبِه ،ونحو ذلك ممّن فيه
ٌ
هؤالء ِمن أعظم املفسدين يف األرض»(((.
ٍ
وجوه متعدّ دة ّ
أن النبي  #أمر بقتل
وقال ابن رجب رمحه اهلل« :وقد ُروي ِمن
ٍ
يصل ،وقال( :لو ُقتل لكان ّأو َل ٍ
رجلٍ كان ّ
رواية( :لو ُقتل مل
وآخرها) ،ويف
فتنة
َ

رجالن ِمن أ ّمتي ح ّتى خيرج الدّ ّج ُ
ِ
ّ
ستدل هبذا
خرجه اإلمام أمحد وغريه ،ف ُي
خيتلف
ال)؛ َّ
عىل قتل املبتدع إذا كان قت ُله ّ
يكف ّ
رشه عن املسلمني ،وحيسم ما ّدة الفتن»(((.
((( املغني (.)526/8
((( جمموع الفتاوى (.)499/28
((( جامع العلوم واحلكم (.)329
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ٌ
داللة ودعو ٌة لل ّناس إىل بدعته ،و ُيتوهم
«واملبتدع لو له
وذكر ابن عابدين رمحه اهلل:
ُ

منه ْ
وزجرا»(((.
للسلطان قتله سياس ًة
ً
أن ينرش البدع َة وإن مل ُيكم بكف ِره جاز ّ

ِ
جلامعة املسلمني فإنّه ُيستتابْ ،
فإن
املفر ُق
وقال ابن فرحون املالكي رمحه اهلل« :وأ ّما ّ

تاب ،وإال ُقتل»(((.

قتل ٍ
التاريخ َ
ُ
عدد ِمن رؤوس كبار املبتدعة كمعبد اجلهني يف عهد اخلليفة
وقد شهد

عبد امللك بن مروان ،وغيالن الدّ مشقي القدري يف عهد اخلليفة هشام بن عبد امللك،
ُ
البدعة ِمن ّ
رش البدع وأخط ِرها،
وغريهم ِمن الزنادقة واملبتدعة ،فكيف إذا كانت هذه

ماء املعصومة؟
وال تتوقف حتى ُتستباح هبا الدّ ُ
ُ
جواز قتل أسري اخلوارج ومدبرهم:
-3

حيح إن شاء اهللّ ،
اخلوارج جيوز قت ُلهم ابتدا ًء،
أن
سبق ُ
َ
كالم ابن قدامة قري ًباّ :
«الص ُ

ُ
واإلجهاز عىل جرحيهم».

«فإن هزمهم وهلم ٌ
وقال أبو احلسن الطرابليس رمحه اهللْ :
فئة يلجؤون إليها فينبغي

َ
ويهزَ عىل جر ِ
مدبرهمُ ،
ريهم ،وإن شاء حبسه؛
حيهم،
ويقتل أس َ
لإلمام العدل أن ي ّتبع َ

ألنه لو ّ
خلهم يعودون حر ًبا علينا.(((»..

السخيس رمحه اهلل« :وإن كانت له ٌ
فئة فال بأس ْ
ريهم؛ ألنه ما
بأن ُيقتل أس ُ
وقال ّ

اندفع ُّ
مقهور ،ولو خت ّلص انحاز إىل فئته»(((.
رشه ،ولكنه
ٌ
((( حاشية ابن عابدين (.)243/4
((( تبرصة احلكام (.)297/2
((( معني احلكام (.)191/1
((( املبسوط (.)126/10
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َ
(الدولة)
حول
الشبه
قتال تنظيم ّ
ِ

وقال اجلصاص رمحه اهلل« :فإذا كانت هلم ٌ
ري ْ
اإلمام،
إن رأى ذلك
ُ
فئة فإنّه ُيقتل األس ُ

ُ
اجلريح ،ويتبع املدبر»(((.
ويهز عىل
ِ
 -4جواز اغتنام أمواهلم:

ُ
توهم
السخيس رمحه اهلل:
«املال لو كان للخوارج مل ْ
جيز ُّ
رده عليهم مع بقاء ّ
قال ّ
ِ
االستعانة عىل قتال املسلمني إن كانت منع ُتهم باقي ًة»(((.
ابن تيمية رمحه اهلل« :فهؤالء يقا َتلون ما داموا ممتنعني ،وال ُتسبى ذرارهيم،
وقال ُ

وال ُتغنم أمواهلم التي مل يستعينوا هبا عىل القتال ،وأ ّما ما استعانوا به عىل قتال املسلمني
ِمن خيلٍ
نزاع بني العلامء ،وقد ُروي عن عيل بن أيب
وسالح وغري ذلك ،ففي أخذه ٌ
ٍ

فإن رأى و ُّيل األمر ْ
عسكره ما يف عسكر اخلوارجْ ،
أن
طالب ريض اهلل عنه أنه هنب
ُ
يستبيح ما يف عسك ِرهم ِمن املال كان هذا ً
سائغا»(((.
ابن كثري رمحه اهلل َّ
أن
وهذا ما كان عليه املسلمون يف حماربة اخلوارج ،فقد ذكر ُ
قوي َ
جيشه ِمن بيت ماهلم ،وأن يكون له ما
امله ّل َب« :اشرتط عىل أهل البرصة أن ُي ِّ

غلب عليه ِمن أموال اخلوارج ،فأجابوه إىل ذلك»(((.

مستبيحا دماءهم ،معتقدً ا
وما سبقَ من أحكام إنام يكون فيمن قاتل املسلمني،
ً
َ
واعتزل القتال ،أو أرا َد الصلح ،أو َ
كان
تاب
عقائد اخلوارج يف التكفري ،أما من َ
ٍ
اخلوارج دون إرضا ٍر باملسلمني ،أو ن ٍ
معتقدً ا لعقائدَ
وحتريض عىل األذية،
رش للبدعة
ِ

فال تشمله أحكام القتل ،ومصادرة األموال ونحوها ،وإ َّنام ُيعامل بحسب ما وقع منه،
ٌ
مبسوط يف كتب أهل العلم.
كام هو
((( أحكام القرآن (.)284/5
((( رشح السري الكبري (.)747/1
((( جمموع الفتاوى (.)515/28
((( البداية والنهاية (.)287/8
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قتال اخلوارج هو ٌ
مأمور به ،وهو ُ
واخلالص ُةُ :
ٍ
استئصال وإزالة؛
قتال
مرشوع
قتال
ٌ
ٌ
ِ
ِ
ِ
الصائلِ
املرشوع
وشديد خط ِرها ،وليس هو من
لع َظم بدعة اخلوارج،
ِ
جنس قتال ّ

لدفع صياله وعدوانه ،أو ِ
احلق ،أو يكون
يتبي فيه ُّ
قتال الفتنة املأمو ِر باعتزالِه؛ أل َّنه ال َّ
قتال عىل ٍ
منهي عنه ،أو َ
ً
املرشوع لر ّد الباغي إىل احلقّ (((.
قتال البغاة
ِ
غاية غري مرشوعة ّ

تتبي هلم حقيقة األحداث اجلارية مع تنظيم
عدد من طلبة العلم-
الذين مل َّ
((( يرى بعض الناس -ومنهم ٌ
َ
َ
اعتزال القتال مع تنظيم (الدولة) ،ويرى َّ
أن هذا القول هو من قبيل اعتزال الفتنة.
(الدولة)
مشاركة يف احلكم وليس اعتزا ً
ٌ
ال؛ وذلك َّ
ألن القائل بذلك قد حكم عىل الفريقني
وحقيقة هذا القول أنَّه
حكم منه وليس اعتزا ً
ال.
مجيعا باملساواة يف املسؤولية عن األحداث اجلارية ،وهذا
ً
ٌ
َ
احلديث يف هذه النازلة ،ويسكت فال حيكم فيها
بينام الواجب عىل من التبست عليه األمور أن يعتزل
بيشء ،وال جيوز له أن جيعل قصور اطالعه أو قلة علمه حجة له باحلكم يف هذه املسألة ،وهو يظن أنَّه
تورع عن احلديث يف الدماء ،بينام قد يكون حديثه هذا قد تسبب يف تعطيل احلكم الرشعي الواجب
قد َّ
ملجرد أنَّه أراد ال َّتورع املبني عىل جهل بالواقع( .د .فهد العجالن).
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الر ُّد على ُّ
الشبه حول منهج المخالفين
َّ
لتنظيم (ال ّدولة)

القسم الثالث :ال َّر ُّد على ُّ
(الدولة)
الشبه حول منهج المخالفين لتنظيم ّ

ُّ
الشبهة السادسة عشرة
(الدولة) يكفرون التنظيم
مخالفو تنظيم ّ
» » تقول ُّ
الشبهة:

تنظيم (الدّ ولة) ويعيبون عليه ال َّتكفري يقعون يف تكفري ال ّتنظيم،
كثري ممّن خيالف
ٌ
َ

بأحاديث ُّ
َ
تدل عىل أهنم غري مسلمني
فهم يقاتلوهنم ،وحيثّون عىل ذلك مستشهدين
ِ
أهل اإلسال ِم ،ويدَ عون َ
كحديثَ ( :يقتلون َ
األوثانَ ،لئن أنا أدرك ُتهم ألقتل ّنهم
أهل

قتل ٍ
َ
وأنم (يمرقون ِمن الدّ ين)،
عاد) ،و َيصفون أفرا َد ال ّتنظيم بـ (كالب أهل ال ّنار)ّ ،
وحديثُّ :
السامء).
(رش قتىل َ
حتت أديم ّ

الوقوع فيه؟
التنظيم
تكفري لل ّتنظيم وأفراده ،فكيف تقعون فيام تعيبون عىل
وهذا
َ
ٌ
َ

ُ
اإلجابة عن هذه ُّ
الشبهة:

يف هذه الشّ بهة ٌ
ٌ
ُ
وبيان
وجتن عىل املخالفني لل ّتنظيم،
وخلط بني عدّ ة أمور،
خطأ
ٍّ

ذلك كام ييل:

ً
األمر بالقتل أو القتال ال ُّ
يدل عىل ال ّتكفري ،بل هناك قتال رشعي ملن ليس
أول:
ُ

بكافر:

ِ
البغاة عند رفضهم للصلح وبغيهم ،وهم مسلمون
 -1فقد أمر اهلل تعاىل بقتال

باالتفاق.

ِ
الصائلِ املعتدي ودفعه.
 -2وأمر
بقتال ّ
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بدفع قط ّاع الطريق ،وهم عصا ٌة.
أمر ِ
 -3وكام َ

كافرا ،ومع ذلك جيوز قتا ُله.
ويف هذه احلاالت ال يكون فيها املسلم ً

ِ
القتال وبني الكفر ،فليس ُّ
كل َمن َ
كافرا،
تالزم بني
فال
َ
جاز قت ُله أو قتا ُله يكون ً

خلارجيتهم وإجرامهم كام
والفتوى بجواز قتال تنظيم (الدّ ولة) ليس لكفرهم ،بل
ّ

سبق.

كفارا عند مجهور أهل العلم(((:
ثان ًيا:
ُ
اخلوارج ليسوا ً

:عدم تكفري اخلوارج ،واستد ّلوا
السلف واخللف
ُ
فا ّلذي عليه عام ّة العلامء ِمن ّ

عىل ذلك ّ
الصحابة ريض اهلل عنهم مل َيكموا بكفر اخلوارج مع قتاهلم هلم ،فعن
بأن ّ
«كنت عند ع ٍّ
فسئل عن أهل ال ّنهر (يعني:
طارق بن شهاب ،قال:
ُ
يل ريض اهلل عنهُ ،

اخلوارج) ،أهم مرشكون؟
قالِ :من ّ
فروا.
الشك ّ
قيل :فمنافقون هم؟

إن املنافقني ال يذكرون َ
اهلل إال ً
قالّ :
قليل.
قيل له :فام هم؟
قوم بغوا علينا»(((.
قالٌ :
((( ينظر فتوى :حكم تكفري تنظيم (الدّ ولة) ولعنهم وحكم أرساهم وأمواهلم؟
.http://islamicsham.org/fatawa/2046
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،563/7برقم  ،)37942بينام قال يف أهل اجلمل وصفني« :إِ ْخ َوا ُننَا
َب َغ ْوا َع َل ْينَا» .أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،300/8برقم  ،)16713ومل يثبت أنَّه وصف
اخلوارج بلفظ ُ
خوة.
األ َّ
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قال ابن تيمية رمحه اهلل« :ومل ُي َك ِّف ْر ُه ْم ُّ
عيل بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص
الصحابة ريض اهلل عنهم ،بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم ،ومل يقاتلهم
ريمها ِمن ّ
وغ ُ

ٌّ
احلرام ،وأغاروا عىل أموال املسلمني؛ فقاتلهم
عيل ريض اهلل عنه حتى َسفكوا الدّ َم
َ
لدَ فع ِ
ظلمهم وبغيهم ،ال ألهنم ك ّفار»(((.
والص ِ
وقال« :بل كانت سري ُة ع ٍّ
حابة ريض اهلل عنهم يف اخلوارج خمالِف ًة لسرية
يل
ّ
الر ّدة ،ومل ُي ِ
ُ
نكر أحدٌ عىل ع ٍّ
اتفاق
فع ِل َم
يل ريض اهلل عنه ذلكُ ،
ّ
الصحابة يف أهل ّ

الصحابة عىل ّأنم مل يكونوا مرتدّ ين عن دين اإلسالم»(((.
ّ

ال َ
و َق َ
أن اخلوارج مع ضاللتهم ِف ٌ
علامء املسلمني عىل ّ
رقة
اخل َّطايب رمحه اهلل« :أمجع
ُ
َ
وأنم ال يكفرون ما داموا
ِمن ِفرق املسلمني ،وأجازوا مناكحتَهم،
وأكل ذبائحهمّ ،
متمسكني بأصل اإلسالم»(((.
ّ

حيح املختار الذي قاله األكثرون واملح ّققون:
وقال ال ّنووي رمحه اهلل:
ُ
«املذهب ّ
الص ُ
أن اخلوارج ال ُي َك َّف ُر َ
ّ
ون كسائر أهل البدع»(((.
الس ّنة إىل ّ
أن اخلوارج
وقال ابن حجر رمحه اهلل« :وذهب ُ
أكثر أهل األصول ِمن أهل ّ

ُف َّس ٌ
اقّ ،
حكم اإلسالم جيري عليهم؛ لتل ّفظهم بالشّ هادتني ،ومواظبتهم عىل أركان
وأن
َ
ٍ
اإلسالم ،وإنّام فسقوا بتكفريهم املسلمني مستندين إىل تأويلٍ
وجرهم ذلك إىل
فاسدَّ ،

استباحة دماء خمالفيهم وأمواهلم ،والشّ هادة عليهم بالكفر ّ
والشك»(((.

((( جمموع الفتاوى (.)282/3
((( منهاج السنة النبوية (.)241/5
((( فتح الباري (.)300/12
((( رشح النووي (.)50/2
((( فتح الباري ( .)300/12وللمزيد ينظر فتوى :حكم تكفري تنظيم (الدّ ولة) ولعنهم وحكم أرساهم
وأمواهلم.http://islamicsham.org/fatawa/2046 .
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وعليه:

ُ
إطالق القول بكفر تنظيم (الدّ ولة)  ،وإ َّنام ُيكم عليهم بالبدعة ّ
والضاللة
يصح
فال ُّ

العلامء ً
قديم وحدي ًثا
اآلجري رمحه اهلل« :مل خيتلف
واخلروج عن الدين الصحيح ،قال
ُ
ّ
قوم ُس ٍ
ّ
وء ،عصا ٌة هلل تعاىل ولرسوله ْ ،#
وإن ص َّلوا وصاموا واجتهدوا يف
أن
اخلوارج ُ
َ
بنافع هلم»(((.
العبادة ،فليس ذلك ٍ

وال َيمنع ذلك ِمن وقوع بعض أفرادهم يف الكفر؛ الرتكابه ً
ناقضا ِمن نواقض
املندسني يف صفوفهم ،أو غري ذلك ،لكن ال يكون
اإلسالم ،أو كونه ِمن غري املسلمني
ّ

ببي ٍ
رشعي ٍة ،بعد استيفاء ّ
الشوط ،وانتفاء املوانع.
نة
ُ
ّ
احلكم عليه إال ّ

أعضاء ال ّتنظيم عىل الشّ هادة لسائر الفصائل باإلسالم والرباءة ِمن الكفر
فهل جيرؤ
ُ

والر َّدة؟.
ِّ

أن إعامل القواعد التي ُي ِ
مع َّ
عامل هبا تنظيم (الدّ ولة) خمالفيه تؤ ّدي إىل احلكم عليه

بالكفر؛ أل َّنه يعدُّ َّ
كفرا
كل تعاملٍ مع الك ّفار أو املرتدّ ين ،أو إعانتهم عىل املسلمني ً
ٌ
ور ّدة بإطالق ،وقد ثبت َّ
ومعنيٌ
أن ال ّتنظيم
السوري والعراقيُ ،
متعامل مع ال ّنظامني ّ
احلكم عليه ُ
والر ّدة!
هلم يف قتاهلم للمسلمني ..وهذا يقتيض
َ
بالكفر ّ

منهج عدل ،فال ُيك ّفرون من كفرهم وال يظلمون من
غري أن منهج أهل السنة
ٌ
الس ِ
ُ
نة
بالغلو والبغي ،قال ابن تيمية رمحه اهلل:
ظلمهم ،وإن حكموا عليهم
ِّ
«وأئمة ّ
ِ
فيهم العلم والعدل والرمحة ،فيعلمون احلق الذي
واجلامعة ،وأهل العلم واإليامن ُ
ِ
َ
خرج منها ولو
يكونون به موافقنيَ للس ّنة ساملنيَ من البدعة،
ويعدلون عىل من َ

ظلمهم...

((( الرشيعة (.)325/1
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كان ُ
والسنة ال يك ّف َ
فلهذا َ
رون َمن خالفهم ،وإن كان ذلك املخالف
أهل العلم ّ
لإلنسان أن ُي ِ
ِ
َ
ُيك ّفرهم؛ َّ
عليك
ذب
فليس
عاقب بمثله ،كمن َك َ
ألن الكفر حكم رشعيَ ،

وزنى بأهلك ،ليس َ
تكذب عليه وتزين بأهله؛ َّ
حرام حلقِّ
الكذب والزنا
ألن
لك أن
َ
َ
ٌ

اهلل تعاىل»(((.

ٍ
ُّ
و(رش
(يمرقون ِمن الدّ ين)،
ثال ًثا :ما ورد ِمن
ألفاظ يف األحاديث ال ّنبوية مثلّ :أنم ُ

(كالب أهل ال ّنار) ،ال ُّ
يدل عىل ال ّتكفري ،أو الوقوع يف
وأنم
قتىل َ
السامء)ّ ،
ُ
حتت أديم ّ
والر ّدة ،بل ُّ
الصحيح ،والوقوع يف البدعة ،باإلضافة
يدل عىل اخلروج عن الدّ ين ّ
الكفر ّ
إىل ما فيها من هتديد ووعيد:

َ
ُ
الصحيح:
فوصفهم باملروق ِمن الدين يعني
-1
املروق ِمن الدّ ين ّ

يؤو ُل هذا بِ ُك ْف ِ
ران نعمة اإليامن حتى امليش عىل َو ْف ِق ِه،
السندي رمحه اهللَ « :ف َّ
قال ّ
ؤو ُل (خيرجون ِمن الدِّ ِ
ين) :باخلروج ِمن كامله.(((»..
و ُي ّ

فعلهم ،وشدّ ة رضرهمِ ،
برش القتىل لبيان نكارة ِ
ُ
ووصفهم ِّ
وع َظ ِم خطرهم عىل
-2

املسلمني:

قال ابن تيمية رمحه اهلل« :أي ّأنم ٌّ
رش عىل املسلمني ِمن غريهم؛ فإهنم مل يكن أحدٌ

اليهود ،وال ال ّنصارى؛ فإهنم كانوا جمتهدين يف قتلِ ِّ
ًّ
كل
رشا عىل املسلمني منهم :ال
ُ
مسلم مل يواف ْقهمُ ،مستح ّلني لدماء املسلمني وأمواهلم ،وقتل أوالدهم ،مك ّفرين هلم،
وكانوا متد ّينني بذلك؛ ِ
لع َظم جهلهم وبدعتهم املض ّلة.
((( االستغاثة يف الرد عىل البكري ص (.)380/2
((( حاشية السندي عىل ابن ماجه (.)75/1
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فالصحابة ريض اهلل عنهم وال ّتابعون هلم بإحسان مل يك ّفروهم،
ومع هذا
ّ
بقول وال فعلٍ  ،بل اتّقوا َ
ٍ
اهلل فيهم ،وساروا
وال جعلوهم مرتدّ ين ،وال اعتدوا عليهم
السري َة العادلة»(((.
فيهم ّ

تشبيه لدناءة أفعاهلم يف حقّ املسلمني بدناءة
ووص ُفهم بكالب أهل ال ّنار
-3
ٌ
ْ

الكالب:

ِ
الكالبَ ،أو هم
كعواء
قال املناوي رمحه اهلل:
ُ
«(كالب أهل ال َّنار) َأي يتعاوون ِفيها ُ
أخس َأ ِ
أخس َ
وأحقرهم ،كام ّ
احل َيوان».
أن
هلها
َ
ُ
الكالب ُّ
ُّ
الدنْيا َو ُه ْم َي ْح َس ُبونَ َأن َُّه ْم ُي ْح ِس ُنونَ
ين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم ِف ا ْل َحيا ِة ُّ
وقال« :هم قوم {ا َّلذِ َ
ألنم َد َأبوا و َن ِصبوا يف العبادة ،ويف قلوهبم زيغٌ َ ،ف َمرقوا ِمن الدّ ين
ُص ْن ًعا}؛ وذلك ّ

وتأولوا ال ّتنزيل عىل غري وجهه،
املوحدين بذنب واحدَّ ،
بإغواء شيطاهنم حتى ك َّفروا ّ
ُ
كالب ال ّنار ،فاملؤمن َي ُ
ست ويرحم ويرجو املغفرة
فخذلوا بعد ما ُأ ّيدوا حتى صاروا
َ
ُ
أخالق الكالب وأفعاهلم ،فلام
عي ويقنط ،وهذه
والرمحة ،واملفتون
اخلارجي هيتِك و ُي ِّ
ّ
ّ

ار صاروا يف هيئة
كلبوا عىل عباد اهلل ،ونظروا هلم بعني ال ّنقص والعداوة ،ودخلوا ال ّن َ

الس ّنة يف الدّ نيا كال ًبا باملعنى املذكور»(((.
أعامهلم كال ًبا كام كانوا عىل أهل ّ

ِ
َ
اخللود فيها؛ َّ
رابعاَّ :
املوحد
احلكم بالكف ِر أو
دخول ال ّنار ال يعني
أن
فإن املسلم ِّ
ً
َ
ٍ
ذنوب وآثام ،فيدخلها
توعدٌ بدخول ال ّنار ملجازاته عىل ما ارتكب ِمن
العايص ُم َّ

ثم خيرج منها دون ْ
الس ّنة
أن ُي ّلد فيها ،كام هو
ٌ
ّ
ليتطهر ِمن ذنوبهّ ،
معلوم ِمن منهج أهل ّ
واجلامعة.

((( منهاج السنة النبوية (.)248/5
((( فيض القدير (.)509/3
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ً
«واخلوارج كانوا ِ
وقتال لأل ّمة،
من أظهر ال ّناس بدع ًة
قال ابن تيمية رمحه اهلل:
ُ

الصحابة َمن يك ّفرهم ،ال ع ُ
ريه ،بل
ريا هلا ،ومل يكن يف ّ
وتكف ً
يل بن أيب طالب وال غ ُ
بحكمهم يف املسلمني ّ
الظاملني املعتدين ،...وكذلك سائر الثنتني
َح َكموا فيهم ُ

(((
كافر يف الباطن ،و َمن مل يكن مناف ًقا بل
والسبعني فرق ًة َمن كان منهم مناف ًقا فهو ٌ

كافرا يف الباطنْ ،
وإن أخطأ يف ال ّتأويل كائنًا
كان مؤمنًا باهلل ورسوله يف الباطن مل يكن ً
شعبة ِمن ُش َعب ال ّنفاق ،وال يكون فيه ال ّن ُ
ٌ
فاق
ما كان خطؤه؛ وقد يكون يف بعضهم

الذي يكون صاح ُبه يف الدّ َرك األسفل ِمن ال ّنار .و َمن قالّ :
إن الثّنتني والسبعني فرق ًة
ٍ
واحد منهم َي ُ
ُّ
الصحابة
والس ّن َة
كفرا ينقل عن امل ّلة فقد خالف
كل
َ
َ
وإمجاع ّ
كفر ً
الكتاب ّ

األئمة األربعة ،وغري األربعة ،فليس فيهم َمن
رضوان اهلل عليهم أمجعني ،بل
َ
وإمجاع ّ
ٍ
ك ّفر ّ
واحد ِمن الثنتني والسبعني فرقة»(((.
كل
َ
واخلالص ُةَّ :
كالب أهل
وأنم
أن
بأنم (يمرقون ِمن الدّ ينّ ،
وصف اخلوارج ّ
ُ
ٌ
ال ّنارُّ ،
داللة عىل انحرافهم
ورش القتىل) ليس فيه تكفري هلم ،أو ختليدٌ يف ال ّنار ،بل فيه
الصحيح ،وهتديدهم بالعذاب ،ولو مل خي ّلدوا فيه ،وكذلك األمر يف اإلذن
عن الدّ ين ّ
بردهتم ،بل النحرافهم وعدائهم
بقتال اخلوارج وقتلهم ،فليس فيه تكفريهم أو
حكم َّ
ٌ

للمسلمني وقتاهلم هلم.

وتفرقت ال ّنصارى عىل إحدى أو اثنتني
((( قال ( :#افرتقت
ُ
اليهود عىل إحدى أو اثنتني وسبعني فرق ًةّ ،
وسبعني فرق ًة ،وتفرتق أ ّمتي عىل ثالث وسبعني فرق ًة) رواه أبو داود ( ،5/7برقم  ،)4596والرتمذي
( ،25/5برقم  ،)2640وابن ماجه ( ،128/5برقم .)3991
ويف رواية( :وواحد ٌة يف َ
ُ
اجلامعة) رواه أبو داود ( ،198/4برقم  ،)4597وابن ماجه
اجل ّنة ،وهي
( ،130/5برقم .)3993
ويف رواية( :ما َأنا عليه وأصحايب) رواه أبو داود ( ،6/7برقم  ،)4597والرتمذي ( ،26/5برقم .)2641
((( جمموع الفتاوى (.)217/7
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ُّ
َ
َ
عشرة
ابعة
الس
الشبهة ّ
الفصائل في سورية ال َت ُ
كفر بالطّ اغوت ،وال تُ ِّ
كفره
» »تقول ُّ
الشبهة:

كفر ّ
الفصائل املقاتلة يف سورية ،واهليئات الرشعية ال َت ُ
بالطاغوت؛ فقد رفضت
أن َ
ري احلكومات العربية ّ
ً
الطاغوتية ،مع َّ
ٍ
مسلم ْ
أن
واجب عىل املرء حتى يكون
أول
تكف َ

كف َر ّ
َي ُ
بالطاغوت ،قال تعاىلَ { :ف َم ْن َي ْكف ُْر ب َّ
هلل َف َقدِ ْاس َت ْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة
ِالطاغ ِ
ُوت َو ُيؤْ مِن بِا ِ
ا ْل ُو ْثقَى َال انف َِصا َم َل َها َو ُ
ِيع َعل ٌِمي} [البقرة.]256:
اهلل َس ٌ
َ
ُ
الفصائل قد أخ َّلت بال ّتوحيد.
وبذلك تكون هذه

اإلجابة عن هذه ّ
الشبهة:

تضمنت هذه الشّ ُ
بهة العديدَ ِمن القضايا املهمة التي وقع فيها اخلطأ واخللط ِمن
ّ

الغالة ،وبياهنا كام ييل:

ً
أول :معنى ّ
الطاغوت:

اغوت لغ ًة :مأخوذ ِمن ُّ
ّ
الطغيان ،أي :جتاوز القدر واحلدّ  ،واالرتفاع ،وجماوزة
الط
ُ

احلدّ يف الكثرة(((.

((( ينظر :تاج العروس ( ،)492/38ولسان العرب (.)7/15
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ٍ
ٍ
و ُيطلق عىل ِّ
ٍ
كل ٍ
رأس يف ّ
كاهن،
صنم ،أو
مارد ،أو
شيطان ،أو
الضاللِ ،من
ٍ
ٍ
أو ساح ٍرِّ ،
صارف عن اخلري ،و َمن ُعبد ِمن دون اهلل ،أو ُأطيع يف معصية(((.
وكل
عبارات أهلِ العلم يف تعريفه ،وال تكاد خترج عن املعنى
واصطالحا :تنوعت
ُ
ً

السابق.
ال ّلغوي ّ

ِ
ومن أمجع ما قيل فيه ُ
قول ابن القيم رمحه اهللّ :
اغوتُّ :
كل ما جتاوز العبدُ به
«الط
ُ
ٍ
فطاغوت ِّ
كل قو ٍم َمن يتحاكمون إليه غري اهلل
معبود ،أو متبو ٍع ،أو ُمطا ٍع،
حدَّ ه ِمن
ُ

ٍ
بصرية ِمن اهلل ،أو يطيعونه فيام
ورسوله ،أو يعبدونه ِمن دون اهلل ،أو ي ّتبعونه عىل غري

ٌ
طاعة هلل»(((.
ال يعلمون أنّه

ٍ
القرطبي رمحه اهلل« :وقيل :هو ُّ
معبود ِمن دون اهلل ،أو مطا ٍع يف معصية اهلل،
كل
وقال
ُّ
حرم ُ
اهللّ ،
اغوت ُّ
وهذا حسن ...وقيل :اجلبت ُّ
كل ما ُيطغي اإلنسان»(((.
والط
ُ
كل ما ّ
والوثنُ ،
جنس يدخل فيه :الشّ ُ
اسم ٍ
والك ّهان،
يطان،
ُ
وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :وهو ُ

ينار ،وغري ذلك»(((.
رهم ،والدّ ُ
والدّ ُ

إن أهل العلم أطلقوا لفظ ّ
«الطاغوت» عىل ما َيعتمد عليه ُ
بل ّ
أهل البدع والفرق

والس ّنة:
املنحرفة ويقدّ مونه عىل الكتاب ّ

القيم رمحه اهلل« :وقد َأمرنا ُ
اهلل بِر ِّد ما تنازعنا فيه إليه وإىل رسوله  ،#فلم ُيبِ ْح
قال ُ
ابن ّ
قياس ،وال ِ
ٍ
لنا ُّ
أن نر َّد ذلك إىل رأيٍ  ،وال ٍ
قط ْ
كشوف ،وال إهلا ٍم،
تقليد إما ٍم ،وال منا ٍم ،وال
((( ينظر :تاج العروس ( ،)540/22ولسان العرب ( ،)444/8وخمتار الصحاح (.)191/1
((( إعالم املوقعني (.)40/1
((( تفسري القرطبي (.)249/5
((( جمموع الفتاوى (.)565/16
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ِ
ِ
ِ
ِ
رشيعة الدّ ِ
ٍ
ٍ
حديث ٍ
امللوك،
سياسة
يوان ،وال
معقول ،وال
استحسان ،وال
قلب ،وال
وال
ِ
أرض منهاُّ ،
رشائع املسلمني ُّ
طواغيت؛ َمن
فكل هذه
عوائد ال ّناس ا ّلتي ليس عىل
وال
ُ
ِ

حتاكم إليها ،أو دعا  -منازع ًة -إىل ال ّتحاكم إليها ،فقد حاكم إىل ّ
الطاغوت»(((.
وقال عن كبار األصول التي يرجع إليها ُ
أهل البدع يف حتريف ال ّنصوص:

«الفصل الرابع والعرشون :يف ذكر ّ
أصحاب ال ّتأويلِ
الطواغيت األربع التي َهدم هبا
ُ

ِ
ِ
َ
الباطلِ
القرآنَ ،
اإليامن.(((»...
رسوم
ومَوا هبا
معاقل الد ّين ،وانتهكوا هبا ُحرم َة
َ
يتبي:
وممّا سبق َّ

ٍ
أن لفظ ّ
َّ -1
معان عديدة ِمن البدع واملعايص جيمعها أهنا
(الطاغوت) ُيطلق عىل
عدم احلكم بغري ما أنزل اهلل ،لك َّنه ليس ً
(رؤوس يف ّ
خاصا
لفظا
ً
الضاللة) ،ومنها ُ
ٌ
باحلكم بغري ما أنزل اهلل.

 -2أنّه ٌ
كفر ،وعىل ما هو دون ذلك ِمن البدع ّ
لفظ ُي ُ
والضالالت،
طلق عىل ما هو ٌ
الظلم َ
«الطاغوت» ال ُّ
والذنوب ،أو ُّ
إطالق لفظ ّ
أو املعايص ّ
ِ
يدل عىل
فمجر ُد
واجلور،
َّ

معي منها(((.
حكم ّ
ٍ

ثان ًيا :معنى الكف ِر ّ
بالطاغوت:

األمر بالكفر ّ
بالطاغوت يف العديد ِمن ال ّنصوص ّ
الشعية ،كقوله تعاىل:
ورد
ُ
الرشْ ُد م َِن ا ْلغَ ِّي َف َم ْن َي ْكف ُْر ب َّ
َ
هلل َف َقدِ ْاس َت ْم َس َك
ِالطاغ ِ
ُوت َو ُيؤْ م ِْن بِا ِ
{ل ِْإك َرا َه ِف ِّ
الد ِ
ين َق ْد ت ََبيَّ َ ُّ
بِا ْل ُعر َو ِة ا ْل ُو ْثقَى َل ا ْنف َِصا َم َل َها َو ُ
ِيع َعل ٌِمي} [البقرة.]٢٥٦ :
اهلل َس ٌ
ْ
((( إعالم املوقعني (.)186/1
((( الصواعق املرسلة (.)173/1
((( قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب« :والطواغيت كثرية واملتبني لنا منهم مخسة :أوهلم الشيطان ،وحاكم
اجلور ،وآكل الرشوة ،ومن ُعبد فريض ،والعامل بغري علم» (الدرر السنية .)137/1
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ـول َأنِ ْاعــبـ ُـدوا َ
اهلل َو ْاج َتن ُِبوا َّ
ك ُأ َّ ٍمــة َر ُسـ ً
وت}
الطاغُ َ
وقوله تعاىلَ { :و َلق َْد َب َع ْث َنا ِف ُ ِّ
ُ

[النحل.]٣٦ :

والكفر ّ
بالطاغوت مع اإليامن باهلل هو معنى شهادة ال ّتوحيد (ال إله إال اهلل).
ُ

الكفر ّ
تفر ِد اهلل تعاىل باستحقاق مجيع أنواع العبادة
ويكون
ُ
بالطاغوت باعتقاد ُّ
ِ
ِ
ِ
عبادة غري اهلل ،والرباءة منه ،سوا ًء
بطالن
واعتقاد
والقولية ،والفعلية،
االعتقاد ّية،
ّ

اجلن ،أو املدّ عني لأللوهية والربوبية ِمن الطغاة،
كان ِمن األوثان أو األصنام ،أو ّ
أو الدجالني ،أو املعاندين هلل يف ال ّترشيع ،ونحو ذلك.

ترصفات املسلم وتصبغها به،
الصحيحة هي التي تنعكس عىل مجيع ّ
وهذه العقيدة ّ
ِ
ومن ذلك الوالء والرباء ،فعن أيب ُأمام َة ريض اهلل عنهّ :
أحب
أن ال ّنبي  #قالَ ( :من ّ

يف اهلل ،وأبغض يف اهلل ،وأعطى هلل ،ومنع هلل فقد استكمل اإليامن)(((.

بل ّ
عب ٍ
ُ
اس  -ريض اهلل عنهام -
إن ذلك هو
الطريق لنيل والية اهلل تعاىل ،فعن ابن ّ
قالَ :
ِ
ِ
والية اهلل بذلك ،ال جيد ٌ
ُ
رجل
وعاد يف اهلل ،فإنّام ُتنال
ووال يف اهلل،
«أ ِح َّب يف اهلل،

ِ
وصيامه حتى يكون كذلك»(((.
اإليامن وإن كثرت صال ُته
طعم
ُ
َ

كافرا
وبنطق الشّ خص بكلمة ال ّتوحيد ،واالعتقاد هبا؛ يكون مؤمنًا باهلل تعاىلً ،

بألوهية غريه تعاىل.

ابن تيمية رمحه اهلل« :فال ّتوحيدُ ضدُّ ّ
الش ِك ،فإذا قام العبدُ بال ّتوحيد الذي هو
قال ُ
موحدً ا»(((.
ُّ
حق اهللَِ ،
فع َبدَ ه ال ُيرشك به شيئ ًا كان ّ

((( أخرجه أبو داود ( ،69/7برقم .)4681
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ،134/7برقم .)34770
((( جمموع الفتاوى (.)52/1
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قة بالكف ِر بالطاغوت والتي َيكثر فيها ُ
ِ
ومن املسائل املتع ِّل ِ
الغالة ،وهي (طاعة
خطأ

ّ
الطواغيت):

َّ
وتقديمها عىل طاعة اهلل ورسوله ِ #من ب ٍ
فإن طاع َة غ ِ
هوى ،أو غريه،
ري اهلل
رش ،أو ً
َ
خمرجا ِمن امل ّلة ،وتارة تكون معصيةِ ،
ومن كالم أهل العلم يف ذلك:
كفرا ً
تار ًة تكون ً

ش ُكونَ } [األنعام:
قال الطربي  -رمحه اهلل  -يف قوله تعاىلَ { :وِإنْ ََأط ْع ُت ُمو ُه ْم ِإن َُّك ْم َل ُم ْ ِ
ً
أكلتموها
« :]121يعني :إنّكم إ ًذا ِمث ُلهم؛ إذ كان هؤالء يأكلون امليتة
استحالل ،فإذا أنتم ُ

كذلك فقد رص ُتم مث َلهم ُمرشكني»(((.

وقال القرطبي  -رمحه اهلل  -يف قوله تعاىل{ :ات ََّخ ُذوا َْأحبا َر ُه ْم َو ُر ْهبا َن ُه ْم َأ ْربا ًبا م ِْن ُدونِ
ربم يف قبول حتريمهم وحتليلهم ِلا مل
َّاللِ} [التوبة« :]31 :معناه ّأنم أنزلوهم منزل َة ّ

حيرمه اهلل ،ومل ُ ِ
ي ّله اهلل»(((.
ّ

الر ُ
«إنم وجدوا
بوبية يف بني إرسائيل؟ قالّ :
وقد ُسئل أبو العالية :كيف كانت ّ
ٍ
بيشء ،فام َأمرونا به
أحبارنا
يف كتاب اهلل ما ُأمروا به وهنوا عنه ،فقالوا :لن َنسبق
َ

الر َ
كتاب اهلل ،ورا َء
جال ،ونبذوا
َ
ائتمرنا ،وما هنونا عنه انتهينا لقوهلم .فاستنصحوا ّ

ظهورهم»(((.

ِ
ً
مرشكا إذا أطاعه يف
املرشك
املؤمن بطاعة
ابن العريب رمحه اهلل« :إنّام يكون
ُ
وقال ُ
حمل الكفر واإليامن؛ فإذا أطاعه يف ِ
ِ
اعتقاده الذي هو ُّ
مستمر عىل
سليم
وع ْقدُ ه
الفعلِ َ ،
ٌ
ٌّ
عاص .فافهموا ذلك يف ِّ
ٍ
موضع»(((.
كل
ال ّتوحيد وال ّتصديق فهو
ٍ
((( تفسري الطربي (.)87/12
((( تفسري القرطبي (.)106/4
((( أخرجه الطربي ( ،)212/14وينظر جمموع الفتاوى البن تيمية (.)47/7
((( أحكام القرآن (.)275/2
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أحبارهم ورهباهنم
ابن تيميــة رمحـه اهلل« :هــؤالء الذيــن ّاتذوا
وقال ُ
َ
أحل ُ
حــرم ُ
اهلل ،وحتـريم ما ّ
اهلل يكونون عىل
أربا ًبا حيث أطاعوهم يف حتليلِ ما
ّ
وجهني:

َ
أحدمهاْ :
حتليل ما
دين اهلل فيتبعوهم عىل ال ّتبديل ،ف َيعتقدون
أن يعلموا ّأنم بدّ لوا َ

وحتريم ما ّ
الرسل،
حرم اهلل،
أحل اهلل؛ ً
اتباعا لرؤسائهم ،مع علمهم أهنم خالفوا َ
َ
دين ّ
ّ
كفر ،وقد جعله ُ
اهلل ورسو ُله ً #
رشكا ،وإن مل يكونوا يص ّلون هلم ويسجدون
فهذا ٌ

ُ
خالف الدّ ين ،واعتقد ما قاله
ريه يف خالف الدّ ين مع علمه أنه
هلم ،فكان َمن اتّبع غ َ
مرشكا ِم َ
ً
ثل هؤالء.
ذلك ،دون ما قاله اهلل ورسوله
ِ
احلالل ،وحتليل احلرام ثاب ًتا ،لك ّنهم
وإيامنم بتحريم
اعتقادهم
والثاين :أن يكون
ُ
ُ
ٍ
معاص،
املسلم ما يفعله ِمن املعايص التي يعتقد ّأنا
أطاعوهم يف معصية اهلل ،كام يفعل
ُ

حكم أمثاهلم ِمن أهل ّ
الذنوب»(((.
فهؤالء هلم
ُ

ّباع ّ
في َّتضح ممّا سبق َّ
خمرجا من امل ّلة عىل كل
كفرا
أن ات َ
ً
الطواغيت وطاعتهم ليس ً

حال:

فإذا كانت الطاعة يف حتليل احلرام ،أو حتريم احلالل مع اعتقاد ّ
حرم اهلل،
حل ما ّ
أو حتريم ما ّ
خمرج ِمن امل ّلة.
كفر ٌ
أحل اهلل :فهي ٌ

حرم ُ
ٌ
اهلل ،وحتليلِ ما ّ
معصية
أحل اهلل :فهي
أ ّما إذا كانت الطاعة مع اعتقاد
ِ
حتريم ما ّ
وذنب ِمن ّ
ُ
الذ ِ
ري هبا حينذاك من ِ
جنس فعلِ
اخلوارج
كفرا،
ِ
ٌ
ويكون ال َّتكف ُ
نوب ،وليست ً
يف التكف ِ
ري بالذنوب.

((( جمموع الفتاوى (.)70/7
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ِ
ثال ًثاُ :
ٍ
العبد:
واجب عىل
أول

أن َ
دلت النصوص الرشعية من الكتاب والسنة ،وأقوال أهل العلم ،عىل َّ
أول ما
َّ

جيب عىل الشّ خص هو توحيد اهلل تعاىل ،ويكون ذلك بال ّنطق بالشهادتني:
ِ
فمن اآليات القرآنية:

قوله تعاىلَ { :و َما َأ ْر َس ْل َنا م ِْن َق ْبل َِك م ِْن َر ُسولٍ َِّإل نُوحِ ي ِإ َل ْي ِه َأ َّن ُه ال َ َ
ِإل َِّإل َأ َنا َف ْاع ُب ُدونِ }

[األنبياء.]25 :

اب ُْأحكِ َم ْت آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّص َل ْت مِن َّل ُدنْ َحكِ ٍمي خَ ِب ٍري ََّ )#!١!#أل ت َْع ُب ُدوا َّإل َّ َ
الل
وقوله{ :الچـر كِ َت ٌ

ير َو َب ِش ٌري} [هود. ]٢ ،١ :
إن َِّن َل ُكم ِّم ْن ُه نَذِ ٌ

ُوحا َِإل َق ْو ِم ِه َفق َ
ِإل غَ ْي ُر ُه ِِّإن َأخَ ُ
َال َيا َق ْو ِم ْاع ُب ُدوا َّ َ
اف
الل َما َل ُك ْم م ِْن َ ٍ
وقولهَ { :لق َْد َأ ْر َس ْل َنا ن ً

اب َي ْو ٍم َعظِ ٍمي } إىل قولهَ { :و َِإل َعا ٍد َأخَ ا ُه ْم ُهو ًدا َق َ
ال َيا َق ْو ِم ْاع ُب ُدوا َّ َ
الل َما َل ُك ْم م ِْن
َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
ِإل غَ ْي ُر ُه َأ َف َل َت َّتقُونَ } [األعراف.]65 -59 :
ٍَ

ومن السنة النبوية:

عن ابن عباس ريض اهلل عنهامّ :
أن ال ّنبي  #بعث معا ًذا ريض اهلل عنه إىل اليمن،
أن ال إل َه إال ُ
ِ
ُ
رسول اهللْ ،
شهادة ْ
فإن هم أطاعوا لذلك،
وأن
(ادعهم إىل
اهللّ ،
فقالُ :

أن َ
ٍ
ٍ
صلوات يف ِّ
فأعلمهم ّ
وليلةْ ،
فإن هم أطاعوا
كل يو ٍم
مخس
اهلل قد افرتض عليهم َ
لذلك ،فأعلمهم ّ
رد
أن اهلل افرتض عليهم صدق ًة يف أمواهلم ،تؤخذ ِمن أغنيائهم ،و ُت ُّ
عىل فقرائهم)(((.

((( أخرجه البخاري ( ،104/2برقم  ،)1395ومسلم ( ،50/1برقم .)19
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َ
أن َ
وعن ابن عمر  -ريض اهلل عنه َّ -
مرت ْ
اس حتى
أن
رسول اهلل  #قال(ُ :أ ُ
أقاتل ال ّن َ
ُ
أن ال إل َه إال اهللّ ،
يشهدوا ْ
الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا
حممدً ا
رسول اهلل ،ويقيموا ّ
وأن ّ

وحسابم عىل اهللِ)(((.
فعلوا ذلك عصموا م ّني دما َءهم وأمواهلم إال بحقِّ اإلسالم،
ُ

ِ
َ
وعنه  -ريض اهلل عنه َّ -
اإلسالم عىل ٍ
شهادة
مخس:
رسول اهلل  #قالُ ( :بني
أن
ُ
أن ال إل َه إال ُ
ُ
اهللّ ،
ْ
واحلج ،وصوم
الصالة ،وإيتاء الزكاة،
حممدً ا
رسول اهلل ،وإقام ّ
ّ
وأن ّ
وحدَ ُ
اهلل)((( ،ويف ٍ
رمضان)((( .ويف ٍ
َ
ملسلم( :عىل ْ
آخر له( :عىل أن ُيعبدَ
لفظ
ٍ
أن ُي ّ
لفظ َ
ُ
كفر بام دو َنه)(((.
اهلل ،و ُي َ

كل ٍ
«أو ُل ما يلزم َّ
اإلسالم إلَّ بهْ :
أن يعلم
يصح
ُ
قال ابن حزم رمحه اهللَّ :
أحد وال ُّ
ٍ
املرء بقلبه ِع ْل َم يق ٍ
ٍ
ليشء ِمن َّ
أثر -وينطقَ بلسانه
وإخالص -ال يكون
ني
ُ
الش ِّك فيه ٌ

بأن ال إله إلَّ ُ
ُ
اهللَّ ،
والبدَّ ْ ،
رسول اهلل»(((.
حممدً ا
وأن َّ

ألن ذلك ُ
ابن دقيق العيد رمحه اهلل« :والبداءة يف املطالبة بالشّ هادتني؛ ّ
أصل
وقال ُ
يشء ِمن فروع الدّ ين إال به»(((.
يصح ٌ
الدّ ين الذي ال ُّ
الس َ
واألئم َة م ّتفقون عىل ّ
«واملقصود هنا ّ
أن ّأو َل ما
لف
ابن تيمية رمحه اهلل:
ُ
وقال ُ
ّ
أن ّ

العباد الشّ هادتان»(((.
ُيؤمر به
ُ

((( أخرجه البخاري ( ،14/1برقم  ،)25ومسلم ( ،51/1برقم .)20
((( أخرجه البخاري ( ،11/1برقم  ،)8ومسلم ( ،45/1برقم .)16
((( أخرجه مسلم ( ،45/1برقم .)16
((( التخريج السابق.
((( املحىل (.)22/1
((( إحكام األحكام (.)375/1
((( درء تعارض العقل والنقل (.)11/8
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وقال ال ّنووي رمحه اهلل« :واتّفق ُ
الس ّنة ِمن املحدثني ،والفقهاء ،واملتكلمني عىل
أهل ّ
ّ
أن املؤمن الذي ُيكم بأنّه ِمن أهل القبلة ،وال ُي ّلد يف ال ّنار ،ال يكون إال َمن اعتقد
دين اإلسالم اعتقا ًدا جاز ًما خال ًيا ِمن الشّ كوك ،ونطق مع ذلك بالشّ هادتني»(((.
بقلبه َ
وقد كان الرسول  #يدعو املرشكني ،وال ّنصارى واليهود إىل قول( :ال إله إال اهلل)
وااللتزام هبا فحسب ،مع ما هم فيه ِمن ّ
الشك ّ
وترشيع
والضالل والعبودية لغري اهلل،
ِ

ما مل يأذن به ُ
اهلل ،وال يزيد عىل ذلك ،بل كان ُ
ٍ
مؤمن هبا
ري
يقبل ممّن ُيظهرها ،ولو كان غ َ
ِ
ولوازمها،
ثم كان يتعاهدهم بال ّتعليم وال ّتوجيه للعمل بمقتضاها
حقيق ًة كاملنافقنيّ ،
وال ّتحذير ممّا خيالفها.

ُ
نفي وإثبات:
فلفظ الشّ هادتني فيه ٌ

كل ٍ
فال ّنفي :نفي األلوهية واستحقاق العبادة عن ّ
أحد يف قول( :ال إله) ،وهو

ُ
حقيقة الكفر بالطاغوت ،واإلثبات :إثباهتا هلل وحده يف قول( :إال اهلل).

ٍ
معبود سوى اهلل ِمن ّ
وهذا يقتيض الرباء َة ِمن ِّ
الطواغيت؛ لذا فإ َّنه مل يؤثر عن
كل
الرسول  #أو ٍ
ُ
املطالبة بالزيادة عىل ال ّنطق بالشّ هادتني ِمن الكفر
أحد ِمن صحابته
ٌ
داخلة يف الشهادتني.
بالطواغيت ،أو الرباءة منها؛ ألهنا

قال ابن رجب رمحه اهللِ :
أن ال ّنبي  #كان َيقبل ِمن ِّ
بالضورة ّ
«ومن املعلوم ّ
كل
َمن جاءه يريد الدّ َ
خول يف اإلسال ِم الشّ هادتني فقط ،و َيعصم د َمه بذلك ،وجيعله
ً
مسلم.(((»...

((( إحكام األحكام (.)375/1
((( جامع العلوم واحلكم (.)228/1
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ِ
ِ
كر الكفر ّ
اإليامن باهلل يف قوله تعاىلََ { :فـ ْـمــن َي ْكف ُْر
اغوت عىل
بالط
وإنّام ُقدّ م ِذ ُ
ب َّ
ُوت َو ُيؤْ م ِْن بِاهللِ}؛ َّ
يصح مع ّ
اجلمع بني ال ّنفي
الشك ،فلزم
ألن اإليامن باهلل ال
ِالطاغ ِ
ُ
ّ

واإلثبات ،وبني الكفر بام ُيع َبدُ ِمن دون اهلل واإليامن باهلل؛ ليتح ّقق ال ّتوحيد الذي هو
ِ
مستقل يأيت به العبدُ ً
الكفر ّ
ًّ
ٍ
أول قبل
اغوت واج ًبا
بالط
واجب عىل العبيد ،فليس
ّأو ُل
ُ
جزء التوحيد الذي ال بدّ منه.
اإلتيان بالتوحيد ،بل هو ُ

الكفر ّ
عىل ّ
صحة ال ّتوحيد هو الرباءة ِمن الرشك وأهله
أن
بالطاغوت املشرتط يف ّ
َ
ِ
ُ
أعيان ّ
ثم
زع ُم أنّه
ربؤ ِمن
عىل سبيل اإلمجال ،وال
ٌ
كل َمن ُي َ
يدخل فيه الت ّ
طاغوتّ ،
اس هبمُ ،
لصحة اإليامن ،وحتقيق التوحيد(((.
ويعل
ً
ُيمتحن ال ّن ُ
معيارا ّ

َّ
يقرره الغالة لثبوت وصف اإلسالم للناس
إن اشرتاط الكفر بالطاغوت ابتدا ًء كام ّ
ِ
َ
اعتقاد ّ
الكفر ،أو التو ُّقف((( ،إال َمن علموا
األصل يف ال ّناس ابتداء هو
أن
مبني عىل
ُ
ٌّ

هم إسال َمه بيقني(((!!

((( (د .عامر العيسى).
والتبي) والتي ُيقصد هبا ال ّتوقف يف احلكم عىل ال ّناس،
((( ِمن آثار الغلو املعارص ظهور بدعة (التو ُّقف
ُّ
فال ُيكم عليهم بكفر أو ٍ
يتبينوا منهم ،ويشمل ذلك ال ّتوقف عن إقامة شعائر الدين معهم،
إيامن حتى َّ
من حضور اجلمعة واجلامعة ،واجلهاد ،واألمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر ،والنكاح والطالق،
واملواريث ،وأكل الذبائح ،ونحو ذلك مما له عالقة بال ّتعامل بني املسلم والكافر ،أو املسلم واملرتد،
وهذه البدعة وإن مل تعد اجلامعة التي تب َّنتها موجود ًة عىل شكل مجاعة واضحة التنظيم واملالمح ،إال َّ
أن
أفكارها ما زالت موجود ًة بني الغالة ،وتظهر يف ثنايا كالمهم وأفكارهم وإن مل يرصحوا هبا.
((( من أهم الفوائد التي يمكن اخلروج هبا من هذه املسألة أمران:
األول :السري يف العملية التعليمية عىل طريقة النصوص الرشعية وما كان عليه السلف الصالح ،من تعليم
التوحيد ،وكيفية تعبيد املسلم هلل تعاىل ،بمعرفة أركان اإلسالم ،واإليامن ،وبقية أمور العقيدة ،مع
التدرج يف التحذير من املخالفات التي ختدش التوحيد أو تناقضه من خالل األدلة الرشعية دون
توسع كبري ،وتأخري تعليم نواقض اإلسالم ،وما يتعلق بالكفر إىل مراحل متقدمة يف التعليم ،واقتصار
ٍ
=
التوسع فيه عىل طلبة العلم ،مع االهتامم ببيان ضوابط التكفري ،ومن له حق احلكم فيها.
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رابعا :إسالم املرتد:
ً

قد يعرتض ُ
املسلم يف الر ّدة فال بدّ ْ
أن يأيت مع شهادتِه بام
بعضهم ويقول :إذا وقع
ُ
فمن أطاع ّ
واغيت ،وريض هبم ،فال بدَّ أن يكفر هبم عند دخوله
الط
َ
جحده ِمن الدّ ينَ ،
يف الدّ ين.

الرميل رمحه اهلل« :قال الكامل بن أيب رشيف :وال بد يف
ويستدلون لذلك بقول ّ
ِ
ٍ
فرض ،أو استباحة
بجحد
إسالم املرتدّ ِمن أن يأيت بالشّ هادتني ،ثم إن كانت ر ّد ُته

أن يرجع ّ
حمر ٍم ،فال بدّ مع ذلك ْ
عم اعتقده»(((.
ّ

فرض ،مل ُي ِ
وقول ابن قدامة رمحه اهلل« :وإن ارتدّ بجحود ٍ
سلم حتى ُي ِق ّر بام جحده،
كذب َ
و ُيعيدَ الشّ هادتني؛ ألنّه ّ
اهلل ورسو َله بام اعتقده .وكذلك ْ
نبيا ،أو آي ًة ِمن
إن جحد ًّ
ُ
مالئكة اهلل،
كتاب اهلل تعاىل ،أو كتا ًبا ِمن كتبه ،أو م َل ًكا ِمن مالئكته الذين ثبت أهنم
حمر ًما ،فال بدّ يف إسالمه ِمن اإلقرار بام َجحده»(((.
أو استباح ّ
وجياب بام ييل:

=الثاين :اعتامد طريقة التفصيل يف بيان نواقض اإلسالم ،أو ما خيالفه ،دون االقتصار عىل القواعد
املخترصة العامة التي ال تراعي ضوابط التكفري ،ورشوطه ،وقواعده العامة ،وبمقررات خاصة بكل
مرحلة ،تناسب أعامرهم ومستواهم العلمي والعقيل.
أما البدء بتعليم نواقض اإلسالم منذ الصغر ،وبقواعد عامة خمترصة ال تفصيل فيها قبل أن يترشَّ ب الطالب
معنى التوحيد واإليامن ،وكيفية عبادة اهلل تعاىل فهو خمالف لسرية السلف الصالح يف التعليم ،ويفتح با ًبا
للخطأ يف فهم املسائل ،وتطبيقاهتا ،وقد يؤدي للغلو يف إطالق األحكام ممن مل ترتسخ قدمه يف ذلك.
إذ الواجب عىل عامة الناس معرفة توحيد اهلل تعاىل ،وعبادته ،وجتنب ما خيالفها ،ال كيفية احلكم عىل
اآلخرين بالكفر والردة.
((( فتاوى الرميل (.)26/4
((( املغني (.)21/9
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ٍ
ِ
ِ
االعتقادات الباطلة يف ّ
كأن يعتقد ّ
واغيت ْ
أن
الط
يشء ِمن
املسلم يف
 -1إذا وقع
ُ
أن ُي َ ِّ
فيجب عليه ْ
أحدً ا ِمن البرش يملك ْ
شع لل ّناسُ ،
أن
ويلل احلرام ،أو ُي ّرم احلالل،
ُ

أن ال ّترشيع وال ّت َ
يصح َح عقيدَ َته ،ويشهد َّ
حريم ٌ
ليصح
حق هلل تعاىل وحده؛
حليل وال ّت
ّ
ّ
َ
كفره ّ
بالطاغوت ،لكن ال ُيشرتط استنطاقه بذلك.
ُ

بل يكفي يف املرتدّ الذي ثبتت ر ّد ُته أن يشهدَ الشّ هادتني لرجوعه إىل اإلسالم،
ِ
جحد ٍ
يشء ِمن
ثم إن كانت ر ّد ُته بسبب
سواء كانت ر ّد ُته اعتقادي ًة أو قولي ًة أو عملي ًةّ ،
ٌّ
لتصح عود ُته للدّ ينً ،
علم َّ
إضايف عىل جمرد
أمر
الدّ ين فإ َّنه يطا َل ُب باإلتيان به
ّ
أن اجلحدَ ٌ

يثبت إال بإقراره بلسانه.
القول أو الفعل متع ّل ٌق بالقلب ،فال ُ

«وتوبة املرتدِّ ِّ
ُ
إسالمه؛ ْ
بأن يشهدَ أن ال إله إال
وكل كاف ٍر
احلجاوي رمحه اهلل:
ُ
قال ّ
ِ
ُ
اهلل ّ
بجحد ٍ
إقراره
رسول اهلل ،و َمن كفر
حممدً ا
فرض ونح ِوه فتوب ُته مع الشّ هادتني ُ
وأن ّ

ِ
باملجحود به ،أو ُ
بريء ِمن ِّ
دين اإلسالم»(((.
قول :أنا
كل دين ٍخيالف َ
ٌ

إسالمه إال باإلقرار بام
ابن قدام َة رمحه اهللَ « :من كفر بغري هذا ،فال حيصل
وقال ُ
ُ
ِ
إسالمه
حمم ٍد  ،#وأنكر كو َنه مبعو ًثا إىل العاملني ،ال يثبت
أقر
ُ
برسالة ّ
جحده .و َمن ّ

ُ
رسول اهلل إىل اخللق أمجعني ،أو يتربأ مع الشّ هادتني ِمن ِّ
حتى يشهد ّ
كل ٍ
دين
حممدً ا
أن ّ
ٌ
اإلقرار ّ
اإلسالم .وإن زعم ّ
ٌ
بأن
ري هذا ،لزمه
رسول
حممدً ا
خيالف
َ
مبعوث بعدُ غ َ
ُ
أن ّ
ُ
َ
رسول اهلل؛ ألنّه إذا اقترص عىل الشّ هادتني ،احتمل أنّه أراد ما اعتقده.
املبعوث هو
هذا
ِ
يقر بام جحده ،و ُيعيدَ الشّ هادتني؛ ألنه ّ
ٍ
كذب
بجحود
وإن ارتدّ
فرض ،مل ُي ْس ِل ْم حتى ّ
َ
نبيا ،أو آي ًة ِمن كتاب اهلل تعاىل ،أو كتا ًبا ِمن
اهلل ورسوله بام اعتقده .وكذلك إن جحد ًّ
ُ
حمر ًما ،فال بدّ يف
كتبِه ،أو م َل ًكا ِمن مالئكته الذين ثبت أهنم
مالئكة اهلل ،أو استباح ّ
((( زاد املستقنع ص (.)225
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إسالمه ِمن اإلقرا ِر بام جحده»(((.

ً -2
علم أ َّنه ليس ُّ
مؤمن به كام
كل َمن أطاع طاغو ًتا أو عاش حتت سلطانه فهو
ٌ

كرها ،ونحو ذلك من
يزعم الغال ُة ،فقد يكون
معذورا بعدم قدرته عىل خمالفته ،أو ُم ً
ً
األعذار.

ٍ
طيعا له فليست ُّ
كفرا كام سبق.
كل
ولو كان ُم ً
طاعة للطاغوت ً

 -3ومن املس َّلم به َّ
بالر ّدة إنّام يكون بدليلٍ
رصيح عىل
صحيح
احلكم عىل
أن
ٍ
ٍ
ٍ
َ
مسلم ّ
ٍ
َ
حمكمة
عذر ،وال يكون ذلك إال ِمن
كف ٍر وقع منه ،ال شبه َة له فيه ،وال
تأويل ،وال َ

بمجرد شبهات
راسخ يف العلم ،بالرشوط التي َّبينها أهل العلم ،ال
رشعي ٍة أو عامل
ٍ
ّ
ّ
الغالة واهتاماهتم.

ري املجتمع وامتحان ال ّناس:
خامسا :تكف ُ
ً

ُ
بدعة تكفري
املجتمعات اإلسالمية يف العرص احلايل
ِمن أعظم ما ابتليت به
ُ
ٍ
ٍ
فاسدة يف هذه املسألة ،وهي:
أصول
املجتمعات ،والذي ُبني عىل عدّ ِة
بالطاغوت الواردة يف الك ّفار عىل املسلمنيِ ،
 -1تنزيل نصوص الكفر ّ
ومن تلك

النصوص:

ين َي ْز ُع ُمونَ َأن َُّه ْم آ َم ُنوا ب َِما ُأن ِْز َل ِإ َل ْي َك َو َما ُأن ِْز َل م ِْن َق ْبل َِك
قوله تعاىلَ{ :أ َل ْم ت ََر َِإل ا َّلذِ َ
اك ُموا َِإل َّ
يدونَ َأنْ َي َت َح َ
الش ْي َطانُ َأنْ ُي ِض َّل ُه ْم َض َل ًل
يد َّ
الطاغ ِ
ُوت َو َق ْد ُأم ُِروا َأنْ َي ْكف ُُروا ِب ِه َو ُي ِر ُ
ُي ِر ُ

ين َكف َُروا ُيقَا ِت ُلونَ ِف
ِيل َّ ِ
َبعِ ً
ين آ َم ُنوا ُيقَا ِت ُلونَ ِف َسب ِ
الل َوا َّلذِ َ
يدا} [النساء ،]60 :وقوله{ :ا َّلذِ َ
ِيل َّ
الش ْي َطانِ َكنَ َضعِ يفًا} [النساء.]76 :
الش ْي َطانِ ِإنَّ َك ْي َد َّ
ُوت َفقَا ِت ُلوا َْأول َِيا َء َّ
الطاغ ِ
َسب ِ
((( املغني (.)21/9
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ول َأنِ ْاعب ُدوا َ
اهلل َو ْاج َتن ُِبوا َّ
وقولهَ { :و َلق َْد َب َع ْث َنا ِف ُ ِّ
ك ُأ َّم ٍة َّر ُس ً
ُوت} [النحل.]36 :
الطاغ َ
ُ

دي ِ
صليب ِمن
بي  #ويف عنقي
حاتم ريض اهلل عنه قال:
بن
ُ
ٍ
وحديث َع ّ
ٌ
(أتيت ال ّن َّ

ٍ
الوثن ،وسمع ُته يقرأ يف سورة براءة{ :ات ََّخ ُذوا
دي اطرح عنك هذا
َ
ذهب ،فقال :يا َع ُّ

َْأح َبا َر ُه ْم َو ُر ْه َبا َن ُه ْم َأ ْر َبا ًبا م ِْن ُدونِ َّاللِ} [التوبة ،]31 :قال :أما ّإنم مل يكونوا يعبدوهنم،
حرموه)(((.
حرموا عليهم شيئًا ّ
ولك ّنهم كانوا إذا أح ّلوا هلم شيئًا استح ّلوه ،وإذا ّ

وهذه النصوص وأمثاهلا إنّام وردت يف الك ّفا ِر املرشكني ،ومل ترد يف املسلمني ً
أصل.

ُ
وتنزيل أحكام املرشكني الواردة فيها عىل
فاالستشهاد هبا عىل جمتمعات املسلمني،
ُ
ٍ
األولني ّ
بمعزل عن
صوص
ألنم قرؤوا ال ّن
واللحقني؛ َّ
َ
املسلمني ِمن سرية اخلوارج ّ

ِ
موضعها.
ثم استد ّلوا هبا يف غري
ِ
فهم أهلِ العلم وأقواهلم ،ففهموها عىل غري وج ِههاّ ،

رشار ِ
خلق اهلل ،وقالّ :إنم انطلقوا
ابن عمر ،يراهم
قال البخاري رمحه اهلل« :وكان ُ
َ
إىل ٍ
نزلت يف الك ّفار ،فجعلوها عىل املؤمنني»(((.
آيات ْ

وقال الشّ اطبي رمحه اهلل« :أال ترى إىل ّ
اخلوارج كيف خرجوا عن الدّ ين كام
أن
َ
الصيد ِ
املرم ّي؟ ّ
ألن رسول اهلل  #وصفهم( :بأهنم يقرؤون القرآن
هم ِمن َّ
الس ُ
خيرج ّ

ال جياوز تراق َيهم) ،يعني -واهلل أعلم -أهنم ال يتف ّقهون به حتى َ
يصل إىل قلوهبم،...
الر ُ
جل فيام َنزلت ُ
خمرجها وتأوي َلها ،وما ُقصد هبا،
السورة عرف َ
اآلية أو ّ
فإنّه إذا عرف ّ
ُ
ٍ
أوجها ،فذهب ُّ
إنسان
كل
ظر فيها
ً
فلم يتعدَّ ذلك فيها ،وإذا َجهل فيام أنزلت احتمل ال ّن ُ

اآلخر...،
مذه ًبا ال يذهب إليه
ُ

((( أخرجه الرتمذي ( ،278/5برقم .)3095
((( ذكره البخاري معل ًقا جمزو ًما به يف كتاب (استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم) ،باب) قتل اخلوارج
وامللحدين بعد إقامة احلجة).)16/9( ،
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ٍ
رأي ِ
وهب ،عن بك ٍ
وممّا ّ
ابن
ابن
نافعا :كيف ُ
خرجه ُ
ري :أنّه سأل ً
يوضح ذلك ما ّ
رشار خلق اهللّ ،إنم انطلقوا إىل ٍ
آيات ُأنزلت يف الك ّفار،
عمر يف احلرورية؟ قال :يراهم
َ
َ

ُ
بن جب ٍ
احلرورية ِمن
ري ِمن ذلك ،فقال :ممّا ي ّتبع
فس سعيدُ ُ
فجعلوها عىل املؤمننيَ ّ .
املتشابه ُ
قول اهلل تعاىلَ { :و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َِما َأن َْز َل َّ ُ
الل َف ُأ َ
ول َِك ُه ُم ا ْل َكاف ُِرونَ } [املائدة،]44 :
اإلمام حيكم
ين َكف َُروا ب َِر ِّب ِه ْم َي ْعدِ ُلونَ } [األنعام ،]1 :فإذا رأوا
َ
ويقرنون معهاُ { :ث َّم ا َّلذِ َ

كفر ،و َمن كفر عدل بر ِّبه ،و َمن عدل بر ّبه فقد أرشك ،فهذه األ ّم ُة
بغري احلقِّ قالوا :قد َ

يتأولون هذه اآلية»(((.
مرشكون ،ف َيخرجون فيقتلون ما رأيت؛ ّ
ألنم ّ

ِ
نصوص الرباءة التي وردت
أمرا آخر يف تنزيل
ومل يكتف الغال ُة بذلك ،بل رتّبوا عليها ً

يف الك ّفار واملرشكني عىل املسلمني ،وجعلوها ً
للحكم عىل املسلمني ،وحماكمتهم يف
أصل ُ
ين
موقفهم ِمن الرباءة ممّن يصفوهنم باملرشكني ،كقوله تعاىل{ :ال َي َّتخِ ذِ ا ْل ُمؤْ ِم ُنونَ ا ْل َكاف ِِر َ
هلل ِف َ ْ
شءٍ} [آل عمران.]28:
َْأول َِياء مِن ُد ْونِ ا ْل ُمؤْ ِم ِن َني َو َمن َيفْ َع ْل َذل َِك َف َل ْي َس م َِن ا ِ

ُس ْم َأن َس ِخ َط ُ
اهلل
وقوله{ :ت ََرى َك ِث ًريا ِّم ْن ُه ْم َي َت َو َّل ْونَ ا َّلذِ َ
ين َكف َُرو ْا َل ِب ْئ َس َما َق َّد َم ْت َل ُه ْم َأنف ُ ُ

اب ُه ْم خَ ال ُِدونَ } [املائدة.]83:
َع َل ْي ِه ْم َو ِف ا ْل َع َذ ِ

ين َم َع ُه ِإ ْذ َقا ُلوا ِلق َْوم ِِه ْم ِإنَّا ُب َرآ ُء ِم ْن ُك ْم
وقولهَ { :ق ْد َك َن ْت َل ُك ْم ُْأس َو ٌة َح َس َن ٌة ِف ِإ ْب َراه َِمي َوا َّلذِ َ
الل َكف َْر َنا ب ُِك ْم َو َب َدا َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو ُة َوا ْل َبغْ َضا ُء َأ َب ًدا َح َّت تُؤْ ِم ُنوا
َوم َِّما ت َْع ُب ُدونَ م ِْن ُدونِ َّ ِ

ِالل َو ْح َد ُه} [املمتحنة.(((]4 :
ب َّ ِ

((( االعتصام (.)692/2
((( ٌ
فرق بني االستشهاد بال ّنصوص التي نزلت يف الكفار عىل املسلمني لتنزيل أحكام الكفار عليهم ،وبني إيراد
تضمنها دون إنزال حكمه ،كاالستشهاد بقوله تعاىل:
ٍّ
معنى ِمن املعاين التي ّ
نص لالستشهاد بعموم لفظه عىل ً
َ
ْ
{ ُي ْخ ِر ُبونَ ُب ُيوت َُه ْم بَِأ ْيدِ ِهي ْم} [احلرش ،]2:وقولهَ { :وكنَ اإلن َْسانُ َأكث ََر َ ْ
ش ٍء َجدَ ال} [الكهف ،]54 :وقوله:
{وس َي َرى َّ ُ
الشَا َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ب َِما ُك ْن ُ ْت ت َْع َم ُلونَ } [التوبة.]94 :
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه ُث َّم ت َُر ُّدونَ َِإل َعال ِِم ا ْلغ َْي ِب َو َّ
َ
ِ
ريا ،وهو يندرج حتت قاعدة (العربة بعموم
السلف وأهل العلم كث ً
فهذا االستشهاد جائز ،وقد وقع من ّ
ال ّلفظ ال بخصوص السبب).
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وهذا ال ّتسلسل يف الفهم املغلوط ،وترتيب التكفري بعضه عىل بعض يؤ ّدي هبم إىل
ِ
املجتمعات ،وعا ّمة ال ّناس.
الوقوع يف تكفري
وسبق قري ًبا ُ
اإلمام حيكم بغري احلقِّ
قول سعيد بن جبري رمحه اهلل« :فإذا رأوا
َ

كفر ،و َمن كفر عدل بر ِّبه ،و َمن عدل بر ّبه فقد أرشك ،فهذه األ ّم ُة مرشكون،
قالوا :قد َ
ف َيخرجون فيقتلون ما رأيت»(((.

ابن تيمية رمحه اهلل« :فهؤالء ُ
اعتقادهم يف أئمة اهلدى ،ومجاعة
أصل ضالهلم:
ُ
وقال ُ

وأنم ضا ّلون ،وهذا َ
الس ّنة
املسلمني ّأنم خارجون عن العدلّ ،
مأخذ اخلارجني عن ّ
كفرا ،ثم يرتّبون عىل الكف ِر
الرافضة ونحوهم ،ثم َي ُعدّ ون ما يرون أنّه ٌ
ظلم عندَ هم ً
ِمن ّ
ٍ
والرافضة ونحوهم ،يف ِّ
أحكا ًما ابتدعوها ،فهذه ُ
كل
ثالث
مقامات للامرقني ِمن احلرورية ّ
مقا ٍم تركوا َ
الرمية»(((.
الس ُ
بعض أصول دين اإلسالم ،حتى مرقوا منه كام مرق ّ
هم ِمن ّ
فإن قيل:

إن هؤالء ّ
َّ
الطواغيت قد كفروا وأرشكوا بتحكيمهم وحتاكمهم لغري ّ
الشع.
فيقال هلم:
 -1القاعدة يف التعامل مع املسلمنيَّ :
أن من ثبت إسالمه بيقني ،ال يزول عنه

إال بيقني ،وال يزول ملجرد ال ُّتهمة أو الشبهة.

ثبت إيام ُنه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك؛ بل ال يزول
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :ومن َ
ِ
احلجة وإزالة الشبهة»(((.
إال بعد إقامة
((( االعتصام (.)692/2
((( جمموع الفتاوى (.)497/28
((( جمموع الفتاوى (.)501/12
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«وثبت َّ
قطعا،
وقال الغزايل رمحه اهلل:
َ
أن العصمة ُمستفادة من قول( :ال إله إال اهلل) ً

فال يدفع ذلك إال بقاطع»(((.

والردة ال يكون
فالتعامل مع املسلم -أو املجتمع املسلم-
ِ
املتهم بالوقوع بالكف ِر ِّ
ِ
ثبوت الردة ،وما يتع َّلق هبا من أحكام.
بتنزيل أحكام الكفار عليه ،بل يف النظر يف
ِ
ٌ
اإلسالم ً
واجب عىل
أصل ،وهذا
اعتقاد كف ِر الكافر األصيل الذي مل يدخل
ففرق بني
َ
ٌ

ّ
الر ّدة ،فهذا فيه ال ّتفصيل.
كل
ٍ
مسلم ،وبني تكفري املسلم الذي ّ
تلبس بالكفر وموجبات ّ

 -2ليس ُّ
رب ،كام سيأيت تفصيل ذلكْ ،
وإن ثبت
كل
ٍ
كفرا أك َ
حكم بغري ما أنزل اهلل ً
َّ
رب فال ُيك َّفر فاع ُله إال بعد توافر ّ
الشوط ،وانتفاء املوانع ،وممّن
كفر أك ُ
أن هذا احلكم ٌ
ُ
ثبت
له
أهلية ال ّنظ ِر يف ذلك ِمن العلامء الراسخني يف العلم ،أو اجلهات القضائية ،وإن َ

كفره فال يلزم كفر من أطاعه كام سبق.

الكفر والرضا ّ
ثم َّ
بالطاغوت ابتدعوا
إن الغالة ملّا اعتقدوا يف عموم ال ّناس
َ
ّ -3

امتحانم يف عقائدهم ،واستتابتَهم:
َ

ُ
وامتحان ال ّناس يف عقائدهم ويف موقفهم ِمن املخالفني ِمن عالمات أهل البدع
ُ
ّ
الرسول  #وصحاب ُته يمتحنون ال ّناس ،ومل تظهر املحنة يف
والضالل؛ فلم يكن
فرا،
العقيدة إال عىل يد املبتدعة ،حيث امتحن
اخلوارج ال ّن َ
ُ
اس يف مسائل يظ ّنوهنا ُك ً

ٍ
كفرهم ،وقتلوا َمن مل يوافقهم عىل تكفريهم ،كام
ثم امتحنوهم يف
أشخاص يعتقدون َ
ّ

الرافضة ،وال يزال ُ
ُ
أهل
ظهر
االمتحان عىل يد املعتزلة يف فتنة خلق القرآن ،وعىل يد ّ
ٍ
أشخاص
اس يف عقائدهم ،ويف والئهم أو براءهتم ِمن
االبتداع
والغلو يمتحنون ال ّن َ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
معتقدات.
أقوال أو
مجاعات أو
أو

((( االقتصاد يف االعتقاد (.)136/1
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ٍ
ٍ
ومجاعات
ومعتقدات ،وفر ًقا
مناهج
وهكذا فعل الغال ُة املعارصون ،اخرتعوا لل ّناس
َ
مسم ٍ
أن احلقَّ فيها وما خالفها فهو ٌ
يات ،ا ّدعوا َّ
باطل ،ثم امتحنوا الناس عليها.
ّ

ُ
أ ّما ُ
وصح ُة العقيدة ،ف َيقبلون
اإلسالم،
فاألصل عندهم يف املسلمني
الس ّنة:
ُ
ّ
أهل ّ
ِ
ويعقدون وال َءهم وبراءهتم
ِمن ال ّناس ما ظهر منهم ،ويرتكون بواطنَهم هلل تعاىل،
للحقائق واملعتقدات ،ال الدّ عاوى واألسامء.

األسامء التي يسوغ ال ّتسمي هبا ُ
مثل انتساب ال ّناس إىل
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :بل
ُ
ٍ
ألحد ْ
أن يمتحن ال ّناس هبا،
إما ٍم كاحلنفي واملالكي والشّ افعي واحلنبيل ...فال جيوز
ٍ
طائفة
أي
أكرم اخللق عند اهلل أتقاهم ِمن ِّ
وال يوايل هبذه األسامء ،وال يعادي عليها ،بل ُ

وأولياء اهلل -الذين هم أولياؤه -هم الذين آمنوا وكانوا يتقون.(((»...
كان،
ُ

ٍ
ألحد ْ
شخصا يدعو إىل طريقتِه ،ويوايل عليها،
أن ينصب لأل ّم ِة
وقال« :وليس
ً
ويعادي غري النبي  #وما اجتمعت عليه األ ّم ُة ،بل هذا ِمن فعل أهل البدع الذين

يفرقون به بني األ ّمة ،يوالون عىل ذلك الكالم أو تلك
ينصبون هلم
ً
شخصا أو كال ًما ّ
النِّسبة ،ويعادون»(((.

وأصل خطأ الغالة يف مسألة االمتحان يف أمرين:
السؤال املرشوع عن املعتقد حني
األولُ :
عدم ال ّتفريق بني االمتحان البِدعي ،وبني ّ
ِ
احلاجة إليه.
ٍ
ٍ
ُ
معينني دون التفريق
جهات حمدّ دة،
تنزيل األحكام العا ّمة املطلقة عىل
الثاين:
وأفراد ّ

بني اإلطالق والتعيني.

((( جمموع الفتاوى (.)415/3
((( جمموع الفتاوى (.)164/20
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ِ
الش ِع ما ّ
األو ُل :فقد ورد يف ّ
السؤال عن الدّ ين أو املعتقد
يدل عىل
أما ّ
مرشوعية ّ
احلاجة إليه ملا يرتتب عليه ِمن أحكا ٍم دنيويةِ ،
ُ
ومن
املقام ذلك ،وتدعو
عندما يقتيض ُ
تلك احلاالت:

ِ
ٍ
ُ
مهاجرات عند وقوع املعاهدة مع الك ّفار عىل ر ّد
املؤمنات إذا قد ْم َن
امتحان
-1
املؤمنة ِمن غريها ،فال ُت َر ُّد إىل الك ّفار؛ ً
ُ
عمل بقوله تعاىلَ { ::يا َأ ُّي َها
َمن جاء منهم؛ ل ُتع َل َم
ات َفا ْم َت ِح ُنو ُه َّن َّ ُ
الل َْأع َل ُم بِِإ َميان ِِه َّن َفِإنْ َعل ِْم ُت ُمو ُه َّن
ات ُم َهاجِ َر ٍ
ين آ َم ُنوا ِإ َذا َجا َء ُك ُم ا ْل ُمؤْ ِم َن ُ
ا َّلذِ َ
ات َف َل ت َْرجِ ُعو ُه َّن َِإل ا ْل ُكفَّا ِر َل ُه َّن حِ ٌّل َل ُه ْم َو َل ُه ْم َي ِح ُّلونَ َل ُه َّن} [املمتحنة]10 :؛ فإ َّنه
ُمؤْ ِم َن ٍ

ٌ
ّ
فرارا ِمن الزوج أو غري
احتامل
لـم كان هناك
َّ
هلجرهتن ليس إيام ًنا باهلل ونبيه  ،#بل ً
ذلك ِمن األسباب رشع اهلل هذا االمتحان.
ين آ َم ُنوا ِإ َذا َجا َء ُك ُم
قال ابن كثري رمحه اهلل ..« :عن ابن عباس يف قولهَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ
أن ال إله إال اهللّ ،
أن َيشهدْ ن ْ
امتحان ّن ْ
حممدً ا
ات َفا ْم َت ِح ُنو ُه َّن} كان
ات ُم َهاجِ َر ٍ
ُ
ا ْل ُمؤْ ِم َن ُ
وأن ّ

عبدُ اهلل ورسو ُله .وقال جماهدَ { :فا ْم َت ِح ُنو ُه ّن} .فاسألوهنّ :
هبن؟ ْ
فإن كان
عم جاء ّ
طة أو غريه ،ومل ِ
أزواجهن أو َس ْخ ٌ
هبن َ
أزواجهن.
يؤم ّن فارجعوهن إىل
غض ٌب عىل
ّ
ّ
ّ
وقال عكرمة :يقال هلا :ما جاء ِ
عشق رجلٍ
ُ
حب اهلل ورسوله؟ وما جاء بك
بك إال ُّ
هن
فرار ِمن زوجك؟ فذلك قو ُلهَ { :فا ْم َت ِح ُنو ُه ّن} وقال قتادة :كانت حمن ُت ّ
م ّنا ،وال ٌ

ِ
ُ
ْ
أخرجك ّن ال ُّن ُ
وأهله،
حب اإلسالم
شوز؟ وما
أن ُيستحلفن باهلل :ما
ّ
أخرجكن إال ُّ
ِ
منهن.(((»..
رص عليه؟ فإذا َ
وح ٌ
قلن ذلك ُقبِل ذلك ّ
ّ
ِ
العتق ،فال بدّ ِمن ّ
التأكد ِمن دينِها؛ ليحصل
الرقبة عند
 -2عند
الشك يف إيامن ّ

((( تفسري ابن كثري (.)32/8
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اإلجزاء يف الك ّفارة ،أو ال ّنذر ،ومنه حديث اجلارية عندما سأهلا ال ّنبي :#
ُ
(أين ُ
الس ِ
ُ
رسول اهلل ،قال :أعت ْقها؛
أنت
امء ،قالَ :من أنا؟
اهلل؟
قالتَ :
ْ
ْ
قالت :يف ّ
ٌ
مؤمنة)(((.
فإنا
ّ

فلم ُيعهد عنه  #أنه كان يمتحن بذلك ،لكن ّ
لـم كان يف إيامن هذه اجلارية
ٌّ
الصحابة
شك سأهلا ،قال ابن تيمية رمحه اهلل« :كام أن املعروفني باإليامن ِمن ّ
لـمن ّ
شك يف إيامنه
مل يكن ال ّنبي  #يقول ألحدهم :أين اهلل؟ وإنّام قال ذلك َ

كاجلارية»(((.

ّ -3
التأكدُ ِمن سالمة الدّ ين واألخالق عند ال ّتزويج ،وتولية الواليات العا ّمة،

للحكم عىل
كاإلمارة والقضاء؛ لتع ّلقها بحقوق ال ّناس والوالية عليهم ،وليس ُ
الشّ خص ومعاقبته!.

ُ
اإلنسان ْ
املؤمن
املؤمن ،أو أراد
أن يصاحب
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :فإذا أراد
َ
ُ
ً
ْ
مقول
الفجور ،وقيل :إنّه تاب منه ،أو كان ذلك
أن يصاحب أحدً ا ،وقد ُذكر عنه
ُ
ُ
فجوره،
القول صد ًقا أو كذ ًبا؛ فإنّه يمتحنه بام يظهر به ُّبره أو
عنه سواء كان ذلك
ُ
وصد ُقه أو كذ ُبه.

أن ّ
وكذلك إذا أراد ْ
بن عبد العزيز غال َمه أن
عمر ُ
يول أحدً ا والي ًة امتحنه؛ كام أمر ُ

ابن أيب موسى ّ
علمت مكاين عند أمري املؤمنني،
لـم أعجبه َس ْم ُته فقال له :قد
َ
يمتحن َ
أرشت عليه بواليتِك؟ فبذل له ً
ً
عمر أنّه ليس ممّن
مال
فكم تعطيني إذا
ُ
عظيم ،فعلم ُ
يصلح للوالية ،وكذلك يف املعامالت...

((( أخرجه مسلم ( ،381/1برقم .)537
((( االستقامة (.)192/1

233

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

ُ
ومعرفة أحوال ال ّناس تار ًة تكون بشهادات ال ّن ِ
اس ،وتارة تكون باجلرح وال ّتعديل،

وتارة تكون باالختبار واالمتحان»(((.

ٍ
ِ
ملصلحة رشعية معتربة
االمتحان
صورا من
عدد من أهل العلم
 -4وقد ذكر ٌ
ً
ّ
كالتأكد ِمن سالمة املعتقد عند أخذ العلم ،أو التدريس:
ٌ
بدعة ،وأ ّما اليوم ف ُيمتحن
قال الربهباري رمحه اهلل« :واملحنة يف اإلســام
َ
بالس ّنة؛ لقولهّ :
احلديث
دين ،فانظروا ممّن تأخذون دينَكم ،وال تقبلوا
إن هذا
العلم ٌ
َ
ّ
إال ممَن تقبلون شهاد َته»(((.
و ُيلحظ عىل ما سبق:

ِ
العامة ُ
َ
ُ
 َّاإليامن من
الك ّلية التي ُيعرف هبا
امتحان الرسول  #إ َّنام كان يف األمو ِر
أن
ِ
ِ
ِ
ِ
واآلراء اخلاصة.
واملبتدعة الذي يكون عىل املسائلِ الدقيقة،
امتحان اخلوارج
بخالف
الكفر،

ٍ
 ّخمصوصة لدا ٍع اقتىض ذلك ،ومل
الصور السابقة كان يف حاالت
السؤال يف ّ
وأن ّ
لكل ٍ
عاما ،وال ّ
أحد.
السؤال ًّ
يكن ّ

ٍ
ُ
أعيان
الفرق بني تقرير احلكم العام ،وبني تنزيل األحكام عىل
األمر الثاين:
ٍ
أفراد.
أو

ِ
وجوب الكف ِر ّ
عىل املسلم ْ
والرباءة ِمن الكافرين؛ ليستقيم
بالطاغوت،
أن يعتقد
َ
بذلك إيام ُنه ،وذلك ِمن أصول الدّ ين وقواعده العظام ،كام سبق.

ٍ
ٌ
وخيتلف هذا عن تكف ِ
يشء ِمن ذلك؛ فإنه ِمن تكفري
إخالل يف
ري َمن وقع منه
ٍ
برشوط تقدَّ م ذكرها.
يصح إال
الـم َّ
ُ
عي الذي ال ُّ
((( جمموع الفتاوى (.)329/15
((( رشح السنة (.)123/1
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طاغوت ،أو ّ
فاعتقا َد ّ
أن احلكومة الفالنية طاغوتية هو ِمن باب
احلاكم الفالين
أن
ٌ
َ
الـمعينني ،وهي ِمن املسائل االجتهادية التي خيتص ُ
أهل العلم
تنزيل األحكام عىل ُ

والقضاء بال ّنظر فيها ،وليست ِمن أصول الدين ،وال أركانه ،وال جيب عىل ِّ
مسلم
كل
ٍ
اإليامن هباً ،
ُ
فضل عن امتحان ال ّناس هبا.
ٍ
وأدلة يقينية
علم
بل ال جيوز لعامة املسلمني اخلوض فيها؛ ملا يشرتط فيها من ٍ

وفهم لنصوص ّ
الشع ،وأحكام ال ّتكفري.
حقيقية،
ٍ

بعض أهلِ العلم بكفر ٍ
فالن ِمن ّ
ولو أفتى ُ
احلكام أو احلكومات ،ومل يوافقهم عىل

مصح ًحا للكف ِر الذي وقع
قادحا يف دينه وإيامنه ،ما مل يكن
ذلك
ٌ
شخص ملا كان ذلك ً
ّ
يقيني ِمن أهل العلم.
به هذا احلاكم ،أو خمال ًفا إلمجا ٍع
ٍ
ِ
صوص التي وردت يف الك ّفار عىل املسلمني ْ
أن
وقد ترتَّب عىل خطأ تنزيل ال ّن

ري هؤالء املسلمني هو عنيَ ما أمر به ّ
الش ُع من الكفر بالطاغوت ،والرباءة
جعلوا تكف َ
إسالم ِ
املرء بدوهنا،
ِمن املرشكني ،وجعلوه ِمن أصول الدّ ين وأركانه التي ال يثبت
ُ
وهذا غاية اخلطأ والغلو.

فمن تابعهم
ثم انتقلوا مرتب ًة أخرى فامتحنوا ال ّناس عىل تنزيل هذه األحكامَ ،
ّ
يتابعهم عليها فهو عند ِ
مرجئ ،وعند أكثرهم مرتدٌّ ؛
بعضهم
عليها فهو
ٌ
ٌ
مؤمن ،و َمن مل ْ

ّ
الشك يف كفرهم(((!.
لعدم تكفريه الك ّفار ،أو

الرقة وافتتاح مقراهتم ومعسكراهتم ،منعوا الدّ خول هلذه
((( يف بدايات ظهور تنظيم (الدّ ولة) يف ّ
املعسكرات أو االنضامم إليها إال بعد اإلقرار بكفر الرئيسني حممد مريس وأردوغان؛ َّ
ألن تكفريمها
يف اعتقادهم -رشط لتحقيق الكفر بالطاغوت ،وشمل ذلك االمتحان الدعاة الذين كانوا يمرونبالفصائل إللقاء املحارضات والدروس التوعوية املختلفة.
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ٍ
اخلالص ُةَّ :
حمصورا بام ُيعبد من دون
معان عديدة ،وليس
أن الطاغوت ُيطلق عىل
ً
ِ
ٍ
ٍ
إخالل بالكفر ّ
كافرا ،وال ُّ
اهلل ،كام أ َّنه ليس ُّ
كفرا ،بل
بالط
كل
كل
اغوت يكون ً
طاغوت ً
ُ
خمرجا من امللة ،وقد يكون دون ذلك.
مجيع ذلك قد
كفرا أكرب ً
ُ
يكون ً

236

القسم الثالث :ال َّر ُّد على ُّ
(الدولة)
الشبه حول منهج المخالفين لتنظيم ّ

الشبهة َّ
ُّ
َ
عشرة
الثامنة
الفصائل في سورية ال تُ ِّ
كفر من لم يحكم بغير ما أنزل اهلل
» »تقول ُّ
الشبهة:

معلوم ِمن الدّ ين َّ
كافر ،كام قال تعاىلَ { :و ْ َمــن َل ْم
ٌ
أن َمن مل حيكم بام أنزل اهلل فهو ٌ
الل َف ُأوئل َِك ُه ُم ا ْلكاف ُِرونَ } ،و{ َو َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم بِام َأ َْنــز َل َّ ُ
َي ْح ُك ْم بِام َأ َْنــز َل َّ ُ
الل َف ُأوئل َِك ُه ُم

َّ
الظال ُِمونَ } ،و{ َو َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم بِام َأ َْنــز َل َّ ُ
الل َف ُأوئل َِك ُه ُم ا ْلفاسِ قُونَ } ،واحلكومات يف
الدول اإلسالمية ال حتكم بالرشع ،فهي كافرة ،وبام َّ
أن الفصائل يف سورية مل تكفرها

كافر).
فقد وقعت يف ِّ
الر َّدة ،والقاعد ُة ا ُملجمع عليها تقولَ ( :من مل يك ّفر الكافر فهو ٌ

اإلجابة عن هذه ّ
الشبهة:

بهة ٌ
يف هذه الشّ ُ
املهمة((( ،وبياهنا كام ييل:
خلط بني العديد ِمن القضايا ّ

((( ال شك َّ
أن مسألة احلكم بام أنزل اهلل ِمن أعظم القضايا ،وأهم املسائل التي ينبغي للمسلم معرفتُها
ُ
ُص ا ْل َح َّق َو ُه َو
املتفرد باحلكم والترشيع ،قال تعاىلِ{ :إنِ ا ْل ُح ْك ُم َِّإل ِ َّ ِ
ل َيق ُّ
والعناية هبا؛ فاهلل سبحانه هو ِّ
ني} [األنعام ،]62 :وقالَ{ :أ ْم
خَ ْي ُر ا ْلف ِ
َأس ُع ا ْل َحاسِ ِب َ
َاص ِل َ
ني} [األنعام ،]57 :وقالََ { :أل َل ُه ا ْل ُح ْك ُم َو ُه َو ْ َ
ين َما َل ْم َي ْأ َذنْ ِب ِه َّ ُ
َل ُه ْم ُش ََك ُء َ َ
ش ُك ِف ُح ْكمِ ِه ََأحدً ا}
الل} [الشورى ،]21 :وقالَ { :و َل ُي ْ ِ
ش ُعوا َل ُه ْم م َِن الدِّ ِ
[الكهف.]26 :
أمرا فيجب عىل مجيع املسلمني ّ
حكا ًما وحمكومني االستجابة ألمره ،قال تعاىلَ { :و َما َكنَ ل ُِمؤْ م ٍِن
وإذا قىض ً
َو َل ُمؤْ ِم َن ٍة ِإ َذا َق َض َّ ُ
ص َّ َ
الل َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َض َل ًل
الل َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأنْ َي ُكونَ َل ُه ُم ا ْل ِخ َي َر ُة م ِْن َأ ْم ِره ِْم َو َم ْن َي ْع ِ
ُمبِي ًنا} [األحزاب.]36 :
ْ
ل َأ َم َر ََّأل ت َْع ُبدُ وا َّإل إ َّيا ُه
وحتكيم رشع اهلل هو من توحيده تعاىل وإفراده بالعبودية ،قال تعاىل{ :إنِ ا ُحلك ُم َّإل ِ َّ ِ
=
						
ين الق ِّ َُي} [يوسف.]30 :
َذل َِك الدِّ ُ
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ً
ُ
ُ
إطالق احلكم بكف ِر ّ
واالستدالل عىل ذلك
كل َمن مل حيكم بام أنزل اهلل،
أوال:
الل َف ُأوئل َِك ُه ُم ا ْلكاف ُِرونَ }َّ ،
بمثل قوله تعاىلَ { :و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم بِام َأن َْز َل َّ ُ
{الظال ُِمونَ }،
الكفر األكرب املخرج
احلكم بغري ما أنزل اهلل منه
{ا ْلفاسِ قُونَ } غري صحيح((( ،بل
ُ
ُ
ري املخرج ِمن امل ّلةّ ،
كفرا أكرب بإمجاع أهل
ِمن امل ّلة ،ومنه الكفر األصغر غ ُ
فمم يعدُّ ً

العلم:

 -1جحدُ
وإنكار حقّ اهلل تعاىل ورسوله  #يف ال ّترشيع
حكم اهلل ورسوله،
ِ
ُ

كفر أكرب ،فقد جاء عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -يف
وال ّتحليل وال ّتحريم :فهذا ٌ
قوله تعاىلَ { :و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم بِام َأن َْز َل َّ ُ
الل َف ُأوئل َِك ُه ُم ا ْلكاف ُِرونَ } قالَ « :من جحد ما أنزل
ُ
اهلل فقد كفر»(((.

ُ
اعتقاد ّ
أفضل ِمن حكم اهلل ،قال تعاىلَ{ :أ َف ُح ْك َم ا ْل َجاهِ ل َِّي ِة
حكم غري اهلل
أن
-2
ُ
َ
الل ُح ْك ًما ِلق َْو ٍم ُيو ِق ُنونَ } [املائدة.]50 :
َي ْبغُونَ َو َم ْن َْأح َس ُن م َِن َّ ِ

احلكم بام أنزل ُ
ُ
ٍ
اعتقاد ّ
ُ
احلكم بغريه،
وجيوز
يسوغ
واجب ،وأنّه
ري
أن
-3
ُ
اهلل غ ُ
َ
ُ

أو اعتقاد ال ّتخيري بني حكم اهلل تعاىل وحكم غريه.

=كام َّ
أن ما عانته املجتمعات اإلسالمية يف العرص احلديث إنّام جاء ِمن تنحية رشع اهلل تعالـى ،وعــدم
ّ
ثم كانت عـواقـب ما َّ
والــذ ّل
حل هبا من أنواع الفساد والظلم
الـتـحـاكم إليه يف شؤون حياهتاّ ،
ّ
والـمـحـق ِمن آثار ذلك.
ُ
تناول هذه املسألة ينبغي ْ
أن يكون بالعدل واحلقّ  ،وأن ال تكون ر ّد ُة الفعلِ عىل اخلطأ يف تطبيق الرشيعة
لكن
ْ
الغلو يف التكفري ،واستباح َة الدّ ماء بذلك؛ فهذا ِمن أعظم املحرمات.
بعضها
تنحية
أو
َّ
((( بل َّ
إن الغالة الذين يكثرون االستدالل هبذه اآليات عىل من خالفهم ال يقولون بالعمل هبا عىل
كفرا أصغر يعني َّ
إطالق ،فمجرد قوهلمَّ :
أن احلكم
إن هناك حاالت يكون فيها احلكم بغري ما أنزل اهلل ً
ٍ
َّ
حاالت ورشوط ،وليس عىل إطالقه.
بأن هذه املسألة من الكفر األكرب ال بدَّ فيه من
((( أخرجه الطربي يف تفسريه ( ،)357/10وابن كثري ( ،)119/3وغريمها.
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قال ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل« :فإ َّنه إن اعتقد َّ
واجب،
احلكم بغري ما أنزل اهلل
أن
ٌ
َ

خمي فيه ،واستهان به ،مع ُّ
كفر أكرب»(((.
تيقنه أ َّنه
وأ َّنه َّ ٌ
ُ
حكم اهلل ،فهذا ٌ

اعتقاد َّ
َأنت
-4
أن حكم غري اهلل مسا ٍو حلكم اهلل ،قال تعاىلَ { :ف َال ت َْج َع ُلو ْا ِ ّ ِ
ل َ
ُ
َأندا ًدا َو ُ ْ

ت َْع َل ُمونَ } [البقرة آية .]22

كفر أكرب،
 -5إذا أتى
ُ
احلاكم بِ ُح ْك ٍم ِمن عند نفسهُ ،ث َّم قال :هذا ِمن عند اهلل ،فهذا ٌ

وهو ما يطلق عليه ّ
(الشع املبدَّ ل) ،قال ابن العريب رمحه اهللَ « :من حكم بام عنده عىل
أنّه ِمن ِعند اهلل ،فهو َت ْب ِد ٌ
يل ِ
يوج ُب الكفر»(((.
َّ ْ
الكذب عىل اهلل ورسوله ،أو عىل
الـم َبدَّ ُل :هو
وقال ابن تيمية رمحه اهلل:
ُ
«والش ُع ُ
ال ّناس بشهادات الزور ونحوها ّ
والظلم ال َب ِّ ِ
فمن قالَّ :
إن هذا ِمن رشع اهلل فقد كفر
يَ ،

بال نزاع»(((.

اعتقاد َّ
الزمان.
حكم اهلل ال
أن
-6
ُ
يصلح هلذا ّ
ُ
َ

احلكم بغري ما أنزل ُ
خمرج عن امل ّلة :إذا حكم يف
ري
ولكن يكون
ٍ
كفرا أصغر غ َ
ُ
اهلل ً
لشخص ،أو ألجل ِر ٍ
ٍ
ٍ
شوة،
واقعة ما بغري ما أنزل اهلل معصي ًة أو هوى أو شهوة أو حمابا ًة

ونحو ذلك.

احلكم بالقوانني الوضعية:
ثان ًيا:
ُ

الوضعي ُة ِمن ال ّنوازل املعارصة يف هذا الزمان ،وقد تناوهلا ُ
أهل العلم
ُتعدّ القواننيُ
ّ

ببيان احلكم وال ّتوضيح.

((( رشح العقيدة الطحاوية (.)446/2
((( أحكام القرآن (.)127/2
((( جمموع الفتاوى (.)268/3
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َ
خالف بينهم يف َّ
السابقة
وال
أن َمن اعتقد يف هذه القوانني الوضعية بمثل املعتقدات ّ
الر ّدة ،واخلروج ِمن امل ّلة.
املذكورة يف حاالت الكفر األكرب فهو
ٌ
موجب ِمن موجبات ّ
كفر أكرب((( ،وقائلٍ
جمرد حتكيم القوانني الوضعية بني قائلٍ بأنّه ٌ
بينام ذكروا خال ًفا يف ّ

كفر أصغر((( ،مع اتفاق اجلميع عىل حتريم العمل بالقوانني الوضعية املخالفة
بأنه ٌ

للرشع ،وجتريم ذلك.

وليس مكان هذا املخترص تفصيل احلديث يف املسألة((( ،لكن ينبغي ال ّتنبه ملا ييل:
((( ينسب القول باحلكم بالكفر األكرب للشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل ،والشيخ حممد بن إبراهيم رمحه
اهلل ،مفتي الديار السعودية ،والشيخ حممد األمني الشنقيطي ،وغريهم ،وليس املقصود يف هذا
املخترص الرتجيح يف املسألة ،وإنام بيان َّ
أن ما بنى عليه الغالة معتقدهم يف ادعاء اإلمجاع والقطع
يف املسألة غري صحيح كام سيأيتَّ ،
مبتور عن بقية
وأن ما نقلوه من كالم أهل العلم يف ذلك إنام هو
ٌ
بياهنم يف املسألة.
عدد من أهل العلم املعارصين ،ومؤسسات البحث العلمي واإلفتاء ،ومنهم :اللجنة
((( وعىل هذا ٌ
السعودية ،والشيخ األلباين ،والشيخ القرضاوي.
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف ّ
ً
استحالل
حرص الكف ِر األكرب يف مسألة احلكم بالقوانني الوضعية باالعتقاد
((( ال يعني الكالم التايل
َ
الكفر كام يكون باالعتقاد فإنه يكون ً
ً
أو جحو ًدا؛ إذ َّ
لكن املقصو َد
قول بال ّلسان،
إن
وعمل باجلوارحّ ،
َ
نبيه إىل َّ
كفرا أكرب بإطالق.
ال ّت ُ
أن جمرد العمل بالقوانني الوضعية ال يكون ً
ِ
فمن الكفر وإن مل يكن اعتقاد باالستحالل أو اجلحود :اإلعراض والرتك ،فقد يكون اإلعراض والرتك

كفرا أكرب يف حاالت:
ً
ربا فصار ِمن
مستك
كان
د
االنقيا
ترك
«فمتى
(:)520/1
املسلول»
«الصارم
يف
اهلل-
رمحهتيمية
ابن
قال
َ
ً
ً
ً
وظلم،
استكبارا
وجهل ،ويكون
أعم ِمن ال ّتكذيب ،يكون تكذي ًبا
الكافرين ،وإذا كان مصدّ ًقا
ً
فالكفر ُّ
ُ
إبليس إال بالكفر واالستكبار دون ال ّتكذيب».
وهلذا مل يوصف
ُ
كفر اإلعراض ْ
فأن ُيعرض بسمعه وقلبه عن
السالكني» (« :)347/1وأ ّما ُ
وقال ابن القيم يف «مدارج ّ
الرسول ،ال يصدّ قه ،وال ّ
يكذبه ،وال يواليه ،وال يعاديه ،وال يصغي إىل ما جاء به ألبتة ،كام قال أحد
بني عبد ياليل للنبي  :#واهلل ُ
ْكنت صاد ًقا ،فأنت ُّ
أجل يف عيني ِمن ْ
أن أر ّد عليك،
أقول لك َكلم ًة ،إن َ
أحقر ِمن ْ
أن أك ّلمك».
فأنت
كنت كاذ ًباَ ،
وإن َ
ُ
ُ
احلجة ،وعدم
وقال يف «طريق اهلجرتني» ( ..« :)414/1العذاب يستحق بسببني ،أحدمها:
اإلعراض عن ّ
ٍ
إعراض،
كفر
العناد هلا بعد قيامها ،وترك إرادة موجبها.
إرادة العلم هبا وبموجبها .الثاين:
ُ
ّ
فاألو ُل ُ
والثاين كفر ٍ
=
							
عناد».
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النقطة األوىل:

ٍ
ُ
ري
حكاية اإلمجاع عىل كفر احلكم بالقوانني الوضعية
بإطالق دون تفصيل غ ُ
ُ
اخلالف يف املسألة بني أهل العلم يف ذلك.
صحيحة ،فقد ثبت

النقطة الثانية:

بعض الباحثني يف نقل ٍ
وقع ُ
جزء ِمن كالم أهل العلم يف املسألة دون ال ّنظر إىل بقية
كالمهم وتقريراهتم فيهاِ ،
ومن ذلك:
 -1ما ُينقل عن الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل ِمن مثل قولهّ :
األمر يف هذه القوانني
«إن
َ

عذر
واضح
الوضعية
َ
ٌ
واح ،ال خفا َء فيه وال مداورة ،وال َ
كفر َب ٌ
وضوح الشّ مس ،هي ٌ
ٍ
ألحد ممّن ينتسب لإلسالم كائنًا َمن كان يف العمل هبا ،أو اخلضوع هلا ،أو إقرارها»(((.
بينام قال يف مواضع أخرى ما يشري إىل سبب احلكم بالكفر:
«فانظروا إىل ما فعل بنا أعداؤنا ّ
املبشون املستعمرون! لعبوا بديننا ،ورضبوا

وحكم رسوله ،ثم ر ّبوا فينا
حكم اهلل
علينا قواننيَ وثني ًة ملعون ًة جمرمة ،نسخوا هبا
َ
َ
ناسا ينتسبون إلينا ،أرشبوهم يف قلوهبم ُب َ
غض هذا احلكم ،ووضعوا عىل ألسنتهم
ً

كلم َة الكفرّ :
حكم ٍ
املدنية املته ّتكة!
عرص
العرص املاجن،
قاس ال يناسب هذا
أن هذا
َ
َ
ٌ
ّ
موضع سخريتهم وتندرهم...
احلكم
وجعلوا هذا
َ
َ

=وللتفريق بني حاالت عدم التحاكم للرشع معصي ًة ،أو ً
تركا وجحو ًدا ،ال بد من البيان ،وإقامة احلجة،
مع توفر الرشوط ،وانتفاء املوانع ،حتى حيكم بالكفر ،وهذا ما ال يمكن القطع به إال الراسخون من
أهل العلمَ .
هلل ُح ْكامً ِّلق َْو ٍم
((( عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ( ،)697/1عند قوله تعاىلَ { :و َم ْن َْأح َس ُن م َِن ا ِ
ُيو ِق ُنونَ } [املائدة.]50 :
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ً
ريا ِمن أساطينهم ،فليس عندهم إال ّ
حكم القرآن
أن
جادلت منهم
ولقد
ُ
رجال كث ً
َ

ٌ
يف هذا ال يناسب هذا العرص!! ّ
املجرم ْ
عالجه ،ال عقا ُبه.
مريض جيب
إن هو إال
وأن
َ
ُ

{ج َزاء ب َِما َك َس َبا َن َك ًال ِّم َن اهللِ}.(((»...
ثم ينسبون قول اهلل سبحانه يف هذا احلكم بعينهَ :
وإيثار أحكا ٍم
هجر ألحكام اهلل عا ّم ًة بال استثناء،
وقال« :والذي نحن فيه َ
ُ
اليوم هو ٌ
ِ
ٌ
وتعطيل ّ
غ ِ
األمر
لكل ما يف رشيعة اهلل ،بل بلغ
نبيه ،#
ري
ُ
حكمه يف كتابه وس ّنة ّ
مبلغ االحتجاج عىل تفضيل أحكام القانون املوضوع عىل أحكام اهلل املنزلة ،وادعاء
ٍ
املحتجني لذلك ّ
أحكام ّ
لزمان غري زماننا ،ولعللٍ وأسباب
الشيعة إنام نزلت
بأن
َ
ّ
األحكام ك ُّلها بانقضائها»(((.
انقضت ،فسقطت
ُ

ِ
يوضح ّ
مما َّ
أسباب احلكم بالكفر ،ويف هذا الكالم
ينص عىل
أن الشيخ -رمحه اهللّ -
ُ
إنزال هذه القوانني َّ
حمل ّ
جمرد الفعل،
الشيعة ،وتفضي ُلها عليها ،وهو ٌ
أمر زائدٌ عن ّ
وكالمه يف ذلك كثري.
ُ

أعظمهام
 -2ما ُينقل عن الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل ِمن قوله« :وهو
ُ
وأشم ُلهام وأظهرمها معاند ًة ّ
للشع ،ومكابر ًة ألحكامه ،ومشا ّق ًة هلل ولرسوله،

ً
ً
ومضاها ًة باملحاكم ّ
وتشكيل
وتفريعا،
وتأصيل
الشعية ،إعدا ًدا وإمدا ًدا ،وإرصا ًدا
ً
ً
وحكم وإلزا ًما ،ومراجع مستمدات .فكام ّ
مراجع
أن للمحاكم الرشعية
وتنويعا،
ً
َ
مراجع
مرجعها ك ّلها إىل كتاب اهلل ،وس ّنة رسول اهلل  ،#فلهذه املحاكم
مستمدّ ات
ُ
ُ
رشائع ش ّتى ،وقوانني كثرية ،كالقانون الفرنيس ،والقانون
هي القانون املل ّفق ِمن
َ
األمريكي ،والقانون الربيطاين وغريها من القواننيِ ،
ومن مذاهب بعض البِدعيني

السا ِر َق ُة َفا ْق َط ُعو ْا َأ ْيدِ َي ُه َما} [املائدة.]38 :
السا ِر ُق َو َّ
((( عمدة التفسري ( ،)678/1عند قوله تعاىلَ { :و َّ
ُ
((( يف تعليقه عىل تفسري الطربي ( ،)348/10عند قوله تعاىلَ { :و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َِما َأن َْز َل َّ ُ
الل َفأ َ
ول َِك ُه ُم
ا ْل َكاف ُِرونَ } [املائدة.]44 :
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املحاكم اآلن يف كث ٍ
املنتسبني إىل ّ
ري ِمن أمصار اإلسالم ،مهيأ ٌة
الشيعة وغري ذلك .فهذه
ُ

إثر أرساب ،حيكم ّ
ُ
حك ُامها بينهم بام
مفتوحة األبواب ،وال ّناس إليها
مكملة،
ٌ
ّ
أرساب َ
قرهم عليه،
خيالف
َ
حكم ّ
الس ّنة والكتابِ ،من أحكام ذلك القانون ،و ُتلزمهم به ،و ُت ُّ
ٍ
ُ
فأي كف ٍر َ
مناقضة للشّ هادة ّ
رسول اهلل بعد
حممدً ا
وأي
فوق هذا؟ ُّ
وحت ّتمه عليهمُّ ،
بأن ّ

هذه املناقضة؟!»(((.

ذاكرا أسباب احلكم بالكفر:
فصل يف حكم هذه القوانني يف
ٍ
مع أنه َّ
موضع أخرً ،

قالّ :
الروح
«إن ِمن الكفر األكرب املستبني ،ت ْنزيل القانون ال ّلعني م ْنزلة ما نزل به ّ
يب مبني ،يف احلكم بني
األمني ،عىل قلب حممد  #ليكون ِمن املنذرين ،بلسان عر ّ

العاملني؛ والر ّد إليه عند تنازع املتنازعني ،مناقضة ومعاندة لقول اهلل عز وجلَ { :فِإنْ
َت َنا َز ْع ُ ْت ِف َ ْ
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْالخِ ِر َذل َِك خَ ْي ٌر َو َْأح َس ُن
الر ُسولِ ِإنْ ُك ْن ُ ْت تُؤْ ِم ُنونَ ب َّ ِ
ش ٍء َف ُر ُّدو ُه َِإل َّ ِ
الل َو َّ

ت َْأ ِو ًيل} [النساء.(((»]59 :

ُ
رسول اهللِ :من حتكيم رشيعته ،وال ّتقيد هبا ،ونبذ ما
حممد
وقال« :وكذلك حتقيق معنىّ :
واألوضاع وسائر َ
خالفها ِمن القوانني َ
األشياء التي ما َأنزل اهلل هبا ِمن سلطان ،والتي َمن
َ
َ
الناقل عن امل ّلة ،وإن
الكفر
كافر
صحة ذلك
حكم هباَ ،أو حاكم إليها معتقدً ا ّ
َ
وجوازه فهو ٌ
الكفر العم َّ
يل الذي ال َينقل عن امل ّلة»(((.
كافر
َ
فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوا ِزه فهو ٌ

ُ
الـم ْج َم َع عليه ،أو َح َّرم
 -3قول ابن تيمية رمحه اهلل:
«واإلنسان متى َح َّل َل احلرام ُ
َ
احل َ
كافرا باتفاق الفقهاء ،ويف مثل
الل ُ
الـم ْج َم َع عليه ،أو َبدَّ ل الرشع املجمع عليه كان ً

هذا نزل قوله عىل أحد القولنيَ { :و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم بِام َأن َْز َل َّ ُ
الل َف ُأوئل َِك ُه ُم ا ْلكاف ُِرونَ }».
((( رسالة حتكيم القوانني الوضعية ،ضمن الدرر السنية (.)215/16
((( رسالة حتكيم القوانني الوضعية ،ضمن الدرر السنية (.)206/16
((( فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم (.)80/1
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عمد عا ّم ُة َمن نقل كالم ابن تيمية يف هذه املسألة إىل برت كالمه ،واالكتفاء بام
فقد َ

وتبي ّ
سبق منه ،مع ّ
أن بقي َة كالمه ّ
أن الكفر الذي اتفق عليه الفقهاء
توض ُح مقصو َدهُ ّ ،
يكون يف حال االستحالل ،وتنزيل هذه ال ّترشيعات حمل الترشيع اإلهلي ،ونسبتها
ُ
الـم ْج َم َع عليه،
نص كالمه بتاممه:
كذ ًبا إىل الدّ ين ،وهذا ُّ
«واإلنسان متى َح َّل َل احلرام ُ
أو َح َّرم َ
احل َ
كافرا باتفاق الفقهاء،
الل ُ
الـم ْج َم َع عليه ،أو َبدَّ ل الرشع املجمع عليه كان ً

ويف مثل هذا نزل قوله عىل أحد القولنيَ { :و َْمــن َلـ ْـم َي ْح ُك ْم بِام َأ ْنـ َـز َل َّ ُ
الل َفُــأو ِئلـ َ
ـك ُه ُم
ُّ
املستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل.
ا ْلكاف ُِرونَ } أي :هو

ٍ
ُ
ولفظ ّ
ثالثة معان:
الش ِع ُيقال يف عرف ال ّناس عىل

ُ
األول ّ
الرسول  ،#وهذا جيب اتباعه ،ومن خالفه
املنز ُل ،وهو ما جاء به
الشع ّ

وجبت عقوبته.

والثاين ّ
آراء العلامء املجتهدين فيها ،كمذهب مالك ونحوه.
الشع املؤول ،وهو ُ
ٍ
فهذا َي ُ
ألحد ْ
عموم ال ّناس به،
أن ُيلزم
ّباعه ،وال جيب ،وال حيرم ،وليس
سوغ ات ُ
َ

عموم ال ّناس منه.
وال يمنع
َ

ُ
الكذب عىل اهلل ورسوله  ،#أو عىل ال ّناس
والثالث الرشع املبدل ،وهو
ُ
الزور ونحوهاّ ،
فمن قالّ :
إن هذا ِمن رشع اهلل فقد كفر
والظلم ّ
بشهادات ّ
البيَ ،

بال نزاع»(((.

ٍ
وعند استقصاء ما ُينقل ِمن كالم أهل العلم يف هذه املسألة ي َّتضح َّ
تفصيالت
أن هلم
ً
وأقوال أخرى يف املسألة ،كام سبق متثي ُله.

((( جمموع الفتاوى (.)267/3
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النقطة الثالثة:

قياس احلكم بالقوانني الوضعية عىل احلكم بالياسق((( الذي ظهر أيام ال ّتتارُ ،
ونقل
ُ

اإلمجاع بتكفري الياسق إىل تكفري القوانني الوضعية؛ بجامع خمالفة الرشيعة.

قالوا :الياسق والقوانني الوضعية م ّتفقان يف تنحية ّ
الشيعة ،وحتكيم ما خيالفها ،فكام

َّ
جمم ٌع عليه ،فحكم هذه القوانني الكفر كذلك ،ال ينبغي الشّ ّك فيه.
كفر الياسق َ
أن َ
وجياب:

ّ
ري صحيح ،وذلك ملا ييل:
بأن هذا ٌ
قياس مع الفارق ،وهو غ ُ

ً
أّ -
أصليا ،حيث يروي املؤرخون
كفرا
أن جنكيزخان كان
مرشكا باهلل؛ فهو ٌ
كافر ً
ًّ

أن ديانته كانت شامانية ،وأ َّنه كان ّ
َّ
يصل إىل جبل برخان خلدون(((.

ب -كان أتباع جنكيز خان ّ
يعظمونه ويرفعونه إىل مرتبة ال ّنبوة وال ّتأليه ،ويعتقدون

ذلك فيه:

رب مقدميهم الذين قدموا إىل الشّ ام وهو خياطب
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :قال أك ُ
َ
ويتقرب إليهم بأنّا مسلمون .فقال :هذان آيتان عظيمتان جاءا ِمن
رسل املسلمني،
ّ
عند اهلل؛ حممد وجنكسخان .فهذا ُ
رب مقدّ ميهم إىل املسلمني؛ ْ
أن
يتقرب به أك ُ
غاية ما ّ
رسول اهلل وأكرم اخللق عليه وسيد ولد آدم وخاتم املرسلني ،وبني ِ
ِ
ملك
يسو َي بني
ّ

((( املقصود بالياسق :القانون ،ويسمى باليسق ،واليساق ،والياسا ،وهو خليط مل ّفق من اليهودية
والنرصانية ويشء من امللة اإلسالمية وأكثرها أهواء جنكيزخان ،جاء يف تاج العروس (:)29/27
واحد .وقرأت يف كتاب ِ
ٍ
ِ
ٌ
اخلطط للمقريزي
ري
عب هبا عن وضع
قانون املعاملة ،كذا ذكره غ ُ
تركية ُي ّ
«كلمة ّ
ٍ
أن جنكزخان القائم بدولة ال ّترت يف بالد املرشق ّ
ٍ
ّ
قرر قواعدَ
بكتاب
وعقوبات أثبتها
لـم غلب عىل امللك ّ
ّ
يسمى يسق».
سمه ياسا ،وهو الذي ّ
((( موسوعة ويكيبيديا.https://goo.gl/OmxtqU :
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ٍ
بختنص وأمثاله.
كفرا وفسا ًدا وعدوا ًنا ِمن جنس
كاف ٍر
ّ
مرشكِ ،من أعظم املرشكني ً

ً
وذلك ّ
ابن اهلل!».
أن اعتقا َد هؤالء التتار كان يف جنكسخان
عظيم؛ ّ
فإنم يعتقدون أنّه ُ
اس ّ
عم كانوا عليه ِمن سنن األنبياء
وقال« :وهذا
الكافر عال يف األرضُّ ...
ويرد ال ّن َ
ُ
واملرسلني إىل أن يدخلوا فيام ابتدعه ِمن س ّنته اجلاهلية ،ورشيعته الكفرية...
دين اإلسالم كدين اليهود وال ّنصارىّ ،
وأن
األكابر ِمن وزرائهم وغريهم جيعلون َ

هذه ك َّلها ٌ
طرق إىل اهلل ،بمنزلة املذاهب األربعة عند املسلمني»(((.

الذهبي رمحه اهلل« :ودانت له ُ
وقال ّ
يتمسكون هبا،
قبائل املغول ،ووضع هلم ياسة ّ

وتعبدوا بطاعته وتعظيمه»(((.
ال خيالفوهنا ألبتةّ ،

ّ
تار وانقادت له،
السيوطي رمحه اهلل:
«واستقل جنكيزخان ،ودانت له ال ّت ُ
وقال ّ

واعتقدوا فيه األلوهية»(((.

ٍ
للشع يتحاكم إليه الناس ،بل كان ً
جَّ -
قانون خمالف ّ
تبديل
جمرد
أن الياسق مل يكن ّ
ً
وإحالل له ّ
ّ
حمل الوحي ،ونسب ًة له إىل الدين؛ بناء عىل ما ادعاه جنكيزخان يف
للشع،
نفسه ،وممّا يدل عىل ذلك:

ٍ
كتاب جممو ٍع ِمن أحكا ٍم قد اقتبسها
 قول ابن كثري رمحه اهلل« :وهو عبار ٌة عنكثري ِمن األحكا ِم
رشائع ش ّتىِ ،من اليهود ّية وال ّنرصانية ،وامل ّلة
عن
َ
اإلسالمية ،وفيها ٌ
ّ

رشعا م ّت ًبعا ،يقدّ موهنا عىل احلكم بكتاب
جمرد َنظ ِره وهواه ،فصارت يف بنيه ً
أخذها ِمن ّ
كافر جيب قتا ُله ،حتى يرجع إىل حكم
اهلل ،وس ّنة رسوله  ،#و َمن فعل ذلك منهم فهو ٌ
((( جمموع الفتاوى (.)523/28
((( سري أعالم النبالء (.)228/22
((( تاريخ اخللفاء (.)330/1
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اهلل ورسوله  ،#فال حيكم سواه يف قليلٍ وال كث ٍ
ري ،قال اهلل تعاىلَ{ :أ َف ُح ْك َم ا ْل َجا ِهل َِّي ِة
َي ْبغُونَ }»(((.

ٍ
 وقال« :وأ ّما كتا ُبه الياسا فإنّه ُيكتب يف جم ّلدَ ين ٍّويمل عىل بع ٍ
غليظُ ،
ري
بخط

بعضهم أنّه كان يصعد ً
عندَ هم ،وقد ذكر ُ
مرارا
ثم ينزل ً
ثم يصعدّ ،
ثم ينزلّ ،
جبلّ ،
ٍ
مغشيا عليه ،ويأمر َمن عندَ ه ْ
حينئذ..
يكتب ما ُيلقى عىل لسانِه
أن
حتى َيعيا ،ويقع
َ
ًّ
ِ
اجلبال يف ِ
َ
أن َ
وذكر اجلويني ّ
للعبادة ،فسمع
الربد الشّ ديد
عبادهم كان يصعد
بعض ّ

ً
ِ
ُ
فمشايخ
األرض .قال اجلويني:
قائل يقول له :إنا قد م ّلكنا جنكيزخان وذريتَه وج َه
املغول يصدّ قون هبذا ،ويأخذونه مس ّل ًم.(((»...

وكانوا جيعلون هلا ِمن املرتبة واملكانة مثل ما لألديان ،قال ابن تيمية رمحه اهلل:

ٌ
طرق إىل اهلل ،بمنزلة
وأنا ك ّلها
دين اإلسالم كدين اليهود وال ّنصارىّ ،
«جيعلون َ
يرجح دين اليهود أو دين النصارى،
ثم منهم َمن ِّ
املذاهب األربعة عند املسلمنيّ ،
يرجح دين املسلمني».
ومنهم َمن ِّ

ِ
يتبي َّ
واخرتاع
ونزول الوحي،
ادعاء حلقّ ال ّترشيع،
أن ما فعله جنكيزخان
وهبذا َّ
ُ
ٌ
ٍ
وترشيع قواننيَ وأحكا ٍم بمنزلة ّ
الساموية ،وتفضي ُلها عليها،
دين جديد،
ُ
الشائع ّ

َ
خالف فيه.
رب ال
كفر َب ٌ
واح أك ُ
وتعبيدُ ال ّناس هلا ،فهذا ٌ
وعليه:

ٍ
قياسا
بإطالق
فقياس القانون الوضعي عىل الياسق
ٌ
قياس مع الفارق ،فيكون ً
ُ

فاسدً ا.

((( تفسري ابن كثري (.)131/3
((( البداية والنهاية (.)139/13
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النقطة الرابعة:

َ
ٍ
بإطالقَّ ،
العامل به
واضعه أو
فإن
عىل فرض احلكم بالكفر عىل القانون الوضعي
َ

احلجة ،ممّن هو ٌ
ال يكفر إال بعد توافر ّ
أهل لذلك.
الشوط ،وانتفاء املوانع ،وإقامة ّ

ٍ
أفراد ِمن الواضعني هلذا القانون أو احلاكمني به،
احلكم بالكفر :عىل
ثم إذا حت ّقق
ُ
ّ

َّ
كفر َمن أطاعهم أو عمل معهم أو تعامل معهم.
فإن ذلك ال يعني َ

ٍ
كفرا؛ كام سبق يف الفرق بني ّ
ُ
الطاعة :فليست ُّ
الطاعة
كل
 فأ ّماطاعة للكاف ِر ً

الكفر ّية ،وطاعة املعصية(((.

ُ
أحكام متعدّ دة بحسب املصالح واملفاسد ،كام
العمل مع احلاكم الكافر فله
 وأ ّماٌ

سيأيت(((.

ثال ًثا :تكفري تنظيم (الدولة) للفصائل لعدم تكفريها احلكومات واألنظمة

ردهتاٌ ،
باطل وغري صحيح((( ،وذلك ملا ييل:
أو املنظامت التي يرى َّ

قاعدة (من مل ُيك ِّفر الكافر أو َّ
ذهبه فهو كافر) قاعد ٌة
صحح َم َ
شك يف ُكف ِره أو َّ

ٌ
ُ
الكافر
تكون إال يف حقِّ من مل ُيك ِّفر
مع عليها عندَ أهل العلم ،لك َّنها ال
صحيحة ُم ٌ
َ
املقطوع بكفره ،وهو الكافر األصيل ،أو املجمع عىل ردته ،وال يكون التكفري إال بعد
َ
حتقق الرشوط وانتفاء املوانع.

قال القايض عياض رمحه اهلل« :وهلذا ُنك ِّفر من مل ُي َك ِّفر من َد َ
ان بغري ملة املسلمني

من امللل ..أو َ
وقف فيهم ،أو َّ
اإلسالم
أظهر مع ذلك
صحح مذهبهم ..وإن
َ
شك ،أو َّ
َ
((( ص (.)٢١٨
((( ص (.)٢٨٦
((( ينظر فتوى هل مقولة (من مل يكفر الكافر فهو كافر) صحيحة؟ -هيئة الشام اإلسالمية
.http://islamicsham.org/fatawa/1904
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ٍ
كافر بإظها ِره ما أظهر من خالف
واعتقدَ ه ،واعتقد إبطال كل
مذهب سواه ..فهو ٌ

ذلك».

واإلمجاع عىل كفرهم ،فمن َو َق َ
ف
النص
ِ
ثم َّبي -رمحه اهلل -السبب بقوله« :لِقيام ِّ

يف ذلك فقد َّ
كذب النص»(((.

فتشمل هذه القاعدة ثالثة أمور:
أ -وجوب القطع بكفر كل َمن دان بغري دين اإلسالم من اليهود والنصارى

ثابت بنصوص
والوثنيني وغريهم عىل اختالف مللهم ورشائعهم؛ إذ إن كفر هؤالء ٌ
عامة وخاصة من الكتاب والسنة.

ال ْس َل ُم} [آل عمران ،]19 :وقوله تعاىل:
ين عِ ْن َد َّ ِ
ومن ذلك قوله تعاىلِ{ :إنَّ ِّ
الد َ
الل ْ ِ
ين} [آل عمران.]85 :
ال ْس َل ِم دِي ًنا َف َل ْن ُيقْ َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِف ْالخِ َر ِة م َِن ا ْل َخ ِ ِ
اس َ
{ َو َم ْن َي ْب َت ِغ غَ ْي َر ْ ِ

(وا َّل ِذي َن ْفس ُم ََّم ٍد بِي ِد ِه ال َيس َم ُع ِب َأ َحدٌ ِم ْن َه ِذ ِه ُ
األ َّم ِة((( َ ُي ِ
ود ٌي
وقوله َ :#
َ
ُ
ْ
وت َو َ ْل ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه إِ َّل َك َ
ان ِم ْن َأ ْص َح ِ
ص ٌِ
اب ال َّنا ِر)(((.
ان ُث َّم َي ُم ُ
َوال َن ْ َ

صحح دينهم وعقائدهم :فقد َّ
فمن مل ُيكفر هؤالء أو َّ
كذب اهلل
شك يف كفرهم أو
َ
ورد حكمهام.
تعاىل -ورسو َله َّ ،#ِ
الــردة املجمع عىل كفرهم
طوائف ومذاهب
القطع بكف ِر
وجــوب
ب-
ِ
ُ
ِّ

وردهتم ،كالباطنية من القرامطة ،واإلسامعيلية ،والنصريية ،والدروز ،والبابية
والبهائية والقاديانية.

((( الشفا بتعريف حقوق املصطفى (.)610/2
(م ْن َه ِذ ِه ُ
ُ
((( ِ
(أمة الدعوة) :وهم كل من أرسل إليهم النبي  #من الناس كافة عر ًبا
األ َّم ِة) :املقصود هبا َّ
ً
وعجم ،أما (أمة اإلجابة) :فهم من استجاب له وآمن به والذين ُيرشون معه ،ويدخلون اجلنة.
((( أخرجه مسلم ( ،134/1برقم .)153
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فقد حكم أهل العلم عىل هذه الطوائف بالكفر والردة؛ العتقاداهتم املنافية ألصول

اإلسالم من كل وجه ،فمن مل يكفر هؤالء أو شك يف كفرهم بعد العلم بحقيقة حاهلم،

صح َح مذهبهم وعقائدهم الكفرية ،وطعن يف دين اإلسالم ،فيكون كافر ًا مثلهم.
فقد َّ
سمون بالنصريية هم وسائر
قال ابن تيمية -رمحه اهلل -عن النصريية« :هؤالء القوم ُ
الـم َّ

أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى ،بل وأكفر من كثري من املرشكني»(((.

ثم قال فيمن مل يكفر هؤالء« :كفر هؤالء مما ال خيتلف فيه املسلمون؛ بل من شك

يف كفرهم فهو كافر مثلهم»(((.

ِ
ج -من ارتكب ً
كاالستهزاء
ناقضا من نواقض اإلسالم املجمع عليها بني العلامء،
ِ
جحد ما هو معلوم بالرضورة من دين اإلسالم.
بالنبي  ،#أو س ِّب ِه ،أو
فمن مل ُيكفر من ارتكب هذا النوع من النواقض؛ إلنكاره أن يكون ما قاله أو فعله

كفرا ،فهو كافر مثله.
ً

َ
سب الصحابة ريض اهلل عنهم ،أو اعتقدَ
قال ابن تيمية رمحه اهلل -فيمن اعتقدَ
جواز ِّ

اعتقا ًدا كفر ًيا« :أما من اقرتن بس ِّبه دعوى َّ
عليا إله ،أو أ َّنه كان هو النبي وإنام َغلط
أن ًّ

جربيل يف الرسالة ،فهذا ال شك يف كفره ،بل ال شك يف كفر من تو َّقف يف تكفريه»(((.

ِ
َف َم ُ
ناط ال ّتكف ِ
بقاعدة (من مل يكفر الكافر) يف إنكا ِر املعلو ٍم من الدين بالرضورة،
ري

َ
َّ
فهو كتكف ِ
خالف فيه ،فهل
أباح الزنا ،ونحو ذلك ،وهذا مما ال
ري من
استحل اخلمر ،أو َ
املسائل التي يثريها الغالة من هذا القبيل؟

((( جمموع الفتاوى (.)١٤٩/35
((( جمموع الفتاوى (.)162/35
((( الصارم املسلول (.)586/1
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فقاعدة (من مل يكفر الكافر فهو كافر) ال تشمل:

أ -ما اختلف العلامء يف عدِّ ه من املك ِّفرات ،كاختالفهم يف تارك الصالة

تكاس ً
خمرجا من امللة ،ومنهم من مل يوصله إىل ذلك ،فال يقال
كفرا ً
ال ،فمنهم من عدَّ ه ً
ِ
ال فيمن مل ُيكفر تارك الصالة كس ً
مث ً
الختالف أهل العلم يف ذلك.
ال :إنه كافر؛
معي ارتكب ً
ناقضا من نواقض اإلسالم ،فمثل
ب -من امتنع من تكفري مسلم َّ

هذا ال ُيكم بكفره؛ َّ
ٍ
مقطوعا به ،فقد
شخص بعينه ليس
ألن تنزيل حكم الكفر عىل
ً
يكون تكفريه واحلكم عليه بالردة صوا ًبا أو ً
خطأ ،وقد يكون التو ُّقف يف تكفريه لوجود

حجة ،ونحو ذلك.
مانع ،أو عدم توافر رشط ،أو عدم قيام َّ

فال يدخل يف هذه القاعدة :من مل ُينزل أحكام الكفر املتفق عليها عىل بعض

عينني ،كمن مل ُينزِّ ل أحكام الطواغيت أو احلكم بغري ما أنزل اهلل عىل أعيان الطوائف،
ا ُمل َّ
ٍ
واألفراد؛ ألهنا ُّ
اجتهاد ونظر.
حمل
وحينها ال يقال :إن من مل ُيكفر مرتكب هذا الناقض فهو كافر؛ ألجل اخلالف
ِ
االجتهاد أو اخلطأ فيه.
أو

ري هذه احلكومات أو َّ
املنظامت مل يثبت يف األصل ،بل ُينا ِزعهم فيه عامة
وتكف ُ
ٍ
اجتهاد غري مقطو ٍع به ،وما كان
املسلمني ،وعىل فرض إمكانية اجتهادهم فيه فهو حمل

كذلك فال يمكن بناء تكف ٍ
ري آخر عليه.

ويقتيض تكف ِ
ري من مل ُيك ِّفر هذه احلكومات واملنظامت هبذه الطريقة تسلسل التكفري

بالردة((( ،وهذا من ال َّتكفري املتسلسل
ملن مل يكفر هذه الفصائل التي حيكمون عليها
َّ
ُ
خصوصا يف تكفري الفصائل واخلصوم يؤول إىل تكفري عامة
طريقة الغالة عمو ًما وتنظيم (الدولة)
(((
ً
ٍ
ٍ
املسلمني؛ ألن ما يعيبونه عىل الفصائل من أفعال وترصفات موجودة يف عموم الناس بام هو أظهر؛=
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والذي ُعرفت به املبتدعة.

ُ
معتزلة بغداد عىل معتزلة البرصةَّ :
أن
قال أبو احلسن امللطي رمحه اهلل« :ثم زاد
الشاك إىل ِ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
األبد ،إىل ما ال هناية له؛ كلهم كفار ،وسبيلهم
والشاك يف
الشاك،
الشاك يف

ِّ
الشاك األول»(((.
سبيل

ُّ
«والشاك يف
ونقل عبد القاهر البغدادي  -رمحه اهلل -عن بعض املعتزلة قوهلم:
ِّ
ُّ
الشاك ال إىل هناية»(((.
الشاك يف
كفره كافر ،وكذلك
ِّ
ُّ
ُّ
الشاك ً
أيضا كافر،
والشاك يف
«والشاك فيه كافر،
وقال عن بعض املرجئة القدرية:

ثم كذلك أبدً ا»(((.

ري ما َ
ُ
اخلالص ُةَّ :
احلكم بغ ِ
خمرجا من امللة،
أنزل اهلل مراتب ،فقد
أن
كفرا أكرب ً
َ
يكون ً

يكون َ
ُ
احلكم بالقوان ِ
كفرا
دون ذلك ،ومثل ذلك
وقد
ُ
ني الوضعية ،قد يكون احلكم هبا ً

دون ذلكَّ ،أما قاعدة (من مل ُيك ِّفر الكافر أو َّ
خمرجا من امللة ،وقد يكون َ
شك يف
رب ً
أك َ

صح َح مذهبه فهو كافر) ،فهي من القواعد الصحيحة عند أهل العلم ،لكنها
كفره أو َّ
تتع َّلق بر ِّد النصوص الرشعية وتكذيبها ،ال يف وقوع بعض أفراد املسلمني يف الكفر.

=فالقول بالتكفري هبذه الطريقة يعني تكفري عامة املجتمعات املسلمة واستباحة دمائهم وأمواهلم
َ
جيبنون عن
وأعراضهم ،بحيث ال يسلم من ذلك إال من كان مواف ًقا هلم ،وهو أمر وإن كان هؤالء
إعالنه ابتدا ًء عند ظهورهم ،ويتربؤون منه ،فإنام هو لشناعة النتيجة ال النضباطهم بالقواعد رشعية،
فإنم كلام احتاجوا إىل التكفري إلرهاب خمالفيهم ،أو كلام انتقلوا إىل ٍ
حال أقوى :فسيوسعون دائرة
وهلذا َّ
ً
َّ
تدرج هذه اجلامعات يف التكفري حتى تصل إىل التكفري العام.
التكفري،
فس جان ًبا مهم من ُّ
ولعل هذا ما ُي ِّ
((( التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع (.)40/1
((( الفرق بني ِ
الفرق (.)152/1
((( الفرق بني ِ
الفرق (.)193/1
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ُّ
الشبهة ال ّتاسعة عشرة
ّ
(الدولة)
الفصائل األخرى توالي
الكفار في قتال تنظيم ّ
» »تقول ُّ
الشبهة:

قتال الفصائل لتنظيم (الدّ ولة) اآلن هو يف حقيقتِه ٌ
ُ
سمى
قتال حتت مظ ّلة ما ُي ّ
ٍ
قيادة كافرة ،وهذا مواال ٌة للك ّفار ،و َمن واىل الكفار فهو
احلرب عىل اإلرهاب ،وحتت
ُ
فالفصائل
كافر مثلهم؛ لقوله تعاىلَ { :و َمـ ْـن َي َت َو َّل ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفِإ َّن ُه ِم ْن ُه ْم} [املائدة،]51 :
ٌ
والر ّدة؛ ملواالهتا للكفار.
املخالفة لل ّتنظيم قد وقعت يف الكف ِر ّ

الر ُّد عىل هذه ّ
الشبهة:
ّ

ُ
يف هذه ُّ
وبيان ذلك كام ييل:
ورشعي ٌة عديد ٌة،
تارخيي ٌة
مغالطات
الشبهة
ٌ
ّ
ّ

ً
الشعية ،والفصائل العسكرية َّ
تنظيم (الدّ ولة) ِمن اهليئات ّ
فإن
أولَ :من خالف
َ
نابع ِمن الفهم ّ
اخلارجية،
الشعي لطبيعة هذا ال ّتنظيم ،والوعي بخطر بدعتهم
موق َفها ٌ
ّ
ٌ
ُ
عالقة ال ّتنظيم باجلهات
تغيه
وأث ِرها عىل الدّ ين وواقع املجتمع والبالد ،وهو
موقف ال ّ
األخرى حتال ًفا أو عداو ًة ،مهام اختلفت ّ
الظروف.

العسكرية ّأو َل َمن َّ
ُ
الش ُ
وقد كانت اهليئات ّ
حذر ِمن انحراف
عية ،والفصائل
هت َّ
أن ترصفاتِه التي يقوم هبا ستستعدي األعداء
ونب ْ
التنظيم ،وخطورة ممارساتهّ ،
ترصف
وتقديم
األجنبية املرت ِّبصة،
أمام ال ّتدخالت
املسوغ هلا ِّ
ِ
ِ
بـ(فتح البالد َ
ألي ّ
ِّ
ّ
حتت دعوى حماربة «التطرف واإلرهاب» ،وغ ِ
ري
ت ّتخذه ضدَّ املجاهدين أو قياداهتم َ
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ذلك ممّا ال خيفى عىل عاقلٍ ) .وقد صدر هذا املوقف بتاريخ ( )3مجادى اآلخرة من

عام 1434هـ ،املوافق ( )13نيسان  /أبريل لعام 2013م(((.

فكانت بحقٍّ َ
األجنبيَّ ،
وحذر ِمن ترصفات تنظيم (الدّ ولة)
أول َمن رفض ال ّتدخل
َّ

دخل إىل سورية.
التي ستقود ذلك ال ّت ّ

جراء ترصفات هذا
ثم تتالت الفتاوى والبيانات الدّ اعية إىل جتنيب البالد الفتنة ّ
ٍ
طويلة ،وقد سبقت اإلشار ُة إليها ،ومنها:
رب شهو ٍر
التنظيم ع َ
( -بيان إىل الفصائل والكتائب املجاهدة يف سورية) الصادر بتاريخ ( )28ذي

احلجة من عام  1434هـ ،املوافق ( )2ترشين األول  /نوفمرب لعام  2013م.

 -و(بيان حول ترصفات تنظيم (الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام) الصادر

بتاريخ ( )18صفر من 1435هـ ،املوافق ( )21كانون األول  /ديسمرب لعام 2013م.

إىل ْ
إجرام ال ّتنظيم ،وإيغا ُله يف الدّ ماء واألموال ،فصدرت الفتاوى بدفع
أن ثبت
ُ
صيالِه واعتدائه.
ُ
وما ْ
احللف ملحاربة «اإلرهاب» يف شهر ذي القعدة من العام 1435هـ،
إن قام
اهليئات ّ
واملكونات
الشعية،
املوافق للشهر التاسع ِمن العام 2014م؛ حتى تداعت
ُ
ّ

ُ
دخل ،وال ّتحذير ِمن االنضواء حتت
الثّورية،
والفصائل املسلحة إىل رفض هذا ال ّت ّ
ِ
أهداف هذا احللف ،مع أهداف ّ
السوري يف مقارعة
رايتِه؛ الختالف
الشعب ّ
ال ّتنظيم(((.

((( ينظر( :بيان حول الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام وبيعة جبهة النرصة)
.http://islamicsham.org/letters/824
((( ينظر( :بيان للشعب السوري حول احلرب عىل اإلرهاب)
.http://islamicsham.org/letters/2040
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ِ
وهذا ما يكشف َ
حتالف الفصائل
مرارا ِمن
وكذب ما ا ّدعاه
زيف
َ
تنظيم (الدّ ولة) ً
ُ

والر ّدة ألجل ذلك.
ومواالهتم لغري املسلمني ،وحكمه عليهم بالكف ِر ّ

غم ِمن مرور الشّ هور ّ
ُ
تعاون الفصائل
االتامات مل يثبت
الطويلة ،وكثرة ّ
الر ِ
وعىل ّ

ُ
تعاون ال ّتنظيم مع األعداء ،كام جرى بيانه.
ّابت
مع احللف ،بل الث ُ

باإلضافة إىل عدم جدّ ية ال ّتحالف يف إهناء ال ّتنظيم ،أو القضاء عليه كام سبق.

الصائل أثنا َء رضب
اعتبار قتال املجاهدين لتنظيم (الدّ ولة)
ثان ًيا:
اخلارجي ّ
ُ
ِّ
ِ
ِ
حتت رايتِهٌ :
بي ال ُبطالن:
قول ِّ ُ
للحلف،
التحالف الدّ ويل له بمثابة اإلعانة
واالنضواء َ
ُ
ٌ
وتدخله ،وبال ّتايل فليس هو إعان ًة،
سابق لدخول احللف
فقتال الفصائل
-1
ّ

وال استعان ًة.

ملجرد ِ
ُ
ٍ
آخرين
قتال
لعدو
إيقاف قتاهلم
 -2ال ُيطلب ِمن املجاهدين
َ
ٍّ
حمارب صائلٍ ّ
أي ُع ٍ
رفّ ،
ُ
مطالبة املجاهدين
وإل لوجب
له ،وال ُيعدُّ ذلك إعان ًة له ،أو حتال ًفا معه يف ِّ
ُ
ِ
بال ّتو ّقف عن قتال ال ّنظام ْ
حزب اهلل بسبب قتال
احللف برضبه ،أو عن قتال
إن قام
َ
ٌ
مكابر.
جاهل ،أو
إرسائيل له ،ومآل هذا الكالم تو ّق ُف اجلهاد ،وال جيادل يف هذا إال
ٌ

تقاطع مصالح ،وهو :التقاء املصالح أو توافقها
األمر
سمى هذا
َ
 -3يمكن أن ُي ّ
ُ
ِ
سابق اتّفاق ،وهو ليس ِمن باب اإلعانة وال احللف ،وقد ورد مثل ذلك عن
دون

بعض الشخصيات التي يزعم التنظيم االنتامء هلا واالقتداء هبا ،فهذا ابن الدن يقول
ّ
«بغض ال ّنظر عن بقاء
يف تسجيل صويت عن احلرب يف العراق عام (2003م):
خاصة
أو زوال احلزب االشرتاكي وصدام :فيجب عىل املسلمني عا ّم ًة ،ويف العراق ّ
يشمروا عن ساق اجلدّ واجلهاد ضدّ هذه احلملة ّ
ْ
الظاملة ،وأن حيرصوا عىل اقتناء
أن ّ

ّ
متعي.
أمر
واجب عليهم ّ
ٌ
والسالح؛ فهذا ٌ
الذخائر ّ
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يرض يف هذه ّ
وال ُّ
مصالح املسلمني مع مصالح االشرتاكيني يف
تتقاطع
الظروف أن
َ
ُ
ُ
القتال الذي
الصليبيني ،مع اعتقادنا وترصحينا بكفر االشرتاكيني ...وهذا
القتال ضدّ ّ

يدور يف هذه األيام يشبه إىل حدٍّ ٍ
بعيد َ
للروم ِمن ُ
يدور أو يكاد ْ
قبل،
أن
َ
قتال املسلمني ّ
ُ
الروم كان يتقاطع مع مصالح ُ
وتقاطع املصالح ال ُّ
الفرس،
يرض؛
ُ
فقتال املسلمني ضدَّ ّ
الصحاب َة ريض اهلل عنهم ذلك يف يشء».
ومل يرضّ ّ

ِ
حالف واملواالة ُ
َ
الكفرية)
القاعدة (ال ّتزامن يف القتال يعني ال ّت
 -4باستخدام هذه

ألنم حاربوا املجاهدين أثنا َء
يمكن
والر ّدة؛ وذلك ّ
ُ
احلكم عىل تنظيم (الدّ ولة) بالكفر ّ
حرب ال ّنظام هلم ،بل كانوا يشرتكون مع ال ّنظام يف حصار العديد ِمن املناطق ،وأ ّدى
وانسحابم ِمن بعض املناطق إىل استغالل ال ّنظام ذلك بال ّتسلل
غدرهم باملجاهدين
ُ
ُ

إلىها واستعادهتا.

املرور بجيشه ِمن بني بعض نقاط ال ّتنظيم لرضب املجاهدين
ظام
كام استطاع ال ّن ُ
َ

دون ْ
أن يتعرض له التنظيم(((.

الضخمة ملئات الكيلومرتات دون ْ
حيرك قطاعاته العسكرية ّ
أن
وكان ال ّتنظيم ّ
ٍ
حتر ٍك يسري للكتائب األخرى،
ظام
بسوء ،وهو الذي يستهدف َّ
يتعرض هلا ال ّن ُ
أي ُّ
ّ
وحيارصها.
ُ

والوقائع ّ
ظام والعامل يف القضاء عىل
األيام
وأثبتت
أن هذا ال ّتنظيم استخدمه ال ّن ُ
ُ
ُ

ثم يف هذا ال ّتدخل
والسوريةّ ،
قادة املجاهدين ،وحماولة القضاء عىل الثّورتني العراقية ّ
الفج يف بالدنا.
األجنبي ّ

((( وقد رصح عد ٌة ِمن قادة التنظيم عرب مواقعهم اإللكرتونية علمهم وفرحهم برضبات ال ّنظام ،ورغبتهم
يف استغالهلا!.
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والر ّدة بنا ًء عىل ذلك؟!.
فمن ُّ
َ
أحق بال ّتكفري واحلكم بالعاملة ّ

ّابت ِمن بيانات ال ّتنظيم وفتاواه َّ
ري الفصائل واملخالفني له كان قبل
 -5الث ُ
أن تكف َ
ٍ
ري ،بل ح ّتى قبل دخول هذه الفصائل مع ِ
حصول ال ّتحالف بكث ٍ
أحالف
بعضها يف
ومواثيقَ  ،ففي بيان هيئتهم ّ
الشعية (حول اجلبهة اإلسالمية وقياداهتا) الصادر يف

الشهر اخلامس من عام 2014م قالواَّ :
يسمى باجلبهة اإلسالمية قد
«إن أمرا َء ما ّ
ٍ
بمناطات كفر ّي ٍة قبل إنشاء جبهتِهم وبعدَ ها».
تلبسوا
َّ
ُ
احللف ضدَّ اإلرهاب قد بدأ تشكي ُله يف الشّ هر ال ّتاسع ِمن العام 2014م ،أ ّما
بينام
تشكيل اجلبهة اإلسالمية فقد كان يف الشّ هر احلادي عرش ِمن العام 2013م ،أي َّ
أن
احلكم بالكف ِر كان يف بدايات اجلهاد يف سورية ،وأثناء بداية ظهور تنظيم (الدّ ولة)!.
َ
مات ملسألة حكم االستعانة بالك ّفار يف القتال:
ثال ًثا :مقدّ ٌ

ِ
بام َّ
أن ُّ
االستعانة بالك ّفار عىل املسلمني؛ فال بدَّ ِمن اإلشارة
الشبه َة قد تناولت مسأل َة

إىل بعض املقدّ مات ّ
الضورية:

 -1هناك ٌ
فرق بني االستعانة واإلعانة؛ فاالستعانة هي طلب النجدة واإلغاثة

لصالح املستعني ،أما اإلعانة فتطلق عىل تقديم العون للكافر يف حربه ضد املسلم.

ولكلٍ من هذين النوعني مبحثهام اخلاص وأحكامهام ،واملسألة املبحوثة هنا هي

من باب استعانة بعض املسلمني يف حرهبم التي خيوضوهنا ضد مسلمني آخرين ببعض

الكفار ،وليست من قبيل اإلعانة.

ٍّ
ٌّ
 -2كام َّ
مستقل،
معنى
فلكل منهام
أن هناك فر ًقا بني مسألتي االستعانة واملواالة؛
ً
ٍ
ُ
أعامل خمتلفة ،فقد استعان
استعانة ال ّنبي  #بك ّفا ٍر يف
تالزم بينهام ،وقد ثبتت
وال
َ
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بالـم ْط ِعم بن َعدي يف محايته ِمن املرشكني ،وبعبد اهلل بن ُأريقط يف الدّ اللة
النبي ُ #
عىل ّ
الط ِ
ريق يف اهلجرة ،وورد أنّه استعان ٍ
رب للقتال ،ومل يكن يف
بناس ِمن اليهود يف خي َ
مجيع هذه األعامل موال ًيا هلم ،وال م ّت ً
خذا هلم بطانة ،وإنّام فعل ذلك حلاجة املسلمني إىل

تلك االستعانة يف أمو ٍر حت ّقق مصاحلهم.

ِ
كل ٍ
حمر ٌ
حمرم ًة عىل ّ
حال؛ كام ّ
مة
ولو كانت االستعانة ِمن
أن املواال َة ّ
املواالة لكانت ّ

ً
دائم!.

ٍ
ٍ
ِ
معي ال يقتيض مواال َة احلليف ،وال املوافق َة
حتقيق
حلف عىل
 -3الدّ خول يف
هدف ّ

َ
ُ
عىل ّ
االتفاق أو ال ّتعاقد بني املتحالفني عىل حتقيق املصالح
احللف يقتيض
كل أحواله؛ إذ
املشرتكة ،أو دفع العدو املشرتك.

ون ُخ َّط ًة
(وا َّل ِذي َن ْف ِس بِ َي ِد ِه ،ال َي ْس َأ ُل ِ
وقد قال النبي  #يف مرشكي قريشَ :
ون ِف َيها ُح ُر َم ِ
ات َّ
ُ
ُي َع ِّظ ُم َ
القول
يصح  -واحلالة هذه -
اها)((( ،فال
اللِ إِ َّل َأ ْع َط ْي ُت ُه ْم إِ َّي َ
ّ

َ
ّ
التحالف يستلزم االنضامم حتت لواء احلليف ،أو التبعية له ،أو مواالته.
بأن

ٌ
استعانة
 -4تصوير مسألة االستعانة باحللف الدويل ضد تنظيم (الدّ ولة) عىل ّأنا
ِ
ٍ
ٍ
فتنظيم
حقيقة املسألة،
وخروج عن
صحيحة،
ري
(طرف
(بكاف ٍر) عىل
ٍ
ٌ
مسلم) غ ُ
ُ

(الدّ ولة) ال حي ّقق إنجازاته منفر ًدا ،بل هو مستفيدٌ ِمن خدمات وتسهيالت ك ّفا ٍر
ٌّ
آخرين حمليني وعامليني ،واخرتاقهام ،وهو ٍ
مستغل له أبشع استغالل.
راض بذلك

ٍ
ٌ
رضرا عىل الثّورة
خارجي املعتقد
طرف
باإلضافة إىل أ َّنه
معتد ،مل يكن أحدٌ أشدَّ
ً
ُّ
السوري ّ
الطائفي يف كث ٍ
ري ِمن األحيان؛ لشدّ ة إجرامه يف
السورية منه ،وال ح ّتى ال ّنظام ّ
ّ

حقّ املسلمني واملجاهدين.

((( أخرجه البخاري ( ،193/3برقم .)2731
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ُ
فحقيقة استعان َة املجاهدين بال ّتحالف ضدّ تنظيم (الدّ ولة) -عىل فرض حصوهلا-
(مسلم ٍ
ٍ
ُ
متحالف مع كاف ٍر آخر) ،فهي أقرب إىل
معتد
مسلم بكافر) عىل
(استعانة
هي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بحلف آخر(((.
حلف
مقاومة

السعة وحال ّ
الضورة ،ففي حال
 -5ال بدّ يف هذه احلاالت ِمن ال ّتفريق بني حال َّ

السعة تتوافر القدرة عىل االختيار ،أ ّما يف حال الرضورة فال توجدُ تلك القدرة ،بل
ّ
ٍ
واحد وإال هلك.
مضطرا لسلوك سبيل
خص
يكون الشّ ُ
ًّ
ُ
اليوم ُيعدُّ ِمن أشدّ حاالت االضطرار؛ ِمن حصا ٍر ،وهتج ٍ
ري،
واحلال يف سوري َة
َ
سالح ،وقتلٍ ملئات اآلالف ،وأضعافهم ِمن اجلرحى واملعاقني،
ومنع
وجتويع،
ٍ
ِ
ٍ
واملعتقلني ،وماليني املهجرين.

الضورة ّ
وباب ّ
الشعية ال يكون يف أبواب العبادات واألمور الفقهية فحسب،
ُ

بل يقع يف األمور العقدية كذلك ،عىل فرض َّ
متس األمور
أن مسألة االستعانة هذه ّ
العقديةِ ،
ومن األمثلة عىل ذلك(((:
أ -االضطرار إىل ال ّنطق بالكفر:

حممد بن عامر بن يارس قال( :أخذ املرشكون ّ
بن يا ٍ
رس ،فلم يرتكوه حتى
عم َر َ
عن ّ
((( من شؤم الغالةَّ :أنم ما إن يظهروا يف جمتمع حتى يسارعوا إىل اهتام خمالفيهم بالتواصل مع الك ّفار
حتى قبل ْ
ثم رميهم
أن يقوموا ّ
بأي تواصل أو اتفاق؛ بسبب نظرة الشك واالهتام لكل من خيالفهمّ ،
ٌ
باخليانة والعاملة بذلك؛ بنا ًء عىل منهجهم يف َّ
أي اتفاق أو تواصل هو خيانة ور ّدة ،ويستبيحون
أن ّ
َ
ثم ما إن حيصل هذا ال ّتواصل عىل أرض الواقع ،وهو حاصل ال حمالة كام هي طبيعة
دماءهم بذلكّ ،
ّ
الدول والعالقات بني القوى املختلفة ،حتى يسارعوا إىل القول :أرأيتم؟ هذا ما ك ّنا نقوله ونحذر منه!
وجيعلونه ً
دليل عىل صحة تكفريهم املسبق.
((( واألمثلة عىل االضطرار واالستضعاف كثرية ،ينظر كتاب :االستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي،
زياد املشوخي.
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َ
ثم تركوهّ ،
سب ال ّنبي  ،#وذكر آهلتَهم بخ ٍ
رسول اهلل  #قال :ما ورا َءك؟
فلم أتى
ّ
ريّ ،
نلت َ
قالٌّ :
وذكرت آهلتهم بخ ٍ
ري ،قال :كيف جتد
منك،
ُ
ركت حتى ُ
رش يا رسول اهلل ،ما ُت ُ
فعدْ )(((.
قل َبك؟ قال:
ٌّ
مطمئن باإليامن ،قال :إن عادوا ُ

وذكر املفرسون َّ
ِالل م ِْن َب ْعدِ ِإ َميا ِن ِه َِّإل
سبب نزول قوله تعاىلَ { :م ْن َكف ََر ب َّ ِ
أن ذلك كان َ
َم ْن ُْأك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئ ٌِّن ب ِْال َميانِ } [النحل.(((]106 :
ب -االضطرار إىل البقاء يف البالد التي حيكمها الك ّفار ،أو التي ال يستطيع

ين ت ََو َّفا ُه ُم ا ْل َـمالئ َِك ُة َظا ِلـمِ ي
خص
الشّ ُ
َ
إظهار شعائر دينه فيها ،كام قال تعاىل{ :إنَّ ا َّلذِ َ
الل َواسِ َع ًة َف ُت َهاجِ ُروا
ني ِف ا َأل ْر ِض َقا ُلوا َأ َل ْم ت َُك ْن َأ ْر ُض َّ ِ
َأنف ِ ِ
ُس ْم َقا ُلوا ف َِمي ُك ُ ْ
نت َقا ُلوا ُك َّنا ُم ْس َت ْض َع ِف َ
الر َجالِ َوال ِّن َسا ِء َوا ْل ِو ْل َدانِ
ف َِهيا َف ُأ ْو َل َِك َم ْأ َوا ُه ْم َج َه َّ ُن َو َسا َء ْت َم ِص ًريا َّ )#^٩٧^#إل ا ْل ُـم ْس َت ْض َع ِف َ
ني م َِن ِّ
الل َأن َي ْعف َُو َع ْن ُه ْم َو َكنَ َّ ُ
ِيل َ )#^٩٨^#ف ُأ ْو َل َِك َع َس َّ ُ
ال َي ْس َتطِ ي ُعونَ حِ ي َل ًة َوال َي ْه َت ُدونَ َسب ً
الل َعف ًُّوا

غَ فُو ًرا} [النساء. ]٩٩ - ٩٧ :

بريء ِمن ِّ
قيم بني
كل
مع تشديده  #يف اإلقامة يف بالد الكفر ،كقوله( :أنا
ٍ
ٌ
مسلم ُي ُ
أظه ِر املرشكنيَ  .قالوا :يا رسول اهللَ ،
ومل؟ قال :ال تراءى نارامها)(((.
ُ
ج -االضطرار إىل التدرج يف احلكم بالرشع؛ للعجز وعدم القدرة ،كام سيأيت(((.
صحيحا َّ
أن االضطرار ال يكون إال يف األمور الفقهية فحسب!.
وليس
ً
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،362/8برقم  ،)16896واحلاكم يف املستدرك ( ،389/2برقم
.)3362
((( ينظر :تفسري الطربي ( ،)373/14تفسري البغوي (.)45/5
((( أخرجه الرتمذي ( ،155/4برقم  ،)1604عىل َّ
أن اإلقامة يف بالد الكفار هلا أحكام خمتلفة كام هو
مبسوط يف كتب أهل العلم وفتاواهم.
((( ص ( ،)٢٨٥ويراجع لألمهية.
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رابعا :حكم االستعانة بالكفار يف قتال (املسلمني):
ً

بحث ُ
مجهورهم
أهل العلم مسأل َة االستعانة بغري املسلمني يف قتال البغاة ،فذهب
ُ

إىل عدم جواز االستعانة بالك ّفار عىل البغاة ،وذهب ُ
بعض أهل العلم إىل جواز ذلك

يف حال ّ
الضورة ،وبرشوط.

ِ
فمن أقوال اجلمهور املانعني ِمن ذلك:

قول اإلمام الشّ افعي رمحه اهلل« :وال جيوز ألهلِ العدل عندي ْ
أن يستعينوا عىل أهلِ
ٍ
ُ
أجعل
الظاهر ،وال
حكم املسلمني
يب ،ولو كان
البغي
بأحد ِمن املرشكني؛ ذ ّم ٍّي وال حر ٍّ
ُ
َ

عز وجل ّ
الذريعة إىل قتلِ أهل دين اهلل»(((.
دين اهلل ّ
ملن خالف َ

ٍ
َ
منزلة
املرشك يف
أجزت أن جتعل
وقال يف نقاش من جييز هذه االستعانة« :فكيف
َ
َ
ينال هبا ً
يسفك هبا د َمه ،وأنت متنعه ِمن ْ
يتقرب هبا
مسلم حتى
أن تس ّلطه عىل شاتِه التي ّ

ُ
ُ
حكم اإلسالم هو ّ
ُ
واملقتول قد مىض
القاتل،
واملرشك هو
قلت:
إىل ربه؟ قال:
الظاهرُ .
ُ

وصي َت ح ْت َفه بيدَ ي َمن خالف دين اهلل عز وجل ،ولع ّله يقتله بعداوة
احلكم،
عنه
ّ
ُ
اإلسالم ِ
ُّ
تستحل أنت فيها قت َله»(((.
وأهله يف احلال التي ال
ِ
ونقل ال َقرايف عن ابن بشري  -رمحهام اهلل  -قوله« :يمتاز ُ
البغاة عىل قتال
قتال

ردعهم القهري ،و ُي َّ
َ
وجهاْ :
املرشكني بأحدَ
كف عن ُمدبرهم،
أن ُيقصدَ بالقتال ُ
عرش ً

ُ
حيهم ،وال ُي َ
وال ُيهزَ عىل جر ِ
أموالم ،وال ُتسبى ذرارهيم،
قتل أرساهم ،وال ُتغنم
بمرشك ،وال ِ
ٍ
يوداعهم عىل ٍ
ات،
وال ُيستعان عليهم
اد ُ
الر َّع َ
مال ،وال ُتنصب عليهم َّ
وال ُترق عليهم املساكن ،وال ُيقطع شجرهم»(((.

((( األم (.)232/4
((( األم (.)242/4
((( الذخرية (.)9/12
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ِ
والذ ّمة يف ِ
العهد ّ
ُ
االستعانة بأهلِ
قتال أهلِ البغي
وقال املاوردي رمحه اهلل« :أ ّما
ٍ
بحال؛ لقول اهلل تعاىلَ { :و َل ْن َي ْج َع َل َّ ُ
ني َسب ً
فال ُ
ِيل} [ال ِّن َساءِ:
جيوز
ين َع َل ا ْل ُمؤْ ِم ِن َ
الل لِ ْ َكاف ِِر َ

(اإلسالم يعلو ،وال ُيعىل)»(((.
 ،]141ولقول النبي :#
ُ

ِ
َ
جيوز ْ
ستعان عليهم بالك ّفا ِر؛ ألنّه ال ُ
وقال ال ّنووي رمحه اهلل« :ال ُ
تسليط
جيوز
أن ُي

مسلم»(((.
كاف ٍر عىل
ٍ

ٍ
بمن َيرى
وقال ابن قدامة رمحه اهلل« :وال َيستعنيُ عىل قتاهلم بالك ّفا ِر
بحال ،وال َ

قت َلهم مدبرين»(((.

ٌ
ٌ
وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :ولو ُقدّ ر ّ
فسقة ،ومظهرون ألنوا ٍع ِمن
ظلمة
أن املسلمني
ُ
سب ع ّ
َ
اخلريينّ ،
ِ
العاقل ينظر يف خ ِ
ورش
ري
وعثامن لكان
يل
البدع التي هي
أعظم ِمن ِّ
ُ
الشين ،أال ترى ّ
ّ ّ
والروافض وغريمها ِمن
أن أهل ّ
الس ّنة وإن كانوا يقولون يف اخلوارج ّ
ظهور الكف ِر
ار عىل دينِهم ،وال خيتارون
َ
أهل البدع ما يقولون ،لكن ال يعاونون الك ّف َ
ِ
ٍ
بدعة دون ذلك»(((.
وأهله عىل ظهو ِر

عدد ِمن العلامء هذه االستعان َة برشوط:
بينام أجاز ٌ

«وإن َظ َه َر ُ
السخيس رمحه اهللْ :
أهل البغي عىل أهل العدل حتى أجلؤوهم إىل
قال ّ

أن يقاتلوا مع املرشكني َ
الشك ،فال ُّ
أهل البغي؛ ّ
حيل هلم ْ
حكم أهل ّ
دار ّ
الشك
ألن
َ
((( احلاوي ( ،)129/13واحلديث ع ّلقه البخاري يف صحيحه جمزو ًما به ،باب إذا أسلم الصبي فامت،
ً
هل ُي ّ
موصول الدّ ارقطني (،371/4
صل عليه ،وهل يعرض عىل الصبي اإلسالم ( ،)93/2وأخرجه
برقم.)3620
((( روضة الطالبني (.)57/10
((( املغني (.)529/8
((( منهاج السنة (.)375/6
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حكم أهل
ظاهر عليهم أن يستعينوا بأهلِ الرشك عىل أهل البغي من املسلمنيَ إذا كان
ُ
ٌ

الرشك هو الظاهر»(((.

بمن َيرى قت َلهم
وقال ال ّنووي رمحه اهلل« :وال يستعني يف قتاهلم بالك ّفا ِر ،وال َ
الطاعة دون ِ
وردهم إىل ّ
ألن القصدَ ُّ
مدبرين؛ ّ
قتلهم ،وهؤالء ي َقصدون قت َلهم،
كفهم ُّ

ُ
احلاجة إىل االستعانة هبم ْ
ْ
فإن كان يقدر عىل منعهم ِمن اتّباع املدبرين جاز،
فإن دعت

ْ
يقدر مل جيز»(((.
وإن مل ْ

وقال املاوردي رمحه اهللْ :
«فإن دعته ّ
الضورة إىل االستعانة هبم؛ لعجز أهلِ العدل
ِ
ٍ
عن مقاومتهم جاز ْ
رشوط:
ثالثة
أن يستعني هبم عىل
أحدُ ها :أن ال جيد عو ًنا غريهم ،فإن وجد مل جيز.
والثّاينْ :
يقدر عىل ر ّدهم مل جيز.
أن يقدر عىل ر ّدهم إن خالفوا ،فإن مل ْ

جريحْ ،
أن يثقَ بام رشطه عليهم ْ
والثّالثْ :
فإن
دبرا ،وال ُيهزوا عىل
ٍ
أن ال َيتبعوا ُم ً

مل يثقْ بوفائهم مل جيز»(((.

العدْ ِل َمن ََع ٌة -فإن أرشفوا
وقال ابن حزم رمحه اهلل« :هذا عندنا -ما دام يف أهل َ
عىل ا َهل َل ِ
ُ
واضط ّروا ومل تكن هلم ٌ
بأن يلجؤوا إىل أهل احلربْ ،
بأس ْ
وأن
كة،
حيلة ،فال َ
ً
يمتنعوا بأهل ّ
مسلم وال ذ ّم ًيا يف دم أو
الذ ّمة ،ما أيقنوا أهنم يف استنصارهم :ال يؤذون

مال أو حرمة ممّا ال ُّ
حيل.
((( املبسوط (.)133/10
((( املجموع (.)205/19
((( احلاوي (.)129/13
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برهان ذلكُ :
قول اهلل تعاىل { َو َق ْد َف َّص َل َل ُك ْم َما َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم ِإال َما ْاض ُط ِر ْرت ُْم ِإ َل ْيهِ}

عموم ِّ
نص ،أو إمجاع»(((.
لكل َمن
[األنعام ]119 :وهذا
ٌ
اضطر إليه ،إال ما منع منه ٌّ
ّ

ملحوظات عىل ما سبق:

َّ -1
أن القائلني بمنع هذه االستعانة جعلوه ِمن باب احلالل واحلرام ،ومل جيعلوه ِمن
عدم ّ
رصحوا ّ
الظهور عىل اإلسالم،
أن ِمن أسباب املنع َ
باب الكفر واإليامن ،مع أهنم ّ
والر ّدة يف حال وجود ما يستدعي
نصوا يف
ّ
َ
وأنم ّ
مواطن أخرى عىل احلكم بالكفر ّ

ذلك ،ممّا ّ
يدل عىل ّ
بالر ّدة والكفر ،كام يثري ذلك
أن االستعانة هنا ال يدخل فيها احلكم ّ

الغال ُة ،إال ْ
كرها لدين املسلمني ،ونحو
إن كان قصدُ املستعني
إظهار دين الك ّفار ،أو ً
َ
كفرا.
ذلك ممّا ال خالف يف كونه ً

ً
ِ -2من أهم أسباب املنعّ :
إخالل باملقصود ِمن القتال،
أن يف االستعانة بالكافر

الصائلّ ،
وكف أذاه ،وعدم قتل مدبر أو جريح أو أسري البغاة ،)...ومجيع
وهو( :دفع ّ

هذه صفات تكون يف قتال أهل البغي ،وليس قتال اخلوارج ،كام سبق.

ين اهللَّ ،
 -3كام َّ
أن ِمن أهم أسباب منعهم لالستعانة( :عدم َقتلِ َأهلِ ِد ِ
وأن اهلل
وز َت ُ
أعز باإلسالم أهله ،وعدم إعانة الكفار عىل املسلمني ودينهمَ ،وال َي ُ
سليط كاف ٍر

سلم) ،ومجيع هذه األمور غري متح ّققة يف اخلوارج عمو ًما ،ويف تنظيم (الدّ ولة)
عىل ُم ٍ

ٌ
ّ
خصوصا ،بل ّ
لصف
وإضعاف
طعن يف اإلسالم وأهله،
إن وجو َده وترصفاته هي ٌ
ً
ٌ
وتدمري ملرشوع ثورهتم وجهادهم ودولتهم،
وإعانة للك ّفار عىل املسلمني،
املسلمني،
ٌ

َ
سبيل إىل استعادة الثّورة إال بالقضاء عىل ّ
رش هذا ال ّتنظيم.
وال
((( املحىل (.)355/11
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ُ
تصو ٌر
فحقيقة الغلبة
والقوة للمسلمني:
 -4أ ّما رشط (الغلبة)
والقوة ليس هلا ّ
ّ
ّ

واحدٌ  ،بل خيتلف باختالف األحوال واألزمان ،وقد يضعف وقد يقوى ،ومع ضعف
الفصائل احلالية إال َّ
ثائر ،وهناك
أن اجلهاد قائم ،واملجاهدون متوافرون ،والشّ عب ٌ

تعرضها لالستعامر احلديث مل ترضخ
ٌ
عهود ومواثيق ،وها هي الدّ ول اإلسالمية مع ّ
ترض ،وقاومت ّ
ومل َ
بكل طاقاهتا إىل ْ
املستعمر ،وهي تعيش ثور ًة عىل أذناب
أن طردت
َ
املستعمرين ،ومتسك بد ّفة الكثري ِمن جوانب ال ّتأثري يف املجتمعات ،ولو ضعفت هذه

َ
فقدان
احلكم عليها باملوت أو
الشعوب أو فقدت جز ًءا من سيادهتا فال يعني هذا
َ
املبادرة.

ٍ
أن هذه املسألة ٌ
وبذلك ي َّتضحَّ :
الجتهاد وفتوى معارصة.
نازلة حتتاج

الفتاوى املعارصة:

ٍ
رشعية سورية يف هذه املسألة يف عدّ ة مناسبات:
جهات
صدرت عد ُة فتاوى ِمن
ّ

 -1الدّ خول يف ال ّتحالف الدويل ضدّ تنظيم (الدّ ولة):

فعند بداية احلديث عن حتالف دويل ضدّ ال ّنظام أو ضد تنظيم (الدّ ولة) ،صدرت

عدّ ة دراسات متفرقة ّ
وأنا مسألة حتتمل
ركزت عىل التفصيل يف املسألة املطروحةّ ،
وأنا ليست ِمن باب الكفر
االجتهاد وال ّنظر،
وخاصة يف حالة االضطرار واحلاجةّ ،
ّ
والر ّدة ،مع االستدالل بنحو ما سبق ِمن أقوال الفقهاء(((.
ّ

((( ينظر :األجوبة الشامية ،د .أبو عبد الرمحن الشامي ،و حتذير املتبع احلر من تكفري اجليش احلر ،د .مظهر
الويس ،واالنتصار بالكافر عىل دفع ظلم وبغي املسلم ،أليب بصري الطرطويس http://altartosi.
.net/ar/?p=4501
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 -2االستفادة ِمن الدّ عم العسكري الدّ ويل:

ثم صدرت عدّ ة فتاوى يف االستفادة ِمن الدعم العسكري الذي يمكن ْ
أن يأخذه
ّ
املسلم ِمن الدّ ول الكافرة((( ،وتت ّلخص يف:
ُ
أّ -
أن أخذ الدّ عم العسكري وغريه ِمن الكافر ليس ِمن باب املواالة أو الكفر،
هتم إنّام هو ِمن باب ّ
الظنون والشّ بهات.
وأغلب ما ُيقال ِمن ٍ
ُ
السياسة ّ
الشعية واملصالح واملفاسد.
ب -احلكم يف هذه ال ّنازلة ِمن باب ّ
ج -تقاطع املصالح ليس ِمن باب ّ
الشوط أو اإلمالءات ّ
والضغوط.

منظ ٍ
د -احلصول عىل أسلحة أو استشارات أو عقد لقاءات مع ٍ
دول أو ّ
امت ال يعني
خمط ٍ
العامل َة ،أو تنفيذ ّ
طات خبيثة.
هـ -ال بدّ ِمن مراعاة حال ّ
السوري.
الضورة التي يعيشها الشّ عب ّ

ٍ
رشعية فال مانع منها ،ويف ِ
ٌ
ٌ
حال وجود
خمالفة
رشوط ليس فيها
و -يف حال وجود
ٍ
رشوط غري صحيحة أو غري رشعية فيمكن ُ
رفضها ،أو ال ّتعامل معها حسب املمكن.

َ
رشوط حماربة اإلسالم ،وظهور الكفر وأهله.
ز -ال وجو َد يف سورية لفصائل تقبل
وخالصة الفتاوى:

جواز احلصول عىل الدّ عم ِمن الدّ ول الكافرة ،مع احلذر وعدم ال ّترسع ،وال ّتعامل

وفق رؤية ّ
وخطة واضحة.

((( فتوى الرشعي العام لألحرار الشيخ أبو حممد الصادق ينظر :رؤية رشعية واقعية حول «الدّ عم غري
املرشوط» ،http://syrianoor.net/revto/12865
و :غرفة املوك..؟ أليب بصري الطرطويس .http://altartosi.net/ar/?p=6088
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َ
ٍ
بل َّ
ْ
بطريق غري مبارش -ألجل قتال
وإن كاناحلصول عىل الدعم بالسالح
إن

العدو قد حصل يف جتارب سابقة يزعم تنظيم (الدولة) أهنا سلف له ،فقد جاء يف
ّ
مقابلة اجلزيرة مع ابن الدن بعد سؤاله عن دعم أمريكا للجهاد األفغاين ،حيث قال

يف جواب طويل:

َ
القتال فهذا الدعم عندما تبني لنا ،يف احلقيقة هو
«أ ّما ّأنم دعموا اجلهاد أو دعموا

دعم من دول عربية ،وخاصة الدّ ول اخلليجية لباكستان حتى تدعم اجلهاد ،وهو مل
ٌ
الزحف الرويس.»...
يكن لوجه اهلل سبحانه وتعاىل ،وإنّام كان خو ًفا عىل عروشهم ِمن ّ

أي ٍ
كل َمن تل ّقى ً
خيونون َّ
دولة عربية أو مسلمة مهام كانت،
دعم ِمن ِّ
والغال ُة اليوم ّ
َ
مع َّ
وأكثر حاجة ِمن ظروف احلرب يف
أن
ظروف احلرب يف سورية والعراق أشدُّ
ُ

فإنم يبالغون يف نفي هتمة تلقي أي دعم ،وجيعلون ذلك من عالمات
أفغانستان؛ لذا َّ
متيزهم عن غريهم ِمن اجلامعات ،وجعل هذا الدعم ً
مناطا للتكف ِ
ومقياسا المتحان
ري،
ً
ٍ
بطريق أو آخر.
اجلامعات األخرى واحلكم عليهم ،مع أ َّنه ال ختلو منه مجاعة منهم،
 -3ال ّتنسيق وال ّتعاون مع ال ّتدخل ّ
التكي يف سورية:
ثم عند ظهور احلديث عن التنسيق أو ال ّتعاون مع ال ّتدخل ّ
التكي ضدّ تنظيم
ّ
َ
داخل سورية ،خرجت عدّ ُة فتاوى
(الدّ ولة) وامليليشيات الكردية ،وإنشاء منطقة آمنة
يف ال ّنازلةِ ،
ومن أمهها:

 -1فتوى املجلس اإلسالمي السوري(((.

((( فتوى :فتوى حول حكم التنسيق مع احلكومة الرتكية يف القضاء عىل تنظيم داعش
.http://sy-sic.com/?p=1929
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السيايس يف حركة أحرار الشّ ام(((.
 -2بيان للمكتب ّ
 -3فتوى اجلبهة الشّ امية(((.

ويمكن تلخيص هذه الفتاوى والبيانات يف:
أ -بيان حقيقة تنظيم (الدّ ولة) وأثره عىل الثّورة السورية ،والواجب جتاهه.

ب -ما قدّ مته احلكومة الرتّكية ِمن مساعدات وإعانات كبرية للشعب السوري

وثورته يبني حقيقة موقفها.

ج -ال ّتعاون للقضاء عىل تنظيم (الدّ ولة) وامليليشيات الكردية ِمن أعظم الرب

والتقوى.

ٍ
مفسدة ِمن ال ّتدخل الرتّكي فإنّه لن يصل إىل درجة املفسدة
د -عىل فرض تو ّقع

التي ترتّبت عىل أقوال وأفعال تنظيم (الدّ ولة).

هـ  -حال االضطرار الكبرية التي وصلت إليها الثّورة.
َ
جواز االستعانة بالك ّفار
و -وعىل فرض كفر هذه احلكومات فقد قررت الفتوى

يف حال ّ
الضورة كام سبق.

ز -ال ّتفريق بني االستعانة واملواالة ،وبني أقوال الفقهاء يف االستعانة بالكافر ضدّ

البغاة ،واالستعانة هبم ضدّ اخلوارج.

وخالصة الفتاوى:
جواز التعاون مع احلكومة الرتكية ،إن مل يكن واج ًبا.
((( بيان بشأن مرشوع املنطقة اآلمنة يف شامل سورية .http://ahraralsham.net/?p=9381
((( فتوى يف التعامل الدويل ضد داعش .https://goo.gl/rX6o0K
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و ُيستخلص ِمن مجيع ما سبق:

َّ
أي عمل عسكري
أن ال ّتعاون مع األحالف الدّ ولية ألجل احلصول عىل
سالح ،أو ِّ
ٍ
والر ّدة ،وإنّام هو ِمن
يف سورية ضدّ ال ّنظام ،أو تنظيم (الدّ ولة) ليس ِمن باب الكفر ّ

السياسة ّ
الشعية ،واملصلحة التي ُتقدّ ر بقدرها عند احلاجة إليها.
باب ّ

َّ
وأن الفتوى يف هذا األمر ُتعدُّ ِمن باب االجتهاد وال ّنظر ممّن حيق هلم االجتهاد
ومثل هذا ال يلحقه الكفر وال ال ّتكفريً ،
والفتوىُ ،
فضل عن ْ
أن يعارض بفتاوى الغالة
وشبهاهتم(((.

الش ُ
سادسا :أشارت ُّ
بهة إىل ال ّتكفري باملواالة ،ويف حال وجود مواالة للك ّفار حقيق ًة
ً
الواجب ال ّتفصيل ،وي ّتضح ذلك ِمن
يصح إطالق القول فيها بالكفر األكرب ،بل
فال
ُ
ّ

خالل مجع ال ّنصوص ّ
وضم كال ِم أهل العلم بعضه إىل بعض.
الشعية الواردة يف املسألة،
ّ
رب ،ور ّد ٌة عن الدّ ين باتفاق أهل
كفر أك ُ
فاملواال ُة إ ّما أن تكون عىل الدّ ين ،وهذه ٌ

العلم.

وإ ّما أن تكون عىل غري الدّ ين ِمن األمور املاد ّية والدّ نيوية املختلفة ،وهي ّ
حمل
ٍ
وخاصة املتأخرين منهم.
خالف بني أهل العلم
ّ
فمن أقوال أهل العلم يف ذلك:
قال اإلمام الطربي رمحه اهلل عند تفسريه لقوله تعاىلَّ :
ين
{ل َي َّت ِخذِ ا ْل ُمؤْ ِم ُنونَ ا ْل َكاف ِِر َ
هلل ِف َ ْ
ش ٍء َّإل َأن َت َّت ُقو ْا ِم ْن ُه ْم ُتقَاةً}
ني َو َمن َيفْ َع ْل َذ ِلــك َف َل ْي َس م َِن ا ِ
َْأول َِياء مِن ُد ْونِ ا ْل ُمؤْ ِم ِن َ
وأنصارا توالوهنم عىل دينِهم،
ظهرا
[آل عمران« :]28 :ال تتخذوا أهيا املؤمنون
َ
ً
الكفار ً
((( وأما احلكم بتكفري الدول التي ال تطبق الرشع ،فسيأيت احلديث عن احلكم عىل َمن مل حيكم بكامل
الرشع ص (.)٢٨٥
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وتظاهروهنم عىل املسلمني ِمن دون املؤمنني ،وتد ّلوهنم عىل عوراهتم؛ فإنّه َمن يفعل
يشء ،يعني بذلك :فقد برئ ِمن اهلل ،وبرئ ُ
ذلك ،فليس ِمن اهلل يف ٍ
اهلل منه بارتداده عن

دينه ،ودخوله يف الكفر»(((.

وقال املاوردي رمحه اهللَ {« :و َمن َي َت َو َّل ُه ْم ِّم ْن ُك ْم فِِإ َّن ُه ِم ْن ُهم} حيتمل وجهني:

ِ
خمالفة األمر .والثاين :مواالهتم يف الدّ ين
أحدمها :مواالهتم يف العهد فإنّه منهم يف

فإنّه منهم يف حكم الكفر ،وهذا قول ابن عباس»(((.

ِ
ٍ
وقال أبو حيان األندليس رمحه اهللَ « :من ّ
تولهم بأفعالِه َ
إخالل
معتقده ،وال
دون
بإيامن فهو منهم يف ِ
ٍ
املقت واملذ ّمة ،و َمن ّ
تولهم يف املعتقد فهو منهم يف الكف ِر»(((.
ٍ
ً
مكره
«وأيضا ال يقاتل معهم غري
فيمن يقاتل املسلمني مع التتار:
وقال ُ
ابن تيمية َ

ٌ
ٌ
زنديق»(((.
مبتدع ،أو
فاسق ،أو
إال
ٌ

ّ
حكمهم،
فحكمه
«وكل َمن قفز إليهم ِمن أمراء العسكر وغري األمراء
وقال:
ُ
ُ
وفيهم ِمن الر ّدة عن رشائع اإلسالم بقدْ ِر ما ارتدَّ عنه ِمن رشائع اإلسالم»(((.
وقال ابن اجلوزي رمحه اهللَ « :من يتوهلم يف الدّ ين ،فإنه ِمنهم يف الكفر»(((.

وقال ابن عاشور رمحه اهلل عن قوله تعاىلَ { :و َم ْن َي َت َو َّل ُه ْم}« :وقد َت َأ َّو َ َلا املفرسون

بأحد تأويلني :إما بحمل الوالية يف قولهَ { :و َم ْن َي َت َو َّل ُه ْم} عىل الوالية الكاملة التي
((( تفسري الطربي (.)313/6
((( تفسري املاوردي (.)46/2
((( البحر املحيط (.)291/4
((( جمموع الفتاوى (.)552/28
((( جمموع الفتاوى (.)530/28
((( زاد املسري (.)558/1
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الرضا بدينهمّ ،
والطعن يف دين اإلسالم ..،وإ ّما بتأويل قولهَ { :فِإ َّن ُه ِم ْن ُهم}عىل
هي ّ
ٍ
كواحد منهم يف استحقاق العذاب ...وقد اتّفق علامء الس ّنة
ال َّتشبيه البليغ ،أي فهو

وم َ َ
الر ِ
عىل ّ
بقة
ال ِتِم عليه ِمن الوالية ال يوجب
الرضا بالكفرُ ،
َ
اخلروج من ِّ
أن ما دون ّ
ٌ
مراتب يف القوة بحسب قوة املواالة ،وباختالف
ضالل عظيم ،وهو
اإلسالمية ،ولك ّنه
ُ
أحوال املسلمني»(((.

«مسمى
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه اهلل:
ّ

ٍ
بالكلية ،ومنها
الر ّدة وذهاب اإلسالم
املواالة يقع عىل
ّ
شعب متفاوتة ،منها ما يوجب ّ
واملحرمات»(((.
ما هو دون ذلك ِمن الكبائر
ّ
السعدي رمحه اهلل يف تفسريه لقول اهلل تعاىلَ { :و َم ْن َي َت َوهلُ ْم ِم ْن ُك ْم َف ُأ َ
ول َِك ُه ُم
وقال ّ
«إن ّ
َّ
الظال ُِمونَ } [املمتحنةّ :]9 :
الظلم يكون بحسب ال ّتويلْ ،
تاما كان
توليا ًّ
فإن كان ًّ

خمرجا عن اإلسالم ،وحتت ذلك ِمن املراتب ما هو ٌ
غليظ وما هو دونه»(((.
كفرا ً
ذلك ً

َ
وقالّ :
االنتقال إىل دينهم ،والتويل القليل يدعو إىل الكثري،
«ألن التويل ال ّتام يوجب

يتدرج شيئًا فشيئًا ،حتى يكون العبدُ منهم»(((.
ثم ّ

يتجسس عىل جيش املسلمني
وجاء يف أقوال أهل العلم يف اجلاسوس ،وهو الذي
ّ
بنص
ويوصل أخبارهم للكفار إعان ًة هلم عىل املسلمني ،والتجسس نوع ِمن املواالة ّ
مرارا لفتوى( :هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟).
((( التحرير والتنوير ( ،)230/6وقد سبقت اإلشارة ً
((( الدرر السنية (.)342/8
((( تفسري السعدي (.)856/1
((( تفسري السعدي (.)235/1
ِّ
وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب« :أما ما ذكره األعداء عني ،أين أكفر بالظن وباملواالة ،أو أكفر اجلاهل
الذي مل تقم عليه احلجة ،فهذا هبتان عظيم ،يريدون به تنفري الناس عن دين اهلل ورسوله» (جمموع
مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب .)14/3
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ين آ َم ُنوا ال َت َّت ِخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم َْأولِيا َء ُت ْلقُونَ ِإ َل ْي ِه ْم بِا ْل َم َو َّد ِة
القرآن الكريم{ :يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ
َو َق ْد َكف َُروا بِام جا َء ُك ْم م َِن ا ْل َح ِّق} [املمتحنة.]1 :

ِ
قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل« :وليس الدِّ ُ
سلم ،وال تأييدُ كاف ٍر بِ َأن
اللة عىل
عورة ُم ٍ
يحذرها ،أو يتقدَّ َم ِف نِ ِ
ريدون ِم ُنه ِغ َّر ًة لِ
َ
كاية املسلمنيَ بِ ُك ْف ٍر َب ِّ ٍ
ي»(((.
ُ َي ّذ َر َأ َّن ْ ُالسلمنيَ ُي
َ

ابن ّ
بطال رمحه اهلل« :وفيهّ :
جتس ُسه مما
وقال ُ
أن اجلاسوس قد يكون مؤمنًا ،وليس ُّ
ُيرجه ِمن اإليامن»(((.

ِ
ورات املسلمنيَ  ،و ُي َن ِّب ُه عليهم،
ابن العريب رمحه اهللَ « :م ْن َك ُث َر َت َط ُّل ُع ُه عىل َع
وقال ُ
و ُي َع ِّر ُف َعدُ َّو ُهم بِ َأ ْخبا ِر ِه ْم مل َي ُك ْن بِ َ
كافرا إِذا َ
غر ٍ
واعتقاد ُه
نيوي،
كان َف َع ُ
ُ
ض ُد ّ
له لِ َ
ذلك ً
ذلك ِّاتا َذ ِ
ليمَ ،كام َف َع َل ِ
حاط ٌب ِحنيَ َق َصدَ بِ َ
عىل َ
الرد َة عن
ذلك َس ٌ
اليد ،ومل ين ِو ّ
الدّ ين»(((.

ريه ِمن أصحاب ّ
وقال ال ّنووي رمحه اهلل« :وفيه ّ
الذنوب الكبائر
أن
اجلاسوس وغ َ
َ

قطعا؛ ألنه يتضمن إيذاء النبي  ،#وهو كبري ٌة
ال َي ْكفرون بذلك ،وهذا اجلنس كبري ٌة ً
بال شك»(((.

ٍ
ُ
حاجة فتكون
لرحم أو
للرجل موادهتم
وقال ابن تيمية رمحه اهلل« :وقد
ٍ
حتصل ّ
كافرا كام حصل ِمن حاطب بن أيب بلتعة ملا كاتب
ذن ًبا ينقص به إيام ُنه ،وال يكون به ً

ين آ َم ُنوا ال َت َّت ِخ ُذوا َع ُد ِّوي
املرشكني ببعض أخبار النبي  #وأنزل اهلل فيه { :يا َأ ُّي َها ا َّلذِ َ
((( األم (.)264/4
((( رشح البخاري (.)163/5
((( أحكام القرآن (.)225/4
((( رشح النووي (.)55/16
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َو َع ُد َّو ُك ْم َْأولِيا َء ُت ْلقُونَ ِإ َل ْي ِه ْم بِا ْل َم َو َّدةِ}»(((.
كثري..
ُ
وكالم أهل العلم يف ذلك ٌ

ُ
ري صحيح(((.
أمر غ ُ
والر ّدة عىل مطلق املواالة ٌ
فاحلكم بالكفر ّ

((( جمموع الفتاوى (.)522/7
ً
((( ليس املقصود ِمن هذا العرض الرسيع التفصيل يف املسألةَّ ،
فإن هناك أقوال ألهل العلم حتتاج لنقاش
وحترير ،لكن ال بد من مالحظة التايل:
أن ألهل العلم ً
قول آخر يف مسألة املواالةَّ ،
 -1إثبات َّ
وأن القول بالكفر بمطلق املواالة ليس هو القول
ً
الوحيد يف املسألة ،فضال عن أن يكون هو األرجح فيها ،وما كان كذلك فال يكون كاألحكام املجمع
عليها واملقطوع هبا يف الكفر والردة.
توجيه آخر غري ما يذكر ،ومن ذلك:
كثري من األقوال التي تنقل يف املسألة هلا
ٌ
ٌ -2
 االستدالل بأقوال ابن حزم  -رمحه اهلل  -عىل التكفري بمطلق املواالة وإعانة الكفار ،مثل قوله يف املحىل(« :)33/12وصح أن قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َمن َي َت َو َّل ُهم ِّم ُ
نك ْم َفِإ َّن ُه ِم ْن ُه ْم ﴾ [املائدة »]51 :إنّام هو عىل
كافر ِمن مجلة الكفار فقط ،وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني».
ظاهره بأنّه ٌ
خمتارا حمار ًبا ملن يليه من املسلمني ،فهو هبذا
وقوله يف املحىل (َ « :)125/12من حلق بدار الكفر واحلرب ً
الفعل مرتدٌّ له أحكام املرتدّ ك ُّلها ِمن وجوب القتل عليه ،متى ُقدر عليه ومن إباحة ماله ،وانفساخ
نكاحه ،وغري ذلك».
وعند حترير مذهب ابن حزم  -رمحه اهلل  -يلحظ أن مذهبه احلكم بالكفر والردة ملجرد اإلقامة يف بالد
الكفار ،وإن مل يكن معها مواالة أو إعانة ،كقوله يف املحىل (« :)125/12وقد علمنا ّ
أن َمن خرج
عن دار اإلسالم إىل دار احلرب فقد أبق عن اهلل  -تعاىل  ،-وعن إمام املسلمني ومجاعتهم ،ويبني هذا
حديثه ( #أنه بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املرشكني) ،وهو عليه السالم ال يربأ إال ِمن كافر،
ض} [التوبة ،»]71 :ثم ذكر الكالم السابق.
ات َب ْع ُ ُ
قال اهلل  -تعاىل َ { :-وا ْل ُـمؤْ ِم ُنونَ َوا ْل ُـمؤْ ِم َن ُ
ض ْم َْأول َِيا ُء َب ْع ٍ
ٌ
حلوق بدار الكفار ،فيقول« :وأ ّما من
فصل القول باالستعانة بالكفار إن مل يكن معها
ويف
ٍ
موضع آخر ُي َّ
محلته احلمية من أهل الثغر من املسلمني فاستعان باملرشكني احلربيني ،وأطلق أيدهيم عىل قتل من
خالفه من املسلمني ،أو عىل أخذ أمواهلم أو سبيهم ،فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع
كفرا :قرآن
كافرا؛ ألنه مل يأت شيئًا أوجب به عليه ً
فهو هالك يف غاية الفسوق ،وال يكون بذلك ً
كافر ،فإن كانا متساويني ال جيري حكم أحدمها
أو إمجاع ،وإن كان حكم الكفار جار ًيا عليه فهو بذلك ٌ
كافرا .واهلل أعلم» (املحىل .)126/12
عىل اآلخر فام نراه بذلك ً
 -2أشد فتاوى ال ّتكفري بمطلق املواالة ،ومطلق إعانة الكفار عىل املسلمني إنام هي للعلامء املعارصين،
ويلحظ َّ
=
		
أن تلك الفتاوى ترافقت مع فتاوى أخرى يف وقائع قريبة منها ،مثل:
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والزجر
وممّا ينبغي ال ّت ُّنبه له عند البحث يف نصوص املواالة التفريق بني ال ّتحذير ّ

بقواعد عامة ،وبني احلكم ّ
الشعي.

فكثري ِمن ال ّنصوص تطلق ال ّتحذير ِمن املواالة بمثل (فهو منهم)( ،فإنه منهم)،
ٌ
(فليس ِمن اهلل يف يشء) ،وما ورد من إطالقات أهل العلم بمثل هذه األلفاظ فهو من
هذا الباب.

مع َّ
ٍ
معاص أخرى ،ومن
أن هذه األساليب ليست خاصة باملواالة ،بل قد وردت يف

ذلك:

السالح
 -التحذير من محل السالح ضد األخ املسلم ،قال َ ( :#من محل علينا ّ

فليس م ّنا)(((.

الردة ،بينام الفتوى احلالية عىل
=أ -تكفري التجنس بجنسية الدّ ول الكافرة بإطالق ،واعتبار ذلك ِمن ّ
ال ّتفصيل يف املسألة.
ِ
ب -جتريم التعامل مع الدول غري املسلمة ،واالسترياد منها ،وعدُّ أكثر تلك املعامالت من باب الردة
والكفر.
وبالرجوع إىل تلك احلقبة نجد َّأنا كانت فرتة استعامر ملعظم الدّ ول اإلسالمية ،وقد رافق ذلك االستعامر
حماوالت لتنحية الدّ ين عن املجتمع ،وتغريبه بشتى أنواع الفساد واالنحراف ،واضطهاد أهل العلم،
وتدنيس املساجد وتدمريها ،وحماوالت إحالل اللغات األوربية حمل اللغة العربية ،وغري ذلك
من ممارسات مل يعرف هلا التاريخ ً
مثيل يف تشويه الدّ ين ،وحماولة إخراج الناس منه ،باإلكراه تارة،
والرتغيب تارة ،وبالغزو الفكري تارة أخرى.
وقد ريض ٌ
فريق من أهايل تلك البالد بالسري يف ركاب املستعمر ،واعتنقوا فكره وكفره ،وعملوا عىل
ترسيخ نفوذه ،وتثبيت حكمه ،وإعانته عىل تنفيذ خمططاته.
فقام ُ
أهل العلم بال ّتصدي لتلك املوجات اجلارفة ،وأصدر ُ
بعضهم مثل تلك الفتاوى ممّا يضع الباحث
يف صورة تلك الفتاوى وظروفها التي صدرت فيها ،وأهنا مل تكن موجهة ملسألة بحثية عن جمرد
(االستعانة بالكفار) ،أو (مواالة الكفار) ،وإنام كانت موجهة ضدّ هجمة رشسة حتاول اقتالع الدّ ين
ِمن جذور املجتمع املسلم وإحالله بعقيدة وفكر آخر ،ولتلك املرحلة ظروفها وأحكامها اخلاصة هبا.
((( أخرجه البخاري ( ،4/9برقم  ،)6874ومسلم ( ،98/1برقم .)161
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جاره بوائ َقه) (((.
 التحذير من إيذاء اجلار ،قال ( :#ال يدخل اجل ّنة َمن ال يأمن ُ -التحذير من ال ّتشبه بالكفار ،قال َ ( :#من َت َش َّبه بقو ٍم فهو منهم)(((.

فمعنى هذه النصوص التحذير الشديد ،والزجر األكيد ،وترتيب اإلثم الكبري
الفعل ِمن موجبات الكفر والر ّدةً ،
ُ
فضل عن
عىل الفعل ،وال يلزم ِمن ذلك أن يكون

تكفري الفاعل وإخراجه من اإلسالم.
فمعنى (فليس منا):

«ليس ِمن املطيعني لنا ،وال ِمن املقتدين بنا ،وال ِمن املحافظني عىل رشائعنا»(((.

حج َة فيه ملن يقولّ :
خرج ِمن اإليامن؛ ألنّه
قال القايض عياض« :ال ّ
إن العايص َ

ً
حيتمل ْ
بمتبع هد َينا
مستحل له ،أو ليس م ّنا بمعنى :ليس
أن يكون أراد َمن فعل ذلك
ٍ
ُ
لست م ّني ،إذا سلك غري أسلوبه»(((.
وال س ّنتنا ،كام يقول
القائل لولدهَ :
ومعنى (ال يدخل اجلنة):
قال النووي رمحه اهلل« :ويف معنى (ال يدخل اجلنة) جوابان جيريان يف ّ
كل ما أشبه؛
ِ
ٌ
ّ
كافر
يستحل اإليذاء مع علمه
حممول عىل َمن
هذا أحدمها :أنّه
بتحريمه ،فهذا ٌ
ال يدخلها ً
أصل .والثّاين معناه جزاؤه ْ
وقت دخول الفائزين إذا فتحت
أن ال يدخ َلها َ
يؤخ ُر ،ثم قد جيازى وقد ُيعفى عنه فيدخلها ّأو ً
ال»(((.
أبواهبا هلم ،بل ّ

((( أخرجه مسلم ( ،68/1برقم .)73
((( أخرجه أبو داود ( ،144/6برقم .)4013
((( اإليامن ،أليب عبيد القاسم بن سالم ( ،)85/1وقد خصص جز ًءا من كتابه يف رشح النصوص التي
قد يفهم منها احلكم بالكفر األكرب عىل فاعلها ،مع توجيه ذلك من كالم أهل العلم.
((( إكامل املعلم (.)375/1
((( رشح النووي (.)17/2

275

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل،
نفي اإليامن ّ
وقال ابن حجر رمحه اهلل« :وفيه ُ

اإليامن الكامل ،وال ّ
ُ
شك ّ
ري كامل اإليامن»(((.
ومراده
ُ
أن العايص غ ُ
ومعنى (فهو منهم):

بالصاحلني وهو ِمن أتباعهم يكرم كام يكرمون،
تشبه ّ
قال املناوي رمحه اهللَ « :من ّ

ومن تشبه بالفساق هيان وخيذل َك ُهم»(((.

دائر بني ال ّتحريم
أ ّما حكم هذه املعايص السابقة التي ورد التحذير منها فهو ٌ
والكفر:
احلديث ُّ
ُ
أقل
قال ابن تيمية -رمحه اهلل -يف حديث النهي عن التشبيه« :وهذا

أحواله ْ
فر املتش ِّبه هبم ،كام يف
شبه هبم ،وإن كان
أن يقتيض
َ
ظاهره يقتيض ُك َ
ُ
حتريم ال َّت ُّ

قولهَ { :و َمن َي َت َو َّل ُهم ِّم ُ
نك ْم َفِإ َّن ُه ِم ْن ُه ْم} [املائدة ،]51 :هو نظري ما سنذكره عن عبد اهلل

ابن عمرو أنه قالَ ( :من بنى بأرض املرشكني ،وصنع نريوزهم ومهرجاهنم وتشبه هبم

حتى يموت حرش معهم يوم القيامة)(((.

حتريم أبعاض ذلك.
الكفر ،ويقتيض
شبه املطلق فإنّه يوجب
َ
َ
فقد ُيمل هذا عىل ال ّت ّ

كفرا،
وقد ُيمل عىل أنّه منهم يف القد ِر املشرتك الذي شاهبهم فيه ،فإن كان ً

شعارا هلا كان حكمه كذلك»(((.
أو معصية ،أو
ً

ٍ
ِ
فالنفي لكامل اإليامن الواجب؛ ّ
يشء ِمن
لتفويت
ألن اليش َء ال ُينفى إال
((( فتح الباري (،)444/10
ُ
واجباته.
((( فيض القدير (.)104/6
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،392/9برقم.)18863
((( اقتضاء الرصاط املستقيم (.)270/1
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فرق بني هذه ال ّنصوص يف حال ورودها يف باب املواالة ،وحال ورودها يف
و َمن َّ

ٍ
فرق بني متامثلني دون دليلٍ صحيح.
ذنوب أخرى فقد َّ

واخلالص ُةَّ :
تنظيم (الدّ ولة) قد غاىل وخلط بني األحكام ّ
فرق
أن
َ
الشعية ،فلم ُي ِّ

بني أحكام (املوالة ،واالستعانة) واعتربها شيئًا واحدً ا ،ونقلها من باب احلالل

ثم غاىل يف جعل املواالة منزل ًة واحد ًة ،وحكم عليها
واحلرام إىل باب الكفر واإليامنّ ،

بالكفر ،ثم غاىل وافرتى عىل بقية الفصائل باهتامها بالوالء والعاملة للغرب ،وك ّفرهم
بذلك ،ومجيع ذلك حمض افرتاء.

كام أ َّنه َّنزل القواعد عىل غري أهلها ،فأنزل السياسية الرشعية منزلة املواالة املحرمة.
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ُّ
الشبهة العشرون
ورضا ُ
للدين ً
بالكفر
عند الفصائل األخرى
ٌ
تمييع ّ
» »تقول ُّ
الشبهة:

ٌ
ٌ
متييع للدّ ينً ،
واستجابة
ورضوخ للك ّفار،
ورضا بالكف ِر،
الكتائب األخرى عندها ٌ

لطلباهتم ،كام هو يف «ميثاق ّ
السورية.
الشف الثّوري» الذي وقعته كربى الفصائل ّ

اإلجابة عن هذه ّ
الشبهة:

السياسية بعيدً ا عن
متثّل هذه الشّ بهة خالص َة فكر
ّ
الغلو يف ال ّتعامل مع القضايا ّ
السياسة ّ
الرغم ِمن
علم ّ
الشعية ،وال ّنصوص الضابطة هلا ،وأقوال العلامء فيها ،وعىل ّ
ٍ
مرور ٍ
وجتمعات أخرى ،إال َّ
أن
وقت طويلٍ عىل صدور هذا امليثاق ،وظهور
معاهدات ّ

جممل مواد هذا امليثاق تبقى ّ
حمل اعرتاض الغالة عمو ًما(((.

ومع َّ
أمر اجتهادي ،لكن
أن هذا امليثاق جهدٌ برشي ،واالعرتاض عليه أو نقده ٌ

أساسا للوالء والرباء مع املخالفني ،وختوينهم والطعن
الغالة جعلوا االعرتاض عليه
ً
ٍ
ٍ
برهان رشعي ،وهو ما ُيظهر األساس الفكري الذي بنوا عليه
حجة وال
فيهم ،دون
معتقداهتم ،وغلوهم فيه.

((( وعند ال ّنظر يف موقف تنظيم (الدّ ولة) من التحالفات التي ظهرت بني الفصائل يف العراق وأفغانستان،
وليبيا ،واليمن ،نجد ال ّنتيجة نفسها يف ال ّتخوين وال ّتكفري.
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وفيام ييل خالصة هذه الشّ بهات ومناقشتها:

ً
ُ
امليثاق عىل حماربة الغلو ،دون حماربة ال ّتمييع وال ّتنازل:
أول :قالوا :اقترص
ويمكن اإلجابة:

مسائل حمدّ ٍ
َ
َ
ِ
َّ
دة هلا األمهية
االجتامع عىل عملٍ مشرتك يف
املواثيق
األصل يف هذه
بأن
ُ

أثر الغالة عىل الثّورة
جلميع القضايا ،وقد ظهر جل ًيا
واألولوية ،وال تكون شاملة
ِ
ً
واضحا ُ
املميعني وأشباههم،
ّ
السورية وبخاصة تنظيم (الدّ ولة) ،بام مل يظهر ِمن اآلخرين ِمن ّ

ً
ُ
وحفاظا عىل
حماربة الغلو وهذا ال ّتنظيم؛ حقنًا للدّ ماء،
املتعي
واجب الوقت
فكان
ّ
َ
ٍ
بحال ِمن األحوال رضا هذه الفصائل بال ّتفريط ،أو القبول به.
الدّ ين ،وال يعني هذا
كل ٍ
َ
الر ّب يف ِّ
ُ
قال ابن القيم رمحه اهللّ :
وقت بام هو مقتىض
أفضل العبادة
«إن
العمل عىل مرضاة ّ
ُ
فأفضل العبادات يف وقت اجلهاد اجلهادْ ،
وإن آل إىل ترك األورادِ ،من
ذلك الوقت ووظيفته،

صالة ال ّليل وصيام ال ّنهار ،بل ِ
ومن ترك إمتام صالة الفرض ،كام يف حالة األمن.(((»...

وقد أثبتت جتا ِر ُب األ ّم ِة -وخاصة اجلهاديةَّ -
أن حاجتَها لبيان خطر الغالة أشدُّ

املميعني املنبطحني ،بل ّ
تقو شوك ُتهم
إن هؤالء املميعني مل َ
ِمن حاجتها لبيان خطر ّ

غلو هؤالء وإجرامهم يف املجتمعات(((.
إال بسبب ّ

((( مدارج السالكني (.)109/1
ٌ
((( بل َّ
متييع الدين وحتريفه كثري ٌة متنوعة ،وخاصة جهود ما بعد
إن جهو َد األمة وتراثها يف حماربة
ِ
كثري من أحكامها عن أكث ِر بالد املسلمني ،بينام بقيت
االستعامر ،عندما حوربت الرشيعة و ُنحيت ٌ
ٍ
جهود حماربة الغلو قليل ًة ضعيف ًة مقارن ًة هبذه اجلهود ،وبأث ِر ما أحدثه الغلو من آثا ٍر خطرية يف جمتمعات
ُ
إحسان الظن هبؤالءِ
ِ
ِ
ِ
اللتباس الغلو عىل كث ٍ
وبعض أهل الفضل ،بسبب
ري من الناس،
املسلمني؛ وذلك
ٍ
ٍ
الغالة لرفعهم شعارات ومطالبات دينية ،أو بسبب اإلحجام عن نقدهم الختالطهم باملجاهدين،
ِ
ِ
ِ
الضعف والرت ّدد
ظهر أثر هذا
النقد يف
وخشي َة استغالل األعداء هلذا
الطعن يف الدين الصحيح ،وقد َ
ِ
بداية ظهوره.
جل ًيا يف موقف العديدين من تنظيم (الدولة) عند
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ٌ
باإلضافة إىل َّ
معروفة بانضباطها ّ
هيئات
الشعي ،وهلا
أن هذه الفصائل املجاهدة
ٌ
ُ
اخلاصة عىل االعتدال بني اإلفراط
مواثيقها
نصت
رشعي ٌة وحماكم تضبط عم َلها ،وقد َّ
ّ
ّ
وال ّتفريط ،فال َ
جمال ّ
للطعن فيها ،واالنتقاص منها لذلك.

الرجوع للدّ ين احلنيف ،فال بدّ ِمن موافقة األقوال
ثان ًيا :قالوا :ال يكفي
ُ
ادعاء ّ

واألفعال ّ
للشع.

ويمكن اإلجابة:

َ
َّ
بأن ما ذكروه ِمن رضورة مطابقة األقوال واألفعال ّ
خالف فيه ،وما ُذكر
للشع ال

يف امليثاق هو األقوال التي صدّ قتها سرية هذه الفصائل يف تعظيم ّ
الشع ،وااللتزام
حيث اجلملة ،وسعيها لتحكيمه عىل ِ
بمبادئه وأحكامه ِمن ُ
نفسها ،وعىل غريها فيام

شجر بني خمتلف اجلهات ،ويف مجيع شؤون احلياة مع مراعاة ّ
الطريقة ّ
الشعية يف
تطبيق وحتكيم تلك املبادئ واألحكامِ ،
ومن األمثلة عىل القضايا التي حرصت تلك
الفصائل عىل التقيد فيها باألحكام الرشعية طريقتها يف التعاطي مع خالفاهتا مع تنظيم

التقيد بفتاوى
(الدّ ولة) يف احلرص عىل ر ّد اخلالفات إىل املحاكم الرشعية املستقلةّ ،
ثم ّ

أهل العلم يف تفاصيل التعامل مع التنظيم وأفراده.

الضوابط يف ّ
ً
وأيضا فاملواثيق تؤخذ بكامل موا ّدها ،وال تعاد ّ
نص
كل ما ّدة ،وقد َّ
امليثاق يف ٍ
ُ
التقيد باإلسالم:
عدد ِمن موا ّده عىل ّ
«املادة األوىل :ضوابط وحمدّ دات العمل الثّوري مستمدّ ٌة ِمن أحكام ديننا احلنيف

والغلو».
بعيدً ا عن ال َّتنطع
ّ

السورية باحرتام حقوق اإلنسان التي حيث عليها دينُنا
«املادة التاسعة :تلتزم الثّور ُة ّ

احلنيف».
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فهذا ال ّنقدُ
طعن يف الفصائل املجاهدة املعروفة بااللتزام واالنضباط بالرشع
ٌ
ٍ
وفتاوى أهل العلم ،دون ٍ
وجيه ،بل ملجرد ال ّتشويش وتكثري االنتقادات.
سبب

ُ
امليثاق عىل نو ٍع ِمن اجلهاد وهو إسقاط ال ّنظام عسكر ًّيا،
ثال ًثا :قالوا :اقترص
وحاكميته قبل ّ
كل يشء.
دفعه عن الدّ ين
ُ
والواجب أن يكون ُ
ّ
ويمكن اإلجابة:

صحة وجواز هذه ال ّتحالفات العمل عىل مجيع القضايا التي
 -1ال يشرتط يف ّ
ٍ
أهداف مرشوعة ،والعاد ُة أهنا تكون يف
حيتاجها املجتمع ،بل يكفي أن تقوم عىل

(وا َّل ِذي َن ْف ِس بِ َي ِد ِه،
األهم من األمور والقضايا ،فقد قال النبي  #يف مرشكي قريشَ :
ّ
ون ِف َيها ُح ُر َم ِ
ون ُخ َّط ًة ُي َع ِّظ ُم َ
ومعلوم َّ
أن هذا
اها)(((،
ال َي ْس َأ ُل ِ
ات اهللِ إِ َّل َأ ْع َط ْي ُت ُه ْم إِ َّي َ
ٌ
ٍ
هدف مرح ٍّ
َ
إسالمية ،وال حتكيم ّ
يل
الشع ،بل كان عىل
احللف مل يكن عىل إنشاء دولة
ّ
ٌ
أحداث ومواقف أخرى قادمة.
حمدّ د مرشو ٍع ،وإن كان ُيعلم أ َّنه سيكون هناك

أن ُي ّ
عظم به ُ
ابن بطال رمحه اهلل« :فكان ممّا سألوه ْ
أهل احلرم أن ير ّد إليهم َمن
قال ُ
خرج منهم ِ
ً
فر إليه
ومن حرمهم
ريه ،وأال ير ّدوا وال ُيرجوا ِمن احلرم َ
مسلم أو غ َ
من ّ

ِمن املسلمني ،وكان هذا ِمن إجالل حرمة احلرم ،فلهذا عاقدهم عىل ذلك ،مع يق ِ
ني ما
وعده ُ
اهلل -تعاىل -أنّه س ُتفتح عليه ّ
مكة ويدخلها»(((.
 -2يف كالم الغالة هذا ٌ
خلل يف املقصود بتحكيم ّ
وحرصها يف أمو ٍر
الشيعة،
ُ

ُ
نقاش املقصود
واهتام للفصائل بعدم إقامة الدين أو التهاون فيه ،وقد سبق
معينة،
ٌ
ّ
الشيعة ،وعمل الفصائل يف القيام بأمور الدين بحسب القدرة ّ
بتحكيم ّ
والطاقة

((( سبق خترجيه ص (.)٢٥٨
((( رشح ابن بطال (.)92/8
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ً
وتعليم ،وهو أمر قائم ومستمر ،وال يشرتط أن ُيذكر ذلك يف
عقيد ًة وعباد ًة ومعامل ًة

ّ
جتمع أو حتالف(((.
كل ّ

ٍ
َ
السورية
وأهم
مراحل،
بناء الدّ ولة ال بدَّ فيه ِمن
ُ -3
ُّ
مرحلة حال ًيا بال ّنسبة للثّورة ّ
ُ
ُ
مراحل عديدة
ثم تكون هناك
هي
إسقاط ال ّنظام ،وتوف ُ
ري األمن والغذاء لل ّناسّ ،
بحسب الوسع والقدرة ،وحسب ما يستجدُّ ِمن أمو ٍر.

أن َ
 -3ال ّ
شك َّ
حفظ الدّ ين بتثبيت أركانه وأحكامه ،والعمل عىل إبعاد ما خيالف

دين اهلل ويعارضه ،مقصد عظيم من مقاصد الرشيعة ،قال الشاطبي رمحه اهلل« :فأصول
ِ
جانب الوجود كاإليامن ،والنطق بالشهادتني،
العبادات راجعة إىل حفظ الدين من
والصالة والزكاة ،والصيام ،واحلج ،وما أشبه ذلك»(((.

لكن القولَّ :
إن حفظ الدين ُمقدَّ ٌم عىل حفظ النفس بإطالق غري صحيح ،وخمالف
َّ

لنصوص الرشع وتقريرات أهل العلم.

حيث َّ
إن كل مقصد من مقاصد الرشيعة اخلمسة (الدين ،والنفس ،والعقل،

والنسل والعرض ،واملال) عىل ثالث مراتب :فاألعىل مرتبة هي الرضورات ،ثم أدنى
ٍ
ِّ
مرتبة رشوطها.
ولكل
مرتبة وهي احلاجات ،ثم املرتبة األدنى وهي التحسينات،
فإذا تعارضت رضورة حفظ النفس مع حاجة من حاجيات الدين َّ
فإن رضورة
ٍ
عدم تقديم األدنى عىل األعىل خمال ًفا للرشع ،وجه ً
ال به.
النفس ُتقدَّ م ،ويكون
حينئذ ُ
ومطالب باحلفاظ عىل
ومثال ذلك :أن الشخص مطالب بالطهارة لصحة الصالة،
ٌ
ِ
الوضوء
نفسه من التلف ،فإذا مل يمكنه تطهري بدنه إال بإتالف نفسه لعدم قدرته عىل
((( ينظر ص ( ،)١١٦و(.)٢٨٠
((( املوافقات (.)18/2
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ملرض ،أو برد ،فتسقط عنه الطهارة ً
ٍ
حفظا لنفسه ،وكذا يباح له أكل احلرام من امليتة

واخلنزير للحفاظ عىل نفسه ،كام جيوز له النطق بالكفر للحفاظ عىل حياته(((.

تقديرا َّ
أن املصلحة التكميلي َة حتصل مع َفوات
قال الشاطبي رمحه اهلل« :لو قدَّ رنا
ً
ِ
ِ
ُ
األصليةَ ،
األصلية أوىل ملا بينهام من ال ّتفاوت.
حصول
لكان
املصلحة
ّ

ِ
ُ
وبيان ذلكَّ :
فح ِّرمت
أن حفظ ا ُملهجة مهم ُكيل ،وحفظ
املروءات مستحسنُ ،
ً
حفظا للمروءات ،وإجرا ًء ألهلها عىل حماسن العادات ،فإن دعت
النجاسات
الرضور ُة إىل إحياء املهجة بتناول ال َّن ِ
جس ،كان تناوله أوىل»(((.

فقاعدة تقديم حفظ الدين عىل النفس صحيحة سليمة إذا كانت من الدرجة

نفسها ،أما إن كانت مرتبتها أقل ف ُيقدَّ م حفظ النفس عىل حفظ الدين.
ومن تطبيقات ذلك يف حال الدول والثورات:

َّ
أن تقديم استتباب األمن ،وطمأنينة ال ّناس عىل دمائهم ،وأعراضهم ،وأمواهلم،

احلرب والفتن واملجاعات ونزوح
جهاد الدّ فع ،وتعصف هبا
يف البالد التي يقوم فيها
ُ
ُ
عام للبالد ،والقضاء عىل أصل البالء ،وهو ال ّنظام وبقاياه يف مؤسسات
املاليني ،ودمار ّ
ٍ
أصول عامة حتفظ للناس كرامتهم وحريتهم ،وإتاحة أمور
الدّ ولة ،ومجع الناس عىل
ِ
ِ
احلدود الرشعية(((.
تطبيق بعض
الدعوة إىل اهلل ،مقدَّ ٌم عىل

بل ولو مل يمكن إقامة كامل الرشع من أول مرة َّ
فإن تقديم حفظ النفوس مقدَّ م وأوىل،
ٍ
فأي ٍ
قام عىل املرشدين أو أشالء القتىل ،أو بقايا مدهنم املدمرة؟!
دين وأية
وإال ُّ
حدود س ُت ُ
((( (د .فهد العجالن).
((( املوافقات (.)26/2
((( والتقديم هنا من حيث اختالف رتبة الرضورة واحلاجية من جهة ،ومن عدم إقامة احلدود يف أجواء
احلروب ،كام سبق بيانه.
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فض ً
ال عن َّ
أن األمر يتعلق بمسألة من أهم مسائل السياسة الرشعية أال وهي:

وبينوا األدلة عىل جواز
ّ
التدرج يف إقامة الرشع ،والتي بحثها أهل العلم املعارصونّ ،

تطبيقها من الكتاب والسنة ،وقول السلف وعملهم ،ورشوط ذلك(((.

أما تقديم هذه األمور احلاجية عىل رضورة احلفاظ عىل األنفس ففيه إذهاب للدين

معا.
والدنيا ً

وال ينبغي االستهانة باحلفاظ عىل األمن وطمأنينة الناس عىل أرواحهم وأعراضهم

وأمواهلم ،فحفظ األمن ألجل إقامة الدين -بمعناه الواسع احلقيقي ال املحصور يف
الشيعةِ ،
عظيم ِمن مقاصد ّ
بضع حدود -مقصدٌ
ومن أقوال أهل العلم:
ٌ
ين ٌ
حارس؛
والسلطان
قول الغزايل رمحه اهلل« :الدّ ين وامللك توأمان؛ والدّ ُ
ٌ
أصلّ ،

وما ال أصل له فمهدوم؛ وما ال حارس له فضائع»(((.

أتم مصالح املسلمني ،وأعظم مقاصد
وقول اجلرجاين رمحه اهلل:
ُ
«نصب اإلمام ِمن ّ

الدين»(((.

والذب عنه ،ودفع
السلطان ِمن حراسة الدّ ين،
ّ
وقول املاوردي رمحه اهلل« :ملا يف ّ
ٍ
ٍ
األهواء منه؛ وحراسة ال ّتبديل فيه ،وزجر َمن ّ
بعناد،
بارتداد ،أو بغى فيه
شذ عنه

ٍ
ٍ
قوي ،ورعاية
أمور إن مل تنحسم عن الدّ ين
بفساد ،وهذه
أو سعى فيه
بسلطان ّ
ٌ
التدرج يف تطبيق الرشيعة وعالقته بالسياسة الرشعية ،زياد
((( والبحوث يف هذا املوضوع عديدة ،ينظر:
ّ
الفواز.
والتدرج يف التطبيق ،للشيخ عبد الرمحن بن
التدرج يف الترشيع،
ولالستزادة ينظر :الرشيعة اإلسالمية بني
ّ
ّ
والتدرج يف الترشيع والتطبيق يف الرشيعة اإلسالمية ،د .حممد الزحييل.
حسن حبنكة امليداين،
ّ
((( االقتصاد يف االعتقاد (.)128/1
((( وللمزيد ينظر :مقصد حفظ نظام األمة :مقاربة مقاصدية بقلم د .عليان بوزيان ،جملة املسلم املعارص،
العدد (.)140
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ُ
ُ
دين زال سلطا ُنه
تبديل ذوي األهواء،
أرسع فيه
وافية؛
َ
وحتريف ذوي اآلراء ،فليس ٌ
أحكامهُ ،
ّ
أعالمه ،وكان ّ
ولكل عرص يف
لكل زعيم فيه بدعة،
وطمست
إال ُبدّ لت
ُ
ُ
القلوب حتى يرى أهله ّ
أثر ،كام ّ
إن مل يكن عىل ٍ
أن السلطان ْ
الطاع َة
دين جتتمع به
ُ
َوهيِه ٌ

فرضا ،وال ّنارص عليه ً
َ
حتم؛ مل يكن للسلطان ٌ
فيه ً
سلطان
صفو ،وكان
لبث ،وال أليامه ٌ

قه ٍر ،ومفسدَ دهر»(((.

وهذا وعي منهم -رمحهم اهلل -بمنزلة األمن واألمان عىل حياة الناس أفرا ًدا

وجمتمعات.

ٍ
ٍ
 -4مما ينبغي معرفته َّ
واحدة
طريقة
أن إقامة الرشيعة يف الدولة واملجتمع ليست عىل

يف كل زمان ومكان ،وخاصة يف زمن تنحيتها عن احلياة ،وبعد الناس عنها ،بل ُ
إقامة
ِ
ِ
الش ِ
ُ
ّ
واملوازنة بني املصالح واملفاسد،
القدرة واالستطاعة،
وتطبيقها يكون بحسب
يعة

الض ِ
عف ،وعد ِم ال ّتمكنيً ،
ال سيام يف زمن ّ
عمل بقاعدة« :حتصيل أعىل املصلحتني
بتفويت أدنامها» ،و«دفع أعظم املفسدتني باحتامل أخ ِّفهام».

َ
يوسف عليه السالم عىل خزائن مرص« :وكذلك
ابن تيمية -رمحه اهلل -عن تويل
قال ُ
ِ
ُ
وفع َل ِمن العدل واخلري ما َقدَ ر
مرص ،وهو
يوسف كان نائ ًبا
لفرعون َ
وقومه مرشكونَ ،
ُ
عليه ،ودعاهم إىل اإليامن بحسب اإلمكان»(((.

لعج ِزه
وقال عن ال ّنجايش:
«وكثري ِمن رشائع اإلسالم أو أكثرها مل يكن َدخل فيها؛ َ
ٌ
أن ُ
قطعا أنه مل يكن ُي ْم ِكنه ْ
كم القرآن...
بح ِ
حيك َم بينهم ُ
عن ذلك ...ونحن َنعلم ً
ُّ
جايش ما كان ُيمكنه أن حيكم بحكم القرآن؛ َّ
ريا
وال ّن
يقرونه عىل ذلك ،وكث ً
فإن قو َمه ال ُّ
ُ
ما ّ
أمور ِمن العدل
يتول
الرجل بني املسلمني وال ّتتار قاض ًيا -بل وإما ًما -ويف نفسه ٌ
((( أدب الدّ نيا والدين ص (.)135
((( جمموع الفتاوى (.)68/28
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يعمل هبا ،فال يمكنه ذلك ،بل هناك َمن يمنعه ذلك ،وال يك ّل ُف ُ
َ
يريدُ ْ
نفسا
أن
اهلل ً
إال ُوسعها»(((.

الر ِ
وقال« :وأما املاشون عىل َطري َقة ُ
اشدين فليسوا أكثر األمةَ ،ولكن عىل
اخللفاء َّ
اخللفاء أن يعاملوا ال َّناس بام أمر اهلل ِ
ِ
هؤالء املاشني عىل طري َقة ُ
ورسوله من العدل
به ُ
بينهم ،وإعطاء كل ِذي حق ح ّقه ،وإقام َة ُ
الواجب هو
احلدود بِ َحسب اإلمكان؛ إذ
ُ
ِ
باملعروف وفعلهَ ،وال َّنهي عن ا ُملنكر و َتركه بِحسب اإلمكان ،فإذا عجز أتباع
األمر
ُ
اخلريين حصو ً
الَّ ،
ِ
ورش َّ
دفعا»(((.
ري
الشين ً
الراشدين عن ذلك قدَّ موا خ َ
اخللفاء َّ

فتصوير املسألة أ َّنه ال يمكن إقامة األمن والطمأنينة ،وإقامة الدولة إال بتطبيق
كامل الرشيعة فهم ٍ
غال غري صحيح.
ومن فرعيات هذه املسألة :حكم تويل الواليات يف احلكومات التي ال تطبق

نقص أو خلل:
الرشع ،أو يف تطبيقه ٌ

فقد بحث أهل العلم هذه املسألة ،وأجازها ٌ
فريق منهم برشوط ،من أمهها:
 -1أال يرتتب عىل املشاركة إقرار للكفر أو عمل به.
 -2أن تكون مصلحة املشاركة ظاهرة متحققة ال خفية أو موهومة أو ال اعتبار هلا.
 -2أال يرتتب عىل تلك املشاركة مفسدة أعظم من املصالح املراد حتقيقها،

أو املفاسد املراد درؤها ودفعها.

واستشهدوا عىل ذلك بأقوال العديد من أهل العلم ،ومن ذلك قول ابن تيمية
ومصالح
«فمن ويل والي ًة يقصد هبا طاع َة اهلل ،وإقام َة ما يمكنه ِمن دينه،
ِ
رمحه اهللَ :
((( جمموع الفتاوى (.)218/19
((( االستقامة (.)168/2
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املحرمات؛ مل
املسلمني ،وأقام فيها ما يمكنه ِمن الواجبات ،واجتناب ما يمكنه ِمن
ّ
ِ
يؤاخذ بام ِ
يعج ُز عنه؛ ّ
الفجار»(((.
خري لأل ّمة ِمن
فإن تولي َة األبرار ٌ
تولية ّ
وقول الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي يف تفسري قوله تعاىل{ :قا ُلوا يا شُ َع ْي ُب
ما َنفْ َق ُه َك ِثرياً م َِّما َتق ُ
ُول َوِإنَّا َل َنر َاك فِينا َضعِ يف ًا َو َل ْوال َر ْه ُط َك َل َر َج ْم َ
يز}
ناك َوما َأن َْت َع َل ْينا ب َِع ِز ٍ

[هود ]91 :قال« :ومنها أن اهلل يدفع عن املؤمنني بأسباب كثرية قد يعلمون بعضها ،وقد
ال يعلمون شيئًا منها ،وربام دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كام دفع

اهلل عن شعيب رجم قومه بسبب رهطهَّ ،
وأن هذه الروابط التي حيصل هبا الدفع عن
تعي ذلك ألن اإلصالح مطلوب
اإلسالم واملسلمني ال بأس بالسعي فيها ،بل ربام َّ

عىل حسب القدرة واإلمكان ،فعىل هذا لو ساعد املسلمون الذين حتت والية الكفار
وعملوا عىل جعل الوالية مجهورية يتمكن فيها األفراد والشعوب من حقوقهم الدينية

والدنيوية ،لكان أوىل من استسالمهم لدولة تقيض عىل حقوقهم الدينية والدنيوية
عم َل ًة َ
وخدَ ًما هلم.
وحترص عىل إبادهتا وجعلهم َ
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمني وهم احلكام فهو املتعني ،ولكن لعدم

إمكان هذه املرتبة فاملرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة .واهلل أعلم»(((.
وعىل هذا الرأي غالب فتاوى العلامء يف الوقت احلايل(((.

ِ
ولو َّ
اجتهاد أهل العلم فيه،
أن الغالة اكتفوا بتحريم هذا األمر وعدم قبول

((( جمموع الفتاوى (.)396/28
((( تفسري ابن سعدي (.)388/1
((( وقد قال ٌ
فريق من أهل العلم بمنع تويل مثل هذه الواليات ،لكن أبقوا ذلك يف نطاق االجتهاد السائغ،
ال كام ذهب إليه الغالة من القول بأن ذلك من الرشك ،وعدم الكفر بالطاغوت ،فأطلقوا أحكام الكفر
والتكفري عىل كل من شارك بمثل هذه احلكومات ،حتى من عامة الشعب ،كام سيأيت يف امللحق ()1
ص (.)٣٢٧
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ً
خطأ لكان َّ
حمل نظر ،لكنهم يرونه من عدم حتكيم الرشع ،وهو عندهم
واعتربوه

كفر ،و ُيكفرون به أهل العلم القائلني به ،وهذا من التكفري يف املسائل االجتهادية،
أو بالذنوب واملعايص ،كمسلك اخلوارج األوائل.

ِ
ٍ
ومما ال ّ
استضعاف ،وعد ِم متك ٍ
شك فيه َّ
ني ألهلِ
بمرحلة
يمر
الس َّ
أن الشّ َ
عب ّ
وري ُّ
الط ِ
بالشع حسب ّ
ُ
ُ
العمل ّ
وصيانة
والوسع،
اقة
فالواجب
احلق ،وتس ّل ٍط ألهل الباطل،
ِ
ُ
ِ
ِ
واحلريات لعا ّمة الناس ،ومتكينُهم ِمن إقامة مصاحلهم الدّ ينية والدنيوية ،وإن
احلقوق
ِ
واملخالفات التي ّ
وجدت ُ
الوسع يف
تعرس إزال ُتها ،مع بذل
تتعذ ُر أو
بعض املحاذي ِر
ِ
ُ

ِ
املناصحة ،وتكميلِ إقامة الدّ ين(((.

َ
استفرغ وسعه وجهده ،وعمل يف حدود ما
وإذا عمل املسلم بمقتىض ذلك فقد

نفسا إال وسعها(((.
يستطيعه من تكليف ،وال يكلف اهلل ً

ِ
حماكمة رموز ال ّنظام بعيدً ا عن الثأر واالنتقام ،وهذا
نص امليثاق عىل
ً
رابعا :قالواَّ :

ٌ
خمالف للرشع؛ َّ
الر ّدة املغلظة ليس هلم يف اإلسالم إال القتل.
ألن أصحاب ّ
ويمكن اإلجابة:

َ
َّ
نص عىل حماكمة جمرمي ال ّنظام ،وال ّتعامل بالعدل دون ال ّلجوء لالنتقام
بأن
امليثاق َّ

غري املنضبط:

((( ينظر فتوى (حكم املجالس والتشكيالت التي حتوي مبادئ ختالف الرشيعة ،والتعاون معها) http://
 ،islamicsham.org/fatawa/2413و األحكام الرشعية للنوازل السياسية ،د .عطية عدالن،
واملشاركات السياسية املعارصة ،د .حممد يرسي.
ِ
الواجبات عىل ِّ
((( وال يعني هذا عدم املطالبة بتحكيم الرشيعة ،أو العمل عليه ،بل َّ
كل
إن من أوجب
مسلم العمل عىل هذا األمر ،واحلشد له بكل الطاقات واإلمكانات ،ونرش التوعية به ً
وفكرا،
علم،
ٍ
ً
والتحذير من خمالفته ،ونحو ذلكٌ ،
كل بحسب ختصصه وإمكاناته ،واالستمرار يف ذلك وعدم حرصه
يف ٍ
وقت من األوقات.
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ُ
«املادة الثانية :للثورة السورية املسلحة ٌ
إسقاط ال ّنظام برموزه
غاية سياسية هي

وتقديمه إىل املحاكمة العادلة بعيدً ا عن الثّأر واالنتقام».
وركائزه كا ّفة،
ُ

ٍ
وقيم ،هتدف إىل حتقيق احلرية
أخالق
السورية هي ثور ُة
ٍ
«املادة الثامنة :الثّورة ّ

والعدل واألمن للمجتمع السوري بنسيجه االجتامعي املتنوع بكا ّفة أطيافه العرقية
ّ
والطائفية».

«املادة العارشة :نرفض سياس َة ال ّنظام باستهداف املدنيني بمختلف األسلحة بام يف

السالح الكيامويّ ،
الصاع ،وعدم
ونؤكد عىل التزامنا بتحييد املدنيني عن دائرة ّ
ذلك ّ
امتالكنا أو استخدامنا ألسلحة الدّ مار الشامل».
وتشمل هذه املواد مسائل عديدةِ ،من أمهها:

 كيفية التعامل مع األرسى وحماكمتهم واستجواهبم. كيفية تنفيذ األحكام ّالشعية فيهم.
كيفية ال ّتعامل مع َمن طلب منهم األمان. -حكم ال ّتعرض لنسائهم وأطفاهلم.

تبي أحكا َمها((( ،وهي من املسائل التي كثر ُ
وقد صدرت فيها فتاوى ِّ
خطأ الغالة فيها،

((( ينظر فتاوى:
ريا يف أيدينا من جنود النظام السوري .http://islamicsham.org/fatawa/376
حكم من وقع أس ً
وحكم اعتقال املتهم ،وتعذيبه ،والواجب جتاه من يموت حتت التعذيب
.http://islamicsham.org/fatawa/2167
وحكم قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل
.http://islamicsham.org/fatawa/1107
وحكم استيفاء احلقوق من األعداء بعد إعطائهم األمان
.http://islamicsham.org/fatawa/970
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مما يستدعي التأكيد عىل التعامل الرشعي معها وفق أصول املحاكامت العادلة ،وليس يف
ِ
ٌ
خمالفة ّ
للشع.
املطالبة باخلضوع للمحاكم ،وعدَ ِم القتل ملجرد شهوة االنتقام واالهتام
أما رفع شعارات (ال ّتحاكم ّ
للشع) دون وضع آلية واضحة لذلك فال تعدو أن

أحكام تنظيم (الدّ ولة) رشعي ًة وال صحيح ًة ،بل
تكون جمرد شعارات ،وهي مل جتعل
َ
كانت مليئ ًة ّ
بالظلم واالستبداد.

الر ّدة عىل قادة النظام:
اشرتاط إقامة حد ّ

حرص ال ّتعامل مع ال ّنظام وأتباعه يف ِ
الر ّدة عليهم.
ما ورد يف االعرتاض يقتيض
َ
إقامة حدّ ّ

الشط ِمن اجلهل وال ّت ّ
نطع؛ َّ
وهذا ّ
ألن نتائج اجلهاد والقتال غري معلومة ،فقد
رأس ال ّنظام وأركانه ِمن اهلرب ،أو ِمن اخلروج بمساعدة بعض الدّ ول ،وقد
يتمكن ُ

ُيقتلون يف أرض املعركة ،وقد ال ُي ّ
تمكن منهم إال بمفاوضات...إىل غري ذلك ِمن
ٍ
ٌ
ُ
رشط ٌ
غريب،
باطل
حلف ضدّ ه
العدو للدّ خول يف
فاشرتاط قتل قادة
االحتامالت،
ٌ
ّ
ٍ
حلف أو جهاد.
ومل يسبق يف

وما يؤكد أمهية رشوط إسقاط النظام ،أو تنحيته عن البالد قبل أي أمر آخرَّ :
أن

تنصب يف حماولة اإلبقاء عىل ال ّنظام ورموزه ،وإعادة تأهيله
معظم اجلهود الدّ ولية
ّ

أمر يف غاية اخلطورة ،ويكاد هيدّ د مستقبل الثّورة واجلهاد،
حلكم البالد والعباد ،وهذا ٌ
ولو وصل األمر بالثورة إىل خيار خروج أركان ال ّنظام ِمن البالد ،لضامن إهناء
ٍ
ألحد ْ
ويرص عىل املحاكمة
أن يتع َّنت
حكمه ،وإيقاف إراقة الدّ ماء وال ّترشيد ملا كان
ّ
ٍ
حينئذ الطرق األخرى
أو االقتصاص؛ تغلي ًبا للصالح العام ،وإنقا ًذا للبالد ،وتبقى

ملالحقة هؤالء املجرمني لالقتصاص منهم يف الدّ نيا قدر املستطاع ،لكن ال يكون ذلك
ً
رشطا لعرقلة جهود قتاهلم وختليص البالد منهم.
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وللتصدي هلذه املخططات أصدرت معظم الفصائل العسكرية ،والقوى الثورية،

والسياسية ،واهليئات الرشعية والقضائية ،ومنظامت املجتمع املدين ،باإلضافة إىل

رموز وشخصيات وطنية عدة ما ُعرف باسم «وثيقة املبادئ اخلمسة» ،والتي رعاها
وتنص عىل:
املجلس اإلسالمي السوري،
ُّ

 -1إسقاط بشار األسد وكافة أركان نظامه ،وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
 -2تفكيك أجهزة القمع االستخباراتية والعسكرية ،وبناء أجهزة أمنية وعسكرية

عىل أسس وطنية نزهية ،مع املحافظة عىل مؤسسات الدولة األخرى.

 -3خروج كافة القوى األجنبية والطائفية واإلرهابية من سـوريا ،ممثلة باحلرس

الثوري اإليراين ،وحزب اهلل ،وميليشيا أيب الفضل العباس ،وتنظيم الدولة.

 -4احلفاظ عىل وحدة سوريا ً
أرضا وشع ًبا واستقالهلا وسيادهتا وهويـة شعبها.
 -5رفض املحاصصة السياسية والطائفية.

وارتياحا عا ًما؛ ملا فيها من ر ٍّد عىل املحاوالت
واسعا،
وقد ال َقت هذه املبادئ ترحي ًبا
ً
ً
ِ
ِ
ٍ
ِ
التهديد
بصورة أو أخرى ،مع
إعادة النظام
لفرض
املتكررة من األطراف الدولية
ِّ
ِ
البالد ،أو إبقاء احلكم يف يد الطائفة النصريية (العلوية)(((.
بتقسيم
ِ

ُ
امليثاق عىل ال ّلقاء والتعاون مع األطراف اإلقليمية دون بيان
خامسا :قالوا :اشتمل
ً
حال تلك األنظمة ومواقفها ِمن اإلسالم واملسلمني يف ش َّتى البقاع ،وعن صور هذا

ال ّتعاون وال ّلقاء وما يدور فيه ِمن أحاديث.

((( ولالطالع عىل كامل نص بيان املجلس اإلسالمي ،وأسامء املوقعني عليها ينظر:
.http://sy-sic.com/?p=2221
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ويمكن اإلجابة:
َّ -1
نص عىل عدم القبول ّ
بالضغوط واإلمالءات اخلارجية يف عدّ ة
بأن امليثاق َّ

مواد ،وشدَّ د عليها:

تشاركية بني خمتلف القوى الثّورية،
«املادة الرابعة :العمل عىل إسقاط ال ّنظام عملية
ّ
نرحب
وانطال ًقا ِمن وعي هذه القوى للبعد اإلقليمي والدّ ويل لألزمة السورية فإنّنا ّ
السوري
بال ّلقاء وال ّتعاون مع األطراف اإلقليمية والدّ ولية املتضامنة مع حمنة الشّ عب ّ

بام خيدم مصالح الثّورة».

«املادة اخلامسة :احلفاظ عىل وحدة ّ
أي مرشوع تقسيمي
السوري ،ومنع ّ
التاب ّ

ّ
ثوري غري قابل لل ّتفاوض».
ثابت
بكل الوسائل املتاحة هو ٌ
ٌّ

السوري،
«املادة السادسة :قوانا الثّورية تعتمد يف عملها العسكري عىل العنرص ّ

خالصا رافض ًة
وتؤمن برضورة أن يكون القرار السيايس والعسكري يف الثورة سوري ًة
ً
أي تبعية للخارج».

السوري إىل إقامة دولة العدل والقانون واحلريات
«املادة السابعة :هيدف الشّ عب ّ

بمعزل عن ّ
الضغوط واإلمالءات».

بالرضوخ للخارج دون دليلٍ أو ّبينة -مع تاريخ هذه اجلامعات
فاالهتام بعد ذلك ّ

وفجور يف اخلصومة.
كذب
ومواقفهاٌ -
ٌ

أي دولة كافرة بينها وبني ٍ
ُ
بلد ِمن بالد
-2
مطالبة الفصائل بعدم ال ّتعامل مع ِّ
ٌ
ُ
ٍ
أقوال
كتاب ،وال س ّن ٍة ،وليس عليه
رشط مل يرد يف
املسلمني عداو ٌة أو حروب :هو

أهل العلم ،وما زال ّ
حكام املسلمني يلتقون بالكفار معاهدين وحماربني ،ويعقدون

معهم العقود والعهود ،وهلؤالء الك ّفار عداوات أخرى مع مسلمني آخرين.
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إرضار
لكن ُيشرتط يف هذه ال ّلقاءات أو املعاهدات أال يكون يف بنودها أو نتائجها
ٌ

بمسلمني آخرين(((.

 -3وكذلك اشرتاط اإلفصاح عن مكان عقد ال ّلقاءات ،وأعضاء فريق ال ّتفاوض،
أو نتائج ال ّلقاءات واملفاوضات قبل حدوثها ،فهو ِمن ال ّتع ّنت الذي ال يمكن ْ
أن

أي لقاءات أو مفاوضات؛ ألن النتائج تكون وليدة املفاوضات واللقاءات،
حيصل يف ّ
مع ال ّتأكيد عىل أ َّنه البدَّ ِمن وجود ضوابط هلذه املفاوضات ،ذكرهتا ُ
مجلة املواثيق هلذه

الفصائل.

ِ -4من تناقضات الغالةّ :
أمورا عديدة
السورية ً
أن تنظيامهتم تنقم عىل الفصائل ّ

تكررت مثل هذه املواثيق واملعامالت يف
تقول هبا حركات جهادية أخرى ،فقد َّ
مجاعات أخرى غري سورية ،واع ُترب ذلك ِمن احلكمة واحلنكة ،فهذا املال عمر أمري
حركة طالبان األفغانية ّأكد يف ٍ
عدد ِمن املناسبات طبيعة نظام احلكم والعالقات الذي
َ
حقوق مجيع فئات الشعب بشکلٍ صحيح،
تطمح إليه احلركة فقال« :وأنّه سيضمن

ّ
وبخاصة مع دول اجلوار يف ضوء
وسيوطد العالقات احلسنة مع دول املنطقة ،والعامل،
ّ
األصول اإلسالمية ،واملصالح الشّ عبية يف إطار االحرتام املتقابل»!.

بل ومىض عىل نحو ذلك ِمن هذه ال ّترصفات وال ّلقاءات وال ّتحركات زعامء كبار

ِمن زعامء اجلهاد ،كالشيخ عبد اهلل عزام وغريه دون نكري.

فإن كان تنظيم (الدّ ولة) -وعامة الغالة -حيتجون بمشايخ اجلهاد ،ويزعمون أهنم

امتداد هلم ،فهذا منهجهم الذي ساروا عليه.
ٌ

((( ينظر فتوى :حكم عقد ا ُهلدن واملصاحلات مع النظام السوري
.http://islamicsham.org/fatawa/2274
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وسبب خطئهم يف هذه املسألة:

اعتقادهم َّ
أي دولة أخرى تعادي املسلمني يف مكان آخر هو ِمن الرضا
أن مهادن َة ِّ
ُ

هبذا العداء ،واإلعانة هلا ،ومواالهتا عىل خصومها املسلمني ،وهذا إلزام باطل غري
صحيح.

فاللقاء مع مندويب الدّ ول العربية ،بل والعاملية وال ّتباحث يف أمور الثّورة وغريها ،وتل ّقي

حقيقي ًة
املعونات اإلنسانية لعا ّمة الشّ عب ،أو األسلحة ،ونحو ذلك ،ممّا حي ّقق مصلح ًة
ّ

ٌ
رشعية ،وهو جهدٌ جائز مرشوع ،كام سبق تقريره(((.
السورية ،وليس فيه خمالفة
للثّورة ّ

ِ -5من بدع الغالة يف العرص احلايل إجياهبم إعالن العداء ّ
لكل العامل ،وسع ُيهم إىل

بكل سبيلٍ  ،وليس هذا ممّا ُي ُ
ذلك ّ
قبل يف رش ٍع ،وال عقل!.

الصحابة واخللفاء ،ومجيع
والنبي  #مل تكن هذه سنتَه ،وال سن َة َمن بعده ِمن ّ
ليتفرغ ألقوام آخرين ،فصالح
حكام املسلمني ،فإنه َ #ع ِم َل عىل مصاحلة أقوا ٍم
ّ

(((
ً
الروم إال بعد ْ
أن انتهى ِمن
قريشا وتفرغ لغريها من قبائل العرب ّ ،
ثم إنّه ما قاتل ّ

اجلزيرة العربية.

بل ّ
املهمة يف الفقه اإلسالمي وقد ّبي فيها
إن أحكام اهلدنة مع الك ّفار من املباحث ّ

ُ
أهل العلم حاالت اهلدنة ،وأحكامها ،ورشوطها.

لمي ُة دين َمن؟!)« :لن نرىض بنظا ٍم أو ٍ
دولة ال ِّ
حتكم
أ ّما قول العدناين يف كلمته ّ
(الس ّ

ولنسع ّ
رن
تسعا وتسعني باملئة هلل فلن نرىض ولن نقنع،
ِّ
رشع اهلل ،ولو كان الدّ ين ً

((( ومن عجائب الغالة أنَّه إذا تعلق األمر بتنظيامهتم َّ
فإن اللقاء مع األعداء وعقد اهلدن أمر جائز ،بل
بطولة وانتصار ،أما إذا تعلق بغريها من اجلهات فهي خيانة وعاملة!
أقر ً
قريشا عىل كفرها ،وعىل
((( وجر ًيا عىل عقلية الغالة وأحكامهم فإنه يمكن أن يقال :إن الرسول َّ #
حكمها ملكة بالطاغوت!.
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ولنقاتلن جيوش األرض حتى يكون الدّ ين مئ ًة باملئة ك ّله هلل يف مجيع أرض اهلل،
القتال
ّ

أمم األرض قاطبة» انتهى.
ولتجتمع علينا ُ

يقرها ٌ
رشع ،بل ال يمكن أن تكون ،ورسعان
عقل وال ٌ
فهو ِمن ّ
السفاهات التي ال ّ

واملقصود منها أن تطرب هلا ُ
الس ّذج
ما سيجنون مآالت غلوهم ورعونتهم،
ُ
آذان ّ
املتحمسني(((.
واملغ ّفلني ،وتستقطب اجلهلة
ّ

((( ِ
ومن آثار هذه البدعة ٌ
خطرا منها ،وأعظم جر ًما ،وهي استجالب األعداء لبالد املسلمني
بدعة أشدُّ
ً
لقتاهلم وإنزال اخلسارة هبم ،كام يزعمون.
ً
وعىل الرغم من فشل هذه الطريقة يف القتال ،وظهور عدم جدواها فعل من خالل عدة جتارب ،إال أهنا
رشعا ،بل هي من أعظم املخالفات ّ
الشعية ،والكوارث التي يمكن أن حتل ببالد املسلمني،
حمرمة ً
وذلك ملا ييل:
 -1جلب احلرب واخلراب لبالد املسلمني ،خمالفة لألمر الرشعي الرصيح الواضح بالدفاع عن بالد
املسلمني ،وجتنيبها األعداء ،وقد بذل النبي  #للدفاع عن املدينة جهده تارة باخلروج للقتال ،وتارة
يتضمن تسليطهم عىل رقاب
فاستجالب الك ّفار
بحفر اخلندق ،وتارة بعقد اهلدن واملصاحلات،
ُ
ّ
ثم تكون
املسلمني بالقتل ،وعىل أمواهلم بالنهب ،وعىل أعراضهم باهلتك ،وعىل بالدهم بال ّتدمريّ ،
املعركة أكرب ِمن أولئك األغرار فينحازون إىل اجلبال والكهوف أو هيربون إىل ٍ
بالد أخرى ،ويرتكون
ِ
سالمة بالد الكفار ِمن كوارث هذه احلروب.
املسلمني ملصريهم! مع
 -2خمالفة األمر النبوي يف عدم استجالب احلرب ودفعها:
َ
وسلوا اهلل العافية ،فإذا لقيتموهم فاصربوا)! أخرجه
اس ،ال تتم ّنوا لقاء
العدوَ ،
(أيا ال ّن ُ
ّ
 قال ّ :#البخاري ( ،51/4برقم  ،)2966ومسلم ( ،1362/3برقم .)1742
بالعدو فترتكوا احلذر
قال املازري رمحه اهلل يف «املعلم بفوائد مسلم» (« :)9/3املراد هبذا أي ال َتستهينوا
ّ
والتح ّفظ عىل أنفسكم وعىل املسلمني ،أو يكون ال تتم ّنوا لقاءه عىل حالة ّ
يشك يف غلبته لكم ،أو خياف
رضر».
منه أن يستبيح احلريم ،أو ُيذهب األنفس واألموال أو ُي َ
درك منه ٌ
ِ
أن َّ
نفسه ،قالوا :وكيف ُّ
ٍ
ملؤمن ْ
يتعرض من البالء ملا ال يطيق).
 وقال ( :#ال ينبغييذل َ
يذل َ
نفسه؟ قالّ :
أخرجه الرتمذي ( ،523/4برقم  ،)2254وغريه.
وليس هناك أعظم من تعريض البالد بأهلها ،ودينها ،وأخالقها ،وخرياهتا للعدو املحتل الغاصب ،كيف
وقد ُعدَّ ت فرتات االحتالل الصليبي لبالد املسلمني ،ثم االستعامر احلديث من أعظم الباليا التي
نزلت باملسلمني؟
ٍ
وإذا كان الغالة ُيشدِّ دون عىل َّ
خمرجا من امللة ،فكيف
كفرا أكرب
أن إعانة الكاف ِر عىل
ِ
ً
املسلم يف معركة ما ً
بتسليط الكفار عىل املسلمني ،ومتكينهم من أرضهم ،وتعريضهم للقتل ،وانتهاك األعراض ،وضياع
ِ
هوية البالد؟ ال شك َّ
الثروات ،وتغي ِ
أن ذلك أشدّ ِمن جمرد إعانة الكفار عىل املسلمني!.
ري
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الغلو رشطي االستطاعة واملآالت يف مجيع مراحل عملها ،مع
مجاعات
وتغفل
ُ
ّ
أهنام رشطان َّ
مهمنَّ ،أكد عليهام الشّ ارع احلنيف ،وذكرمها أهل العلم يف العديد ِمن
السياسة ّ
الشعية.
املواضع ،وخاصة يف باب ّ

ففي االستطاعة قال ابن تيمية رمحه اهلل« :فالشّ ارع ال ينظر يف االستطاعة ّ
الشعية إىل

ُ
الراجحة
جمرد إمكان الفعل ،بل ينظر إىل لوازم ذلك ،فإذا كان
الفعل ممكنًا مع املفسدة ّ
ّ
رشعي ًة ،كالذي يقدر أن حيج مع رض ٍر يلحقه يف بدنه أو ماله ،أو
مل تكن هذه استطاع ًة
ّ

يصل ً
ّ
قائم مع زيادة مرضه ،أو يصوم الشّ هرين مع انقطاعه عن معيشته ،ونحو ذلك»(((.

رشعا
معترب
ويف املآالت قال الشاطبي رمحه اهلل« :ال ّنظر يف مآالت األفعال
ٌ
مقصود ً
ٌ
كانت األفعال موافق ًة أو خمالِف ًة ،وذلك ّ
أن املجتهد ال َيكم عىل فعلٍ ِمن األفعال

ُ
الفعل
الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك
ّ
ٍ
ملصلحة فيه ُتستجلب ،أو ملفسدة ُتدرأ»(((.
مرشوعا
ً
سادسا :قالوا :غاب مبدأ األخوة اإليامنية ،وظهر يف مواد امليثاق روح االنتامء إىل
ً

الرتاب والوطن ،ومعاداة املهاجرين.
وهم يقصدون هذه املواد:

السوري الذي مارس اإلرهاب ضدّ
«املادة الثالثة :تستهدف الثور ُة عسكر ًّيا ال ّنظام ّ

شعبنا بقواه العسكرية ال ّنظامية وغري ال ّنظامية ،و َمن يساندهم كمرتزقة إيران وحزب

اهلل ولواء أيب الفضل العباسّ ،
وكل َمن يعتدي عىل أهلنا ويك ّفرهم كداعش ،وينحرص
َ
السورية».
العمل العسكري
داخل األرض ّ

((( منهاج السنة (.)49/3
((( املوافقات (.)177/5
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«املادة اخلامسة :احلفاظ عىل وحدة ّ
أي مرشوع تقسيمي
التاب السوري ،ومنع ّ

ّ
ري قابلٍ لل ّتفاوض».
ثابت
بكل الوسائل املتاحة هو ٌ
ٌّ
ثوري غ ُ

السوري،
«املادة السادسة :قوانا الثّورية تعتمد يف عملها العسكري عىل العنرص ّ

خالصا رافض ًة
السيايس والعسكري يف الثّورة سور ًّيا
وتؤمن برضورة أن يكون
ً
ُ
القرار ّ
ٍ
تبعية للخارج».
أي
َّ
ويمكن اإلجابة:

بأ َّنه ليس يف امليثاق ما ّ
يدل عىل املؤاخاة الدّ ينية بني املسلمني وغري املسلمني ،كام أ َّنه
ٍ
بسوء أو ِذكر.
يتعرض (للمهاجرين)
مل ّ
املذكور يف امليثاق َّ
أن االعتامد يف قيادة العمل العسكري ثم العمل املدين عىل
بل
ُ

أبناء سورية؛ ألن املراد منه بناء الدّ ولة ،وقد سبق نقاش ذلك(((.

الشيعة ،بل ّ
حاكمية ّ
كل ما ذكروه
سابعا :قالوا :غاب عن امليثاق إقامة دولة عىل
ً
ّ

العدل والقانون.
فيقال:

الشيعة اإلسالمية يف ٍ
ُ
امليثاق َّ
أن مرجعيته هي ّ
عدد ِمن املواد ،فيشمل ذلك
 -1ذكر
ُ
الضوابط يف ّ
معهود ِمن املواثيق.
كل ما ّدة منها كام هو
عاد
ٌ
مجيع فقرات امليثاق ،وال ُت ُ
الشع؛ َّ
ِ -2من اجلهل والغلو الظن َّ
أن كلمة العدل تتناقض مع ّ
فإن ِمن أهم

مقاصد الرشع إقامة العدل:

اس َأنْ ت َْح ُك ُموا بِا ْل َع ْدلِ }[النساء ،]85 :وقالِ{ :إنَّ َّ َ
الل
قال تعاىلَ { :وِإ َذا َح َك ْم ُ ْت َب ْ َ
ي ال َّن ِ
((( ص (.)٤٨
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َأنز ْل َنا َم َع ُه ُم
ال ْح َسانِ }[النحل ،]90 :وقالَ { :لق َْد َأ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِا ْل َب ِّي َن ِ
ات َو َ
َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ َو ْ ِ
اس بِا ْلق ِْس ِط} [احلديد.]25 :
ا ْلكِ َت َ
اب َوا ْلمِ َزيانَ ل َِيقُو َم ال َّن ُ

ُ
للشع ومقاصده ،بل َّ
موافق ّ
ٌ
إن العدل مع
فالعدل أساس احلكم ،وغايته ،وهو
ريا لل ّناس يف دنياهم ِمن ّ
الظلم مع اإلسالم ،قال ابن
املعصية أو الكفر قد يكون خ ً

تيمية رمحه اهلل« :وأمور ال ّناس تستقيم يف الدّ نيا مع العدل الذي فيه االشرتاك يف أنواع
اإلثم ،أكثر مما تستقيم مع ّ
الظلم يف احلقوق؛ وإن مل تشرتك يف إثم ،وهلذا قيل ّ
:إن اهلل

يقيم الدّ ولة العادلة وإن كانت كافرة ،وال يقيم ّ
الظاملة وإن كانت مسلمة ،ويقال:
الدّ نيا تدوم مع العدل والكفر ،وال تدوم مع ّ
الظلم واالسالم»(((.
وكالم أهل العلم يف ذلك أشهر ِمن أن ينقل.

يشء حمّدد كاإلسالمية ً
مثل ،بل مل يعرف
 -3ال ُيشرتط السم الدّ ولة أو شكلها ٌ

مثل هذا يف التاريخ اإلسالمي ً
فضل عن ال ّنصوص ّ
الشعية ،فمتى ما حققت الدّ ولة
املرشوع املوافق ألحكام وضوابط ّ
الشيعة فهي عىل مقتىض الرشع.

السياسة ّ
عدم ال ّتعلق بام ال ينفع ال ّتمسك به ِمن
الشعية والفقه يف الدّ ين ُ
ِ -4من ّ

وخاص ًة إذا كان يف ذلك مصلحة أعظم منها ،فقد أمر ال ّنبي #
األسامء أو الشّ عارات،
ّ
اسم ِمن أسامء اهلل تعاىل وهو (الرمحن) ،وصفة ال ّنبوة ِمن اسمه ِمن َع ْق ِد صلح
بمحو ٍ

احلديبية الذي و َّقعه مع املرشكني؛ ملصلحة الدعوة واملسلمني ،وال ُيعدُّ ذلك ختل ًيا عن
ٍ
ِ
ثوابت الدّ ين ،وال تناز ً
ُ
صحيحا.
املضمون
انبطاحا ،ما دام
ال وال
يشء ِمن
ً
ً
املهمة احلاصلة
قال النووي رمحه اهلل« :وإنام وافقهم يف هذه األمور للمصلحة ّ

بالصلح ،مع أنّه ال مفسدة يف هذه األمور ،أ ّما البسملة وباسمك اللهم :فمعنامها
ّ
((( جمموع الفتاوى (.)146/28
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واحدٌ  ،وكذا قوله حممد بن عبد اهلل هو ً
أيضا رسول اهلل  ،#وليس يف ترك وصف اهلل

سبحانه وتعاىل يف هذا املوضع بالرمحن الرحيم ما ينفي ذلك ،وال يف ترك وصفه ً
أيضا
بالرسالة ما ينفيها ،فال مفسد َة فيام طلبوه ،وإنام كانت املفسدة تكون لو طلبوا
 #هنا ّ
أن يكتب ما ال ُّ
ْ
حيل ِمن تعظيم آهلتهم ونحو ذلك»(((.
وليس ِمن احلكمة ال ّتمسك باسم أو شعار والقتال عليه بينام يمكن حتقيق ذلك

دونه !

غاية حمدّ ٍ
حتقيق ٍ
ُ
دة هي إسقاط
 -6ليس املقصود ِمن هذا امليثاق إقامة الدّ ولة ،بل
ٍ
كثرية الحقة،
ثم يكون بناء الدّ ولة وإقامتها يف خطوات
النظام وختليص البالد منهّ ،

والقفز ِمن املرحلة احلالية إىل املراحل ّ
اللحقة ِمن اجلهل يف سنن اهلل يف الكون ،ويف
ُ
السياسة الرشعية.
ّ

ثامنًا :قالوا :ال جتوز املساواة بني الفرق واألديان والطوائف ،بل البدَّ ِمن ال ّتعامل

مع ّ
كل طائفة ضمن نصوص ّ
الشع وضوابطه.

ٍ
وقيم ،هتدف إىل
أخالق
ويقصدون بذلك املادة الثامنة :الثّورة السورية هي ثورة
ٍ

السوري بنسيجه االجتامعي املتنوع بكافة
حتقيق احلرية والعدل واألمن للمجتمع ّ

أطيافه العرقية والطائفية.
فيقال:

ونص عىل إعطاء ّ
كل ذي حقّ ح َّقه ،وليس يف ذلك
َّ -1
نص امليثاق عىل العدلّ ،
خمالفة للرشع ،وال ما يقتيض املساواة املطلقة ِمن ّ
كل وجه.
((( رشح النووي (.)139/12
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 -2ما جاء يف امليثاق من العدل ،وأمن املجتمع ،واحلفاظ عىل النسيج االجتامعي،
ٍ
بحال من األحوال خمالفة الرشع أو اخلروج عنه،
رشعا ،وال يعني
هو أمر مطلوب ً

فهذا الزم موجود يف عقول الغالة بسبب ختوينهم لغريهم واهتامهم.

وقد ّ
دل ّ
الشع عىل اعتبار مثل هذه املواد يف التعامل مع غري املسلمني ،فقد جاء يف

وثيقة املدينة التي عقدها النبي  #مع اليهود:

ّ
بعضهم موايل ٍ
«إن املؤمنني ُ
بعض دون ال ّناس.

وإنه َمن تبعنا ِمن هيود ّ
فإن له ال ّنرص واألسوة غري مظلومني وال متنارصين

عليهم...

ّ
وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.

ّ
وإن هيود بني عوف أ ّم ٌة مع املؤمنني.

وأنفسهم إال َمن ظلم وأثم...
لليهود دينُهم ،وللمسلمني دينُهم ومواليهم
ُ

وإن عىل اليهود نفقتَهم ،وعىل املسلمني نفق ُتهمّ ،
ّ
رص عىل َمن حارب
وإن بينهم ال ّن َ

الصحيفةّ ،
رب دون اإلثم.(((»...
وإن بينهم ال ّن َ
أهل هذه ّ
صح وال ّنصيح َة ،وال ّ

أقرت الوثيقة ّ
ان املدينة شع ًبا واحدً اّ ،
سك َ
لكل فئة منه حقوقه وواجباته التي
فقد َّ

تقوم هبا الدّ ولة ،وحيافظ املجتمع عىل هدوئه واستقراره.

((( أخرجه ابن هشام يف سريته ( ،)107/2وابن كثري يف البداية والنهاية (.)275/3
وقد تناول الباحثون هذه الوثيقة بالدراسة والتحليل ،واستخالص الدروس منها ،ومن ذلك :السرية
النبوية الصحيحة ،د .أكرم ضياء العمري ( ،)284/1وجمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي
واخلالفة الراشدة ،حممد محيد اهلل ،ص (.)57
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يبينوا ما هي أحكام ال ّتعامل
 -3مما وقع فيه الغالة يف هذه ال ّنقطة ّأنم مل ّ
يفصلوا ومل ّ
مع هذه ّ
الطوائف واألديان ،مع أهنم انتقدوا ّ
أقل ِمن ذلك كام سبق ،وكان الواجب

عليهم يف ٍ
نقد علني أن يظهروا ويبينوا ما يعتقدون أ َّنه ِمن الرشع يف التعامل مع
سائر األديان الطوائف غري املسلمة؛ لل ّنظر فيه واعتامد ما يوافق ّ
الشع منه ِمن ِقبل
بالرجوع للدين احلنيف ،فال بدّ من موافقة األقوال
أهل العلم ،فال يكفي (االدعاء ّ
واألفعال للكتاب والسنة) كام ذكروا ساب ًقا.

فهم ّ
للشع وأحكامه إال فهمهم فحسب..
إال إن كانوا يعتقدون أ َّنه ليس هناك ٌ

أو َّأنم خيشون إظهار ذلك وإعالنه ،فقد وقعوا يف أشدّ مما اعرتضوا عليه!

تصوير ّ
كل فعل للحرام أو اضطرا ٍر
تاسعاِ :من أهم األخطاء التي يقع فيها الغالة
ً
ُ
بأنه ً
عاء
رضا به ،فينقلون املسألة ِمن باب احلالل واحلرام إىل باب الكفر واإليامن ،وا ّد ُ

هذا ال ّتالزم ٌ
جمرد الفعل ،وال ُيشرتط أن يكون
فالرضا ٌ
أمر زائدٌ عىل ّ
باطل ومردود؛ ّ
موجو ًدا مع ّ
كل فعل.
ِ
ومن األمثلة عىل الفعل املحرم مع الرضا ودون رضا ما ييل:

 -1جمالسة أهل الكفر:
ّ
والضالل يف جمالسهم التي
فقد هنى اهلل املؤمنني عن اجللوس مع أهل الكفر

الل ُي ْكف َُر ب َِها َو ُي ْس َت ْه َزُأ ب َِها َفال
خيوضون فيها بالباطل((( ،قال تعاىل{ :إ َذا َس ِْع ُ ْت آ َي ِ
ات َّ ِ
يث غَ ْي ِر ِه إن َُّك ْم إ ًذا ِّم ْث ُل ُه ْم} [النساء.]140 :
وضوا ِف َحدِ ٍ
َتقْ ُع ُدوا َم َع ُه ْم َح َّت َيخُ ُ

((( اجللوس مع الكفار إذا كان يف جملس ليس فيه كفر واستهزاء بآيات اهلل فليس منه ًيا عنه بإطالق ،وإذا
تعي
كان لغاية مرشوعة كدعوهتم أو جللب مصلحة للمسلمني كان
مرشوعا ،بل قد يكون واج ًبا إذا َّ
ً
طري ًقا لتحصيل واجب كفك أسري أو دفع ظلم ،ونحو ذلك.
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قال الطربي رمحه اهلل« :فأنتم إ ًذا مثلهم يف ركوبكم معصية اهلل ،وإتيانكم ما هناكم

اهلل عنه»(((.

وقال ابن كثري رمحه اهللِ{« :إن َُّك ْم ِإ ًذا ِم ْث ُل ُه ْم} أي يف املأثم ،كام جاء يف احلديثَ ( :من
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال جيلس عىل مائدة ُيدَ ار عليها َ
اخل ْمر)»(((.
كفرا إذا كان معه ٌ
قبول بام يقولونه أو يفعلونه ِمن كف ٍر
لكن هذا اجللوس يصبح ً

أو ً
رضا به.

قال الواحدي رمحه اهلل« :وقولهِ{ :إن َُّك ْم ِإ ًذا ِم ْث ُل ُه ْم} يعني :إن قعدتم معهم راضني
بام يأتون ِمن الكفر بالقرآن واالستهزاء به»(((.
 -2النطق بالكفر:
فاألصل ّ
أن ال ّنطق بالكفر كفر ،لكن إن ختلف عنه الرىض القلبي يف حال االضطرار

فليس بكفر.

ِال َميانِ َو َلكِ ْن َم ْن َش ََح
قال تعاىلَ { :م ْن َكف ََر ب َّ ِ
ِالل م ِْن َب ْعدِ ِإ َميا ِن ِه َِّإل َم ْن ُْأك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئ ٌِّن ب ْ ِ
اب َعظِ ٌمي} [النحل.]106 :
بِا ْل ُكفْ ِر َص ْد ًرا َف َع َل ْي ِه ْم غَ َض ٌب م َِن َّ ِ
الل َو َل ُه ْم َع َذ ٌ

حممد بن عامر بن يارس قال( :أخذ املرشكون ّ
بن يا ٍ
رس ،فلم يرتكوه حتى
عم َر َ
وعن ّ
َ
ثم تركوهّ ،
سب ال ّنبي  ،#وذكر آهلتَهم بخ ٍ
رسول اهلل  #قال :ما ورا َءك؟
فلم أتى
ّ
ريّ ،

نلت َ
قالٌّ :
وذكرت آهلتهم بخ ٍ
ري ،قال :كيف جتد
منك،
ُ
ركت حتى ُ
رش يا رسول اهلل ،ما ُت ُ
فعدْ )(((.
قل َبك؟ قال:
ٌّ
مطمئن باإليامن ،قال :إن عادوا ُ

((( تفسري الطربي (.)320/9
((( تفسري ابن كثري (.)435/2
((( تفسري الواحدي «الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز» (.)296/1
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،362/8برقم  ،)16896واحلاكم يف املستدرك ( ،389/2برقم .)3362
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(الدولة)
الشبه حول منهج المخالفين لتنظيم ّ

قال ّ
الطربي رمحه اهلل« :فتأويل الكالم إذنَ :من كفر باهلل ِمن بعد إيامنه ،إال َمن ُأكره
ِ
صحيح
موقن بحقيقته،
مطمئن باإليامن،
بكلمة الكف ِر بلسانه ،وقل ُبه
عىل الكفر ،فنطق
ٌ
ّ
ٌ
صدرا فاختاره وآثره
ِالصد ِر بالكفر ،لكن َمن رشح بالكفر
عليه ُ
ري مفسوح ّ
ً
عزمه ،غ ُ
عذاب عظيم»(((.
غضب ِمن اهلل ،وهلم
طائعا ،فعليهم
ٌ
ٌ
عىل اإليامن ،وباح به ً
فقد أجاز اهلل تعاىل للمضطر أن ينطق بالكفر دون أن يعتقده يف قلبه ،ومل ُير ِّتب عىل

خروجا من امللة.
هذا ال ّنطق
ً

الرضا هبا ً
ينبني عىل ذلكَّ :
بديل عن
أن إقامة الدّ ولة يف احلدود احلالية ال يعني ّ

أصل ،بل قد تكون ً
الرضا بعمل الك ّفار ً
عمل بام
وحدة ديار املسلمني ،بل وال تعني ّ

هو مستطاع وممكن ،وما استقر عليه األمر ممّا ّ
ريه ابتدا ًء.
يتعذر تغي ُ

ٌ
ٌ
واخلالصةَّ :
متييع ،بل فيه
تنازل أو
أن (ميثاق الرشف الثوري) ليس فيه
هتاون أو ٌ

ُ
ٌ
والعمل باملستطاع املتاح(((َّ ،
وأن اهتامات الغالة
ومحاية للثورة،
تغليب للمصلحة،
ٌ
نابع من عقيدهتم الغالية ،وسوء ظنهم
والرضا بالكفر ٌ
لبقية الفصائل بتمييع الدّ ين ّ

باآلخرين ،واهتامهم ُّ
والعجب هبا.
بالشبه والظنون ،مع تزكية ال ّنفس وتعظيمهاُ ،

((( تفسري الطربي (.)305/17
((( وللمزيد ينظر ملف (ميثاق الرشف الثوري ..خطوة نحو النرص)
http://syrianoor.net/files/1887
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الخاتمة
من خالل العرض السابق ألهم ُّ
الشبه التي يثريها تنظيم (الدولة) وأنصاره ،والتي
ِ
اختالف درجاهتم ،ي َّتضح َّ
يقول بالكث ِ
أن هذا التنظيم الغايل قد
ري منها عامة الغالة عىل
مجع بني اجلهلِ
تصلح به احلياة.
بالرشع وكالم أهل العلم ،واجلهلِ بالواقع وما
ِ
ُ

احلكم عىل املخالفني ،والتعامل
مع االنحراف والبدعة يف الدين ،والغلو يف
ِ
ِ
ُ
باالستغالل
األعداء
اخلوارج األولني ،فاستفا َد منه
يفوق انحراف
مع املسلمني بام
ِ
ُ
واالخرتاق ،فكان بحق ً
ِ
مغروسا يف خارصة املسلمني ،ورضب املجاهدين،
سهم
ً

والطعن باملرشوع اإلسالمي بالعموم.

ِ
االنحرافات مجيعها ،فوقع يف أشدّ مما وقع فيه
مجع تنظيم (الدولة) بني هذه
وقد َ

اخلوارج األولون من اإلفساد يف املعتقدات ،واإلجرام يف الدماء واألموال.

ّ
ولعل من أخطر ما أثبتته أحداث السنوات األخرية :قابلية هذا الغلو لل ّتطور

بتنظيم معني ،مما يعني احتامل ظهوره الح ًقا
وازدياد االنحراف ،وعدم ارتباطه
ٍ
ٍ
بمسميات أخرى ،أو عقائد أشدّ انحرا ًفاَّ ،
وأن زوال هذه التنظيامت ال يعني زوال

أفكارها.
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ملحق ()1
أهم أقوال زعماء تنظيم (الدولة) من خالل بياناتهم الرسمية
سأقترص يف هذا املخترص عىل إيراد شواهد عىل فكر ومعتقدات تنظيم (الدولة)،

فإنا بحاجة
دون استفاضة لكثرهتا ،ودون تعقيب عليها لضيق هذا املخترص عن ذلكَّ ،

لوقفات متأنية معها ،ولعل قراءة ما سبق تقريره من مسائل يغني عن هذه التعقيبات
حال ًيا ،كام أين سأقترص يف هذه الشواهد عىل إصداراهتم الرسمية دون إصداراهتم
األخرى عىل كثرهتا ،والتي تؤكد ً
نمطا عقد ًيا سلوك ًيا سائدً ا بينهم ،ويصح دلي ً
تج
ال ُي ُّ

به عىل انحراف هؤالء.

أو ًال :إسقاط مجيع أهل العلم املخالفني لتنظيم (الدولة):
أ -اهتام أهل العلم بكتامن العلم ،واجلهل بأحكام اجلهاد:
عيب عليكم أن
«أيا العلامء ٌ
قال أبو محزة املهاجر يف (اللقاء الصويت الثاين)ّ :

يذكركم املجاهدون فأنتم من ّ
ّ
يعرفوكم واجبكم فأنتم
تذكروهنمٌ ،
عيب عليكم أن ّ

من تع ّلموهنم».

وقال العدناين يف كلمة ّ
(إن دولة اإلسالم باقية)« :فيا علامءنا ،لقد علمتم واهلل أننا

عىل حق فإىل متى تكتمون علمكم؟ أما فقهتم قول ربكم عز وجلُ :
{كت َِب َع َل ْي ُك ُم
ا ْل ِق َتال}؟  ...فإىل متى هتادنون الطواغيت وتسكتون؟ وإىل متى ختافون املطاردة

وحتام تسلمون لليهود والصليبيني البالد والعباد؟».
وهتابون السجون؟
َ
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وقال يف كلمة (السلمية دين من؟)« :البد لنا أن نصدع بحقيقة مرة لطاملا

كتمها العلامء ،واكتفى بالتلميح هلا الفقهاء أال وهي :كفر اجليوش احلامية ألنظمة

الطواغيت ...وإن الذين يدافعون وينافحون عن هذه اجليوش من املنتسبني إىل العلم
ويأمرون املسلمني بعدم تكفريها وقتاهلا :هلم أجهل الناس بحقيقة الدين.»...
ب -اهتام أهل العلم بأهنم علامء سالطني وأنصار للطواغيت:
قال العدناين يف كلمة (إن ربك لباملرصاد)« :هيئات كبار علامء السالطني أنصار

الطواغيت».

وقال يف كلمته (قل موتوا بغيظكم)« :نسأل اهلل تعاىل أن هيلك كالب اليهود

والصليبيني آل سلول ،وأعواهنم وأنصارهم من علامء السوء».
ج -رشوط قبول كالم أهل العلم عن تنظيم (الدولة):

قال أبو عمر البغدادي يف كلمة (البنيان املرصوص) ملقرتح حل اخلالفات بني

الفصائل العراقية:

«تشكيل جلنة من علامء الدين املخلصني والذين مل يقوموا قط يف صف املحتل
أو دولة الرافضة ،واملشهورين ِ
وحسن السرية ،ال تربطهم عالقة مع أي
بسعة العلم ُ

ردة يف دول اجلوار ،وذلك للفصل يف كل خالف يدور يف املنطقة السنية سوا ًء
حكومة َّ
بني العشائر أو بني املجاهدين وغريهم».

ثم قال يف كلمة (جريمة االنتخابات الرشعية والسياسية وواجبنا نحوها) يف

مقرتح الحق حلل هذه اخلالفات« :ونشرتط ملن يكون يف هذه اللجنة من العلامء:
أ -أن يكون ُملتز ًما بالسنة عىل ما كان عليه سلف األمة.
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ب -أن يكون موصو ًفا بالعدل واإلنصاف واجلرأة يف أمر اهلل ،وال ُبعد عن اهلوى،
وح َسن ُ
اخل ُلق.
َ
ج -أن يكون ممن قاتل و ُيقاتل يف سبيل اهلل ،ومارس اجلها َد عبادة ،وهذا ٌ
هام
رشط ٌّ

جدً ا...

مرضيا عليه من مجيع الفرقاء أو أغلبهم ،وليس بالرضورة أن يكون
د -أن يكون
ًّ
من أهل العراق بل من أي ٍ
ورصاعا
بلد من بلدان املسلمني التي تشهد حركة جهادية
ً
بني الكفر واإليامن كأفغانستان والصومال والشيشان واجلزائر واجلزيرة وغريها...
ونقرتح أن تقوم هذه اللجنة باآليت:

ً
ومتويل
منهجا وإمارة
أ -البحث يف حالة كل مجاعة أو كيان يف الساحة العراقية
ً
فمن كان ِمن اجلامعات أو التكتالت ً
ً
أهل أن ُيوصف أنه من أهل السنة
ودعمَ ،

واجلامعة أعلنوا ذلك ،و َمن كان عنده ٌ
خلل يف ُمعتقده ومنهجه حكموا بذلك ودعوه
تلبس به من بدعة أو ِشك ...ثم بعد ذلك ً
أخا ً
أهل به ً
كريم نفديه بدمائنا
للتوبة مما ّ

وإن كان قد سبق وسفك دماءنا.

ب -االتفاق عىل رأي هنائي ُمل ِزم لكافة األطراف يف كيفية التعامل مع الطوائف

زورا للقبلة كالرافضة ،أو الكافرة ً
أصل
املرشكة املوجودة يف العراق ،سواء املنتسبة ً
كعبدة الشيطان األيزيدية والصابئة املندائية والنصارى الصليبيني.

حاليا وخاصة يف
ج -حتديد موقف الكيانات واجلامعات من األنظمة احلاكمة ًّ

الدول العربية واإلسالمية ،وبيان حكم اهلل يف املؤسسات الدولية ،وما جيب عىل

اجلميع يف كيفية التعامل معهم ومع رموزهم».
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ثان ًيا :احتكار احلق ،وتعظيم النفس؛ مع تنزيل نصوص الطائفة املنصورة

وآخر الزمان عىل مجاعتهم:
أ -تعظيم النفس:

أحسب َّ
أن الذين يقاتلون
(وعدُ اهلل)« :ألنني
قال أبو عمـر البـغدادي يف كلمة َ
ُ

أولياء اهلل يف أرضه ،القائمون بفرض الزمان عىل
املحتل يف دولة العراق اإلسالمية هم
ُ
ٍ
قلة وخذالن ،املتبعون لرشيعة الرمحن.»...
وقال يف كلمة (سيهزم اجلمع ويولون الدبر)« :وأشهدُ باهلل ..فلم تر عيني مثلهم،
ِ
رب الرعيلِ
األول.
وال
ُ
سمعت كخربهم ،إال خ َ

ُ
ِ
الناس هلجة ..وأوفاهم عهدً ا ..وأكثرهم ثبا ًتا ..وأشدّ هم يف
أصدق
فأشهدُ أهنم
نحن اجليش الذي ُي ِ
سل ُم الراية لعبداهللِ
فلست ُّ
أمر اهلل.
ُ
يعلم اهلل ،طرف َة عني ..أنا ُ
أشك ُ
املهدي  ..إن ُقتِ َل أولنا ..فس ُيسلمها آخرنا.»..
ّ

وقال يف كلمة (قل إين عىل بينة من ريب)« :دعونا نضع تساؤ ً
ال :كيف حال اجلهاد

يف بالد الرافدين لو مل يكن هناك جملس شورى املجاهدين وال دولة اإلسالم؟ وكيف

ستصري األمور لو ترك كل أبناء الدولة اإلسالمية السالح ،وقعدوا عن اجلهاد؟
اجلواب معروف :استباحة للعرض ،وإبادة للحرث والنسل».

وقال العدناين يف كلمة (الرائد ال يكذب أهله)« :وأما أنتم يا جنود الدولة

اإلسالمية ...امضوا يف ثبات ويقني ،فإنكم واهلل عىل احلق املبني».

وقال يف كلمة ّ
(إن دولة اإلسالم باقية)« :إننا باقون بإذن اهلل إىل قيام الساعة

وليقاتلن آخرنا الدجال».
ّ
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وقال أبو محزة املهاجر يف كلمته (إن احلكم إال هلل)« :فواهلل لن نسرتيح من جهادنا

إال حتت أشجار الزيتون يف رومية بعد أن ننسف البيت األنجس املسمى بالبيت

األبيض».

ٍ
رصاط مستقيم؛ ألنك مل
«أيا املجاهد إنّك عىل
وقال يف (اللقاء الصويت الثاين)ّ :

تقبل إال بذروة اخلري عم ً
ال فتلبست بأرشف العمل وأعاله اجلهاد يف سبيل اهلل ،فأنت
أفواجا ،وبك منع اهلل الناس
احلارس األمني هلذا الدين ،بك دخل الناس يف دين اهلل
ً
يرضب ِ
به أعداءه ،أنت غضب
أفواجا ،أنت سيف اهلل الذي
من اخلروج من دين اهلل
ُ
ً
اهلل الذي ينتقم به من مردة اإلنس...

أي املجاهدين تقصد بدعمهم فقد كثر األدعياء؟
سؤال من مراسل الفرقانّ :
أبو محزة املهاجر :أعني املجاهدين يف سبيل اهلل ،الذين يسعون لتحكيم رشع اهلل،

والرصاصة الوحيدة التي ليست للبيع
السنني املاضية أن
وقد أثبتت جتارب ّ
ّ
البندقية ّ

لفية اجلهاد ّية.»...
وال لإلجيار هي
بندقية ورصاصة ّ
الس ّ
ّ

ب -ادعاء فهم الواقع وقراءته ،وتشخيص واقع األمة ،وصحة القرارات:
قال أبو عمر البغدادي يف كلمة (حصاد السنني بدولة املوحدين)« :إننا حني أعلنا دولة

اإلسالم وأهنا دولة هجرة وجهاد مل نكن نكذب عىل اهلل وال عىل الناس ،ومل نكن نتكلم

عن أضغاث أحالم ،لكنا بفضل اهلل تعاىل األقدر عىل فهم سنة اهلل يف هذا اجلهاد ،هذا
الفهم منشؤه دماء املجاهدين من مهاجرين وأنصار بعد معايرة أخالقهم ومنهجهم».
ج -مرشوع (الدولة) ينضم له األخيار ،وااللتحاق به تقوى هلل:
قال العدناين يف كلمة (لن يرضوكم إال أذى)« :إىل كل املجاهدين الصادقني

املخلصني العاملني هلل :ندعوكم قادة وجنو ًدا ،مجاعات وأفرا ًدا :أن ترسعوا بااللتحاق
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بمرشوع الدولة اإلسالمية يف العراق والشام؛ فإن املرشوع مرشوعكم ،وإن جميئكم

أتقى لربكم  ...هلموا فإنا ال نشك أبدً ا أنه َمن كان منكم فيه خري فسيأيت اهلل به ولو
بعد حني».

د -التحاكم إىل الرشع حمصور يف تنظيمهم:
قال أبو عمر البغدادي يف كلمة (قل إين عىل بينة من ريب) زمن (الدولة اإلسالمية) يف

العراق« :نرى وجوب التحاكم إىل رشع اهلل من خالل الرتافع إىل املحاكم الرشعية يف

الدولة اإلسالمية ،والبحث عنها يف حالة عدم العلم هبا».

وقال العدناين يف كلمة (لن يرضوكم إال أذى) بعد إعالن خالفتهم« :ومن

هنا ..نتوجه إىل مجيع الفصائل املسلمة املجاهدة الساعية لتحكيم رشع اهلل ،إىل كل

املجاهدين الصادقني املخلصني العاملني هلل :ندعوكم قادة وجنو ًدا ،مجاعات وأفرا ًدا

أن ترسعوا بااللتحاق بمرشوع الدولة اإلسالمية يف العراق والشام».
هـ -ال مرشوعية ألي تنظيم غريهم:

قال أبو عمر البغدادي يف كلمة (قل إين عىل بينة من ريب) زمن (الدولة اإلسالمية)

يف العراق « :كل مجاعة أو شخص يعقد اتفاقية مع املحتل الغازي فإهنا ال تلزمنا يف

يشء ،بل هي باطلة مردودة ،وعليه نحذر املحتل من عقد أي اتفاقات رسية أو علنية
بغري إذن دولة اإلسالم».

وقال يف كلمة (قل إين عىل بينة من ريب) عن عقد الذمة مع غري املسلمني« :إن

أرادوا األمن واألمان ،فعليهم أن حيدثوا عهدً ا جديدً ا ،مع دولة اإلسالم وفق الرشوط

العمرية التي نقضوها».
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وقال العدناين يف كلمته (لن يرضوكم إال أذى)« :ما كان لنا ْ
أن نشاور ِمن الفصائل

َمن خيالفنا املنهج واملرشوع».

و -النرص حليفهم ال شك:
قال أبو عمر البغدادي يف كلمة (وعد اهلل) يف كالم طويل خماط ًبا دول احتالل

العراق ،و«إرسائيل»:

مجيعا نقول :إن ربنا اهلل الذي قاتلنا له ،وسكبنا دماءنا لدينه َو َعدَ نا أن
«وهلؤالء ً

وي ِّون علينا رشكم...
يدفع عنا مكركم ُ

ونعلم يقينًا من ديننا وعقيدتنا أن معامل هذا النرص أن تكون كلمة اهلل هي العليا
ُ

وكلمة الذين كفروا السفىل ،وأن تقام حدوده يف أرضه وتكون رشيعته كلها بني

عباده بال اجتزاء أو انتقاص ،وهذا ما رأيناه بحمد اهلل ونعمته يف دولة اإلسالم ببالد
الرافدين ،ولكن النرص الكامل الساحق قد ُيبطئ أحيا ًنا...

أحسب أن
كام أننا أهيا الصهاينة عىل يقني بقهركم وخرسانكم العاجل؛ ألنني
ُ

أولياء اهلل يف أرضه ،القائمون
الذين يقاتلون املحتل يف دولة العراق اإلسالمية هم
ُ
بفرض الزمان عىل ٍ
قلة وخذالن ،املتبعون لرشيعة الرمحن ،فإن مل يكن هذا الذي

دفاعا عن دينه ونرص ًة لرشيعته هو ويل اهلل يف األرض
يقاتل يف سبيل اهلل ويفجر نفسه ً

فمن؟».

«شهور معدودة وستالمسون النرص بأيديكم،
وقال يف كلمة (عمالء كذابون):
ٌ

وترونه بأعينكم كام رأيتموه من قبل ،ولكن أكثر نقا ًء وصفا ًء وثبا ًتا.»...
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ثال ًثا :مرشوع تنظيم (الدولة) هو املرشوع الصحيح وما عداه باطل:
أ -هدف التنظيم األول هو إقامة الدولة:
قال أبو محزة املهاجر يف (اللقاء الصويت األول)« :ينبغي أن يدرك اجلميع كام قررنا

مرارا أننا نقاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وال يكون ذلك إال بحكم وإمارة».
ذلك ً
ب -املسارعة إلعالن دولتهم قبل أن يعلنها غريهم:

قال أبو عمر البغدادي يف كلمة (حصاد السنني بدولة املوحدين)« :إنا حينام أعلنا

دولة اإلسالم مل نكن فحسب نحاول قطف الثمرة بعد نضوجها ،بل إن الثمرة سقطت
ً
حرا فالتقطناها قبل وقوعها يف الوحل ،وصارت يف أيدينا أمينة نظيفة.
سقوطا ً
فام الذي حدث بعد سقوط االحتاد السوفييتي؟ وتناثر الشعوب اإلسالمية بعيدة

عن املركز الشيوعي؟ لقد وقعت فريسة للشيوعية والعلامنية .وما الذي حدث بعدما
وقف املجاهدون من املهاجرين واألنصار عىل أبواب عاصمة الرصب يف حرب
البوسنة؟ ببساطة إهنا اتفاقية دايتون للسالم املزعوم .وماذا بعد سقوط الثمرة يف

أفغانستان واندحار العدو أيام األحزاب؟ قتل وخراب ودمار ما زال وصمة عار يف

جبني كل من شارك فيه.

أمة اإلسـالم لقد عزمنا أن ال نكرر املأساة ،وأن ال تضيع الثمرة ،فال يلدغ املؤمن

من جحر مرتني».

وقال يف كلمة (وقاتلوا املرشكني كافة)« :فإننا مل نقدم آالف الشهداء وعرشات

اآلف من األرسى لكي تضيع ثمرة اجلهاد ،وتتحول بالد الرافدين من علامنية بعثية

إىل علامنية أمريكية حتت دعوى الوحدة الوطنية».
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وجاء يف (اللقاء الصويت األول) أليب محزة املهاجر يف رشح مالبسات إعالن (دولة

العراق اإلسالمية):

«سؤال :أغلب الناس عىل أنه كان عليكم االنتظار إىل خروج املحتل ،ثم تتفقون

عىل إعالن مرشوع الدولة اإلسالمية ،فام ردكم؟

لقد سبق وقلنا :إننا وصلنا إىل نفس النقطة التي كنا نخطط هلا منذ أمد بعيد،

والغريب أن أصحاب املناهج الفاسدة ودعاة الوطنية كانوا قد وصلوا إىل نفس

النتيجة ،فأرادوا أن يقطفوا الثمرة ثمرة جهاد رويناه بدمائنا وحفظناه بأرواحنا...

فكان البد من قرار حاسم ،وهو ما كان.»...
ج -مفهوم تأسيس اإلمارات والدول:

قال عثامن بن أمحد التميمي يف رسالة (إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم) الصادرة

عن (وزارة اهليئات الرشعية) يف (دولة العراق اإلسالمية)« :إن الدولة التي أقامها

رسول اهلل  #ال حتمل كل املواصفات التي ينظر هلا عىل أهنا من خصائص الدولة

املعارصة بكياناهتا السياسية واإلدارية واالقتصادية ،فالدولة التي ينشدها اإلسالم
هي تلك التي تقيم الدِّ ْين ً
أول قبل أي اعتبار آخر ،وعىل رأس ذلك حتكيم الرشيعة».
د -دولة عاملية دون حدود وال تدرج:

قال العدناين يف كلمته (فذرهم وما يفرتون)« :إن إقرار والية مكانية ال تفصلها

عن أرض الواقع إال حدود سايكس  -بيكو التي فرضت عىل أمتنا تكريس لتلك
احلدود املشؤومة ...واإلسالم ال يعرف حدو ًدا مرسومة يتقوقع فيها ،أو جيمد عند

خطوطها ،واإلسالم أتى للدعوة واالنتشار».
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وقال أبو محزة املهاجر يف كلمة (إن احلكم إال هلل)« :أهيا املجاهدون:
لسنا أبناء سايكس-بيكو؛ نحن أبناء حممد بن عبد اهلل  ...#فهل كان يسعى #

إىل تقسيم وتفتيت جزيرة العرب حينام أعلن دولته باملدينة وحارب أهله بمكة؟».

وقال يف كلمة (الدولـة النبويـة)« :قد انطبع عند كثري منا أن مفهوم الدولة

اإلسالمية هو نفس مفهوم الدولة الطاغوتية التي رسمها سايكس-بيكو«.
هـ -احلكم عىل أي مرشوع منافس أ َّنه مرشوع خيانة وعاملة:

أذى)« :إن مرشوعنا هذا يقابله
قال العدناين يف كلمته (لـن يرضّ وكم إال ً

مرشوعان؛ األول :مرشوع دولة مدنية ديمقراطية ،مرشوع علامين تدعمه مجيع ملل

الكفر قاطبة...

وأما املرشوع الثاين؛ فمرشوع دولة حملية وطنية تسمى إسالمية  ...إن هذا املرشوع

ظاهره :إسالمي ،وحقيقته :مرشوع دولة وطنية ،ختضع للطواغيت يف الغرب وتتبع
ُ

هلم يف الرشق ،هيدف حلرف مسار اجلهاد وتوجيه رضبة له يف الصميم.»...

ثم يقول« :وإن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام تواجه عىل هذا الصعيد أرشس

احلروب؛ إذ إن هلا يف هذا املضامر ثالثة خصوم؛ الكفار بجميع أبواقهم ...واملرتدون

من بني جلدتنا بكل أطيافهم وعلامء سوئهم ،وأهل األهواء وأرباب البدع وأصحاب
املناهج املنحرفة من املسلمني ...بل وحتى من بعض َمن ُي َسب عىل املجاهدين».
و -عصمة مرشوعهم وعدم قبول البحث أو املراجعة أو النقد له:

قال أبو محزة املهاجر يف (اللقاء الصويت األول)« :ولقد ختلينا عن أسامء مجاعاتنا

وتركنا إمارهتا لصالح هذا املرشوع الكبري ،وقلنا للجميعَّ :
إن قلوبنا مفتوحة لكل نقد
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وتعديل خيص هذا املرشوع ،فقط ال يمكن الرجوع عن أمرين :الدولة وأمريها ،أل َّنا
اجتهدنا ونحسب فيهام اخلري والربكة والفالح».
ز -بقاء مرشوع تنظيمهم وعدم زواله:

ُّ
يعلم اهلل ،طرف َة
«فلست
(وعدُ اهلل):
ُ
قال أبو عمـر البـغدادي يف كلمته َ
أشك ُ
نحن اجليش الذي ُي ِ
سل ُم الراية لعبداهللِ
املهدي  ..إن ُقتِ َل أولنا ..فس ُيسلمها
عني ..أنا ُ
ّ

آخرنا.»..

وقال يف كلمة (حصاد السنني بدولة املوحدين) يف كالم طويل« :وإن دولة

اإلســالم باقية ..باقية؛ ألهنا بنيت من أشالء الشهداء ...باقية؛ ألن توفيق اهلل يف هذا
اجلهاد أظهر من الشمس يف كبد السامء.

باقية؛ ألهنا مل تتلوث بكسب حرام أو منهج مشوه ...باقية؛ ألن الكفر بكل ملله

هوى وبدعة خوان جبان بدأ يلمز ويطعن فيها،
ونحله اجتمع علينا ،وكل صاحب ً
فتيقنا بصدق اهلدف وصحة الطريق.»...

وقال العدناين يف كلمته ّ
(إن دولة اإلسالم باقية)« :إننا باقون بإذن اهلل إىل قيام

وليقاتلن آخرنا الدجال».
الساعة،
ّ

ح -الغلو يف التعامل مع قادهتم:
قال العدناين عن أيب بكر البغدادي يف كلمته (إن دولة اإلسالم باقية)« :وما أدراكم

من أبو بكر؟! إن كنتم تتساءلون عنه فإنه :حسيني قريش من ساللة آل البيت األطهار،
ٌ
عامل عابدٌ جماهد ،رأيت فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أيب مصعب ،مع حلم
عا ٌمل
وعدل ورشد وتواضع أيب عمر ،مع ذكاء ودهاء وإرصار وصرب أيب محزة ،وقد عركته
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ٍ
جهاد يستقي من تلك البحار ،حتى غدا ُج َذيلها
املحن وصقلته الفتن ،يف ثامين سنني
ّ
تقرب إىل اهلل بالغسل عن قدميه وتقبيلها،...
املحككُ ،
وع َذيقها ّ
املرجب ،حري به أن ُي ّ
وإين ألحسب ّ
أن اهلل عز وجل قد اختاره وحفظه وا ّدخره هلذه األيام العصيبة».
ط -إجياب البيعة عىل مجيع التنظيامت اجلهادية والدعوية يف العامل:
إل ْع ُ
جاء يف كلمة حمارب اجلبوري املتحدث باسم دولة العراق اإلسالمية (ا ِ
الن
إل ْس ِ
َع ْن ِق َيا ِم َد ْو َل ِة ِ
الع َر ِ
اق ا ِ
الم َّي ِة) قوله« :وإننا اليوم ندعو كل جماهدي وعلامء العراق

وشيوخ العشائر وعامة أهل السنة إىل بيعة أمري املؤمنني الشيخ الفاضل أبو عمر
البغدادي عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره .»..

وجاء يف (اللقاء الصويت األول) مع أيب محزة املهاجر:
سؤال :هل أجربتم الناس واجلامعات املسلحة عىل بيعة الدولة اإلسالمية؟
مرشوع الدولة اإلسالمية جديد عىل األمة ،وأحكامه تغيب عىل كثري من طلبة

العلم فكيف بعوام الناس؟ فال نلزم الناس ونجربهم عىل أمور ال يفقهوهنا...

كل ما فعلناه أن املناطق التي حررها جنود الدولة بدمائهم أرادوا أن ينظموا العمل

نوعا من
فيها ...فقمنا بتنظيم العمل داخل هذه املناطق مما أغضب البعض واعتربه ً
إجباره عىل البيعة وهو ليس واهلل كذلك ...يعطينا احلق الرشعي يف تنظيم شؤوهنا
وعدم العبث بمسرية اجلهاد فيها».

«وننبه املسلمني :أنه بإعالن اخلالفة؛
وقال العدناين يف كلمته( :هذا وعد اهلل):
ّ

صار واج ًبا عىل مجيع املسلمني مبايعة ونرصة اخلليفة إبراهيم حفظه اهلل ،وتبطل
رشعية مجيع اإلمارات واجلامعات والواليات والتنظيامت ،التي يتمدد إليها سلطانه
ّ
ويصلها جنده.»...
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وكثري ممن بايع تراجع ،وغالب
ي -غالب اجلامعات مل تبايع تنظيم (الدولة)،
ٌ

الناس ترفض مشاريعهم:

قال أبو عمر البغدادي يف كلمة (فأما الزبد فيذهب جفاء)« :ونقول ألولئك الذين

يتهمون دولة اإلسالم باهتامات باطلة كاذبة ال أصل هلا ،مدعني أننا سبب فقدان ما

أسموه باحلاضنة الشعبية ،وأن أفعالنا الشنيعة عىل حدِّ وصفهم أعطت املربر لتلك
ردة مجاعية هي ً
حتم خللل يف القيادة واإلدارة؟ أو يف
الصحوات ،نقول :يا قوم هل كل َّ

املنهج والسلوك؟ أو لعدم احلكمة وفقه الدعوة؟ أو لسوء الترصف مع الناس وخاصة

كرباءهم وأعياهنم؟

كثري من العرب...
فلهؤالء نقول :رويدً ا! فإن رسول اهلل  #ما مات حتى ارتد ٌ

قر بأنا ذوو خطأ و ٌ
أهل له،
فهل َّ
ردة األمس و اليوم هي بسبب األخطاء؟ و إن كنا ُن ُّ

فهل أخطأ رسول اهلل  #وصحبه الكرام؟».

وجاء يف (اللقاء الصويت األول) أليب محزة املهاجر يف رشح مالبسات إعالن (دولة

العراق اإلسالمية):

«سؤال :هل سعيت إىل االتصال بجامعات املقاومة قبيل إعالن الدولة؟
يشهد اهلل أننا اجتهدنا يف ذلك ،ومجيع اجلامعات تعلم ذلك جيدً ا ،باستثناء فصيل

واحد كان قد انخرط يف العملية السياسية انخراط ًا تا ًما ،فبعضهم اتصلنا به قبل

شهرين وبعضهم قبل أربعة أشهر ،ولكن لألسف مل نتمكن من لقاء بعضهم قبل

إعالن الدولة ...وحتى بعد إعالن الدولة اتصلنا هبم...

فكان جواب أمري جيش املجاهدين -مث ً
ال -بعد لقائي به وبنائبه أن قال بعد نحو
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مجيعا هلذا املرشوع فأنا جندي
ثامنية عرش((( ساعة من احلوار :يا شيخ إذا مل نأت ً
عندك ...ولكن بعد ثالثة أشهر من هذا اللقاء انقلب الرجل فجأة ،وبدأ يفتي بقتل

اإلخوة ،وحتالف مع الصحوات...

أما من خاض يف الصحوات منهم وهم الكثرة فشأهنم شأن إخواهنم من أهل

الردة.
َّ

أما عن ثورة العرشين فقد أعلمناهم قبل إعالن املرشوع ومل ندعهم ،ألن منهج

القوم من الدعوة إىل الوطنية...

سؤال :هل بايع الدولة بعد إعالهنا أحد من اجلامعات اجلهادية؟...
ففي األسابيع األوىل إلعالن الدولة كان يلحق بجيش الدولة يف األسبوع الواحد

نحو ألف مقاتل ،حتى استوعبنا بحمد اهلل أكثر من  %80من املجاهدين عىل األرض
ومن كل اجلامعات وبال استثناء.

سؤال :هل بالفعل بايع الدولة رهط من شيوخ العشائر؟
لقد كنا صادقني أن أكثر من  % 70من شيوخ عشائر أهل السنة بايع الدولة اإلسالمية

وأمريها ،وذلك بعد دخوهلم يف حلف املطيبني ...ولكن لألسف نقض هذه البيعة بعض
اخلونة وانخرط يف صفوف الصحوات بال أي مربر إال بريق دوالرات املحتل».

وجاء يف شهادة أيب سليامن العتيبي القايض األول يف (دولة العراق اإلسالمية) يف

اس ّ
قيام (الدّ ولة)
أن َ
توضيح بعض كالم املهاجر السابق ...« :ويف حقيقة األمر ّ
يظن ال ّن ُ

كان بعد مبايعة مجاعات جملس شورى املجاهدين لتنظيم القاعدة ،ثم مبايعة شيوخ

املطيبني ،وليس األمر كذلك ألبتة ،وإنّام بايع رؤوس هذه اجلامعات
العشائر بحلف ّ
((( كذا يف األصل.
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كرسايا اجلهاد ،ورسايا الغرباء ،وجيش أهل السنة ،وكتائب األهوال ،وجيش الطائفة

الساحة ،بل منهم َمن مل حيمل
املنصورة ...وهم ٌ
أناس ال عالقة هلم باجلهاد احلقيقي يف ّ
أتباع ً
جمردة ،فبايعوا
أصل ،وإنّام هي
السالح يف حياته ك ّلها ،ومنهم َمن ليس له ٌ
ٌ
ّ
أسامء ّ
واشرتطوا إ ّما بلسان احلال أو املقال أن يتو ّلوا مناصب يف هذه الدّ ولة التي س ُتعلن،

األمر كام أرادوا.
ووقع
ُ

وأنا أشهد باهلل العظيم عىل ذلك بحكم قريب ِمن أيب محزة املهاجر ،ومل يتدخل

ُ
ريا أبومحزة».
شيوخ العشائر املعروفون كام
يرصح كث ً
ّ

وقال أبو بكر البغدادي يف كلمة (انفروا خفا ًفا وثقا ً
ال)« :وإنام حيزننا وحيز يف نفوسنا

أن نرى بعض نساء السنة وأطفاهلم وعوائلهم يلتجئون إىل مناطق سيطرة الروافض
وملحدي األكراد يف العراق...

وإنام يتحمل وزر ترشيد هؤالء املسلمني وإذالهلــم علامء السوء من أنصار

يلبسون عىل أولئك املساكني ،ويصورون
الطواغيت ،الدعاة عىل أبواب جهنم ،الذين ّ

هلم أن الدولة اإلسالمية سبب الرش ومصدر البالء...
يا أهل السنة يف العراق ،ونخص أهلنا يف األنبار:

كونوا عىل يقني أن قلوبنا تتفطر لرتككم منازلكم ودياركم وجلوئكم نحو الروافض

وملحدي األكراد وترشدكم يف البالد ،ولئن كان بعض ذويكم مرتدين وحماربني

لدين اهلل موالني للروافض والصليبيني فإنّا ال نأخذكم بجريرهتم ،فعودوا إىل دياركم

والزموا بيوتكم».

وجاء يف إصدار (التعليم يف ظل اخلالفة  -والية الرقة) يف رشح حيثيات استتابة

موظفي التعليم ،وافتتاح املنظومة التعليمية للتنظيم« :حتى تعلمون ملاذا أغلقنا هذه
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املنظومة التعليمية؛ ألنا حاولنا يف البداية أن نستعمل الوقت ،وأن ننقح يف املناهج،
واملدارس تكون مفتوحة ،ولكن أبى أكثر املدرسني إال أن يدرسوا مادة الكفر ،فكان

أفضل يشء هو إغالقها».

رابعا :منهج التكفري:
ً

أ -بالد املسلمني اليوم هي بالد كفر وردة عدا مناطق حكمهم:

قال أبو عمر البغدادي أمري التنظيم يف العراق يف كلمة ( ُق ْل إِنِّ َع َل َب ِّين ٍَة ِمن َربِّ ):

«وبام أن األحكام التي تعلو مجيع ديار اإلسالم اليوم هي أحكام الطاغوت ورشيعته،
فإننا نرى كفر وردة مجيع حكام تلك الدول وجيوشها ،وقتاهلم أوجب من قتال
املحتل الصليبي».

وقال العدناين يف كلمته (يا قومنا أجيبوا داعي اهلل)« :ال يوجد عىل وجه األرض

بقعة يطبق فيها رشع اهلل واحلكم فيها كله هلل سوى أرايض الدولة اإلسالمية.»...
ب -النص عىل تكفري بعض احلكومات والشخصيات:

قال أبو بكر البغدادي يف كلمة (انفروا خفا ًفا وثقا ً
ال)« :إن احلكام الطواغيت الذين

حيكمون بالدكم يف احلرمني واليمن والشام والعراق ومرص واملغرب ،وخراسان

والقوقاز واهلند وأفريقيا ويف كل مكان؛ إنام هم حلفاء لليهود ...فلام شعر آل سلول
بتخيل أسيادهم عنهم ،ورميهم كاألحذية البالية ،واستبداهلم؛ ش ّنوا حرهبم املزعومة
عىل الروافض يف اليمن ...ثم يزعمون اليوم دفاعهم عن أهل السنة يف اليمن ضد
الروافض!.

أال كذبوا وخابوا وخسئوا ،فام هي إال حماولة إلثبات وجودهم من جديد عند أسيادهم

اليهود والصليبيني ،ما هي إال حماولة يائسة لصد املسلمني عن الدولة اإلسالمية».
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وقال العدناين يف كلمة (السلمية دين من؟)« :فال فرق بني حاكم وحاكم ما مل نغري

احلكم ،ال فرق بني مبارك ومعمر وابن عيل ،وبني مريس وعبد اجلليل والغنويش،

فكلهم طواغيت حيكمون بنفس القوانني ،غري أن األخريين أشد فتنة عىل املسلمني.»..
وجاء يف رشيط (رسالة إىل تركيا)« :إىل أن جاء الطاغوت أردوغان اخلائن ،فحكم

بغري ما أنزل اهلل ،وواىل األمريكان الصليبيني أولياء اليهود ،وواىل البككة املجرمني
امللحدين ،وواىل اجليش السوري احلر ...وواىل الصحوات عمالء املرتدين.»...
ج -تكفري اجليوش واملؤسسات العسكرية يف البالد اإلسالمية:
قال العدناين يف كلمته (السلمية دين من؟)َّ :
«إن جيوش الطواغيت من حكام ديار

املسلمني هي بعمومها جيوش ردة وكفرَّ ،
وإن القول اليوم بكفر هذه اجليوش وردهتا
وخروجها من الدين ،بل ووجوب قتاهلا ويف مقدمتها اجليش املرصي هلو القول الذي
ال يصح يف دين اهلل خالفه».

د -تكفري كل من دخل أو شارك يف العملية السياسية (الديمقراطية):

وردة كل من
قال أبو عمر البغدادي يف كلمة ( ُق ْل إِنِّ َع َل َب ِّين ٍَة ِمن َربِّ )« :نرى كفر َّ

اشرتك يف العملية السياسية».

وقال يف كلمته (جريمة االنتخابات الرشعية والسياسية)« :فالنواب وا ُمل ِّ
رشعون
ٍ
ٌ
لقانون أو دستو ٍر ظامل ٍ جائر يناقض الرشيعة اإلسالمية،
أوثان منصوبة حتت قبة ختضع

وحيارهبا يف كث ٍ
ري من ُأصول ديننا احلنيف...

وأما ا ُمل ِّ
رشعون فهم كفار بال ُغبار..»...

د -تكفري عموم الشعوب اإلسالمية:
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 / 1تكفري موظفي مؤسسات الدول ذات املخالفات الرشعية؛ ألهنم راضون بالطاغوت:
جاء يف إصدار (التعليم يف ظل اخلالفة  -والية الرقة)« :القطاع التعليمي يف هذه

البالد استغله النظام الكافر يف سوريا يف زرع الكفر واإلحلاد ..وأن املدرسني هم األداة
التي تنفذ ما يريده النظام ،ويسعى يف حتقيقه وترسيخه يف نفوس األجيال ،واملدرسون

ومن فوقهم من املدراء واملرشفني كلهم أعضاء يف هيئة نقابة املعلمني السورية...

كام َّ
أن مجيع املدرسني ال بد هلم أن ينتسبوا هليئة نقابة املعلمني ،واالنتساب إليهم

ً
ورىض ملا هم عليه ،والرىض بالكفر كفر كام بينه العلامء رمحهم اهلل».
إقرارا
يعترب ً
 / 2تكفري مجيع من شارك باالنتخابات:

شكل ( :)1صورة من إصدار الستتابة موظفي التعليم يف مدينة الباب.

ُّ
«فكل من يسعى يف قيام هذا املنهج
(عذرا أمري القاعدة):
قال العدناين يف كلمة
ً
كحكم الداعني إليه واملظاهرين له،
باملعونة واملساعدة فهو ُمت ََو ٍّل ُله وألهلهُ ،
كم ُه ُ
وح ُ
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ِ
َّ
واملنتخبون هلم قد ّاتذوهم
واملرشحون لالنتخابات هم أدعياء للربوبية واأللوهية،

كم ُهم يف ِ
واخلروج عن اإلسالم».
الكفر
دين اهلل:
أربا ًبا ورشكاء من دون اهللُ ،
ُ
وح ُ
ُ
 / 3اشرتاط التوبة عىل عموم الناس قبل قتال احلكومات املرتدة:

جاء يف رشيط (رسالة إىل تركيا)« :فيا أهل تركيا ..ال بد أن تقوموا وتقاتلوا هؤالء

الصليبيني وامللحدين والطواغيت الذين خدعوكم وجعلوكم عبيدً ا للصليبيني...

ولكن قبل ذلك ال بد أن تتوبوا مما كان سب ًبا يف تسليط هذا اخلائن وأصحابه عىل

رقابكم؛ فتكفروا بالديمقراطية والعلامنية والقوانني الوضعية والقبور الرشكية وغريها
من الطواغيت ،حتى يكون قتالكم ضد هؤالء الصليبيني وامللحدين والطواغيت
ً
مباركا يف سبيل اهلل ،وقتالكم شهداء عند اهلل ،وحتى ال يكون قتالكم
اخلائنني جها ًدا
قتال جاهلية ملعو ًنا ،وقتالكم يف النار مع قتىل امللحدين والصليبيني».

خامسا :تكفري مجيع الفصائل اجلهادية يف العامل اإلسالمي:
ً
أ -تكفري جماهدي العراق:

قال أبو عمر البغدادي يف كلمته (وعد اهلل) يف حق «املجلس السيايس للمقاومة

العراقية» الذي يتكون من اجليش اإلسالمي يف العراق ،ومجاعة أنصار السنة  -اهليئة
الرشعية ،واجلبهة اإلسالمية للمقاومة العراقية «جامع» ،وحركة املقاومة اإلسالمية
«محاس -العراق:

فقدت والدي وولدي وأهيل أمجعني كان أهون ع ّ
يل من ردة أحد منكم،
«فلو
ُ

فكيف هبذا اجلمع الغفري؟ ...فإن أبيتم التوبة قبل القدرة عليكم فواهلل لقتل املرتد

أحب إ ّيل من مئة رأس صليبية».
ُّ

329

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

وقال العدناين يف كلمته (الرائد ال يكذب أهله)« :وإهنا الصحوات؛ فقد عرفناها،

وعرفنا شنشنتها؛ فباألمس يف العراق ائتالف وجملس وطني ،وكتل وأحزاب سياسية
وجيش إسالمي ،وجيش جماهدين وفصائل ومجاعات ،وها هم اليوم ُيعادون يف

العرابني والداعمني واملمولني ،بل بنفس األسامء».
الشام ،بنفس ّ
ب -تكفري جماهدي محاس:

قال أبو عمر البغدادي يف كلمته (الدين النصيحة)« :إن املنظامت املسلحة التابعة

جلامعة اإلخوان املسلمني وخاصة يف هذه احلقبة ،وعىل رأسها محاس -حاشا املخلصني
من أبناء القسام -هم يف احلقيقة خانوا امللة واألمة ،وتنكروا لدماء الشهداء...
ومالمح خيانة قيادة محاس تتبلور يف نقاط منها:
دخوهلم العملية السياسية ...االعرتاف الضمني بإرسائيل باعرتافهم برشعية

السلطة الوطنية التي قامت عىل أساس اتفاقيات أوسلو ...ترصحيهم باحرتام
القرارات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة ،وجمرد االعرتاف باألمم املتحدة هو

اعرتاف بقانوهنا الوضعي ...دخوهلم يف حلف عجيب مع األنظمة املرتدة ،وخاصة

يف مرص وسوريا.»...

ج -تكفري جماهدي سوريا:
ردة
جاء يف (بيان اهليئة الرشعية حول اجلبهة اإلسالمية وقياداهتا)« :فإذا تقررت َّ

أمراء ما يعرف باجلبهة اإلسالمية؛ كأيب عيسى الشيخ رئيس جملس الشورى ،وزهران

علوش القائد العسكري ،وحسان عبود رئيس اهليئة السياسية ،بام تقدم من مناطات
كفرية كتويل املرتدين والكفار وتصحيح مذهبهم وغري ذلك؛ فليعلم أن كل من التحق

حكمهم سواء بسواء،
فحكمه
هبؤالء املرتدين بعد العلم بحاهلم وقاتل حتت رايتهم
ُ
ُ
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فال خالف بني أمة التوحيد يف حكم من صار مع املرتدين وأعداء الدين ،يف أنه من
حكمهم».
وحكمه
مجلتهم،
َ
ُ

وجاء يف مقال (قاعدة الظواهري واهلراري واحلكمة اليامنية املفقودة) أليب ميرسة

الشامي املنشور ضمن جملة دابق العدد ( ،)6يف ذكر انحرافات فرع القاعدة يف اليمن:

الرتحم عىل مرتدي الصحوات السلولية ،قادة أحرار الشام».
«ويف بعضها -أي بياناهتمّ -
وجاء يف (لقاء مع أيب سمري األردين) يف جملة دابق ،العدد العارش تعليق حمرر املقال:

«ثم يتعاون هو [أي اجلوالين] وكبار قادته ...مع اجليش احلر املرتد».
ج -تكفري جماهدي أفغانستان:

قال العدناين يف كلمته (يا قومنا أجيبوا داعي اهلل)« :ال يوجد عىل وجه األرض

بقعة يطبق فيها رشع اهلل واحلكم فيها كله هلل سوى أرايض الدولة اإلسالمية...

ونرى يف هذه السنني اخلداعات من يزعم اجلهاد والسعي لنرصة دين اهلل وإقامة رشع

اهلل ،وقد ضل طريق األنبياء ،وجاء هبدي غري هدي نبينا  #وصحابته الكرام ،فرتاه

خيشى الدوائر وخياف لوم احلواضن فيجامل الكفار ويداهن ،ويصانعهم ويطمئنهم،

بل ويتحالف معهم ،ويدافع عنهم ،ويتودد هلم ،وتراه يسعى جاهدً ا إلقامة العالقات

معهم بالتزلف إليهم ،والسعي لفتح املكاتب بني ظهرانيهم وحتت سلطاهنم...

أمل تعتربوا أهيا الفصائل والصحوات ...أمل تعتربوا يا فصائل خراسان ،مالكم

وقتال الدولة!...؟».

وقال يف كلمته (قل موتوا بغيظكم)« :فندعو مجيع املوحدين يف خراسان إىل

اللحاق بركب اخلالفة ونبذ التفرق والترشذم ،فهلموا إىل دولتكم أهيا املجاهدون،
هلموا إىل خالفتكم فأنتم أصحاب السبق ،قاتلتم اإلنكليز والروس واألمريكان،
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وأمامكم اليوم قتال جديد قتال يفرض التوحيد ويدحر الرشك والتنديد».
وقال أبو ميرسة الشامي يف تعدد كفريات طالبان وضالالهتا يف مقال طويل:

(فاضحة الشام وكرس األصنام)« :هل كان يظن أي «جهادي» أن املال عمر وإمارته

ستثني عىل طاغويت قطر محد ومتيم؟ أو أهنم سيدعون هلام بألفاظ الوالء؟ أو أهنم
سيعدّ ون حكومتهام «دولة شقيقة»؟ أو أهنم سريسلون الوفود إىل دولة الدجال إيران،

وجيعلوهنم مسلمني ودولتهم مسلمة ،ويتقربون إليهم بسياسات شيطانية؟...
وكثري من جنودهم عىل رشك أكرب خمرج من امللة...

وأكثر أمرائهم هلم عالقات مع طوائف التجسس املرتدة يف باكستان (الـ «آي إس

آي») ،وكثري من جنودهم عىل رشك أكرب خمرج من امللة بدعاء األموات واالستشفاع

هبم والنذر والذبح هلم والسجود لقبورهم ،وكثري من طوائفهم حيكمون اآلن
بالفصول القبلية دون األحكام الرشعية يف مناطق يدّ عون فيها التمكني.»...

شكل ( :)٢نموذج لبيان عن قتل قائد من حركة طالبان ،ووصفها بـ (الوطنية).
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د -تكفري فصائل ليبيا:
قال العدناين يف كلمته (يا قومنا أجيبوا داعي اهلل)« :وكام نجدد دعوتنا جلنود

مليا قبل أن يقدموا عىل قتال الدولة
الفصائل يف الشام وليبيا ،ندعوهم ليتفكروا ّ

اإلسالمية ...فاحذر فإنك بقتال الدولة اإلسالمية تقع بالكفر من حيث تدري أو ال

تدري...

أمل تعتربوا يا فصائل ليبيا؟ أمل تعتربوا يا صحوات درنة؟ أمل تعتربوا يا فصائل

خراسان؟ ما لكم وقتال الدولة!..؟».

شكل ( :)٣نموذج لبيان عن قتال فصائل ليبية ووصفها بالر َّدة
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سادسا :أدلة تنظيم (الدولة) عىل التكفري واحلكم باخليانة والعاملة:
ً

أ -اللقاء بالكفار واالتصال هبم:

قال أبو عمر البغدادي يف كلمته (أذلة عىل املؤمنني)« :فو اهلل منذ هداين اهلل إىل

كافرا أو مرتدًّ ا ،وال اتصلت بطريق مبارش أو غري مبارش بمحتل
هذا اخلري ما جالست ً
أو عميل له ،ومل تطرق قدمي قط فنادق االحتالل؛ قد أكون أي يشء إال أين لن أكون
خائنًا بإذن اهلل».

ب -عدم ذكر جهاد الطلب يف مواثيق الفصائل:

الز َبدُ َف َي ْذ َه ُب ُج َفاء) يف حديثه عن بعض
قال أبو عمر البغدادي  يف كلمته ( َف َأ َّما َّ

اجلامعات اجلهادية يف العراق« :وإمعا ًنا باخليانة أسقطوا معلو ًما من الدين بالرضورة
أال وهو جهاد الطلب ،فقالوا يف برناجمهم السيايس املشؤومَّ :
إن من أهدافهم إقامة
عالقات حسنة مع دول العامل مبنية عىل املصالح املشرتكة».
ج -عقد االتفاقيات الدولية:
قال أبو عمر البغدادي يف كلمته (الدين النصيحة)« :ومالمح خيانة قيادة محاس تتبلور

يف نقاط منها ...ترصحيهم باحرتام القرارات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة ،وجمرد
االعرتاف باألمم املتحدة هو اعرتاف بقانوهنا الوضعي وبدولة إرسائيل العضو فيها».
د -االهتام بتوقيع اتفاقيات لقتال التنظيم:
قال أبو محزة املهاجر يف (اللقاء الصويت الثاين)« :ورسالتي الثالثة إىل الذين كانوا

يرفعون راية السلفية وحتكيم ّ
الشيعة قبل أن يستدرجهم الشّ يطان إىل غرف املخابرات

لتوقيع اتفاقيات ّ
ّ
املحتل وأعوانه».
الذل والعار واخليانة مع
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هـ -االستدالل بالنقل عن (الثقات):
قال أبو ميرسة الشامي يف مقال (قاعدة الظواهري واهلراري واحلكمة اليامنية

املفقودة) املنشور ضمن جملة دابق العدد ( ،)6يف ذكر انحرافات فرع القاعدة يف اليمن:
«وبلغني عن الثقات يف اليمن أن النظاري كان جيادل عن احلوثيني وال جيزم

بتكفريهم...

ومما بلغني عن الثقات يف اليمن ً
أيضا أن «أنصار الرشيعة» يف «حمافظة» اجلوف

يقاتلون جن ًبا إىل جنب مع اجليش املرتدّ (جيش «الربيع العريب»  -جيش عبد ر ّبه)...

أيضا ّ
وبلغني عن الثقات يف اليمن ً
أن قيادة التنظيم يف اليمن نادمة عىل فرتة التمكني
التي أداروا فيها مناطق سيطروا عليها يف أبني وغريها.»...

وقال يف مقال (فاضحة الشام وكرس األصنام) املنشور ضمن جملة دابق العدد

( )10يف ذكر انحرافات طالبان« :قد أخربين املهاجرون إىل الشام من خراسان عر ًبا
ً
أمورا مل أكن أعرفها عن وضع األحزاب يف أفغانستان ووزيرستان.»...
وعجم ً
واالستدالل باملنامات:

جاء يف مقال (فاضحة الشام وكرس األصنام) املشار إليه« :وقد أخربين أحد

األنصار أنه رأى الشيخ أسامة بن الدن يف رؤية قبل معصية اجلوالين ،وقال الشيخ

أسامة يف الرؤية« :إن معركتنا هذه ال تستنزف الدماء واألشالء وإنام تستنزف األنفس
واألسامء»ُ ،
ريا من الشخصيات واجلامعات املحسوبة
وأولت الرؤية وقتها عىل أن كث ً
عىل اجلهاد واملجاهدين ستسقط يف الضالل ،واهلل املستعان.»...
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سابعا :أحكام عامة ملا سبق من (املرتدين) و(الصحوات):
ً

أ -تقديم قتال من يزعمون أهنم (صحوات) و(مرتدون) مما سبق عىل الكفار

األصليني:

قال أبو عمر البغدادي أمري التنظيم يف العراق يف كلمة ( ُق ْل إِنِّ َع َل َب ِّين ٍَة ِمن َربِّ ):

«فإننا نرى كفر وردة مجيع حكام تلك الدول وجيوشها ،وقتاهلم أوجب من قتال
املحتل الصليبي».

وقال العدناين يف كلمته (الرائد ال يكذب أهله) يف هتديد جماهدي سوريا« :فاعلموا
ً
ً
وجيشا يف الشام ِمن األسود اجلياع ،رشاهبم الدماء ،وأنيسهم
جيوشا يف العراق
أن لنا
األشالء ،ومل جيدوا فيام رشبوا أشهى من دماء الصحوات.

َف َو اهلل؛ َلنسحب َّنهم أل ًفا ثم أل ًفا ،ثم واهلل :لن نبقي منكم ولن نذر».

وقال العدناين يف كلمة (قل للذين كفروا ستغلبون) والتي مألها هتديدً ا ووعيدً ا

«سنفرق اجلامعات ،ونشق صفوف التنظيامت ،نعم أل َّنه مع اجلامعة
للمجاهدين:
ّ
ال مجاعات ،وسح ًقا للتنظيامت ،سنقاتل احلركات والتجمعات واجلبهات ،سنمزق
الكتائب واأللوية واجليوش حتى نقيض بإذن اهلل عىل الفصائل؛ فام يضعف املسلمني
ويؤخر النرص إال الفصائل».

وجاء يف رشيط (رسالة إىل تركيا)« :فيا أهل تركيا ..ال بد أن تقوموا وتقاتلوا هؤالء

الصليبيني وامللحدين والطواغيت الذين خدعوكم وجعلوكم عبيدً ا للصليبيني.»...
وقال أبو بكر البغدادي يف كلمة (ولو كره الكافرون):
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«فيا أبناء احلرمني ،يا أهل التوحيد ،يا أهل الوالء والرباء ،إنام عندكم رأس األفعى

ومعقل الداء ،أال فلتسلوا سيوفكم ،ولتكرسوا أغامدكم ،فال أمن آلل سلول وجنودهم...
وعليكم أو ً
ال بالرافضة حيثام وجدمتوهم ،ثم عليكم بآل سلول وجنودهم قبل

الصليبيني وقواعدهم...

ويا ليوث التوحيد يف ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب ...ال خري فيكم إن أسلمتم البالد

إىل بني علامن وفيكم عني تطرف ،ال خري فيكم إن أمنوا وهنئوا وفيكم عرق ينبض.»..
ولو كان هذا القتل يف املساجد:
شكل ( :)4نموذج لبيان عن تفجري يف قوات الطوارئ أثناء الصالة يف املسجد

337

ُ
شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

ب -إبطال عقود زواجهم واحلكم عىل عرشهتم بالزنا ،واستباحة األعراض

بذلك:

هن ّ
حل هلم
جاء يف العدد العارش من جملة «دابق» يف مقال طويل بعنوان (ال ّ

الصحوات ..زوجات
وال هم حي ّلون ّ
هلن) بقلم أم سمية املهاجرة« :لزوجات عساكر ّ

الصحوات املتعلمنني ...وزوجات الصحوات املتمسحني باإلسالم...

دوي ًةَ :
{ل ُه َّن حِ ٌّل َل ُه ْم َوال ُه ْم
هكذا هو اإلسالم إذنُ ،يعلنها رصحي ًة واضح ًة ُم ّ
َي ِح ُّلونَ َل ُه َّن} [املمتحنة]10 :؛ فال إسالم مع كفر ،وال توحيد مع رشك ،وال إيامن مع

نفاق...

ٍ
ٍ
ال جيوز ِ
ٍ
واحدّ ،
وإن
سقف
حتت
لك
بحال البقاء مع من نزع ربقة اإلسالم من عنقه َ
ِ
واج الذي ِ
َ
عليك حينها
فيحرم
انفسخ ساعة ارتدَّ عن دين اهلل،
بينك وبينه قد
عقد ّ
الز ِ
ُ

جل من زوجته ،ألن ِ
حيل لك ،وال يستبيح ِ
ِ
الر ُ
وال يعود ُّ
أصبحت
ّك
منك ما يستبيح ّ
ٍ
ِ
ستتاب و ُيسلم من جديد ،وعليه َّ
جتمعك به هي
عالقة
فإن ُك َّل
أجنبي ًة عنهّ ،إل أن ُي
َ
ّ
رشعا بل هي الزنى بعينه».
عالقة ُم ّرمة ً

وجاء يف مقال (بلغوا نســاء الصحوات أهنن طوالق( أليب ميرسة الشامي« :شفقة

أزواجهن ،فال هن ّ
حل هلم ،وال هم
عىل نساء الصحوات املغيبات أهنن طوالق من
ّ
حي ّلون هلنّ ،
وأن اجلامع بينهم زنا وأوالدهم أوالد زنا».

ثامنًا :إسقاط أمان غري املسلمني:
قال أبو عمر البغدادي يف كلمته (قل إين عىل بينة من ريب)« :نرى أن طوائف أهل

الكتاب وغريهم من الصابئة ونحوهم يف دولة اإلسالم اليوم ،أهل حرب ال ذمة هلم،
فقد نقضوا ما عاهدوا عليه من وجوه كثرية ال حرص هلا ،وعليه :إن أرادوا األمن
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واألمان ،فعليهم أن حيدثوا عهدً ا جديدً ا ،مع دولة اإلسالم وفق الرشوط العمرية

التي نقضوها».

وجاء يف كلمة (قل موتوا بغيظكم) أليب محزة املهاجر« :نعلن جلميع نصارى العراق

أننـا نقبل حقن دمائهم وتأمينهم ولكن وفق ًا لرشوط عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه،

ألن رشطه ٌ
سنة مستمر ٌة وهبا عمل األئمة بعده ،واحتج هبا الفقهاء وأوجبوا إبقاءها».
وقتلهم وقتاهلم حتى يف بلداهنم:
قال العدناين يف كلمة طويلة بعنوان (إن ربك لباملرصاد):
«فهيا أهيا املوحد...
فإذا قدرت عىل قتل كافر أمريكي أو أورويب ...فتوكل عىل اهلل ،واقتله بأي وسيلة

أو طريقة كانت ...سواء أكان الكافر مدن ًيا أو عسكر ًيا ،فهم يف احلكم سواء ،كالمها

كافر ،كالمها حمارب ،كالمها مباح الدم واملال...

عجزت عن العبوة أو الرصاصة ،فاستفرد باألمريكي أو الفرنيس الكافر،
فإن
َ

أو أي من حلفائهم ،ارضخ رأسه بحجر ،أو انحره بسكني ،أو ادهسه بسيارتك،
أو ِ
ارمه من شاهق ،أو اكتم أنفاسه ،أو دس له السم ...فإن عجزت فاحرق منزله،

أو سيارته ،أو جتارته ،أو أتلف زراعته ،فإن عجزت فابصق يف وجهه».

تاسعا :أدلة تنظيم (الدولة) عىل صحة منهجه:
ً
أ -بذل الدماء وتقديم الشهداء:

الصويت الثّاين)« :أال تكفي هذه الدماء التي سالت
قال أبو محزة املهاجر يف (ا ّللقاء ّ

غزيرة من رجالنا حتى تعرفوا صحة املنهج وصدق التوجه؟».
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ب -حماربة العامل وعداؤه هلم:
قال أبو عمر البغدادي يف كلمته (حصاد السنني بدولة املوحدين)« :باقيــــــــــة..

ألن الكفر بكل ملله ونحله اجتمع علينا ،وكل صاحب هوى وبدعة خوان جبان بدأ
يلمز ويطعن فيها ،فتيق َّنا بصدق اهلدف وصحة الطريق».

رس
وقال أبو محزة املهاجر يف (ا ّللقاء ّ
الصويت الثّاين)« :إن عداء كل طاغية لنا هو ّ

قوتنا ،وموضع عزتنا ،وعالمة لصدق رايتنا ،وصفاء منهجنا».
ج -وجود (املهاجرين) بينهم:

قال العدناين يف كلمته ( ُث َّم َن ْب َت ِه ْل َفن َْج َعل َّل ْع َن َة اهللِ َع َل ا ْل َك ِ
اذبِنيَ ) يف كالم طويل عن
َ
(عليك بالشام
نبي َك صىل اهلل عليه وس ّلم:
(املهاجرين)« :يا َمن يبغي الرشاد :لقد قال ُّ
فإنا خري ُة اهللِ من أرضه ،جيتبي إليها خريته من خلقه)ُ .
فانظر إىل املهاجرين يف أرض
ّ

أي ٍّ
صف هم اليوم؟...
الشام يف ّ

هلل مِن
اج ُروا ِف ا ِ
ين َه َ
فلوذوا باملهاجرين أهيا األنصار ،فإن اهلل تبارك وتعاىل قالَ { :وا َّلذِ َ

الدن َْيا َح َس َن ًة َو َ َل ْج ُر اآلخِ َر ِة َْأك َب ُر َل ْو َك ُنوا َي ْع َل ُمونَ } [النحل...]41 :
َب ْعدِ َما ُظل ُِمو ْا َل ُن َب ِّو َئ َّن ُه ْم ِف ُّ
فإن اهلل ِ
لوذوا باملهاجرين ّ
ضام ٌن هلم.

لوذوا باملهاجرين وآووهم وانرصوهم ،فإن اهلل لن يض ّلهم».

ً
عارشا :جانب من أخالق التنظيم يف بياناته:
أ -ألفاظ التشفي واالنتقام:

قال أبو عمر البغدادي يف كلمة (وإن تنتهوا فهو خري لكم)« :وال يعجبنا من الكفار

إال قطف الرؤوس ورشب الدماء».
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وقال العدناين يف كلمته (االقتحامات أفجع)..« :وهذه اجلريمة ال ُيقبل فيها
ٌ
اعتذار ،وال جيدي هبا ٌ
خطبة أو استنكار ،وال ُيرد عليها إال بحز الغالصم،
بيان أو

وإراقة الدماء ،وكرس اجلامجم ،وتناثر األشالء».

يطمعن مسلم أن ُتقام ُ
دولة اإلسالم
وقال يف كلمته (الرائد ال يكذب أهله)« :فال
ّ

إال عىل اجلامجم واألشالء والطاهر من الدماء...

يا َمن و ّقعتم عىل قتال املجاهدين؛ توبوا ولكم منا األمان والعفو الصفح
ً
ً
وجيشا يف الشام ِمن األسود
جيوشا يف العراق
واإلحسان ،وإال :فاعلموا أن لنا

اجلياع ،رشاهبم الدماء ،وأنيسهم األشالء ،ومل جيدوا فيام رشبوا أشهى من دماء
الصحوات».

منهجا:
ب -اختاذ السباب والشتائم للمخالفني
ً
قال العدناين يف كلمة (العراق العراق يا أهل السنة):
«وحتى الصحوات التي أفنت نفسها يف الدفاع املستميت عن الصليبيني وجعلت

دروعا للحكومة الرافضية وأحذي ًة هلا.»..
صدورها
ً

يرص عىل البقاء يف صفوف
وقال يف كلمة (الرائد ال يكذب أهله)« :وأما َمن ّ

صحوات اخليانة والدياثة والعاملة».

وقال يف كلمة (االقتحامات أفجع)« :ولتعلم صحوات اخليانة والدياثة.»...
انتهى
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ملحق ()2
أهم الدراسات والمقاالت واإلصدارات عن تنظيم (الدولة)
صدرت العديد من الدراسات والبحوث عن تنظيم (الدولة) ،وهي كثرية

ومتنوعة ،يكاد يصعب اإلملام هبا مجيعها؛ لذا فإن هذه مقرتحات متنوعة تعطي القارئ

صورة متكاملة عن التنظيم ،وتغطي غالب جوانبه ،وغني عن القول َّ
أن هذا الكم
من الدراسات يقتيض وجود فوارق بينها يف القوة أو الدقة ،كام َّ
أن اقرتاحها ال يعني
املوافقة عىل مجيع ما فيها من تفاصيل:
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ً
أوال :الكتب واملؤلفات:
م

تعريف بالكتاب

الكتاب
االنــفــجــار يف كشف وفضح

1

األرسار ،من هم األمنيون يف تنظيم شهادة الرشعي السابق يف التنظيم

(دولة اإلسالم يف العراق والشام) ،عن سجونه الرسية
أبو صفية اليمني

2

3

4

تنبيه الوعاة إىل حكم قتال فصيل بحث رشعي يف حكم قتال التنظيم،
الغالة

الدولة اإلسالمية بني احلقيقة

والوهم ،أبو عبد اهلل املنصور

العالمات الفارقة يف كشف دين
املارقة ،د .مظهر الويس

وما يتعلق به من مسائل

كتاب مــن تأليف أحــد قيادات
املجاهدين العراقيني يف كشف حقيقة

التنظيم وترصفاته يف العراق

بحث رشعي لكشف حقيقة تنظيم

(الدولة) واإلجابة عن أهم شبهاته
وادعاءاته
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ثان ًيا :الدراسات:

م

الدراسة

تنظيم «الدولة اإلسالمية» :النشأة،
التأثري ،املستقبل ،مركز اجلزيرة

5

للدراسات ،د .فاطمة الصامدي،
وآخرون

http://studies.aljazeera.

201/11/net/files/isil/2014
4112354937991206html

344

تعريف بالدراسة
دراســة مفصلة عن بنية التنظيم
الفكرية ،وجــذورهــا ،وبنائه

التنظيمي،

والتعامل معه

ومستقبل

التنظيم

المالحق

ثال ًثا :املقاالت:
م

6

املقالة

احلقائق املخفاة حول دولة البغدادي ،أبو أمحد ِ
-م ْن

ُماهدي ُخراسان والعراق http://twitmail.

/11/com/email/324920499

جمموعة مقاالت الشيخ إبراهيم السكران:

تعريف باملقال

شهادة أحــد أعضاء
التنظيم عىل جرائمه
وحقيقته ،ومل يصدر
منها إال جزء واحد

رسالة إىل املنتسب لتنظيم الدولة http://www.

.saaid.net/Doat/alsakran/77.htm

منزلة املجاهدين عند تنظيم الدولة http://www.

saaid.net/Doat/alsakran/79.htm
7

التعبد هلل بتقبيل أقدام الوالة http://www.saaid.

net/Doat/alsakran/81.htm

جمــمــوعــة مــقــاالت

تــوضــح األخــطــاء
الرشعية عند التنظيم،
وبـــشـــواهـــد مــن

إصـــدارات التنظيم

مكتسبات تفجري مساجد أهل السنة  http://www.نفسه

saaid.net/Doat/alsakran/80.htm

قتل األهل واألقــارب عند تنظيم الدولة http://

www.saaid.net/Doat/alsakran/78.htm
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للدكتور حاكم املطريي:
تداعيات األحداث يف العراق عىل الثورة السورية

وكيف أدار التنظيم القومي رصاعه يف سوريا والعراق

http://cutt.us/97SL0

8

جمموعة مقاالت تركز

مفهوم الدولة وتوظيف التنظيم القومي الرسي لداعش عىل إظهار العالقة
ملواجهة الثورة يف سوريا والعراق ومحاية نظام بشار من بني تنظيم (الدولة)

السقوط http://cutt.us/8MMhG

وضباط جيش العراق

الثورة العربية http://cutt.us/dugZQ

الدويل للتنظيم

املكر الدويل لتأهيل داعش عرب ًيا وإقليم ًيا ملواجهة السابق،

والتوظيف

تفجر الثورة العراقية وتقدمها نحو بغداد
وقطع الطريق عليها بتسليم املوصل للتنظيم الرسي
http://cutt.us/JJGH
وثائق دير شبيغل تكشف التنظيم اهلرمي لداعش

9

بالتفصيل ،ترمجة صفحة الثورة السورية

http://www.thesyriannetwork.net/2015
./10155636788735730/20/04/
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تــوضــيــح هيكل
التنظيم ،وكيفية عمله

مــن خـــال وثــائــق
حجي بكر التي تركها
بعد مقتله

المالحق

رابعا :املواقع عىل الشبكة العنكبوتية:
ً
م

تعريف باملوقع

املوقع

موقع يشمل توثيق أغلب جرائم
التنظيم بالوثائق ،واألرشطة املرئية،

واملسموعة سواء كانت صادرة رسم ًيا

موقع :جرائم دولة البغدادي
10

عن مؤسسات التنظيم ،أو بطريقة غري

 /http://jaraem.kfasad.cfرسمية عن أفراد من التنظيم.

وهــو دائــم احلــذف والتجديد عىل
ملف :تنظيم ( الدولة اإلسالمية

يف العراق والشام) بني احلقيقة

 11والوهم http://syrianoor.
net/files/1729
12

ملف :خالفة تنظيم دولة العراق

والشام http://syrianoor.

net/files/2150
ملف :ميثاق الرشف الثوري..

خطوة نحو النرص http://

s y r i a n o o r . n e t / 13
files/1887

الشبكة

ملف حيوي عرشات املقاالت املتنوعة

عن نشأة التنظيم وترصفاته لكتاب
خمتلفني

ملف حيوي عرشات املقاالت املتنوعة
عن خالفة التنظيم وترصفاته لكتاب
خمتلفني

ملف يبحث يف ميثاق الرشف الثوري،
والتصدي لطعن الغالة فيه ،لكتاب

خمتلفني

انتهى
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الفهارس
ويشمل:
» »فهرس املصادر واملراجع.
» »فهرس املحتويات.

الفهرس

فهرس المصادر والمراجع
أو ًال :الكتب

م

1
2
3
4
5

6
7

الكتاب

األحكام السلطانية ،عيل بن حممد املاوردي ،دار احلديث ،القاهرة.

األحكام الرشعية للنوازل السياسية ،د .عطية عدالن ،اهليئة الرشعية
للحقوق واإلصالح ،الطبعة األوىل1432 ،هـ2011 -م.

أحكام القرآن ،حممد بن عبد اهلل بن العريب ،حتقيق :حممد عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1424 ،هــ  2003 -م.

أدب الدّ نيا والدين ،عيل بن حممد املاوردي ،دار مكتبة احلياة1986 ،م.
أدب املفتي واملستفتي ،عثامن بن عبد الرمحن ،ابن الصالح ،حتقيق :د.

موفق عبد القادر ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة الثانية،
1423هــ2002-م.

إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (رشح القسطالين) ،أمحد بن حممد
القسطالين ،املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة السابعة1323 ،هـ.

االستذكار ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،حتقيق :سامل عطا ،وحممد

معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2000 -م.
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8

9

10

االستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي ،د .زياد بن عابد املشوخي ،دار
كنوز إشبيليا ،الرياض1433 ،هـ2012 -م.

الرد عىل البكري ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :عبد اهلل
االستغاثة يف َّ

بن َدجني السهييل ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،هـ-
1997م.

االستقامة ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،جامعة

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1403 ،هـ.
اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ،حممد بن إبراهيم النيسابوري ،حتقيق:

 11صغري أمحد األنصاري ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس اخليمة ،الطبعة األوىل،
1425هـ 2004 -م.

12
13
14
15

352

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار
الشنقيطي ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ1995-م.

االعتصام ،إبراهيم بن موسى الغرناطي ،الشاطبي ،حتقيق :سليم اهلاليل،
دار ابن عفان ،القاهرة ،الطبعة األوىل1412 ،هـ1992-م.

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد

إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1991-م.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد
الفقي ،مكتبة املعارف ،الرياض.

الفهرس

16

االقتصاد يف االعتقاد ،حممد بن حممد الغزايل ،حتقيق :عبد اهلل اخللييل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،هـ 2004 -م.

اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،أمحد بن عبد احلليم بن

 17تيمية ،حتقيق :د .نارص العقل ،دار عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة السابعة،
1419هـ1999-م.

18

إكامل املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موسى السبتي ،حتقيق ،د .حييى
إِسامعيل ،دار الوفاء ،املنصورة ،الطبعة األوىل1419 ،هـ 1998 -م.

 19األم ،حممد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت1410 ،هـ1990-م.
أنوار التنزيل وأرسار التأويل (تفسري البيضاوي) ،عبد اهلل بن عمر

 20البيضاوي ،حتقيق :حممد املرعشيل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة األوىل1418 ،هـ.

21
22
23

الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث ،عبد الرمحن بن إسامعيل املقديس ،أبو شامة،
حتقيق :عثامن عنرب ،دار اهلدى ،القاهرة ،الطبعة األوىل1398 ،هـ1978 -م.

البزار) ،أمحد بن عمرو ،البزار ،حتقيق :جمموعة من
البحر الزخار (مسند ّ
املحققني ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل.

البحر املحيط يف التفسري (تفسري ابن حيان) ،حممد بن يوسف بن حيان،
حتقيق :صدقي مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،هـ.
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24
25
26
27

البداية والنهاية ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :عيل شريي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1408هـ1988-م.

بشائر النرص ،عبد اهلل عزام ،نسخة إلكرتونية ،الطبعة الثانية ،مركز شهيد

عزام اإلعالمي.

البصائر والذخائر ،عيل بن حممد ،أبو حيان التوحيدي ،حتقيق :د .وداد
القايض ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،هـ1988-م.

الزبيدي،
حممد احلسينيَّ ،
حممد بن ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
حتقيق :جمموعة من املحققني ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل.

تاريخ الرسل وامللوك (تاريخ الطربي) ،املطبوع مع صلة تاريخ الطربي،

 28حممد بن جرير اآلميل ،أبو جعفر الطربي ،دار الرتاث ،بريوت ،الطبعة
الثانية1387 ،هـ.

29
30
31

354

تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،إبراهيم بن عيل ،ابن
فرحون ،مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986-م.

التبيان يف آداب محلة القرآن ،حييى بن رشف النووي ،حتقيق :حممد احلجار،
دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ1994-م.
حتذير املتبع احلر من تكفري اجليش احلر ،د .مظهر الويس

http://syrianoor.net/research/10520

الفهرس

حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد (تفسري

 32التحرير والتنوير) ،حممد الطاهر بن حممد بن عاشور ،الدار التونسية للنرش،
تونس1984 ،م.

33

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،أمحد بن حجر اهليتمي ،حتقيق مجاعة من
العلامء ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة ،طبعة 1357هـ1983-م.

التدرج يف تطبيق الرشيعة وعالقته بالسياسة الرشعية ،زياد بن عبد اهلل
ّ

 34الفواز ،رسالة ماجستري مقدمة للمعهد العايل للقضاء يف جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،عام 1427هـ.

35
36

التذكرة احلمدونية ،حممد بن احلسن بن محدون ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة
األوىل1417 ،هـ.

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،عياض بن موسى اليحصبي ،حتقيق
مجاعة ،مطبعة فضالة ،املحمدية -املغرب ،الطبعة األوىل.

التسهيل لعلوم التنزيل (تفسري ابن جزي) ،حممد بن أمحد بن جزي ،حتقيق:

 37د .عبد اهلل اخلالدي ،دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1416هـ.

38

تغليق التعليق عىل صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر العسقالين،

حتقيق :سعيد القزقي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ.
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39

تفسري ابن عرفة ،حممد بن حممد بن عرفة ،حتقيق :جالل األسيوطي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل2008 ،م.

تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري) ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق:

 40حممد حسني شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1419هـ.

حممد
التنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسامعيل الصنعاين ،حتقيق :دَّ .

 41إسحاق إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة األوىل1432 ،هـ-
2011م.

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان (تفسري السعدي) ،عبد الرمحن

 42بن نارص السعدي ،حتقيق :د .عبد الرمحن اللوحيق ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ 2000-م.

جامع البيان يف تأويل القرآن (تفسري الطربي) ،حممد بن جرير الطربي،

 43حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1420هـ2000-م.

44

356

جامع العلم واملسائل ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :حممد شمس،
دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

الفهرس

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حدي ًثا من جوامع الكلم ،عبد الرمحن

 45بن أمحد بن رجب ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،وإبراهيم باجس ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة السابعة1422 ،هـ2001-م.

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  #وسننه وأيامه

( 46صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري ،حتقيق :حممد زهري النارص،
ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) ،حممد بن أمحد القرطبي ،حتقيق:

 47أمحد الربدوين ،وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،الطبعة
الثانية1384 ،هـ1964-م.

48

حاشية السندي عىل سنن النسائي ،املطبوع مع السنن ،حممد بن عبد اهلادي السندي،
مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة الثانية1406 ،هـ1986 -م.

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،عيل بن حممد املاوردي،

 49حتقيق :عيل حممد معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1999-م.

50
51

حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية ،د .بكر أبو زيد،
دار احلرمني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426هـ2006-م.

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،املؤلف :أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،أبو
نعيم ،دار الفكر ،بريوت ،طبعة 1394هـ 1974 -م.
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درء تعارض العقل والنقل ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :د .حممد

 52رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،الطبعة
الثانية1411 ،هـ1991-م.

53

الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،مجع :عبد الرمحن بن قاسم ،الطبعة

السادسة1417 ،هـ1996-م.

ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن

 54األكرب (تاريخ ابن خلدون) ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،حتقيق:
خليل شحادة ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1408 ،هـ1988 -م.

55
56
57
58
59

358

رد املحتار عىل الدر املختار (حاشية ابن عابدين) ،حممد أمني بن عمر
عابدين ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1412 ،هـ1992-م.

رسالة حتكيم القوانني الوضعية ،حممد بن إبراهيم ،املطبوعة ضمن الدرر
السنية.

روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حييى بن رشف النووي ،حتقيق :زهري

الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ1991-م.

زاد املستقنع يف اختصار املقنع ،موسى بن أمحد احلجاوي ،حتقيق :عبد

الرمحن العسكر ،مدار الوطن للنرش ،الرياض.

زاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن عيل اجلوزي ،حتقيق :عبد الرزاق
املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
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60
61
62
63
64
65
66
67
68

السنة ،أمحد بن عمرو بن الضحاك ،ابن أيب عاصم ،حتقيق :حممد نارص الدين
ُّ
األلباين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،هـ1980-م.

سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد (ماجه) القزويني ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
وآخرون ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل 1430 ،هـ2009-م.

شعيب األرنؤوط ،حممد
سنن أيب داود ،سليامن بن األشعث األزدي ،حتقيقَ :
بليل ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،الطبعة األوىل1430 ،هـ2009-م.

سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :أمحد شاكر ،وآخرون،
مطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص ،الطبعة الثانية1395 ،هـ1975-م.

سنن الدّ ارقطني ،عيل بن عمر الدارقطني ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،هـ 2004 -م.

سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور اجلوزجاين ،حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي ،الدار السلفية ،اهلند ،الطبعة األوىل1403 ،هـ 1982-م.

سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهبي ،حتقيق :جمموعة من املحققني،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثالثة1405 :هـ1985-م.

السرية النبوية الصحيحة ،د .أكرم ضياء العمري ،مكتبة العلوم واحلكم،
املدينة املنورة ،الطبعة السادسة 1415 ،هـ1994 -م.

السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام ،مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده،

القاهرة ،الطبعة الثانية1375 ،هـ1955-م.
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الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،مذي ً
ال بحاشية مزيل اخلفاء عن ألفاظ

 69الشفاء ،عياض بن موسى اليحصبي ،دار الفكر ،بريوت ،طبعة عام
1409هـ1988-م.

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،هبة اهلل بن احلسن الاللكائي،

 70حتقيق :د .أمحد الغامدي ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة الثامنة1423 ،هـ-
2003م.

71

رشح السري الكبري ،حممد بن أمحد الرسخيس ،الرشكة الرشقية لإلعالنات،

طبعة عام 1971م.

رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) ،احلسني

 72ابن عبد اهلل الطيبي ،د .عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز،
مكة املكرمة.

رشح العقيدة الطحاوية ،حممد بن أيب العز احلنفي ،حتقيق :شعيب

 73األرنؤوط ،د .عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة العارشة،
1417هـ1997 -م.

 74الرشح الكبري ،املطبوع مع حاشية الدسوقي ،أمحد الدردير ،دار الفكر.
75
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رشح صحيح البخاري ،عيل بن خلف بن بطال ،حتقيق :يارس بن إبراهيم،
مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة الثانية1423 ،هـ2003-م.

الفهرس

76
77
78
79
80

رشح مشكل اآلثار ،أمحد بن حممد الطحاوي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1994 -م.

رشح ميثاق املقاومة السورية ،املكتب العلمي هبيئة الشام اإلسالمية،
الطبعة الثانية1435 ،هـ2014 -م.

اآلج ِّر ُّي ،حتقيق :د .عبد اهلل الدميجي ،دار
الرشيعة ،حممد بن احلسني ُ
الوطن ،الرياض ،الطبعة الثانية 1420 ،هـ1999 -م.

الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق:
حممد حميي الدين عبد احلميد ،طبعة احلرس الوطني ،الرياض.

احلراين ،املكتب اإلسالمي،
صفة الفتوى واملفتي واملستفتي ،أمحد بن محدان ّ
بريوت ،الطبعة الرابعة1404 ،هـ.

الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة ،أمحد بن حممد

 81اهليتمي ،حتقيق :عبد الرمحن الرتكي ،وكامل اخلراط ،مؤسسة الرسالة،
لبنان ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1997-م.

 82الطرق احلكمية ،حممد بن قيم اجلوزية ،طبعة مكتبة دار البيان.
83
84

طريق اهلجرتني وباب السعادتني ،حممد بن قيم اجلوزية ،دار السلفية،
القاهرة ،مرص ،الطبعة الثانية1394 ،هـ.

عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ،أمحد حممد شاكر ،دار الوفاء ،طبعة
1426هـ2005 -م.
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85
86
87
88
89
90

عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،حممود بن أمحد العيني ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

عون املعبود رشح سنن أيب داود ،املطبوع مع حاشية ابن القيم ،حممد أرشف
العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.

عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري ،حممد بن حممد بن حممد ،ابن سيد
الناس ،حتقيق :حممد اخلطراوي ،وحميي الدين مستو ،دار ابن كثري ،دمشق.

غياث األمم يف التياث الظلم ،عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني ،حتقيق :عبد
العظيم الديب ،مكتبة إمام احلرمني ،الطبعة الثانية1401 ،هـ.

فتاوى الرميل ،أمحد بن محزة الرميل ،مجعها :حممد بن أمحد بن محزة الرميل،
املكتبة اإلسالمية.

الفتاوى الكربى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل1408 ،هـ1987-م.

فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ،حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،مجع

 91وترتيب :حممد بن قاسم ،مطبعة احلكومة ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل،
1399هـ.

فتح الباري رشح صحيح البخاري ،مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز،

 92أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،إخراج
وتصحيح :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ.

362
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93
94
95
96
97
98
99
100
101

ال َفرق بني ِ
الفرق وبيان الفرقة الناجية ،عبد القاهر بن طاهر البغدادي ،دار
اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،الطبعة الثانية1977 ،م.

الفروسية ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :مشهور بن سلامن ،دار األندلس،
حائل ،الطبعة األوىل1414 ،هـ1993-م.

الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،عيل بن أمحد بن حزم ،مكتبة اخلانجي،

القاهرة.

فضائح الباطنية ،حممد بن حممد الغزايل ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،مؤسسة

دار الكتب الثقافية ،الكويت.

الفقيه واملتفقه ،أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،حتقيق :عادل الغرازي ،دار
ابن اجلوزي ،الرياض ،الطبعة الثانية1421 ،هـ.

الفوائد ،حممد بن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية،

 1393هـ1973-م.

فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،حممد املناوي ،املكتبة التجارية الكربى،
القاهرة ،الطبعة األوىل1356 ،هـ.

قضية األغلبية من الوجهة الرشعية ،د .أمحد الريسوين ،الشبكة العربية
لألبحاث والنرش ،بريوت ،الطبعة األوىل2012 ،م.

قواعد األحكام يف مصالح األنام ،عبد العزيز بن عبد السالم ،علق عليه:
طه سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة.
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الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار (مصنف ابن أيب شيبة) ،عبد اهلل بن

 102حممد بن أيب شيبة ،حتقيق :كامل احلوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة
األوىل1409 ،هـ.

كشف املشكل من حديث الصحيحني ،عبد الرمحن بن عيل اجلوز ،حتقيق:

 103عيل حسني البواب ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األوىل1418 ،هـ
1997-م.

104

الكفاية يف علوم الرواية ،أمحد بن عيل ،اخلطيب البغدادي ،حتقيق :أبو عبد
اهلل السورقي ،وإبراهيم املدين ،املكتبة العلمية ،املدينة املنورة.

لباب التأويل يف معاين التنزيل (تفسري اخلازن) ،عيل بن حممد اخلازن،

 105حتقيق :تصحيح شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1415هـ.

106
107
108

364

لباب النقول يف أسباب النزول ،عبد الرمحن السيوطي ،مؤسسة الكتب
الثقافية1422 ،هـ2002-م.

لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1414هـ.

املبسوط ،حممد بن أمحد الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ-

1993م.
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109
110
111
112

املعلم بفوائد مسلم ،حممد بن عيل املازري املالكي ،حتقيق :حممد الشاذيل
النيفر ،الدار التونسية للنرش ،الطبعة الثانية1988 ،م.

جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،مجع :عبد الرمحن بن قاسم ،جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية1416 ،هـ1995-م.

جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد محيد اهلل
احليدر آبادي ،دار النفائس ،بريوت ،الطبعة السادسة1407 ،هـ.

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (تفسري ابن عطية) ،عبد احلق بن
عطية األندليس ،حتقيق :عبد السالم حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 113املحىل باآلثار ،عيل بن أمحد بن حزم ،دار الفكر ،بريوت.
114

خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف حممد ،املكتبة
العرصية ،بريوت ،الطبعة اخلامسة1420 ،هـ1999-م.

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حممد بن قيم اجلوزية،

 115حتقيق :حممد البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1416هـ1996-م.

 116املدخل ،حممد بن حممد بن احلاج ،دار الرتاث.
مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين ،سليامن بن األشعث

السجستاين ،حتقيق :طارق حممد ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
117
ّ
1420هـ1999-م.
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118
119
120

املستدرك ،حممد بن عبد اهلل ،احلاكم النيسابوري ،حتقيق :مصطفى عطا،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1990-م.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب

األرنؤوط ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2001 -م.
مسند الشاميني ،سليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق :محدي السلفي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ1984-م.

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ( #صحيح

 121مسلم) ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

122

املشاركات السياسية املعارصة يف ضوء املشاركات السياسية ،د .حممد يرسي،
اهليئة الرشعية للحقوق واإلصالح ،الطبعة األوىل1432 ،هـ2011 -م.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن (تفسري البغوي) ،احلسني بن مسعود البغوي،

 123حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة
األوىل1420،هـ.

124
125

366

معامل السنن (رشح سنن أيب داود) ،محد بن حممد اخلطايب ،املطبعة العلمية،
حلب ،الطبعة األوىل1351 ،هـ1932-م.

املعجم األوسط ،سليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق :طارق حممد ،وعبد

املحسن احلسيني ،دار احلرمني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1995-م.

الفهرس

معرفة السنن واآلثــار ،أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :عبد املعطي

 126قلعجي ،وآخرون ،جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتيش ،الطبعة األوىل،
1412هـ1991-م.

127
128
129

معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام ،عيل بن خليل الطرابليس،
دار الفكر.

املغني ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة ،طبعة عام

1388هـ1968-م.

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حممد بن قيم اجلوزية،
دار الكتب العلمية ،بريوت.

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أمحد بن عمر القرطبي ،حتقيق:

 130مجاعة من املحققني ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،الطبعة األوىل
1417هـ1996-م.

مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،عيل بن إسامعيل األشعري ،عني

 131بتصحيحه :هلموت ريرت ،دار فرانز شتايز ،فيسبادن-أملانيا ،الطبعة الثالثة،
1400هـ1980-م.

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،أمحد بن عبد احلليم بن

 132تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
الرياض ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986-م.
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133
134
135
136
137
138

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج (رشح النووي) ،حييى بن رشف
النووي ،دار إحياء الرتاث العريب-بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.

منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ،حييى بن رشف النووي ،حتقيق:

عوض قاسم عوض ،دار الفكر ،الطبعة األوىل1425 ،هـ2005-م.

املوافقات ،إبراهيم بن موسى الشاطبي ،حتقيق :مشهور آل سلامن ،دار ابن

عفان ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1997-م.

موسوعة القواعد الفقهية ،حممد صدقي آل بورنو ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،هـ2003-م.

النكت والعيون (تفسري املاوردي) ،عيل بن حممد املاوردي ،حتقيق :السيد
بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

نيل األوطار ،حممد بن عيل الشوكاين ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار
احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1413 ،هـ1993 -م.

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (تفسري الواحدي) ،عيل بن أمحد الواحدي،

 139النيسابوري،حتقيق :صفوان داوودي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل،
1415هـ.
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ثان ًيا :الفتاوى والبيانات:
م
140

الفتوى أو البيان
إعالن وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية-املجلس اإلسالمي السوري

2221=http://sy-sic.com/?p

اإلفتاء :رشوطه وآدابه-جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة

 141املؤمتر اإلسالمي

htm.2-17/http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat
بيان إىل الفصائل والكتائب املجاهدة يف سوريا -جمموعة من الروابط

 142واهليئات الدعوية والعلمية السورية

./http://islamicsham.org/letters 1312
بيان أمري اجليش املهاجرين واألنصار صالح الدين الشيشاين

http://www.youtube.com/watch?v=qoNPvnFrkEU 143
.&feature=youtu.be

144
145

بيان بشأن مرشوع املنطقة اآلمنة يف شامل سورية-حركة أحرار الشام

.9381=http://ahraralsham.net/?p

بيان بشأن موقف مجاعة الدولة من مبادرة األمة ،د .يوسف األمحد
htm.69/http://www.saaid.net/Doat/yusuf
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146

بيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام-املجلس اإلسالمي

السوري 244=http://sy-sic.com/?p

بيان حول الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام وبيعة جبهة النرصة-

 147جمموعة من الروابط واهليئات الدعوية والعلمية السورية http://
.824/islamicsham.org/letters

بيان حول ترصفات تنظيم (الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام) -جمموعة

 148من الروابط واهليئات الدعوية والعلمية السوريةhttp://islamicsham.
.1431/org/letters

149

بيان حول تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام-املجلس اإلسالمي

السوري 263=http://sy-sic.com/?p

بيان (رقم ( )1003املتعلق بإعالن تنظيم الدولة اإلسالمية اخلالفة يف

 150العراق وسوريا-هيئة علامء املسلمني يف العراق

html.75741_http://www.iraq-amsi.net/ar/news_view

151
152

370

بيان للشعب السوري حول احلرب عىل اإلرهاب-هيئة الشام اإلسالمية
.2040/http://islamicsham.org/letters

بيان املجلس اإلسالمي السوري بشأن احلرب عىل اإلرهاب
182=http://sy-sic.com/?p
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153
154
155

حكم استيفاء احلقوق من األعداء بعد إعطائهم األمان-هيئة الشام
اإلسالمية .970/http://islamicsham.org/fatawa

حكم اعتقال املتهم ،وتعذيبه ،والواجب جتاه من يموت حتت التعذيب-
هيئة الشام اإلسالمية .2167/http://islamicsham.org/fatawa

حكم االنسحاب ِمن املدن وجبهات القتال-هيئة الشام اإلسالمية

.1129/http://islamicsham.org/nashrah

حكم املجالس والتشكيالت التي حتوي مبادئ ختالف الرشيعة،

 156والتعاون معها  -هيئة الشام اإلسالمية http://islamicsham.org/
.2413/fatawa

157
158
159
160

حكم تكفري تنظيم (الدّ ولة) ولعنهم وحكم أرساهم وأمواهلم؟-هيئة

الشام اإلسالمية 2046/http://islamicsham.org/fatawa

حكم دفع الزكاة مقد ًما إلغاثة الشعب السوري ؟-هيئة الشام اإلسالمية
56/http://islamicsham.org/fatawa

حكم عقد ا ُهلدن واملصاحلات مع النظام السوري-هيئة الشام اإلسالمية

.2274/http://islamicsham.org/fatawa

حكم قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل-هيئة الشام
اإلسالمية .1107/http://islamicsham.org/fatawa
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161
162

ريا يف أيدينا من جنود النظام السوري -هيئة الشام
حكم من وقع أس ً
اإلسالمية .376/http://islamicsham.org/fatawa

فتوى حول حكم التنسيق مع احلكومة الرتكية يف القضاء عىل تنظيم داعش-
املجلس اإلسالمي السوري .1929=http://sy-sic.com/?p

فتوى يف التعامل الدويل ضد داعش-اجلبهة الشاميةhttps://www.

163

170.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/photos/a
1022845/186573031925.48606.165780076805908

.hc_location=ufi&1=type?/344432706

ما حكم ذبح أرسى األعداء بالسكني؟ وهل هو ً
فعل سنة نبوية يمكن

 164اتباعها؟  -هيئة الشام اإلسالمية

1990/http://islamicsham.org/fatawa

165
166
167

372

هل القتال القائم بني الكتائب املجاهدة وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟-هيئة

الشام اإلسالمية .1549/http://islamicsham.org/fatawa

هل تقام احلدود والعقوبات يف املناطق املحررة من سوريا يف الوقت احلايل؟-

هيئة الشام اإلسالمية .1423/http://islamicsham.org/fatawa

هل تنظيم (الدولة اإلسالمية) من اخلوارج؟ -هيئة الشام اإلسالمية

.1945/http://islamicsham.org/fatawa
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168
169
170
171

هل مقولة (من مل يكفر الكافر فهو كافر) صحيحة؟ -هيئة الشام اإلسالمية

1904/http://islamicsham.org/fatawa

هل هناك راية حمددة جيب أن يلتزم هبا السوريون؟-هيئة الشام اإلسالمية

275/http://islamicsham.org/fatawa

هل يسمى املقتول عىل أيدي النظام السوري شهيدً ا؟  -هيئة الشام

اإلسالمية 59/http://islamicsham.org/fatawa

هل يطيع األوامر بقتل املتظاهرين لينجي نفسه؟  -هيئة الشام اإلسالمية

57/http://islamicsham.org/fatawa
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ثال ًثا :بحوث ومقاالت:
م

١٧٢

البحث أو املقال

األجوبة الشامية ،د .أبو عبد الرمحن الشامي

eldorar.net/sites/default/files/w-fba9557248.pdf
أحداث العراق األخرية ومشاركة تنظيم (الدولة) فيها) ،د .عامد الدين

 173خيتي .1837/http://islamicsham.org/article

إعالن اخلالفة اإلسالمية-رؤية رشعية واقعية ،علوي بن عبدالقادر

 174السقاف 1760/http://dorar.net/article

االنتصار بالكافر عىل دفع ظلم وبغي املسلم ،أبو بصري الطرطويس

http://altartosi.net/ar/?p=4501 175
176

حتذير املتبع احلر من تكفري اجليش احلر ،د .مظهر الويس

http://syrianoor.net/research/10520

 177حوار مع داعيش ،جماهد ديرانية http://cutt.us/yGcyt
178
179

رؤية رشعية واقعية حول «الدّ عم غري املرشوط» ،أبو حممد الصادق

http://syrianoor.net/revto/12865،

رسالة الشيخ أيب سليامن العتيبي للقيادة يف خراسان،

http://syrianoor.net/article/9380

صفات اخلـــوارج يف السنة النبوية ،عــار الصياصنة http://

/islamicsham.org/article 180
374
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181

غرفة املوك..؟ أبو بصري الطرطويس

.6088=http://altartosi.net/ar/?p

مقال :تعليق عىل إقامة تنظيم الدولة حد الرسقة يف ريف حلب ،د .عامد

 182الدين خيتي .8358/http://syrianoor.net/revto

مقصد حفظ نظام األمة :مقاربة مقاصدية بقلم د .عليان بوزيان ،جملة املسلم
183

املعارص ،العدد (http://almuslimalmuaser.org/index. )140
maksad-:129=view=item&id&php?option=com_k2

2oma-hefz-el
من املوصل إىل تدمر ..الرهان عىل «حصان» داعش ،د .عامد الدين خيتي

12614/http://syrianoor.net/revto 184

نقاش هادئ حول فكر (دولة اإلسالم يف العراق والشام) ( )1بني يدي

 185النقاش 7858/http://syrianoor.net/revto

نقاش هادئ حول فكر (دولة اإلسالم يف العراق والشام) ( )2منهج

 186التكفري 7701/http://syrianoor.net/revto

نقاش هادئ حول فكر دولة اإلسالم يف العراق والشام ( )3موقف تنظيم

( 187الدولة) من أهل العلم 7855/http://syrianoor.net/revto
188

نقاش هادئ حول فكر (دولة اإلسالم يف العراق والشام) ( )5موقف تنظيم
(الدولة) من البيعة .8384/http://syrianoor.net/revto
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نقاش هادئ حول فكر (دولة اإلسالم يف العراق والشام) ( )4موقف تنظيم

( 189الدولة) من إقامة الدولة .8122/http://syrianoor.net/revto

رابعا :املجالت:
ً
م

املجلة

 190عدة أعداد من جملة دابق-تنظيم (الدولة)
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فهرس المحتويات

العنوان
الطبعةالثانية
مقدمةَّ 
ّ
مقدمةالطبعةاألولى
القسماألول:ال َّردعلىُّ 
(الدولة)
الشبهالمتع ِّلقةبمنهجتنظيم ّ

ُّ
الشبهةاألوىل:اليفتيقاعدٌملجاهد!

ل ّ
ف هب ا ُّ
ي ُ يعر 
الشعي ة الت 
ن القواع د الفقهية  ،أ و األصو 
ت ِم 
ليس 
احلق

ل.
ن الباط 
م 

اإلصابة يف الفتوى ليست منوطة باجلهاد أو العبادة ،وإ ّنام باالستدالل

وطرائق ه .

فإن للعامل
مهام بلغ املجاهدُ يف سبيل اهلل تعاىلِ من األج ِر والفضلَِّ 

فضليفوقذلك.
العاملبعلمه ً 

الصفحة
5

12
15
17
17
18
20

ُّ
الشبهة الثانية :صدور فتاوى واجتهادات التنظيمِ من هيئة رشعية
27
معتربة
أخذ بعض العلم عن املشايخ ،أو الدّ راسة يف اجلامعات ال جتعل

الشّ خصمنأهلالعلمأوالفتوى.

27

377
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الُ  يعدّ الشخصِ من أهل العلم إال إن شهد له العلامء بذلك،

أمره،وحتققتفيهرشوطالفتوى.
واستفاضُ 

كليشء،أوً 
دائم.
لطالبالعلمالتعنيتزكيتهيف ّ 
ِ
تزكيةالعامل

غالبقادةورشعييتنظي م (الدّ ولة)مليأخذواالعلمعناملشايخ.

ُّ
الشبهةالثالثة:تك َّفلاهللللمجاهدينباهلداية

سب َلنا»؟
َ
ما املعنى الصحيح آلية :«
والذين جاهدُ وا فينا لنهدي َّنهمُ 

بصحةأقواهلم،واستقامةمنهجهم؟
وهلفيهاكفالةللمقاتلنيّ 
خاص ًةباملقاتلني.
ٌ
ُ
اهلداية
شاملةجلميعاملؤمنني،وليستّ 

اس فانظروا ما عليه أهل الثغر -أو
ما صحة أثر «إذا اختلف ال ّن ُ 

فاسألواأهلالثغر»؟ومامعناه؟

27
28
29
32
32
36
38

ُّ
تنظيم( الدّ ولة )يستمدُّ رشعي َتهِ من تاريخ اجلهاد
الرابعة:
ُ
الشبهةّ 
41
ومشاخيه
نهذاال ّتنظيم،وسحبوااعرتا َفهمبه .
السلفيةاجلهاديةِ )م 
تربأقاد ة (تيارّ 

احلاشية :حقيقة اخلالف بني تنظيم (الدولة) وتيار (السلفية اجلهادية)
بتنظيامهتا املختلفة

أهلالعلموالفتوىوالرأيواملشورةغريحمصورينبالتيار،وعموم

األمةرفضواهذاال ّتنظيم،وحكمواعليهباالنحرافعنالدين.
َمنبدأالثورةواجلهاديفسورية؟
378

41
34
44
46
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هلحيكمالبالدأهلهاأم( املهاجرون)هلا؟

ُّ
الشبهةاخلامسة: تنظيم( الدّ ولة)ليسواخوارج

ّ
مردهإىلال ّنصوصالرشعية.
الض ُ 
الـمعتربيفتعريفاخلوارجُّ 
ابط ُ

مل يرد يف ال ّنصوصّ 
الشعية وصف اخلوارج باخلروج عىل اإلمام،

أوال ّتكفريبالكبرية.

السالح.
الُ يشرتطللوصفباخلروج ُ 
محل ّ

احلكم
تنظيم( الدّ ولة )وقع يف العديدِ من املخالفات التي تقتيض
َ
ُ
عليهمبأهنمخوارج.
السنة يف
ِ
ُ
خمالفة
الُ  يشرتط للوصف باالبتداع يف الدّ ين
معتقد أهلّ 

أكثرأوغالبالعقائد.

أوصاف اخلوارج( الثانوية )تنطبق عىل تنظيم( الدّ ولة ،)كسفاهة

األحالم.

48
52
52
52
58
59
61
63

يفاحلاشية:مفاهيمخاطئةللداللةعىلالتدينيفاللباسأوالشكل

65

ُّ
وجهادهم
اجتهادأفرادتنظيم( الدّ ولة)يفالعبادة
السادسة:
ُ
ُ
الشبهةّ 
صحةمنهجهم
ٌ
دليلعىلّ 

67

هلأفرادتنظيم( الدولة)جمتهدونيفالعبادةفع ً
ال؟

ٌ
وبدعة؟
ٌ
انحراف
هلجيتمعمعالعبادة

صحةاملنهج
الُ يعدُّبذلال ّنفسيفاملعارك ً 
دليلعىلال َّتدينأوّ 

67
69
70
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يفاحلاشية:مفاهيمخاطئةللداللةعىلعالماتقبولالشهيد

ُّ
السابعة:وجوداملهاجرينيفصفوفتنظيم( الدّ ولةٌ )
داللة
الشبهةّ 
صحةاملنهج
عىلّ 
تسميةالقادمنيمنخارجسورياباملهاجرينصحيحة؟
ُ
هل

غلوتنظيم( الدّ ولة)يففهمنصوصاهلجرةوتنزيلهاعىلَ منالتحق
ٌّ

بالتنظيم

تزكيةال ّنفسواملنعىلالناسباهلجرةواجلهاد

ُ
إطالق القول بوجوب ال ّنفري العام عىل مجيع املسلمني يف حال
هل

احتاللإحدىالبلدانصحيح؟

ُّ
صحةاملنهج
الشبهةالثامنة:كثر ُةاألعداءٌ 
داللةعىلّ 

ليستالعربةيفكثرةاملخالفني،بليفموافقةالشخصللحقّ

أناحلقَّمعها
والغالب َّ
َ
َ
األصل
املرشوعلزوممجاعةاملسلمني؛َّ 
ألن

فيجعللهدىالذيكانتعليهمجاعةاملسلمنيقبل
إنفسدتاألمةُ 

االفرتاق.

تذمالكثرة
من أخطاء الغالةيففهمال ّنصوصالتيّ 

أدلةاعتباراألكثريةواألغلبيةً - 
إمجال-يفالرشع

صحة ما ُنسب لإلمام الشافعي من قول« :اتبع سهام أعداء اهلل

ورسوله أين تقع ترشدك إىل أهل احلق»

380

75
76
76
77
80
81
86
86
87
89
91
93
98

الفهرس

ُّ
األعداءوحي ّققاالنتصارات100 !
الشبهةالتاسعة:تنظيمالدّ ولةحيارب
َ
أهل اإلسال ِم ،ويدَ عونَ 
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هلعلمالثورةهوعلماالستعامر؟

127
127
128
129
129

ماحقيقةاهتامالكتائبوالفصائلوالقوىالثوريةأهناتريدالعلامنية؟ 131

ماحكماملنادي«بالديمقراطية»و«الدّ ولةاملدنية»؟

131

احلجةوالعذرباجلهل
إقامةّ 

134

ضوابطالتكفري

132

املسلمةدول ًة ُمطلقةالحدودهلا
ُ
صحةاشرتاطأنتكونالدّ ولة

136

ُّ
حاقهباومبايعتُها
الشبهةال ّثاني َةعرش َةُ :أعلنتاخلالف ُةفيجبال َّل ُ 

142

نتائجمتدّ دتنظيم( الدّ ولة)خارجاحلدود
إعالناخلالفة
َ
ضوابطورشوط

حكمبيعةاحلاكماملتغلب،ورشوطها

140
143
147

صحة مقولة :إنه ال جهاد وال إقامة لرشع اهلل إال بدولة

151

القسمالثاني:ال َّر ُّدعلىُّ 
حول
الدولة)
َ
الشبه
قتالتنظيمّ ( 
ِ

163

حكم(بيعةاجلامعات)الدعويةأواجلهادية

382

154

الفهرس

ُّ
الشبهة الثالثة عرشة :ملاذا املسارعة إىل إعالن احلرب عىل تنظيم
(الدّ ولةَ )
قبلحماورته؟
هلتمحوارتنظيم( الدولة)ومناصحته؟

حللالنزاعبنيالفصائل
حقيقةرؤيةالتنظيم ّ 

165
166
169

منالذيبدأبإعالناحلربعىلاآلخر:الفصائلأمتنظي م (الدولة)؟ 170

مراد ال ّتنظيمِ من قولهَ ( :
خ ُّلوا بيننا وبني أعدائنا ،خلوا بيننا وبني
ماُ 

الرافضة)؟

174

ُّ
نيتهإراد ُةاخلري 175
الشبهةالرابعةعرشة:يفصفوفال ّتنظيمٌ 
مغررهبم،و َمنّ 
كيفيعاملأفرادّ 
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حاشيةيفبيانكذبتنظيم( الدولة)
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