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 للكتاب اجملاهدين جليش الشرعية اهليئة تقدمي

 حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد الرحيم، الرمحن هللا بسم
 هذا يف الكتاب خنرج أن نّيتنا يف يكن فلم: وبعد أمجعني، وصحبه آله وعلى

 يف السنة أهل حلرب والصليبيون واجملوس الصفويون فيه تكالب الذي احلرج التوقيت
 اخلوارج أشباه املبتدعة مع حىت الواحد الصف وجوب نرى فنحن والعراق، األنبار

 الصليبيني ضد" والشام العراق يف اإلسالمية الدولة" وكذبً  زوًرا يسّمون ممن
 مسعنا فقد ،"ميثاق وال بعهد يفون ال" غدر قوم ولكنهم واملرتدين، والصفويني

 احلناجر، القلوب فيه بلغت الذي الظرف هذا ويف- أايم قبل اإلعالمي انطقهم
 يف يتهمنا مسعناه -العلقمي ابن أحفاد من الزاندقة ينازلون الوغى سوح يف وشبابنا

 بتوحيدان يتعلق أبمر يتهمنا ،،،وزورًا ودجالً  كذبً   يّتهمنا ،،،عندان ما وأغلى أعزّ 
 حلّ   يف جنعله ال: هو إال إله ال الذي ووهللا!! الردة بصحوات يتهمنا وعقيدتنا،،،

 العصيب الظرف هذا ويف تعاىل هللا يدي بني الفاجرة الظاملة اآلمثة الفرية هذه من
 .حنورهم يف كيدهم  هللا رد   ،"األحزاب اجتماع يوم"

 وما والشام، العراق يف الغالة اجملرمون هؤالء فعله ما والداين القاصي علم لقد
 حق، بغري وتكفري بلباطل، الناس خليار قتل: يالنواص ُيشيِّّب عنهم حنن نعرفه

، وكرب وتعامل، وجهل وزور، وهبتان وافرتاء ودجل وكذب  وظلم وخداع، وغرور وتعال 
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 السابقة أهل قدر يعرفون وال كبريًا  وال عاملاً  يُوقِّّرون ال وسفه، ومحق وإفساد، وفساد
 إال الكالم حيسنون ال ت،موازان فقه وال شرعية سياسة يعرفون ال واجلهاد، العلم يف
 وال السابقة، أصحاب نصح يسمعون ال هبم، واللمز والغمز بجملاهدين الطعن يف

 وهو أشهر قبل بلصالة التزم أحدهم ترى ،"عمي بكم صم" غريهم، جهاد يرون
 بدر، أهل عليها جلمع -عنه هللا رضي- عمر عنها سئل لو مبسائل يفيت اآلن

 من كثري  كراهة  يف األكرب السبب وكانوا العراق يف هاديةاجل للساحة كثريًا  أساؤوا
 من قد موا وقد الشام، يف اجلهادية الساحة تدمري حياولون واليوم للجهاد، العوام
 .الزنديق للنصريي عظمى خدمة -االخرتاق ضريبة ولعلها- يشعرون ال حيث

 اجليش أمام اجلهاد سوح يف مواقعهم عن التخلي يريدون أهنم صرحية يعلنوها أمل
 ! مطالبهم تُنف ذ مل إن النصريي

 ! اجلهل؟ كهذا  وجهالً  النذالة كهذه  نذالة أرأيتم

 ثغور من بالنسحاب هتددون فكيف" والشام العراق يف اإلسالمية الدولة" ألستم
 فإذا الصولة تلو الصولة عليهم ويصولون اجملاهدين يقتلون! تزعمون؟ اليت دولتكم

 !مرتدين أصبحوا همأنفس عن الناس دافع

 بلصليبيني ونكاية وديًنا وزهًدا وخلًقا وعمالً  علًما القادة خيار مجاعتنا من قتلوا
 احلافظ اجملاهد الورع الزاهد العابد العراق يف اجلهاد أهل من يعرف ال ومن واجملوس،
 حًيا كان  الذهيب اإلمام أن   لو أحسب الذي" اجلميلي قتيبة أب" الشيخ هللا لكتاب
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 النقي الفقيه الدكتور يعرف ال ومن ،"النبالء أعالم سري" يف له لرتجم حباله وعلم
 يعرفهم ال أن يضّرهم ال أتقياء أخفياء وآخرين ،"العاين طه" اجملاهد الداعية التقي
 هذه قتلتهم أخرى جهادية مجاعات من وغريهم هؤالء كل  ،"كذلك  حنسبهم" الناس

 الذي الشهم املغوار القائد قتلوا أن بعد منهم كبريًا  اعددً  أسران وقد اآلمثة، اجلماعة
 للقتل املباشر عني نعرف مل وملا ،"القرغويل زيد أب" ينسوها لن دروًسا الصليبيني لق ن

 فعلوه ما وآخر وبغيهم، غيهم عن ينتهوا ومل. اجلميع سراح يطلقوا أبن اإلخوة أفتينا
 الشيخ هللا لكتاب احلافظ الداعية قتلهم هو! السنة هذه رمضان يف وكان مجاعتنا يف
 حنسب، فيما وخلًقا وثباتً  زهًدا العراق يف الناس خيار من وهو ،"احللبوسي حامت"

 والشبهات، الدنيا عن وبعده وجهاده وصالحه صدقه على الناس عموم ويشهد
 بني والفصل اجلهاد على والتحريض والدعوة واخللق العلم يف رمز منطقته يف فهو

 تعاىل، هللا كتاب  حيفظون عائلته أفراد فجميع هللا بكتاب الشديد واالهتمام ناسال
 الغالة هؤالء يريد فال لكالمه ومساعهم منطقته يف له الناس حمبة هو له قتلهم وسبب

 . لغريهم الناس يسمع أن

 أن   جنزم جتعلنا بطريقة واجلهاد والدعوة العلم أهل دماء يف هؤالء أوغل لقد
 خوًرا وسفههم أذاهم على صربان ما ووهللا اخلوارج، وعمل فكر إىل أقرب منهجهم

 من وليس والصليبيني، الصفويني مع مصريية كربى  مواجهة يف ولكننا جبًنا، وال
 حمسوبة مجاعة تقاتل أن الشرعية السياسة من وال العراق حال مثل حال يف احلكمة

 العصيب احلال هذا ومع واملرتدين، والصفويني للصليبيني والتمكني السنة، أهل على
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 واخلداع، والكذب الزور لدولة اإلعالمي الناطق يسمى دعي جاهل علينا يظهر
  يسمع والذي ،(اعدل حممد اي: )وسلم عليه هللا صلى للنيب قال الذي بسلفه يذكران

 الذي واالفرتاء الكذب عن فضالً  بهلل عياًذا والكرب التعايل نربة فيه جيد كالمهم
 .هفي

 صدور يف بنادقهم وتوجيه النصريية الزاندقة قتال ترك من اليوم هؤالء يفعله ما إن  
 كيف  نتذكر وكلما والفكري، اخللقي االحنراف ذروة هو املسلمني عموم أو اجملاهدين

 شك أدىن دون يقيًنا ندرك أخرى جهادية مجاعة يف نفسه تفجري على مسلم جيرؤ
 حيذر الواعي الناضج املسلم جيعل ما وهذا الء،هؤ  وقلوب عقول ملك إبليس أن  

 جلب الذي األعوج الفكر هذا على داموا ما أبًدا هبم يثق وال احلذر أشد منهم
 أعماهلم من فكثري والشام، العراق يف السنة أهل على الويالت تلو الويالت
 أثر ال ينوالذ احملاربني غري الرافضة عوام تستهدف اليت املفخخة وسياراهتم العشوائية

 السنة، أهل ضد العوام هؤالء جتييش يف اجملوس أحفادُ  الزندقة رؤوس يستثمرها هلم،
 السياسة أجبدايت ومن الزاندقة، هؤالء من احملاربني ضد القتال يكون أن واألصل
 يؤدي ذلك وعدم األعداء، من استطعت ما حتييد حتاول أن واقعنا مثل يف الشرعية

 .هللا قد ر ال ،السنة أهل شوكة كسر  إىل

 الصفويني أعداءان أن   لعلموا عقل من مسكة هؤالء اخلوارج ألشباه كان  لو
 أن فالواجب الستئصالنا، وتكاتفوا وجتمعوا حتزبوا والصليبيني واجملوس واملرتدين

 الطعن يف وخطًبا بياانت تصدروا وال ظهورهم، يف اجملاهدين تطعنوا وال رجاالً  تكونوا
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 تشاهبوا أن احلذر واحلذر التميمي، اخلويصرة لذي أحفاًدا تكونوا أن فيكفيكم هبم
 .سلول ابن أيب ابن املنافق الغادر

 هللا ونسأل واملرتدين، الصفويني مقارعة يف جهودان يعرفون أهنم كثريًا  يؤملنا ومما
 جيًدا ويعلمون به، هللا مس ع مس ع فمن التسميع، من يعيذان وأن واإلخالص القبول

 أبمساء وإمنا" اجملاهدين جيش" بسم الزاندقة ضد   عملياتنا نشر سياستنا من ليس أنه
 ومع والشيطان، أنفسنا فمن أخطأان وإن هللا فمن أصبنا فإن منا الجتهاد أخرى

 .يتهموننا هذا

 إال البشر من الشاذ الصنف هذا بلده يف يوجد أبخ التقينا ما أننا حًقا والغريب
 آنًفا، وذكرانها بلدان يف رأيناها اليت النفسية ألمراضوا الصفات نفس ويذكر

 اعتقاد أصول يعرف أن فضالً  والصالة الطهارة فقه حيسن ال منهم العظمى والغالبية
 ومن الشرع، مسائل وأخطر أبدق الكالم من يتحرجون ال هذا ومع السنة، أهل

 اجلهادية الراايت القت وجوب" بوكا، سجن يف ألتباعهم يدرِّسوهنا كانوا  اليت األصول
 القلب يدمي حال يف وحنن ذلك يقررون ،"اإلسالمية الدولة تبايع مل اليت السنية

 سفه فأي  ! اجلهادية اجلماعات قتال وجوب الغالةُ  ويقرر اجملوس، أفراخ بيد فاحلكم
 ال حيث من للكافرين إعانة للمجاهدين قتالكم يف أليس! هذا؟ وجهل ومحق  

 أفعال من ينقضي ال عجيب إن  ! يعرفون املخرتِّقني أن   كش من وليس تشعرون،
 !هؤالء
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 اخلوارج أشباه بسبب املسلمني عوام من كثريًا  نرى عندما أملا ليتقطع القلب إن  
 منذ دعوتنا وهذه مصطلح، من أعظمه وما ،"اإلسالمية الدولة" مصطلح يكره بدأ

 الكذبة اجلهلة هؤالء ولكن   ادان،وجه دعوتنا من ومرادان هدفنا وهذا أظفاران، نعومة
 .الربين املطلب هلذا عظيمة بلغة إساءة أساؤوا املفسدين األحداث

 عظيًما، مبلًغا هبؤالء بلغ االخرتاق أن   يعتقدون الذين العقالء من الكثري نلوم ال
 وسواء والنصرييني، الصفويني ختدم األخرية الفرتة يف وخباصة أعماهلم من الكثري ألن  
 تدمري إىل وتؤول واحدة أعماهلم فنتيجة ال، أم عظيًما مبلًغا االخرتاق هبم بلغ

 .بألسباب وأنخذ برمحته هللا يتداركنا مل إن السنة أهل وتدمري اجلهادي املشروع

 بعضكم من سنسمع أننا جيًدا نعلم حنن": الكيبورد" جملاهدي نقول اخلتام وقبل
 وعال، جل   هللا عند وحنتسبه يضريان، ال هذا ن  ولك بطلة، واهتامات   وطعًنا سًبا

 لنا يغفر أن العظيم هللا ونسأل واجب، اخلوارج أشباه املنحرفني هؤالء حقيقة فبيان
 أهل ويقتلون واجملوس، النصريية قتال تركوا الذين اجملرمني هؤالء حقيقة بيان أتخري

 !الزاندقة لفرحة فيا اإلسالم،

 وال اإلسالم، نصر ويريد اجلهاد حيب الذي املسلم ممنه خناطب وحنن هلم نقول
 فيكتبون اجملاهدين بني الفنت إاثرة يريدون الذين الكالب املخابرات رجال نعين

 . غريهم بدنيا دينهم بعوا وقد للطواغيت أحذية وهم بمسهم،
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 َلَدْيهِّ  ال  إِّ  قَ ْول   مِّن يَ ْلفِّظُ  َما: }سبحانه قوله وتذك روا هللا، اتقوا: للمخلصني نقول
 إن  : )هريرة أبو يرويه فيما -وسلم عليه هللا صلى- وقوله ،[18: ق] {َعتِّيد   َرقِّيب  
 املشرق بني ما أبعد النار يف هبا يهوي فيها ما يتبني ما بلكلمة ليتكلم العبد

 ما بل عنهم، نقوله فيما متثبتون أننا هللا ويعلم ومسلم، البخاري أخرجه( واملغرب
 فساد بيان يف القارئ مع نتدرج أن رأينا ولكننا حقيقتهم، من أقل هو معنه قلناه

 . منهجهم
 عنهم نتكلم وحنن حاهلم، تعرفون ال وأنتم قتلة، كذبة  جهال عن تدافعوا فال
 هذه يف للكالم يؤهلنا الذي الشرعي العلم من األدىن احلد هلل والفضل وعندان

 . وأحواهلم مبشخوصه دقيقة معرفة كذلك  وعندان املسائل،
 وما وافرتاء، زورًا لنا واهتامه اإلعالمي انطقهم هبا طعننا اليت الطعنة: نقول ختاًما
 هذا نشران سبب هو للزاندقة، وترك اإلسالم ألهل قتل من الشام يف اليوم يفعلونه
هِّ  بَ ْعدَ  انَتَصرَ  َوَلَمنِّ : }سبحانه قال احلرج، التوقيت هذا يف الكتاب  َما كَ َفُأْوَلئِّ  ظُْلمِّ
ن َعَلْيهِّم  كل  من العراق يف اجملاهدين إلخواين وأقول ،[٤1: الشورى] {َسبِّيل   مِّّ

ُواْ  آَمُنواْ  ال ذِّينَ  أَي  َها ايَ : }وعال جل   هللا قال ما والعشائر اجلهادية اجلماعات  اْصربِّ
 اجلهاد، فاجلهاد ،[200: انعمر  آل{ ]تُ ْفلُِّحونَ  َلَعل ُكمْ  اللَّ  َوات  ُقواْ  َوَرابِّطُواْ  َوَصابُِّرواْ 
 الصفويني صدور إىل موجهة سهامكم ولتكن سبحانه، وجهه غايتكم ولتكن

 .واملرتدين
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 تقدمي كتاب الدولة اإلسالمية بني الوهم واحلقيقة

 ين العابدينفضيلة الشيخ حممد سرور ز 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بهلل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلله فال هادي له، وأشهد 

 أال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،

بتسلط النظام النصريي على رقابنا خالل  -أهل الشام-فقد ابتالان هللا  ،أما بعد
أكثر من نصف قرن، وحتالف هذا النظام الطائفي مع شيعة إيران، وشيعة العامل 
الذين أيمترون أبمر آايت قم وطهران، وزعم الطرفان أهنما ملة واحدة، ومل يكن األمر  

هتم كذلك أبدا، وإمنا هو حتالف دنس ضد أهل السنة، وخطة إيرانية لتصدير ثور 
والعمل الدؤوب من أجل تشييع أهل السنة، انفجر خمزون الصرب اهلائل عند أهل 

 الشام، فكانت هذه الثورة املباركة، وأنعم هبا من ثورة!!

وابتالان هللا بتأييد الدول الكربى الشرقية منها والغربية لنظام بشار بن حافظ األسد، 
ك صديقك، وخوفًا من جناح ليس حبًا له وال ألبيه، ولكن من بب أن عدو عدو 

ثورة إسالمية استسهلت الصعب، وضربت أمثلًة رائعًة يف صربها ومصابرهتا، وفضال 
عن هذا وذاك فعامل الكفر العاملي يعلم أن هذه الثورة انفجرت يف الشام وليس يف 
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بلد هامش ي ليس له قيمة كربى كانت أو صغرى، وهلذا فقد واجه أهلنا يف الشام  
 تمله إال أولو العزم من الرجال.كيداً ال حي

ظن املتآمرون أهنم مسخوا الشام آبل األسد وحلفائهم، مث فوجئوا أبحفاد أيب عبيدة 
عامر بن اجلراح، وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وعمر بن العزيز، وصالح 
الدين األيويب، رضي هللا عنهم ورمحهم، فراحوا ميكرون وخيادعون، ويغدرون وحيركون 

 مالئهم يف إقليمنا وما علم هؤالء أن هللا جل وعال أكرب من كل ما يدبرون.ع

وآخر ما ابتالان هللا به قوم من بين جلدتنا يتكلمون بلغتنا ويرفعون شعاراتنا، 
ويزايدون علينا يف الفتات جهادية يدغدغون هبا عواطف األغرار من الشباب، وكان 

بكر البغدادي وما كان بكراًي وال بغدادايً على رأس هؤالء هذا اجملرم احملرتف أبو 
 فلماذا ال يذكر امسه الصحيح ويسترت وراء "أبو"؟

كنت أتبع أمر هذا الرجل من بداية التحاقه بعصابة من عصابت أهل الغلو يف 
العراق، وما ظننت أن يكون له سوق يف شامنا وأن جيد هذا السوق من يبيع 

ه من الغربء )غربء عنا يف أفكارهم ويشرتي فيه، لكنه دخل وهو ومن مع
ومناهجهم وأعماهلم وإن كانوا عربً( دخلوا أرضنا بعد أكثر من عام من بداية 

وا نشاطهم بطريقة غري ملفتة ؤ اجلهاد، دخلوا بقوة من حيث اإلمكاانت، وبد
لألنظار من جهة، ومن جهة أخرى فلم يدخلوا ابتداء بسم الدولة، إمنا بسم آخر 

ء أهل الغلو مث جاءوا يف الوقت املناسب ليكونوا غلوًا ألهل الغلو ووراء من أمسا
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ذلك ما وراءه من الطامات، لكنين كنت أراقب استنفار أجهزة املخابرات العربية 
وا يستدعون أمساء معروفًة يف جهادها يف العراق والشيشان ؤ واألجنبية.. هؤالء بد

هتم من معلومات مث يراودوهنم على وأفغانستان وحيققون معهم ليستدركوا ما فا
أعين هنا ما  -تسهيل دخوهلم إىل ساحات اجلهاد وبألخص مع مجاعة النص رة 

هذا يف اجلانب املدين، أما  -كانت تفعله أجهزة املخابرات وال أعين تعريضًا أبحد
يف اجلانب العسكري فكان سوق املخابرات مزدهرًا مع العسكريني املنشقني عن 

نت الدورات )وقل ما شئت عدد أنواع هذه الدورات، إهنا مسميات اجليش، وكا
مزيفة هبدف املعرفة وشراء من هو مستعد لبيع ضمريه( كانت الدورات أبرز وأهم 
هذه األسواق.. مث يقولون هلؤالء وأولئك إايكم مث إايكم أن تتحدثوا مبا يدور بيننا 

لتجارة يف دين هللا، وبينكم، ولكنا ال نعدم وجود أصحاب ضمائر يرفضون ا
 وحيدثوننا بكل شيء.

وهناك أمر آخر كنا نراقبه وحنّذر منه أال وهو وجود فرع من فروع املخابرات الكثرية 
خاص بألنشطة املسماة بإلسالمية، ونشاط هذا الفرع  -النظام  -يف سورية 

قدمي، وأقرب مثال على ذلك أبو القعقاع الذي سّهل دخول كثري من شباب 
اهدين السوريني إىل العراق، وكان هذا الفرع على علم كامل حىت بجلزئيات اليت اجمل

حتدث بني أيب القعقاع وهؤالء الشباب الذين فتنوا بطول حليته وقدرته الفائقة على 
التمثيل ومبسجده يف حلب الذي جعل منه واحة من واحات اجلهاد وأين؟ يف نظام 

ف أعرض البعض عن نصحنا وحتذيران بشار بن حافظ األسد.. كيف هذا.. وكي
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"مساجد الضرار بني  ومن مث فأبو القعقاع ليس مثااًل شاذاً، وليقرأ من شاء كتايب
القدمي واحلديث" ولو كان لدي من الوقت لكتبت أجزاء يف هذا الباب، وأحسب 
أن األمة حباجة إليه، وما أردت وهللا هنا دعاية لكتايب "مساجد الض رار"، ولكن 

أردته سد  املنافذ على الذين خيرتقوننا من بب املساجد واللحى والعمل الذي 
 اإلسالمي.

بالؤه يف الساحة اجلهادية  أعود إىل "داعش" وأيب بكر البغدادي فأقول: عندما عمّ 
يف شامنا وتردد الشباب يف مسألة الدخول بص راعات مع من يرفع راية اجلهاد وقد 

عدت بعد وقوع هذه الفتنة إىل ك ما وراءه، ال يتفق بعضهم معك أن وراء ذل
الشيخ الفاضل حممد املنصور وهو شيخ من شيوخ العراق ومن أعلم الناس أبيب بكر 
البغدادي، وقلت له: ال جيوز السكوت بعد اآلن، وجيب أن تقول ما تعرفه عن هذا 

ان بعد الرجل، فقال: لقد كتبت شيئا من هذا الذي تعنيه، ودعين أعيد النظر فيه، وأ
ذلك وقبله أرى أنه ال جيوز أن نبقى صامتني وليكن بعد ذلك ما يقدره هللا جل 

 وعال.

وله عدد  -اوال أزكي على هللا أحدً -والشيخ حممد املنصور من أهل العلم والفضل 
"الدولة  :من املؤلفات القّيمة، وسيعلم القارئ قدرته وكفاءته من كتابه هذا

هم" وفضاًل عن ذلك فهو مريب من الطراز األول، وهذا اإلسالمية بني احلقيقة والو 
ما أعرفه من خالل صحبة دامت أكثر من عش ر سنني، وما تزال تقوى وتشتد 
واحلمد هلل، وهو من امللتزمني بملنهج السلفي، ويفهمه كما فهمناه، فهو عندان 
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وعنده علمي، دعوي، جهادي، سياسي، تربوي، جيمع وال يفّرق، يوّحد وال 
تت، ومن آاثر هذا الشيخ الفاضل أنه دعا إىل اجلهاد منذ وطئت أقدام يش

األمريكان والصفويني أرض العراق، وأبلى هو ومجاعته بالًء حسنًا وجمردًا من 
الصخب والضجيج والدعاية للذات أو التجارة بجلهاد، وعندما تعب البعض من 

سي بقي صاحبنا اثبتاً اجلهاد وانصرف للصحوات أو إىل ما يسمونه بلعمل السيا
 حمتسباً وال يرى غري اجلهاد سبيال لتحرير العراق.

والشيخ يعرف املدعو بلبغدادي فقد كان أستاذه يف بداية مسرية التلميذ الدعوية 
ودرسه شيئًا من زاد املستقنع مث اعتقل املستعمرون األمريكان الشيخ، وعندما خرج 

له شهرة يف طريق الضالل واإلجرام،  من معتقله وجد التلميذ الغيب قد أصبحت
 قلت للشيخ صف يل هذا التلميذ فأجاب:

"أشهد هللا الذي ال إله إال هو مبا أعرف عن قرب هذا الدعي الذي مّسى نفسه 
بلبغدادي، وقد درس عندي مع جمموعة من الفضالء شيئًا قلياًل من كتاب زاد 

طلبة العلم املتوسطني،  ، بهت البديهة، فليس هو من2005املستقنع يف سنة 
ودراسته دراسة أكادميية يف اجلامعات احلكومية ومستواها هزيل جدا، واليت ال عالقة 

م معنا من  2005هلا بتكوين طالب علم فضال عن عامل، مث إنه كان إىل هناية 
ضمن جنود جيشنا، ومل يكن من املربِّّزين يف امليدان وال من أهل الصولة واجلولة، وال 

ات الكبار، وال نذكر له واقعه مشهودة ال يف املواجهة وال يف اإلمداد حىت املهم
ابتليت بدخول املعتقل، عندها تغرّي الرجل على األخوة وتنّمر وبدأ يثري املشاكل يف 
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اجلماعة وانقلب رأسا على عقب، وأسأل هللا أال أقول هذا هلوى يف نفس ي، بل ما  
م يف كتاب، وأرادوا هبذا الكتاب ما أرادوا كنت ألسّجله لوال أهنم كتبوا شهادهت

 فتأمّثت بلسكوت وخشيت أن أكون جسر زور يهوي هو ومن حيملهم يف جهنم".

مث سألت أستاذًا يف العلوم الشرعية يف إحدى اجلامعات، وكان من قبل زمياًل 
أسألك بهلل يف أمر هذا الرجل، فقال ما هو  ،للبغدادي يف طلب العلم: أصدقين

وأمامنا كان شخصية  ، من قول الشيخ وأضاف: كان يتحفظ أمام الشيخأشد  
ا وخليفة وعامل مث صار أمام من ال يعرف حقيقته إمامً  ،كان متكربًا متعالياً   :أخرى

 العلماء!!

 وصارت عصابته تقول فيه:

 أاي جباًل على العالت يبقى
 

 أاي جباًل على العالت يبقى 
 وأنت أمريان رغم األعادي 

 
 بك قد شهدان بتف      اقحب 

 أمري الدولة العظمى أمريي 
 

 وهذه بيعيت قبل الف      راق 
 أبيع شيخنا البطل احلسيين 

 
 أمريًا للش   آم وللع      راق 

  

وما كان هلذه العصابة أن تظهر وال هلذا الدعي أن يربز لوال وجود مجاعات وأفكار 
واجلماعة، فساروا يف ركاهبم ليتميزوا هبذا الوضع أهل الغلو الذين خيالفون أهل السنة 

اجلديد عن غريهم، مث مرت شهور وأعوام وحنن نواجه مجاعة مغالية واحدة، حنن 
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أهل السنة واجلماعة نسري يف طريق، وهم يسريون يف طريق آخر، حىت جدت أمور 
 دعت هؤالء خيرجون على مجاعتهم ويستقلون جبماعة أخرى أشد غلوا وتنطعا من

مجاعتهم اليت خرجوا على طاعتها، وصارت هذه اجلماعة األم ترفع شعارات فيها 
شيء من االعتدال، فنسي الطيبون من إخواننا غلوها ونسي أن غلوها أنتج غلواً 

 أشد، وال ندري إىل أين يصل هذا التطور؟!

قبل شهور نبهُت إخواين اجملاهدين من هذا الغلو، فقال يل بعض رموزهم: على 
ك وال ينبغي أن تواجههم مبثل هذه الشدة، مث رأيت اإلخوة بعد حني وقد تغري رسل

 موقفهم واقرتبوا من موقفي السابق.

أيها اإلخوة امسعوها صرحيًة واضحًة مين، فإنين يف شبايب ما كنت أريد علوا لنفس ي 
يف دعويت، فكيف يب وقد بدأت أزحف حنو الثمانني من سين عمري، وحسيب أن 

م جتربتنا مع هؤالء الغالة أو مع أهل التسيب واإلرجاء، لقد تتبعُت أمر أقدم لك
هؤالء منذ أربعني عامًا وخربت احنرافاهتم، مث رأيت كيف تتطور أمورهم من غلو إىل 
غلو أشد حىت وصلنا إىل ما وصلنا إليه، وهلذا فإين أحذركم مما يفعله هؤالء، وكيف 

ا أعداؤان يف تشويه صورة اجلهاد، كما يستغلها يقّدمون من احنرافاهتم أدلًة يستغله
 الطغاة يف بالدان.

أيها اجملاهدون األحرار.. حنن نريد أن حيقق اجملاهدون أهدافهم يف نصرة دين هللا، 
وأن حيسنوا الظن إبخواهنم املسلمني، ويتدبروا قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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ال يضرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا  "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق
وهم كذلك" هذه الطائفة هي من املسلمني ومن أهل السنة واجلماعة وهم ظاهرون 
بعلمائهم ودعاهتم وجماهديهم، فاعرفوا كيف تفتحون صدوركم هلؤالء الصاحلني 
الطيبني، وكيف جتعلون منهم حاضنة شعبية، وإايكم مث إايكم من هؤالء الذين ال 

وأستغفر هللا من ضرب -قلوهبم الرمحة وال الشفقة، ولو ملكوا أمر النار واجلنة تعرف 
ألدخلوا الناس كل الناس النار إال بضعة آالف منهم، فهل الدنيا  -هذا املثال

 مظلمة إىل هذا احلدّ؟! تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً.

أال تظن أن هؤالء  هللا أعود إىل مؤلف هذا الكتاب حفظه هللا فقلت: اي أب عبد
خمرتقون؟! لقد تتبعت أمرهم منذ بداية جمموعتهم يف العراق ورأيت صورًا مؤملًة 
لضحاايهم من اجملاهدين، ومسعت مجهور اجملاهدين من اجتاهات شىت يتحدثون 
بألدلة عن صلتهم إبيران، وكيف توسطوا لتسليم الدبلوماسي اإليراين احملتجز، 

ا السالح، وفلسفة إيران يف ذلك: هؤالء نعرفهم جيدً وكيف يقدمون هلم املال و 
ونعرف أن معظم أفعاهلم اإلجرامية ستكون داخل الصف السين، ونريد ألهل السنة 
أن ينشغلوا أبنفسهم، وقد كان، مث أال تذكر أن املسؤولني إبيران اتصلوا بغريهم من 

لمت إيران من تفجرياهتم اجملموعات اجلهادية فأبوا أن يتعاملوا معهم، وأخريًا ملاذا س
 واغتياالهتم رغم ما يلقاه أهل السنة من اضطهاد ال مثيل له يف العامل اإلسالمي؟!

: أخي، أان مل أقل يف كتايب هذا إال شيئًا قلياًل مما عندي، راجياً عبد هللافأجاب أبو 
أن يقرأ مجهورهم هذا الكتاب، ويعرفون حال شيخهم وحال خواص مساعديه، 
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يشرح هللا صدورهم للحق وجينبهم ما هم عليه من احنراف وحسيب ذلك  راجيًا أن
 عند هللا، ولو أردت غري ذلك لكان عندي الكثري الكثري.

ا، فقد جاء الكتاب يف وقته، ويف ظروف عصيبة متر ا كثريً هللا خريً  جزى هللا أب عبد
ووضع النقاط هبا أمتنا يف الشام، ومصر، والعراق، واليمن، وأفغانستان، وإيران، 

على حروفها يف مواضع كثرية، ومن أهم هذه املواضع التكفري!! فبنّي حفظه هللا 
، وأن التكفري املطلق مثل الوعيد  الفرق بني إطالق القول بلتكفري وتكفري املعني 
، واإلمام أمحد كفر أفعال اجلهمية ومل يكفر  املطلق ال يستلزم تكفري الشخص املعني 

 املعني  يتحقق إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع، واستدل أبقوال أعياهنم، وتكفري
عدد كبري من علماء األمة األعالم على صحة التحذير من تكفري املعني من 

 املسلمني.
هذا واجملاهدون اليوم من أحوج الناس إىل البعد عن الشبهات وذلك حىت ال يقتلوا 

، وليتدبروا أحاديث رسول هللا صلى هللا مسلمًا يقول ال إله إال هللا، حممد رسول هللا
 .(قتل املؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا)عليه وسلم، ومنها قوله: 

لقد استفدت من هذا الكتاب فدعوا عنكم تقدميت له واقرأوه مرات ومرات، 
 سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

15/02/201٤
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 املقدمة

 م هللا الرمحن الرحيمسب
إن  احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بهلل من شرور 

له، ومن يضلل فال هادي له،  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل  
 عبده ورسوله. حممًدا وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  

 هللا، حكم قيام يكره املسلمني من مسلًما أن   يظن   أن ألحد ينبغي فال:  بعد أما
 أعظم من وهللا هذا إسالمية، لدولة حاجتهم اليوم لشيء حاجة يف املسلمني أن   أو
 هللا مشهدين إبقامته، رحيلنا قبل أعيننا تقر   أن ونتمىن ألجله، هللا سبيل يف جناهد ما

 وال بشر من جزاءً  وال ألنفسنا، حكًما بذلك نبتغي ال أننا سبحانه يراان الذي
َرةُ  الد ارُ  تِّْلكَ : }فيهم قال من سلك يف هللا يسلكنا أن ويغنينا ويكفينا ، شكورًا  اآْلخِّ
 {لِّْلُمت قِّنيَ  َواْلَعاقَِّبةُ  َفَساداً  َواَل  اأْلَْرضِّ  يفِّ  ُعُلّواً  يُرِّيُدونَ  اَل  لِّل ذِّينَ  جَنَْعُلَها

 (.83:القصص)

، مث يبقى مسلًما من املسلمني جيادل يف وجوب حتكيم شرع هللا أن   من ظن  و 
 إسالمه. لظان  افلرياجع هذا  ذلك اجملادل مسلًما
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هم أعظم من حاجت ،كل زمانو  ،ة حاجة للمسلمني يف هذا الزمانمث   أن   من ظن  و 
 فقد أساء، صلى هللا عليه وآله وسلم سنة رسولهلدولة تقيم كتاب هللا تعاىل و 

 !ظلمى و وتعد  

ما الذي أصدره ( األانم مبيالد دولة اإلسالم إعالمأنه بقراءة كتاب ) ن  من ظو 
 – عن واقع العراق كوِّن فكرة صحيحةاستطاع أن يُ سمى بدولة العراق اإلسالمية يُ 

ستماع لشاهد الألنه اكتفى ب ،فقد جار! ليس حكًما صحيًحاو  –فكرة جمرد نعْم 
يستفرغ ستمع فيها جلميع الشهود، وينظر يف القرائن، و ن يواحد يف قضية ينبغي أ

وقد  ر املسلمني،، ويغرِّ وجيور يف حكمه، لئال يظلم نفسه ،مث يصدر حكمه الوسع
ْلقِّْسطِّ  قَ و امِّنيَ  ُكونُواْ   آَمُنواْ  ال ذِّينَ  أَي  َها ايَ } :قال هللا تعاىل ِّ  ُشَهَداء بِّ  َعَلى َوَلوْ  للِّ

ُكمْ   اهْلََوى تَ ت بُِّعواْ  َفالَ  هبَِِّّما َأْوىَل  َفاللُّ  فَ َقرياً  َأوْ  َغنِّّياً  َيُكنْ  إِّن َواأَلقْ َربِّنيَ  َوالَِّدْينِّ الْ  َأوِّ  أَنُفسِّ
َا َكانَ   اللَّ  َفإِّن   تُ ْعرُِّضواْ  َأوْ  تَ ْلُوواْ  َوإِّن تَ ْعدُِّلواْ  َأن   .(135:النساء){َخبِّرياً  تَ ْعَمُلونَ  مبِّ
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بلعدل  :أي ،امني بلقسطيكونوا قو   أناده املؤمنني أيمر تعاىل عب) :قال ابن كثري
وال يصرفهم عنه  ،وال أتخذهم يف هللا لومة الئم ا وال مشاالً فال يعدلوا عنه ميينً 

 .(1)(اعدين متعاضدين متناصرين فيهوأن يكونوا متعاونني متس، صارف

إلسالمية بدولة العراق ا زورًا وينبغي أن يعلم القارئ أن  خالفنا مع ما يسمى
ليس مقتصًرا على دعواهم مبشروعية دولتهم املوهومة، وأركان الدولة مل تتحقق 
بعد كما سيأيت معنا ابألدلة، وإن كان الكتاب خمصًصا للرد على بدعتهم هذه. 
 وإمنا خالفنا األكرب معهم يف مسائل التكفري بغري حق، والقتل بغري حق،

الشرعية، وأساس ذلك كله أتمري ومسائل كثرية متعلقة ابلسياسة  والكذب،
 اجلهلة األحداث أصحاب األهواء يف املسائل الشرعية.

فأصول خالفنا معهم مخسة أمور: التكفري بغري حق، والقتل بغري حق، والكذب، 
 .يف العمل اجلهادي يةواجلهل، وعدم مراعاة السياسة الشرع

وأن جيعل   ،ضيه إىل غايته، وميكتابنا هذارك وتعاىل أن يبارك يف  هلل تبابورجائي 
، أو طلبوا أصابوهإلخواننا الذين طلبوا احلق فكلمات هذا الكتاب وأدلته نورًا لنا و 

 .يكتب له القبول يف القلوبوأن يتقبله، و  ،احلق فأخطؤوه

ونعوذ بهلل من اجملادلة بلباطل، أو أن نقول يف مسلم ما ليس فيه، وإن رماان مبا 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  ال أهل الغلو معنا، فرسولحنن منه براء كما هو ح
                                                           

 .2/٤33( تفسري القرآن العظيم 1)
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 مؤمن يف قال ومن ،ينزع حىت هللا سخط يف يزل مل يعلمه وهو بطل يف خاصم من)
 .(1)(قال مما خيرج حىت اخلبال ردغة هللا أسكنه فيه ليس ما

و أن ، أيف األرض جيعل يف قليب طمًعا يف ذرة َعَرض، أو قصد علوّ  أن ونعوذ بهلل 
  احلمد هلل رب العاملني.ولو كان شق مترة، و  ،من عمل آخريتيف دنياي آكل 

 احملرتزات. ذكر بعض وقبل البدء بتفاصيل الرد أود  

ما كنت ألكتب هذه احملرتزات لوال جراين الشيطان إىل القلوب واألذهان جمرى و 
ان شياطني الدماء يف اإلنسان، ولوال تطلب أهل الريب سقط الكالم، ولوال طري 

اإلنس بني أهل اجلهاد ليحصلوا من حبث انفع على كلمة ينسفون هبا كتاًب، أو 
خطأ يف أمر حيتمل االجتهاد يزيفون به منهاًجا، ويسوِّدون به وجوًها، وال يبالون 

إيران قبل   التاريخ كما تغري يفريِّّ أسقط اجلهاد أم سقط اجملاهدون، أسقط البلد أم غُ 
 زمان.قرون من ال ةبضع

 توفريًا على القارئ ،ولوال هذه التخوفات وأمثاهلا ما خططنا كلمة يف هذا الباب
 وعلى اجملاهد مهه ومهته. ،وقته

إعالم ة أصل هذا الكتاب بعد صدور كتاب ): أننا قد أمتمنا كتاباحملرتز األول
 .على ما جاء يف كتاهبم هذا ارد   ( أبشهر قليلةالماألانم مبيالد دولة اإلس

                                                           

 (. وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.3597، وأبو داود )2/70( أخرجه أمحد 1)
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أننا تريثنا كثريًا يف  :السؤال: ملِّ ملَْ يظهر هذا الكتاب يف ذاك الوقت؟ واجلوابو 
ويرجعوا إىل احلق دون نصيحة العلن، وكنا نظن  أن   ،رجاء أن يفيء القوم ،إظهاره

ولكن لألسف الشديد مل نر من  ،يصوهبم وينبههم يف خارج العراق بعض مراجعهم
 ذلك شيًئا.

 ،قدميًا تاب عند القارئحىت عاد الك ،من االنتظار ة الطويلةيكفي هذه املد فقلنا
واجًبا  واجًبا، -كما نراه شرًعا  -بح اآلنما كانت لنا نية بنشره لوال أن  نشره أص بل

ليبلغ من مل يبلغه عسى أن يكون سبب هداية له، وواجًبا لإلعذار إبقامة احلجة، 
هلم  وكيف كان الة على بالد الرافدين،وواجًبا بعد رؤية اجلميع كيف استطار شر  الغ

فإذا هبم  ،عامة املسلمني ، وطعنواوحدة اجملاهدين فقد طعنوا على اجلهاد، أثر سيئ
راصدة عليهم بعدما كانوا أضلًعا  للمجاهدين وعيون يتحولون إىل طوق حماصر

 حتميهم وعيواًن حترسهم.

 ؟من أسباب هذا التحول أليس ذلك واقًعا؟ أمل يكن الغالة

 بعد بقاء هذا البحث ،لذا فال أحسب أحًدا يلومنا اليوم على نشر هذا الكتاب
 وتداول خاصة اخلاصة. ،ني حبيس األدراجسن

هو أن  التغري يف  ،وهناك سبب آخر لعله خيفى على أكثر املراقبني لألحداث
من السياسة العاملية وجنوحها إىل اسرتضاء عامة األطراف، وما يلزم هذا االسرتضاء 

تنازالت من قبلها وختفيفات وعطاءات واستماالت كثرية، وقد أتت مثارها اخلبيثة 
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مما  ،فاجنذبوا حنو هذا التوجه اجلديد ،على كثريين حمسوبني على اإلسالم واجلهاد
لتعود له احلياة من جديد  ،ضخ احلياة مرة أخرى يف هذا املنهج العقدي املغايل

وتساقطهم  ،الدعوة وأحيااًن على اجلهادبسبب افتضاح بعض احملسوبني على 
منجذبني هلذا املنهج اجلديد، فعادوا يغزون أهل اجلهاد ومناهج اجلهاد احلقيقية 

 ووحدة اجملاهدين وإسناد أمتهم هلم.

ال نعذره فيه يف الدنيا وال يف اآلخرة من ظن  أن   عظيًما خطأ : خيطئاحملرتز الثاين
اركني للجهاد، وأننا نريد تربير التخلف أو النكوص هذا الكتاب يضاف يف قائمة الت

 أو االستسالم!

ا ذلك، يف سبيل هللا، وليس لن ال ننقطع عن اجلهادوالذي نفسي بيده، فال 
 فإن  بديل ذلك االستبدال، ونسأله أبمسائه احلسىن أن يثبتنا.

يف  هادء والرد عليهم إمنا هو من اجلوإننا لنعتقد جازمني أن  بيان حقيقة هؤال
وأخطر أمر يف العمل: "كلمة  ،أخطر أمر يف العقيدة  أكثرهم استباحألن   ،سبيل هللا

 التكفري وقطرة الدم".

ذا كشف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم كل املظاهر اإلسالمية للغالة همن أجل 
. ومع هذا  (1)(هتم، وصيامه إىل صيامهماألوائل فقال: )حيقر أحدكم صالته إىل صال

                                                           

، وابن ماجه 65و 60و 3/33(، وأمحد 1٤8( )106٤(، ومسلم )6933( و)6163( و)3610( أخرجه البخاري )1)
(169.) 
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لتجاء إىل ه وسلم إلغاء كل هذه املظاهر واالان حكم رسول هللا صلى هللا عليه وآلك
وها يف العقيدة ويف العمل، وبناء احلكم عليهم على ما ظهر  احلقيقة العظمى اليت غري 
من ضررهم، وليس ما ظهر من أقواهلم وعبادهتم وأشكاهلم أو من االسقاطات 

  م.النفسية ألقواهلم ودعاواهم ومظاهره

من أجل ذا وجب أن يتخطى ذهن املسلم كل تلك املظاهر إىل احلكم الشرعي و 
وال مبال  بردة  ،غري مبال  بألمساء واملظاهر ،املبين على األدلة من الكتاب والسنة

الفعل وسوء نسبة البعض لك إىل فكر اإلرجاء، فهذا طرف مغاالة وذاك طرف 
وكالمها  ري حق، وذاك ينزع إىل النفاق،بغضرار، وهذا ينزع للتكفري وسفك الدماء 

بل يبقى أمر  ،يتنافس على تدمري الوسط احلق املستمسك ابلكتاب والسنة
ومنذ زمن بعيد،  ،هؤالء املرجئة املرجفني يف األمة مفضوًحا عند أهل اجلهاد خاصة

اجلهاد ماض  ويف تصاعد مهيب خميف لألعداء، وأمر هؤالء املرجئة يسري إىل  لكن  
اثر واندراس، أما هؤالء الغالة فإن  طعنتهم كانت أسم  وأطم ، كما كانت يف اند

صلب اجلهاد وليس يف حواشيه، فهل جيوز أن يراعى أهل النفاق ألجل الغالة أو 
 وضحااي االثنني اإلسالم واجلهاد؟ ،النفاق هلجل أيراعى الغالة أل

املردود عليه ومجاعته   وأرجو أن ال يفهم القارئ أننا نرى أن  أصول الكاتب
  .(1)ري هبم، ولكن يف تطبيقاهتم العملية شبه كبكأصول اخلوارج متاًما

                                                           

  اخلوارج وبني أهل الغلو يف العراق، يس ر هللا إمتامه.( وللفقري إىل عفو ربه كتاب موسع يف بيان أوجه الشبه بني1)
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ليسوا على درجة واحدة يف  التنظيم لم أن  من ينتسب إىل هذاوينبغي أن يُع
الغلو، فكثري من قيادة مجاعة "التوحيد واجلهاد" اليت كان يتزعمها أبو مصعب 

خالفاتنا معهم آنذاك  وغالب  ممن أتى بعده،  جد ا ا بكثريرمحه هللا أقل غلوً  الزرقاوي
 يف السياسة الشرعية.

 أما أبو محزة املصري فكان ذا عقلية غريبة، ويف عهده توسع الغلو إىل حد كبري،
أروي للقارئ الكرمي ما حدثين به انئب مسؤول جيش  اجملاهدين، وهو من  تهوملعرف

محزة املصري  يبأب، فقد التقى هو وأخ آخر بفيما أحسخيار الناس صدقًا وأمانة 
بعد إعالن دولتهم املوهومة أبايم قليلة، وقد قال أبو محزة يف هذا اللقاء: لقد صنعنا 

ألنه سيظهر بعد مدة وجيزة، وأقَسَم أنه إن مل يكن جنود الدولة  ،للمهدي منربًا
ورة املنرب! اإلسالمية هم جيش املهدي فال جيش للمهدي! والغريب أنه أراهم ص

وذكر يف هذا اللقاء أمورًا غريبة، منها: أن  من أسباب اختيار أيب عمر أمريًا 
للمؤمنني أنه متزوج بزوجتني! وذكر كذلك أنه ال ميكن له أن يذكر شخصية أمري 
املؤمنني ألحد إال بعد البيعة! وقال إلخواننا داعًيا هلم للبيعة: إذا كان أمري املؤمنني 

 إمكاننا اختيار أمري مؤمنني آخر!ال يعجبكم فب

ولن أعلق على ما قاله أبو محزة املصري، وأترك للقارئ العاقل التأمل يف هذه 
 املفاهيم.
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فال شك عندي أهنم  ،لعراق اإلسالميةأما القيادة احلالية ملا يسمى زورًا بدولة ا
وواقعهم  ،(1)حقوقعوا يف كثري مما وقع به اخلوارج من الغلو يف التكفري والقتل بغري 

 يدركطالب علم منصف يعيش يف العراق  وكلدون أدىن شك،  العملي يثبت ذلك
رون بلكبرية كفِّّ وال يعرتض على كالمنا أحد بلقول أبن  اخلوارج يُ  هذه احلقيقة،

 رون بلكبرية، أقول نعم، هم نظراًي ال يوافقون اخلوارج يف هذا األصل،كفِّّ وهؤالء ال يُ 
رون األعيان مبسائل خمتلف  فيها كفِّّ ولكنهم يُ  رون بلزان أو شرب اخلمر،كفِّّ فهم ال يُ 

كما كف روا بعض   رون بلظنون واألوهام،كفِّّ بني العلماء هل هي مشروعة أم ال! ويُ 
معللني ذلك أبن  هؤالء ال ميكن  ،َمن من  هللا عليهم بخلروج من سجون الصليبيني

أن يبيعوا دينهم ويوالوا الصليبيني، وهذا احلكم أن خيرجوا من سجون الصليبيني دون 
 غري تنظيمهم!خمصوص مبن كان من 

                                                           

( أقول ذلك وأان خب ري بقي اداهتم فالزرق اوي رمح ه هللا بق ي يف بي يت م دة ليس ت بلقص رية، وم ا يس مى اآلن زورًا أبم ري امل ؤمنني 1)
نع"، مث قُ   دِّر يل االعتق   ال، وت   رك ك   ان ف   رًدا يف مجاعتن   ا ودرس عن   دي ش   يًئا قل   يالً م   ن "زاد املس   تق  -علي   ه م   ن هللا م   ا يس   تحق–

اهل وى وح  ب الظه ور. وم  ن خ الل مع  رفيت  -والعل م عن  د هللا–مجاعتن ا بع  د اعتق ايل ألس  باب ظاهره ا إداري، وبطنه  ا كم ا أظ  ن 
جاهييل وميين أهيييل  سيييء اخللييق الدقيق  ة بلشخص  ني، أق  ول: ل  يس بينهم  ا أفع  ل تفض  يل أب  ًدا. فم  ا يس  مى زورًا أبم  ري امل  ؤمنني

أم ا الزرق اوي رمح ه هللا فنختل ف مع ه يف بع ض  أساء كثريًا إىل اجلهاد يف الع راق، والي وم ينق ل أه واءه وجهل ه إىل الش ام. ،األهواء
ول يس عن دي م ن مسائل التكفري ويف كثري من مسائل السياسة الشرعية، لكنه رمحه هللا كان أفضل مم ن مس ى نفس ه بلبغ دادي، 

وم  ن خ  الل مع  رفيت الدقيق  ة ب  ه وبغ  ض النظ  ر ع  ن –ر م  ن قب  ل أيب بك  ر البغ  دادي  ألن  ه ش  ك أن  ه  ذه الدول  ة املوهوم  ة ال ت  دا
 حمدود الذكاء، ال يصلح للقيادة أبًدا، وللفائدة أقول إن  عمره يف هناية الثالثينيات. -االحنراف الفكري والعقدي لديه
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بألوهام  ،بلردة ودعوة علم وجهاد قرفوا بسابحيكمون على طلبة علم عُ بل و 
ممن كان  -والفضل هلل–، وحنن واهلوى، كما اهتموان ظلًما وزورًا وهبتااًن بلصحوات

أول من كتب يف الرد على  -والفضل هلل–له جهد يف قتال الصحوات، بل حنن 
هؤالء املنافقني، كما يف كتاب "من يغسل العار عن العشرية"، وكتاب "وصفة 

هؤالء يُثبت يقيًنا ودون أدىن شك  اجملاهدين واقع حال طالب العلمو  الصياد"،
ونسأل هللا  جهاد الصليبيني واجملوس، ، فهم ماضون يف طريقهبتان هذه االفرتاءات

 وسيأيت ذكر بعض املسائل اليت ُيكفِّّرون هبا. .بت أهل احلقأن يث

روا أبمر مل يقل كفِّّ فهم إما أن يُ  ،ألهل العلم اجملاهدين وهذه طريقة تكفري قياداهتم
روا أبمر هو كفر لكنه ال يثبت على َمن رموه كفِّّ أحد من أهل العلم أبنه كفر، أو يُ 

الكذب واجلهل ولألسف فإن   وهبتان. به، بل من له ذرة عقل يدرك أن  هذا افرتاء
 هي أبرز مسات هذا التنظيم، وهللاُ على ما أقول شهيد. بغري حق والتكفري والقتل

لمني وتعليالهتا، فهذا الكتاب أما طريقة تكفري عوامهم للمجاهدين وعموم املس 
 ر احلمقى، ولعله إن بقي يف العمر بقية أن أمجعها يف كتاب "أخباليس موطًنا له

وغباء مل يره يف كتاب البن  لريى القارئ الكرمي محًقا ،"(1)واملغفلني يف سجن بوكا
 الغالب ال ينكرون ألهنم يف ،اجلوزي هبذا العنوان، وال شك أن  قيادهتم تتحمل ذلك

بل هم من أرضعوهم الغلو، ومنهجية اجلرأة على العقيدة بتكفري  غلو  عوامهم،
 .قتل املستبيح لدمه كفًرااملسلم واجلرأة بقتل املسلم 

                                                           

 هاد.سب على اجل( سجن بوكا: اسم لسجن كان يعتقل فيه األمريكان كل  َمن حيُ 1)
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وهذا ال يعين عدم وجود أفراد فيهم ذوي نوااي طيبة، ولكن  النية الطيبة وحدها ال 
ًصا لتكفي، بل ال بد من العلم الصحيح، فالعمل ال يقبل عند هللا إال أن يكون خا

  .لوجهه الكرمي وعلى سنة النيب صلى هللا عليه وسلم

مور ومآالهتا اخلطرية ال حياكمها إىل وداعة فرد وإن  من يبصره هللا حبقائق األ
طيب أو تقي يف أهل الغلو، وال إىل كالمهم الذي ال يتفق مع أعماهلم، فهم ينفون 

الكذب واجلهل والقتل بغري حق والتكفري بغري حق وعدم مراعاة عن أنفسهم 
عات ، ولكن  كل منصف يعرف أحواهلم من مجيع اجلماالسياسة الشرعية يف العمل

  اجلهادية يشهد عليهم بذلك.

يف  اخلطرية والعاقل الذي يفهم دينه ال ينبغي أن يتعامى عن احنرافاهتم اخلطرية
بسبب بعض العمليات البطولية عندهم، فالشجاعة ال تدل على  املعتقد والعمل

 صحة املنهج، وليقرأ الشاك يف ذلك شجاعة اخلوارج وسيجد العجب العجاب.

على جنوح لدنيا أو ملنهجية عاملية  امؤشرً  بنا أن  يف كتابنانِّ ظانّ  ذ هللا من ظومعا
، وهي يف تثبط وختذل وتثاقل إىل األرض وتزعم أهنا منهجية جهادية جديدة

ألهنا أخبث وأخفى، وأبعد يف  ،على اجلهاد ية بوشحقيقتها أخطر وأضر  من منهج
، ويف يف وجوب اجلهاد اليوم قاطعة التأثري واألمد، فإنه لو مل تكن نصوص شرعية

ملا رضينا أن ندنس فكران أو مسعتنا أو  ،بلدان خاصة، وعلينا وعلى أمثالنا خاصة
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صحوات النفاق الذين ال خيتلفون يف كثري من األمور عن خونة الرافضة، ب منهجنا
 .ضد  اجملاهدين فهم مجيًعا يف خندق واحد مع العدو

أن يعزلوا هؤالء املتهالكني على الدنيا على ولقد أصبح واجًبا على أهل العراق 
 منحت هلم بسكوت الناس، د، يعزلوهم نفسًيا عن املرتبة اليتحساب الدين والبل

كي ال يبقى هلم وهم  أن    ،ويبالغوا يف إقامة احلجة عليهم ،وأن يغلظوا هلم اإلنكار
 اجلهاد؟!لناس حربة أبيديهم يف حنر الناس يؤيدوهنم، كيف وقد جعلوا أتييد ا

واحد من هذه اجلماعات املنحرفة بكلمة واحدة يف هذا الكتاب، فما  فال يفرحن  
 جاء هذا الكتاب إال بيااًن للحق ونصًرا ملنهج أهل السنة اجملاهدين.

الطرف  مألهن ،لمنافقني اخلوالفل فإنه ليس ،فكون هذا الكتاب فاضًحا للغالة
 اآلخر الداعي إىل الباطل.

فهي حمراب  ،السوء كله جامعة  حكومة العراق العميلة فإهنا أما القول يف 
أيب  رفض   التلمود وسمُّ حيته، وهي عجينة   الصليب ورأس حربته، وهي جنمة  

الرذائل  جممع   ه، وهيالنفاق ومرجعيت   جموسيته، وهي معدن   لؤلؤة األول وحقد  
البالد الكربى من هتك وهنب وظلم وعدوان، وعلى أيديهم يراد تغيري هذه 

 .وقلع جذور سنيته
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 العصابة العميلة، وهم من فهل ميكن أن حُيسب هذا البحث يف مصلحة هذه
املنتفعني أبفعال الغالة هؤالء بسبب سوء أفعاهلم يف الناس عامة ويف أهل العلم 

 ؟واجلهاد خاصة، وهللا املستعان

احلكومة  والصليبيني أ التعاون معوقد ذكران يف أكثر من كتاب من كتبنا أن  
ألننا نعتقد أن  احلكومة  ،املرتدة ضد  هؤالء الغالة ردة عن اإلسالم، نربأ إىل هللا منه

 يف العراق حكومة مرتدة، وهؤالء الغالة مسلمون.
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معك فإىل من  فإذا اختلفتُ  ،مرجًعا -أان -لستُ مرجًعا، و  -أنت -لستَ 
ًعا نعرف احلق عندان مرج ن  ، أم أَ فني إىل األبدلِّ نبقى خمتَ أن أنك تفضل أم  نرجع؟

 ؟ورضينا حبكمه، حتاكمنا إليه تشاجرانوإذا  ،إذا رجعنا إليه

سنة كتاب هللا و :  ذلك املرجع هو احلمد هلل رب العاملني،و  ،عندان املرجع ،نعم
لقوله  ،له يف اإلسالم نصيب فليس هبما، فمن مل يرض صلى هللا عليه وسلمرسوله 

ُنونَ  الَ  َوَربِّّكَ  َفالَ }: تعاىل نَ ُهمْ  َشَجرَ  فِّيَما حُيَكُِّموكَ  َحىت َ  يُ ْؤمِّ ُدواْ  الَ  مُث   بَ ي ْ  يفِّ  جيِّ
هِّمْ  ًذا ليس التحاكم وحده إ .(65:النساء){َتْسلِّيماً  َوُيَسلُِّّمواْ  َقَضْيتَ  ممِّّ ا َحَرجاً  أَنُفسِّ

جدان ما خيالف الرضا حبكم عدم و و ، ستسالم لذلك احلكمإمنا االهو املطلوب، و 
، على قبولنا على أنفسنا فلنشهد هللا تعاىل، صلى هللا عليه وسلم حكم رسولههللا و 

أخذ ، فلنختباراال فقد حل  ، نطالب غريان بذلك دائًماكنا كما    حبكمه سبحانه،
 األمر بجلدية الالئقة به.

 مث؟ ريف أمر من األمو وسلم صلى هللا عليه  ماذا لو احتكم اثنان إىل رسول هللا 
أيكون  ،فيهماصلى هللا عليه وسلم  حبكم هللا على رسوله عليه السالم نزل جربيل

 ؟ أيبقىتيهماعما أنزل هللا تعاىل يف قضمث ماذا إذا أعرض أحدمها ؟ احلكم ملزًما هلما
  ؟مسلًما حلظة واحدة بعد إعراضه
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 ؟ضنا يرضى أن يكون هو ذلك املعرِّ فأي  

، لقرآن أيمران بلرجوع ألهل العلمهذا اف ،حكم هللا بق الوحي فإن   قطعان فإذا
: فقد قال هللا تعاىل، بل هو الواجب ،ل التخيري وال االستحباببيذلك ليس من قو 
ُهمْ  اأَلْمرِّ  أُْويلِّ  َوإِّىَل  الر ُسولِّ  إِّىَل  َرد وهُ  َوَلوْ } ن ْ ُهمْ  َيْسَتنبِّطُونَهُ  ال ذِّينَ  َلَعلَِّمهُ  مِّ ن ْ  َوَلْوالَ  مِّ

: وقال تعاىل .(83:النساء) {َقلِّيالً  إِّال   الش ْيطَانَ  الَت  بَ ْعُتمُ  َوَرمْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللِّ  َفْضلُ 
 (.٤3:النحل){تَ ْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ   إِّن الذِّْكرِّ  َأْهلَ  َفاْسأَُلواْ }

املراد بقول  أهنمو  ،العامة عليها تقليد علمائها أن  مل خيتلف العلماء ) :قال القرطيب
وكذلك مل خيتلف العلماء  ..."كنتم ال تعلمون  إنالذكر  أهلفاسألوا " :هللا عز وجل

  .(1)(جلهلها بملعاين اليت منها جيوز التحليل والتحرمي ،جيوز هلا الفتيا العامة ال أن  

 .خمالفة أمر هللا تعاىل هو املعتربين ع إىل أهل العلمفمقتضى عدم الرجو 

عصم هذه األمة من هللا  ! فإن  تقل ال يوجد يف األمة مرجع سواكمال  :يأخ
! ر، أو إىل اندبلرجوع إىل جمهول، أو إىل معدوممل أيمران إنه سبحانه ذلك، و 
  وما ،سالنفَ الشراب و  الطعام و األمة إىل العلم أعظم من حاجتهم إىل أفراد فحاجة

 !دهمكان هللا ليعطيهم مقوم أبداهنم، ومينعهم زاد إسعا

 ؟تعد نفسك اليوم مرجًعا علمًيا: هل يف ساحة اجلهاد خعليك أيها األبهلل 

                                                           

 .11/272( اجلامع ألحكام القرآن 1)
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... أان فالانً ال و  للجواب عنك ... ال تستحفز فالانً يسارًاال تلتفت مييًنا و  ،ال
 ؟ا ً عن نفسك أنت: هل تعد نفسك عاملأسألك 

يلزم كل و  هو يلزمينو  ،فيلزمك الرجوع ألهل العلم :اأقول لك إذً  ،رمبا تقول: ال
 كذلك.قارئ من كل العصائب  

 ؟ وعندها أذكرك من أين جاءك هذا العلم .ورمبا تقول: نعم أان عامل

 كما شغلت من قبل خالد بن الوليد  ،أمل تشغلك ساحة اجلهاد عن كل شيء
 ،األنصارعلماء يف خري القرون املهاجرين و ذاك الذي قاد أعلم ال رضي هللا عنه

يكون حاهلم كما لو تفرغوا  فال -أنعم هبا شغالً و  -اهدينهبا أن تشغل اجمل فأحرى
 .للعلم

ال طالب علم  ا و  ً تك عن العلم، وما كنت قبلها عاملكانت ساحة اجلهاد شغلفإذا  
ا،  ً لم حىت أصبحت يف عني نفسك عامل، فباهلل عليك من أين أتك العًناا متمكِّ جاد  

عن  -يف نفسك -ىن الناسبحت أغأصليس بعامل، و  اً فالن الذي كان عامل أصبحو 
 !؟العلماء

بصرية و ، وعمالً  ،: معنا رجال هم أكثر الناس يف األرض علًماتقول يل كعل  
 .بألمور

 يف ميزان أهلأن جنعل علمهم يف ميزان الكتاب والسنة، و : هل ترضى أقول لك
 العلم الذي ال خيتلف عليه اثنان؟
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 يقبضنا عليها، ملذي أيقظنا من غفلتنا و مد هلل الاحل :قلنا مل يكونوا علماء فإن
 .هللاما كنا لنهتدي لوال أن هداان لنا احلمد هلل الذي هداان هلذا و إن كانوا علماء قو 

ال و  ،من إنتاجهم فلننظر يف إنتاج   -حنن إبذن هللا متفقونو  -إذا اتفقنا على هذا
كتاب   ، أال إنهأخطر كتاب لكم نكم سوف خيالفين يف اختيارأحسب أحًدا م

 .عالم األانم مبيالد دولة اإلسالم()إ

رمسي املتحدث ال)قدمته كتبت بسم م كما أن    !عثمان بن عبدالرمحن التميمي() ل 
فال  ،عامتهاليء بتوجيه خطابت لشباب األمة و هو مو  ،لدولة العراق اإلسالمية(

 ال جمال العتباره جهًدا فرداًي.ه، و إن تبني خطؤ  منهلتنصل جمال ل

اب "مد األايدي سريًعا على آخر إنتاجكم وهو كت أنين سوف أعرج خطًفاا كم
 يف آخر هذا الكتاب إبذن هللا تعاىل.لبيعة البغدادي"، 
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 :الفصل األول

 :قدمة الفصلم
 يكن قد قرأ عادًة ما جيد الكاتب صعوبة يف توصيل اجلواب الشايف لقارئ مل

الصفحة مث يرد عليه   كتاب يف أعلى، اللهم إال أن جيعل ذلك الالبحث املردود عليه
 ،ل على القارئ، وضم  كتابني يف كتاب واحديف هذا تطويو ، كلمة كلمة ومجلة مجلة

مع هذا فسوف أنتقي كون قارئ كتايب هذا قد قرأ األصل، و أمنييت أن ي لذا فإن  و 
ا صيلي  ا تفعليها رد   أرد  فيه أمهية، و  بارات من ذاك الكتاب متثل حمتواه، وأكثر ماع

قارئ على ما ننقله هنا ز الي لو رك  بودِّّ  عن الرد على كل كلمة من كلماته، و يغين
حىت يستطيع فهم الرد  ( تركيًزا جيًداعالم األانم مبيالد دولة اإلسالمإمن كتاب )

من مث كان حرصي الشديد على النقل من كالم الكاتب نقاًل يستويف عليه جيًدا، و 
 .املعىن الذي يريده

تب مث كالم الكا  رَ أن أذكُ  هي يف هذا الفصل املتبعةكانت الطريقة   أجل ذا من
فإن َوَقع يف الكالم  جتريح أو إسفاف، ، متجنًبا أي  أذكر مايل عليه من مالحظات

ليس يف النفس واب، و ، لبيان اخلطأ من الصوع إغالظ فأحسبه من ضرورة اجلوابن
 .... اللهم آمنيويرجعوا إىل الصوابحلق اين ليقبلوا اإخو  : اللهم اهدِّ إال الدعاء
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 :املالحظات العامة
، تعطي (م األانم مبيالد دولة اإلسالمإعالة على كتاب )عام هذه مالحظات

من غري تدقيق كبري  القارئ فكرة عامة عن مستوى الكتاب من الناحية العلمية
 .كل ما يف الكتاب من أخطاءظهر  يُ 

أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوهلم" وهو القائل: ": )58ص ال املؤلفق
    ...(.صلى هللا عليه وسلم

 .ماذا قال العلماء يف هذا احلديث ، فانظر:هكذا قال الكاتب

عتمد ني الذين يُ هذا مل يروه أحد من علماء املسلم)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 وخطاب هللا ورسوله للناس عام ،ليس يف شيء من كتبهمو عليهم يف الرواية، 

 .(1)(يتناول مجيع املكلفني

 .(2)(ا ال موضوعوسنده كما قال ابن حجر ضعيف جد  ) :قال املناويو 

                                                           

 .18/336( جمموع الفتاوى 1)
 . 1/226، كشف اخلفاء 1/16٤، املقاصد احلسنة 1/123، وينظر: أسىن املطالب 3/378( فيض القدير 2)
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 12/272 يقة ما رواه القرطيب يف تفسريهويؤكد هذه احلق): 61وقال الكاتب ص
عشر سنني بعدما  مبكة وسلمصلى هللا عليه  "مكث رسول هللا عن أيب العالية قال:

، مث أمر بهلجرة إىل املدينة اوجهرً  اهو وأصحابه يدعون إىل هللا سر   اأوحي إليه خائفً 
 فقال رجل: اي رسول هللا أما أييت ،وكانوا فيها خائفني يصبحون وميسون يف السالح

حىت  اليه السالم: ال تلبثون إال يسريً ؟ فقال ععلينا يوم أنمن فيه ونضع السالح
 ،ونزلت هذه اآلية، ليس عليه حديدة ا العظيم حمتبيً جيلس الرجل منكم يف املأل

 النيب فهذا ما يؤكد أن   .وأظهر هللا نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السالح وأمنوا"
 اه .(.دينيف العهد امل انوا آمنني متامً وصحابته الكرام مل يكو  صلى هللا عليه وسلم

 احلديث هل يكفي أن تنسبو  !يب من مراجع احلديث؟لقرطتفسري ا هلوأقول: 
ومع أين مل أقف على  ؟!"...يؤكد ما هذاف" :لتفسري القرطيب دون حتقيق لتقول

إسناد احلديث، إال أنه أقل ما يقال فيه أنه مرسل لو صح اإلسناد إىل أيب العالية، 
هذا مستوى فإذا كان  .(1)فأبو العالية كما قال ابن حجر: )ثقة كثري اإلرسال(

ما فماذا تراان سنقول في صلى هللا عليه وسلم التأكيدات فيما يرويه عن رسول هللا
العلم الشرعي مثل قوله بعد هذه أبسطر عن حمافظة يؤكده املؤلف من غري احلديث و 

حملافظة تقع حتت سيطرة ا الداين يعلم أن  القاصي و و ): 62-61ص األنبار
مساحاته ق و عدد ال يستهان به من مناطق العرا ، فكيف إذا انضم إليهااجملاهدين

 (.مر واضح ال مرية فيه، فاألمما هو حتت السلطة والنفوذ اجلهادي
                                                           

 .210تقريب التهذيب ص ( 1)
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 اجد   يف األنبار احنسر بشكل كبري وجودهم حد أن  أواليوم يشهد كل أقول: 
، وهللا ليس هلم متكنين هلم إال أفراد معدودو  فلم يبق ،بسبب صحوات النفاق

 .املستعان

، ولكنه ال يسمى قوهتم يف األنبار أكرب بكثري وقت صدور كتاهبم ال شك أن  ويف
 ، والبلد حمتل كما ال خيفى،(1)متكيًنا بملصطلح الشرعي، فالقواعد األمريكية منتشرة

  .وسيأيت إيضاح ذلك إن شاء هللا

 :اك عناوين الفصل األوله

 .ول: أمهية الدولة وحاجة األمة إليها مث ساق األدلةالفصل األ

 .ة اإلسالمية مث ساق األدلة: أمهية الدولالعنوان الثاين

مث  .وعية قيام دولة العراق اإلسالمية: مشر كان عنوانهو مث انتقل للفصل الثاين 
عية لقيام دولة العراق : الدواعي الشر هوعنوااًن آخر بعد هذه العناوين و  وضع

 ؟معترب جتده بني هذه العناوين فارق ، فأي  ميةاإلسال

  .مكررة سارت وراءها األدلة مكررة مثلما صارت العناوينو 

                                                           

 ( وبعد انسحاب الصليبيني جاء اجليش الصفوي.1)
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ل إىل صِّ جله نَ مقارنة األدلة التأصيلية يف البحث بملوضوع الذي سيقت ألند ع
 !ة يف جهة والدولة يف جهة أخرىاألدل : أن  تلك هي ،نتيجة واحدة

سنة ولة اليت حيكم فيها بكتاب هللا و فمن ذا الذي خيالف يف وجوب إقامة الد
؟ لة اليت دلت عليها تلك األدلةلكن أهذه هي الدو  ،صلى هللا عليه وسلم رسوله

؟ ال ا املوجودة على األرض اليومالشرع هي أركاهن مراجع وهل أركاهنا املؤصلة يف
ل صفات أهل احلل زِّ ن َ لكن ملَِّ ت ُ  العقديف وجوب وجود أهل احلل و  أحد خيالف

 ؟والعقد على صحبك هؤالء

 طائفتك هذه هي املقصودة لكن ملَِّ تثبت أن   ،مثة طائفة منصورة ال شك أن  
 ؟طائفتكالطوائف األخرى ليست مبنصورة مامل تنضم ل أن  حتديًدا، و 

 ع الفصائل؟لكم على مجي البيعة واجبة  تثبت أن  ملِّ 

وحتول الوجوب لكم؟ وتثبت حكم  ،ثبت حكم السمع والطاعة بألدلةتوهكذا 
 اهلجرةوحتول وجوب  ،وحتول وجوب أدائها لكم؟ وتثبت حكم اهلجرة ،الزكاة

جتري عليه األحكام الشرعية  ،ويلتزم مبقتضاه ،لكم... ومن ال يرى هذا الرأي
 ا كبريًا.... تعاىل هللا عن ذلك علو  د هللاالدنيوية عندهم مىت قدروا واآلخروية عن
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يف  مقياداهتل رتبوياملستوى العلمي وال اجيدً  نعرففإننا  ذلك ونقولوهم عندما ي
 .(1)ال ينفي وجود أهل خري فيهم، مغرر هبم ، وهذاوهللا املستعان ،العراق

والناظر يف كتب هؤالء الغالة جيد أهنم يستدلون ابلكتاب والسنة وأقوال 
خطري، ويقول الشاطيب  بدعي ء لكنهم ينزلوهنا يف غري حملها، وهذا مزلقالعلما

أبن يرد الدليل على مناط  ،)فصل: ومنها: حتريف األدلة عن مواضعهايف هذا: 
وهو من خفيات  فيصرف عن ذلك املناط إىل أمر آخر، مومها أن  املناطني واحد،

الظن أن  من أقر بإلسالم ويغلب على  حتريف الكلم عن مواضعه، والعياذ ابهلل،
ويذم حتريف الكلم عن مواضعه ال يلجأ إليه صراًحا إال مع اشتباه يعرض له أو 
جهل يصده عن احلق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك 

  .(2)(السبب مبتدًعا

ك يف مسلًما أو يشكّ  ب املرءُ كذّ يُ أن من أصعب األمور على النفس  ن  إ
 مصداقيته.

                                                           

يف السنوات األوىل من االحتالل، أما اآلن فال نعلم فيهم إال اجلهلة وأهل األهواء، ( وجود بعض أهل اخلري فيهم كان 1)
 والعلم عند هللا سبحانه.

 .1/2٤9االعتصام  (2)
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ينه يف أمر عام قد شاع مث ال يب احلق   ولكن ما هو أصعب منه أن يعرف الناصحُ 
مسلم  ومن حق أيِّّ  ،إىل شرعي ااألمر حتول من كونه شخصي   إن   حيث ،بني الناس

وال  ،لغيارىيعذران األخوة امن هذا الباب جيب أن ف املسلمني، إخوانهأن ينصح 
ة على العلم والدين ينبغي أن تكون الغري ف ،هبذا الكتاب يظنوا بنا أان نريد فتنةً 

منع الناس من  يُنصح يف إليه أن ىهدا للحق كان أعظم ما يُ كان حمب    . ومنعظيمة
 تقليده يف بطل.

اجمللس قد دعا الوجهاء ومن  والشاهد من الكالم أن  ) :29يقول الكاتب ص
نضمام والتوحد، وكان يف موضع الشورى من أهل العراق لاليكونوا  يصلحوا أن

والذي دعا الوجهاء  ،آخر اخلطوات املباركة اإلعالن عن تشكيل حلف املطيبني
واستجاب من  ،والفضالء من أهل العراق من العلماء ورؤساء العشائر وقادة اجلهاد

ليس له من احلمل  يهفوزره بني كتفوبركة، ومن مل يفعل  ااستجاب وكانوا خريً 
ه عن االجتماع والتآلف الذي ئس له مساغ مقبول يف أتخره وانكفانصيب، ولي

يطلبه الشرع وحيث عليه بكل سبيل، مع وجود ما ميكن أن يكون رابطة يلتحم من 
 .(وتلتئم صفوفهم خالهلا أهل احلل والعقد

رؤساء العشائر و  معظم أهل العلم ا أن  العراق يعلم جيدً الذي يعرف واقع  إن  
 السبب األكرب يف ويعتقدون أنه ،ء يرفضون الغلووقادة اجلهاد والوجهاء والفضال

 وذلك !قلة العمليات اجلهادية فقدان اجملاهدين حاضنتهم االجتماعية اليت أمثرت
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أن يقع   وصلت إىل أفعال أسوأدت ردود اليت ول   السيئة هؤالء الغالة أفعال بسبب
 .هللوال حول وال قوة إال ب ،مور خطريةيف أ العوام كثري من

اجلماعات اإلسالمية اجلهادية الكربى مل تسمع مبا أمسوه حبلف  أكثر علًما أن  
  املطيبني إال من وسائل اإلعالم.

مشروع الدولة اإلسالمية بصفته واجًبا من الواجبات ): 9ص قول الكاتبي
حىت يؤدى يف بلذمة أبعناق املسلمني، وفرض كفائي متعلق  (1)اإلسالمية املناط

احلكم :ثيًقا بلقاعدة الفقهية القائلةالواقع على الوجه املطلوب شرًعا، يرتبط ارتباطًا و 
 .(على الشيء فرع عن تصوره

والصحيح ( فرض كفائي متعلق بلذمة) :نيين هنا بيان األخطاء النحوية مثلعال ي
 (.علًقا)فرًضا كفائًيا مت

 ،وهذه ليست قاعدة فقهية ."بلقاعدة الفقهية القائلة": ولكن ما يعنيين هو قوله
 إمنا هي قاعدة منطقية! 

                                                           

 ( الصواب املنوط  ألن  انط متعد بنفسه أما أانط فله معان أخرى ال عالقة هلا هبذا املعىن.1)
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لح أن يكتب يف موضوع فهل من جيهل متييز القواعد الفقهية من غريها يص
ويطلق  ،ح أن يضع مناهج اإلمامة الكربىيصل أم ؟خطري مثل هذاشرعي عظيم و 

 ؟الفقهية فيهااألحكام العقدية و 

وجوب فال أذكرها حصًرا لكن أذكر منها ما يبني  ،أما املآخذ اللغوية يف الكتاب
 مةمجع الكاتب كلفقد  ،كتاب حىت يف العبارات اللغويةعدم التسليم ملا يف ال

فما  (ة ميدانية على أسلوبيات متمرسةبر مع دُ ) :فيقول "أسلوب" على أسلوبيات،
 لماء اللغة يعرف هذا اجلمع؟!وَمن مِّن ع معىن أسلوبيات؟

 ؟يف اللغة العربية حىتأم أنه اجتهاد مطلق 

فيما له مراجع وكتب معروفة، ينبغي  ه أخطاؤكمهذ تا نقول: إذا كانوأخريً 
، عن أنفسكم اليت تذكروهنا وثق أبخباركمفكيف ي، تب أن يكون قد راجعهاللكا

 ؟وحنن نعلم عدم صدقها

الزكاة كاحلج والصالة عبادة ال تصح إال  والشاهد أن  ): 39ص قول الكاتبي
جبماعة وإمام، وكذلك الصوم ال بد فيه من إمام حيدد بدء الشهور وهنايتها، وجيب 

أو صوم   فطر عنهم يف ذعلى املسلم أن يلتزم برأي اإلمام ومجهور الناس، وأال يش
 ،والفطر يوم تفطرون ،الصوم يوم تصومون" :صلى هللا عليه وسلم كما قال النيب
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 أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة، وهذا كله يدل على أن   "واألضحى يوم تضحون
هذه العبادات العظيمة أركان اإلسالم ال تصح إال جبماعة والتزام رأي اإلمام والعمل 

خرج الشذوذ يف شيء منها مع قدرته عليها فال صالة له، ومن أ وأن   ،فيها بنظام
عن صوم الناس فصام وحده  زكاته بعيًدا عن السلطان القائم فال زكاة له، ومن شذ  

وأمث، ومن حج وحده فجعل لنفسه يوًما يقف بعرفة دون  وأفطر وحده فقد شذ  
 .(اجلماعة الزمة يف هذه األركان أن  الناس فال حج له، وهكذا نعلم 

فهل هذه العبارات  ،الفقهية ةالكاتب يتكلم عن موضوع األحكام الشرعي فهذا
وكيف  ،يتناول األحكامهو و  هالحظمث  ؟املطاطية تصلح لتثبيت حكم واحد منها

 والشاهد أن  ): قوله أتمل !وإن مل يذكر دليالً  ،دليالً  -حبد ذاته -قوله هو جيعل من
 .(عبادات ال تصح إال جبماعة وإمام الزكاة والصالة واحلج

. وإليك صحة العبادة وإمنا يتحدث عن ،وبعن وج هنا ال يتحدث الكاتبو 
 ما ذكره العلماء يف هذه املسائل:
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 :اشرتاط اجلماعة لصحة الصالة 
فرض عني ذهب عطاء  أبهناىل القول إو ): ابن حجر العسقالين قال احلافظ

يب ثور وابن خزمية وابن املنذر وابن أمحد ومجاعة من حمدثي الشافعية كأوزاعي و واأل
وظاهر نص  ،ا يف صحة الصالة...اود ومن تبعه فجعلها شرطً د وابلغ ،حبان

وقال به كثري من  ،أصحابهوعليه مجهور املتقدمني من  ،فرض كفاية أهناالشافعي 
  .(1)(سنة مؤكدة أهناواملشهور عند الباقني  ،احلنفية واملالكية

 ،نا فيهوال نزاع بين ،اجلماعة غري مشرتطة أن  حديثهم يدل على ): ابن قدامةقال و 
 .(2)(شرتاطوال يلزم من الوجوب اال

 ،وهي واجبة للصلوات اخلمس على الرجال ال بشرط) :احلنبلي وقال املرداوي
ونص  ،وقطع به كثري منهم ،األصحابوعليه مجاهري  ،هذا املذهب بال ريب

 .(3)(عليه
شرط لصحة  أهنا ابن تيمية اإلسالممحد اختارها شيخ أويف املذهب رواية عن 

  .الةالص

                                                           

 .2/126( فتح الباري 1)
 .2/3( املغين 2)
 .2/210نصاف ( اإل3)
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نيل ". وهذا ما رجحه الشوكاين يف سنة أهنا إىلحنيفة ومالك  أبووذهب 
 ."األوطار

 :أقوال أربعة املسألةيف  أن  ل مما سبق فتحص  
 .وآخرينمحد أوهذا قول  ،ا لصحة الصالةلكنها ليست شرطً  ،فرض عني .1
 .وآخرينوهذا قول الشافعي  ،فرض كفاية .2
 ملشهور عند كثري من الشافعية.، واحنيفة ومالك أيبوهذا قول  ،سنة .3
 .سالموهذا قول داود وشيخ اإل ،وهي شرط لصحة الصالة ،فرض عني .٤

، لكنه اوحنن ال نرى هذا القول شاذ   ،الرابع القول ري من احملققنيف كثوقد ضع  
الشيخ ابن  وأتمل ما قال ،ضعيف مل يقل به مجاهري علماء األمة قول مرجوح

صلى هللا عليه  النيب أن  ويضعفه  ،ضعيفا القول وهذ) :القول هذا عن عثيمني
واملفاضلة  ."عشرين درجةمن صالة الفذ بسبع و  فضلصالة اجلماعة أ"قال:  وسلم

يكون  أنويلزم من وجود الفضل فيه  ،ل عليه فيه فضلاملفض   أن  تدل على 
 أن  وهذا دليل واضح على  ،إمثبل فيه  ،غري الصحيح ليس فيه فضل ن  أل ،اصحيحً 

لو مل تكن صحيحة مل يكن فيها  إذ ،فيها فضالً  أن  صالة الفذ صحيحة ضرورة 
هذا احلديث يف حق  ن  رمحه هللا أجاب أب اإلسالمشيخ  لكن   ،آمثلكنه  ،فضل

ة أفضل من صالته بسبع وعشرين ا لعذر فصالة اجلماعمن صلى منفردً  أي ،املعذور
 .مرة
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صلى هللا  فهذه املرأة وصفها النيب ،رمانع من وجود النقص مع العذ وال :قال
 أايمتركها للصالة  أن  مع  ،احليض أايمانقصة دين لرتكها الصالة  أبهنا عليه وسلم

 . أتمث هبذا الرتكمل وهي ،ومع ذلك صارت انقصة عن الرجل ،احليض لعذر شرعي
ين بسبع وعشر  هصالة اجلماعة أفضل من صالت ن  إصلى يف بيته ف إذافاملعذور  قال:

سافر كتب  أون مرض مَ )قال: صلى هللا عليه وسلم  النيب أن  درجة. ولكن يرد عليه 
من ترك  أن   . فهذا دليل علىأخرجه البخاري( اا مقيمً له ما كان يعمل صحيحً 

 الطاعة لعذر املرض كتبت له.

كتب له " :قال ألنه ،يفعل أنن عادته ن كان مِّ املراد مَ  ن  جييب عنه أب أنوميكن 
ابن  اإلسالمن مأخذ شيخ إ  ولكن مع كل هذا ف ."اا مقيمً ل صحيحً كان يعمما  

 أن  وهو  ،(1). والصواب ما عليه اجلمهورة رمحه هللا يف هذه املسألة ضعيفتيمي
 .(2)(لرتك الواجب ،آمثولكنه  ،الصالة صحيحة

 :تفق عليههريرة امل أيبساق حديث  أنوقال اجلد ابن تيمية يف املنتقى بعد 
ا وعشرين ة الرجل يف مجاعة تزيد على صالته يف بيته وصالته يف سوقه بضعً )صال
 ،صالة املنفرد لغري عذر أبطلعلى من  وهذا احلديث يرد  )قال رمحه هللا:  .درجة(

ومحل النص على  ،املفاضلة بينهما تستدعي صحتهما ن  أل ،اوجعل اجلماعة شرطً 
الينقص عما يفعله  أجره أن  لت على قد د األحاديث ن  أل ،املنفرد لعذر ال يصح

                                                           

 ( والذي يظهر أن  القول الثالث هو قول اجلمهور.1)
 .2/79( الشرح املمتع 2)
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ذا مرض العبد إ"قال: صلى هللا عليه وسلم  موسى عن النيب أبوفروى  لوال العذر.
 وأبومحد والبخاري أرواه  "اا صحيحً سافر كتب هللا له مثل ما كان يعمل مقيمً  أو

 فأحسنمن توضأ ": صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا :هريرة قال أيب. وعن داود
جر من صالها أالوضوء مث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه هللا عز وجل مثل 

 .(1)(داود والنسائي وأبومحد أ رواه. "اشيئً  أجورهموحضرها ال ينقص ذلك من 

وأين  ؟!حىت لو كان مثة إمام ابإلمامةصحة الصوم فما عالقته  أما
 ؟املؤلف من حديث كريب

قال: فقدمت  ،بعثته إىل معاوية بلشام ثار احل أم الفضل بنت أن   ريبعن كُ ف
فرأيت اهلالل ليلة  ،رمضان وأان بلشام ت حاجتها. واستهل علي  يم فقضاالش

 آخر الشهر. فسألين عبد الل  بن عباس رضي الل  ة يفيناجلمعة. مث قدمت املد
ال: فقال: مىت رأيتم اهلالل؟ فقلت: رأيناه ليلة اجلمعة. فق ،عنهما، مث ذكر اهلالل

ليلة  اهأيننا ر الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لك آهعم، ور : نأنت رأيته؟ فقلت
معاوية  في برؤيةتل ثالثني أو نراه. فقلت: أوال تكمزال نصوم حىت نكال نالسبت، ف

 .(2) صلى هللا عليه وسلم الل   ولسال. هكذا أمران ر  :الوصيامه؟ فق

                                                           

، الدر املختار 2/381،البناية  1/2٤3. وينظر يف هذه املسألة: فتح القدير 5/٤21( نيل االوطار )حتقيق حال ق( 1)
، مغين 1/339، روضة الطالبني ٤/88موع ، اجمل٤/223، التمهيد 1/136، بداية اجملتهد 1/٤2٤، الشرح الصغري 1/515

 . ٤/19٤، احمللى 1/532، كشاف القناع 1/229احملتاج 
 .٤/131( والنسائي 693(، والرتمذي )2332، وأبو داود )1/306(، وأمحد 28( )1087( أخرجه مسلم )2)
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جمازفات الكاتب وخمالفته ألئمة  لتعرف ،ةيف هذه املسأل ليك ما قاله الفقهاءإو 
 :اإلسالم

مل خيتلف العلماء فيمن رأى هالل رمضان وحده فلم تقبل ) :عبد الرب ابن قال
ال خالف  العلماء أكثر وعلى هذا ،متعبد بنفسه ال بغريه ألنه ،شهادته أنه يصوم

افعي . ومن رأى هالل شوال وحده أفطر عند الشل بهال يشتغ شذوذ إاليف ذلك 
حنيفة  أيبوهو قول  ،للتهمة ،(1)يفطر نه الأواحلسن بن حي، وروي عن مالك 

واستحب  ،وحده رآهمحد ال يفطر من أومثله قول الليث و  ،يفطر نه الأوالثوري 
 .(2)(خيفي فطره أنالشافعي 

ومن رأى هالل شوال  ،هالل رمضان وحده لزمه الصوم رأىمن ) :وقال النووي
صوموا " صلى هللا عليه وسلم: لقوله ،هذا الخالف فيه عندانو  ،وحده لزمه الفطر

ويفطر لرؤية هالل  :صحابناأرواه البخاري ومسلم. بيانه قال . "طروا لرؤيتهلرؤيته وأف
 .ض للتهمة يف دينه وعقوبة السلطانلئال يتعر  ،اشوال سر  

 : وإذا رأى هالل رمضان وحده ومل يقبل القاضي شهادته فالصومأصحابناقال 
 ،فلو صام وجامع يف ذلك اليوم لزمته الكفارة بال خالف ،واجب عليه كما ذكران

وهذا الذي ذكرانه من  ،من رمضان يف حقه، هذا تفصيل مذهبنا يف املسألتني ألنه
مذهب عامة لزوم الصوم برؤيته هالل رمضان وحده ووجوب الكفارة لو جامع فيه 

                                                           

 (.2/209قوَل الشافعي )شرح الزرقاين  -وهو من املالكية -وصحح الباجي( 1)
 .1٤/355د ( التمهي2)
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 .ال يلزمه :ثور واسحاق بن راهوية ووأبوقال عطاء واحلسن وابن سريين  .العلماء
. وما ذكرانه من لزوم كفارة  جامع فيه فال إنولكن  ،يلزمه الصوم :حنيفة أبووقال 

ال  :وقال مالك والليث وأمحد .أكثر العلماءالفطر ملن رأى هالل شوال قال به 
 ظنيقني نفسه أبلغ من ال وألن  ، احلديث املسألتنيدليلنا يف  .فيه األكلجيوز له 

 .(1)(ةاحلاصل بلبين

 من يصدقه من رجل واحد ففرض عليه ربومن صح عنده خب) :وقال ابن حزم
. ولو صح عنده خبرب هو وحده رآهكذلك لو و  ،مل يصوموا أوصام الناس  ،الصوم

 أوفطر الناس أ ،هالل شوال قد رؤى فليفطر ا أن  ا كما ذكران فصاعدً واحد أيضً 
مث  .(2)(ن خشي يف ذلك أذى فليسترت بذلكإف ،كذلك لو رآه هو وحدهو  ،صاموا

 .على ما قال دلةساق رمحه هللا األ

ا عن السلطان فال زكاة ومن أخرج زكاته بعيدً ) أما قول الكاتب:
األموال عند  فإن   مل يقل به أحد من أهل العلم، فتعميم ابطل .(له

وظاهرة  ،ة(بطنة )وهي الذهب والفضة والركاز وعروض التجار  :الفقهاء نوعان

                                                           

(، 20٤، التصحيح والرتجيح على خمتصر القدوري البن قطلوبغا )2/123وينظر: الدر املختار ، 6/282( اجملموع 1)
، شرح 3/٤50، حواشي الشرواين على هناية احملتاج 1/٤20، مغين احملتاج1/682(، الشرح الصغري 115القوانني الفقهية )
 . 1/٤7٤منتهى اإلرادات 

 .6/235( احمللى 2)
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يف جواز أن  فالباطنة مل خيتلف الفقهاء .)وهي الزروع واملواشي والثمار واملعادن(
 .يفرقها املالك بنفسه

ق زكاة للمالك أن يفرِّ  :قال الشافعي واألصحاب رمحهم هللا تعاىل) :قال النووي
 .(1)(املسلمني إمجاعونقل أصحابنا فيه  ،وهذا ال خالف فيه .ماله الباطن بنفسه

ففي جواز تفريقها بنفسه قوالن ) :رة قال عنها النوويواألموال الظاه
 .(2)(والقدمي منعه ،و اجلديد جوازه.. أصحهما وه.مشهوران

 . فة ومالكالشافعي القدمي قال أبو حني وبقول

فسه يف األموال بل استحبوا أن يفرق املالك زكاته بن ،أما احلنابلة فأجازوا
ويستحب لإلنسان أن يلي تفرقة ): ابن قدامةما قاله  وإليك .الظاهرة والباطنة

سواء كانت من األموال  ،ستحقهاليكون على يقني من وصوهلا إىل م ،الزكاة بنفسه
ن دفعها إىل أن خيرجها وإ ايل   أعجب": لظاهرة أو الباطنة. قال اإلمام أمحدا

  .(3)("السلطان فهو جائز

ولنا على جواز دفعها ): رمحه هللا قالف ،مث ذكر ابن قدامة أدلتهم على اجلواز
ين إىل دفع الد   كما لو  ،بنفسه أنه دفع احلق إىل مستحقه اجلائز تصرفه فأجزأه

                                                           

 .6/1٤7( اجملموع 1)
 .6/1٤8 صدر نفسه( امل2)
 .2/267( املغين 3)
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، واآلية النوع اآلخر فأشبهحد نوعي الزكاة أوألنه  ،وكزكاة األموال الباطنة ،غرميه
مل يؤدوها  ومطالبة أيب بكر هلم لكوهنم ،وال خالف فيه ،لإلمام أخذها ن  تدل على أ
فال  ،جزائه ذلك خمتلف يف إألن   ،ولو أدوها إىل أهلها مل يقاتلهم عليها ،إىل أهلها

فإذا  ،وإمنا يطالب اإلمام حبكم الوالية والنيابة عن مستحقيها ،جتوز املقاتلة من أجله
وأما وجه فضيلة  .د فجاز الدفع إليهم خبالف اليتيمألهنم أهل رش ،دفعها إليهم جاز

وصيانة حقهم  ،فألنه إيصال احلق إىل مستحقه مع توفري أهل العمالة ،بنفسهدفعها 
مع إعطائها لألوىل  ،وإغنائه هبا ،ومباشرة تفريج كربة مستحقها ،عن خطر اخليانة

فكان أفضل كما لو مل يكن   ،هبا من حماويج أقاربه وذوي رمحه وصلة رمحه هبا
إلمام العادل إذ اخليانة مأمونة يف فالكالم يف ا :فإن قيل .أخذها من أهل العدل

وال تؤمن منهما  ،وإمنا يفوضه إىل سعاته ،اإلمام ال يتوىل ذلك بنفسه :قلنا .حقه
الك من أهله وجريانه شيء مث رمبا ال يصل إىل املستحق الذي قد علمه امل ،اخليانة
ا ئه ظاهرً ليرب  اإلمامخذ أ إن  وقوهلم  .الناس بصلته وصدقته ومواساته أحقوهم  منها،
نه ليس أوقد سلموا  .انه يربئه أيضً غري العادل فإ يبطل هذا بدفعه إىل :قلنا .اوبطنً 

مىت أظهرها  :قلنا .نه تزول به التهمةإ. وقوهلم:  الرباءة الظاهرة تكفيمث إن   ،أبفضل
وال خيتلف املذهب إن  ،زالت التهمة سواء أخرجها بنفسه أو دفعها إىل اإلمام

وسواء كانت من األموال الظاهرة  ، أو غري عادلمام سواء كان عاداًل دفعها إىل اإل
ويربأ بدفعها سواء تلفت يف يد اإلمام أو مل تتلف أو صرفها يف مصارفها  ،أو الباطنة

ا إليه  ا فيربأ بدفعهاإلمام انئب عنهم شرعً  ملا ذكران عن الصحابة وألن   ،أو مل يصرفها
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صاحب املال جيوز أن  خيتلف املذهب أيضا يف أن  . وال كويل اليتيم إذا قبضها له
 .(1)(يفرقها بنفسه

هذه النقوالت املستفيضة يف الكتب، ومثلها عشرات : إذا كانت كل أقول
إذا كان من قاهلا هم هؤالء العلماء ، و ف من النقوالت مل نذكرها اختصارًااألضعا
اهلم عشرات أمثسنة، و الذين ال ينازع يف إمامتهم أحد من أهل العلم وال األعالم

األضعاف من العلماء، مث مل يعرفهم الكاتب، أو عرفهم لكنه مل يلتفت إليهم وال إىل 
اته ما هي مراجعه يف إطالقو  !رى من أين يستقي هذا الكاتب حكمه؟فيا ت أدلتهم،

شد يصبحوا أمات، و شية أن يتلقاها األتباع مسل  اخلو  ات؟!مهذه اليت جيعلها ُمسل  
 ،خالفهم من أئمة اإلسالم األعالم هم ال يعرفون من، و نها من صاحبهامنافحة ع

 !إمنا ينافحون عن شذوذ أو عن بطلال يعلمون أهنم و 

حممد بن عبد الوهاب، يقول رمحه هللا:  هذا الفصل بقول نفيس للشيخوخنتم 
وال يعرفون أحًدا من العلماء ذكر أن  شيًئا من األحكام ال تصح إال بإلمام )
 .(2)(ألعظما

                                                           

، خبااي الزوااي 111، القوانني الفقهية1/670، الشرح الصغري 2/35، وينظر يف هذه املسألة: البدائع2/267( املغين 1)
 .3/1973، الفقه اإلسالمي وأدلته 8/135، نيل االوطار 1/328، الكايف 1/1٤0
 .7/239ة ( الدرر السني2)
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 لفصل الثاني: املالحظات التفصيليةا

مشروعية قيام دولة العراق صل الثاين والذي محل عنوان: )كر الكاتب يف الفذ 
 اتفق أهل العلم على أن  ): فقال يف أوله ،اإلسالمية( الطرق الشرعية يف تعيني اإلمام

 :ب وفًقا لطرق ثالثةاإلمامة تنص  

اكتملت يف  ،حلل والعقد من املسلمني لرجل خيتارونهاألول: عن طريق بيعة أهل ا
 حقه صفات األهلية املطلوبة لإلمامة.

خيتار  ،، أو لعدد  منهمرجل من املسلمني من بعدهالثاين: عن طريق عهد اإلمام ل
 منهم أهل احلل والعقد إماًما.

، عند حلول الفنت وخلو الزمان عن ث: عن طريق الغلبة والقهر بلسيفالثال
مام، وتباطؤ أهل احلل والعقد عن تنصيبه، فيشرع وقتها ملن تغلب بسيفه من اإل

عته ، جتب طاتباع أن يصري أمريًا للمؤمننياملسلمني ودعا للبيعة وأظهر الشوكة واأل
 ...وال حيل ألحد منازعته ،وبيعته

المهم يدور عن الطريقني أغلب ك فالناظر يف كتبهم جيد أن  ) : 13ص  مث يقول
، وأما حول طريقة بيعة أهل احلل والعقد، وطريق العهد من إمام سابق ، أيينياألول

، ند تنصيب األمري وإقامة الدولةالطريق الثالث فهو ليس جادة أصلية تطرق ع
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ولكن صورهتا تتأتى مبقتضى احلاجة ودواعيها اليت تلح عليها الوقائع واألحداث، 
غلبة مما البد منه شرًعا، بل يتعني يف  اهرة والفيصبح هذا الطريق أي اإلعالن بملظ

 اإلسالميةلقيام الدولة  ابسات والوقائع اليت شكلت إرهاصً ، واملالكثري من األحيان
 . (ه...كشف لنا املزيد لفهم هذه احلقيقة، حسبما أييت بيانيف العراق، ست

لشرع الطريقني األوليني مها األليق يف ا ويف احلالة العامة يتضح أن  ): 1٤ص قالو 
ختيار، العقد ومتكنهم من االن توفرت الظروف بوجود أهل احلل و اإلمارة إ لتنصيب

مثة صورة أخرى ختتلف عن سابقاهتا،  لكنأو بوجود إمام سابق يعهد لغريه، و 
تتكشف يف أوقات النكبات واألزمات القاسية حيث تفقد األمة السلطة والقيادة 

الغالب عند استيالء األعداء على  وتصبح بال سائس وال مرشد، ويكون ذلك يف
بالد املسلمني ووقوعها حتت سلطتهم، فعند ذلك تتحول صفة الدار إىل الكفر 
الطارئ املتمثل هبيمنة العدو على األرض وتسلطه عليها كما هو احلال عند تسلط 
الكفار األصليني على البالد كما حدث يف فلسطني وأفغانستان والعراق أو بتسلط 

كما هو واقع بقي بالد املسلمني، ويف هذه الصورة متتنع الشروط املرتدين  
واألوصاف اليت تلزم حال سلوك أحد الطريقني السابقني، لفقدان اإلمامة أصاًل، 
ولعدم توافر الظرف على وجود معني ألهل احلل والعقد بصفتهم املشروطة أو 

 لتأخرهم عن احلل واملبادرة مع تواجدهم الضعيف واملتفكك. 

الطائفة العاملة والناشطة يف التغيري واليت حتمل لواء املنهاج  واألصح أن نقول إن  
لفعل ن وحتكيمه هي اليت تستحق بامة الديالشرعي الصحيح وجتاهد يف سبيل إق
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ألهنا أحق الناس بوصف العدالة الدينية كما أخرب  ،صفة أهل احلل والعقد وقتها
ال تزال ): قال ،طائفة احلق يف أوقات الغربةعن صفات صلى هللا عليه وسلم  النيب

م حىت طائفة من أميت يقاتلون على أمر هللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفه
  رواه مسلم. (أتتيهم الساعة وهم على ذلك

فعند ذلك يتعذر اجتياز الطريقني األوليني كحل لقيام الدولة، ويتعني املضي يف 
ويستويف حقوقه، موائمة للظرف الذي تعيشه األمة الطريق الذي يعاجل واقع احلال 

من فقدان اخلالفة واإلمارة، وعدم توافر أهل احلل والعقد على القيام مبثل هذا 
اإلمام الذي يقوم بعهد اإلمامة من بعده لشخص ما ليس  املشروع املبارك، كما أن  

تنزل يف أغلب موجود أصاًل، وعليه فصورة الواقع احلايل يف بلدان املسلمني ال ت
األحيان على املسلكني األوليني، إذ ال يعرف اجتماع وتوافر معني ألهل احلل 
والعقد إال على ندرة من خيارهم وفضالئهم مع غياب اإلمام العام، ويف مثل هذا 
احلال يُفرض حل الضرورة بتنصيب من تظاهر وغلب بقوته مراعاة للمصاحل اهلامة 

 اه ..(ا للشرور واملفاسد املتأكد حصوهلااليت ال ميكن أتخريها، ودفعً 

 .بعض املالحظات حول ما ذكر الكاتب وإليك

 



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

40  http://alabasirah.com

  

 

ألول مرة يف و  ،ني اإلمام إىل ثالثة أقسامكر الكاتب تقسيم العلماء طرق تعيذ 
 ...تلفتنيام يتم تعيينه بطريقتني خمتريخ تنصيب اإلم

بيعة  ةبطريقالغلبة، و القهر و  ةمت تعيينه بطريقإمامهم قد  لكاتب إىل أن  فقد أشار ا
هو ما مل حيصل اجلمع بني النقيضني يف وقت واحد، و  هذا هوو  ،أهل احلل والعقد

أجيتمع  !؟غلبةويكون قهًرا و  بيعة أهل احلل والعقدبإذ كيف يكون ، يف التاريخ كله
 !؟ااإلكراه معً ختيار و اال

 وأين ممثلوا األمة !؟بيعتهاليت املؤمنة فأين األمة  ؟أمري املؤمنني نهقولوا إأمل ت
اختزلت يف أهل احلل صلى هللا عليه وسلم  اللهم إال أن تكون أمة حممد !؟املؤمنة

 !والعقد الذين ذكرهم الكاتب

بغض النظر عن مصداقيتها  .الغلبةمت تولية اإلمامة بطريق القهر و  :لك أن تقول
 الناحية العملية فمن ما ذكره الكاتب ، أماف نناقشها إن شاء هللاسو و  ،أو عدمه

 تريخ اخلالفة اإلسالميةملعتاد يف كل تريخ دول الدنيا و ا فإن   ،هو عني املستحيل
احلاكم  ، فإن  العهدواإلكراه، أو توليها بلتعيني و  سواء كان تويل السلطة بلغلبة

يت األمة لتقر العهد الشخصي أتو  تخالفبالسبعدما أيخذ السلطة بإلكراه، أو 
 بيعته أو ال تقر.

 !؟سبق بيعة األمة تعيينه بلغلبة والقهر كما هو األمر هناأميكن أن ت
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 !يعت اإلمام مث هو توىل بلغلبة والقهراألمة ب ن  إمبعىن أن تقول: 

! وتشق لك طريًقا جديًدا ،هذا أمر راجع لنا أو حنو ذلك : إن  لك أن تقولو 
خترج عما قرره أهل العلم  بيعتكم مل تبني أن  ا و ل املسألة شرعي  ليس لك أن تؤصِّّ كن ل

 !يف ذلك

 !...أهل العلم يف وادفأنت يف واد و 

قواعد أتسيس بل أنت يف واد و ! يف واد وأهل الدول طوال التاريخ وأنت يف واد
من شروط وقولك هذا يدل أنك ال تعرف ماذكره أهل العلم  !الدولة يف واد آخر

ملا احتجتم للقهر  حلل والعقد لو ابيعوا إمامك فعالً أهل احلل والعقد، فإن  أهل ا
 والغلبة.

غلب فعاًل مث طلب من الناس الذي ت بتغلِّّ خالف العلماء يف إمامة امل لذا فإن  و 
بيعته أم ال  العقدهل يلزم أهل احلل و نعقد إمامته بلغلبة أم ال تنعقد؟ و : هل تبيعته
 ؟أم ال أيمثون -وقد استوىف شروطها -هل أيمثون إذا مل يبايعوها؟ و يلزمو 

تغلب كما ذكر  ون البيعة قبل الال تكا، و ذا وغريه يكون بعد تغلبه فعلي  كل ه
 !إمامهكاتبنا عن خليفته و 

انعقاد واليته بغري ب، و أهل العلم يف ثبوت إمامة املتغلِّّ اختلف ) :قال املاوردي
واليته، وانعقاد إمامته، ومحل األمة  ب فقهاء العراق إىل ثبوت، فذهوال اختيار عقد  
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 ألن   ،على طاعته وإن مل يعقدها أهل االختيار
ُ
، وقد متيز ىل  وَ  مقصود االختيار متييز امل

 .هذا بصفته

،  إمامته ال تنعقد إال بلرضى واالختياراملتكلمني إىل أن  وذهب مجهور الفقهاء و 
 اإلمامة عقد ال يتم ألن   ،، فإن توقفوا أمثواقد اإلمامة لهلزم أهل االختيار علكن ي

 .(1)(إال بعاقد

اإلمامة ال تنعقد  هي أن  و  ،مهمة ينبغي الوقوف عندها نقطة أخرىو 
العقد على َمن هل احلل و بل تنعقد مبوافقة أ ،بالستخالف كما تصورها الكاتب

ا عهد إليه أبوبكر إمنا كذلك عمر مل)و : ابن تيمية اإلسالم يقول شيخاسُتخلِّف، 
مل مل يبايعوه ر أهنم مل ينفذوا عهد أيب بكر و لو قدِّ ، و أطاعوهو  صار إماًما ملا بيعوه

 .(2)(يصر إماًما

إمنا ، و ال تنعقد للمعهود له بنفس العهد اإلمامة)وقال أبو يعلى الفراء احلنبلي: 
  .(3)(تنعقد له لعهد املسلمني

عقد الستخالف ملا كان لبيعة أهل احلل و نعقدة بنفس االالبيعة م لو أننا قلنا إن  و 
إذ أصبح دورهم جمرد   يكن لبيعة األمة من بعدهم قيمة،ململستخلف قيمة، و 

 عدمها سواء. موافقتهم و املوافقة، و 
                                                           

 .8( األحكام السلطانية ص1)
 .1/530( منهاج السنة 2)
 .25( األحكام السلطانية ص3)
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 أمري املؤمنني! مث جترب تعنيِّّ العقد! و  أنت أهل احلل و عنيِّّ من العجيب حًقا أن تُ و 
 ! الناس على البيعة

 األرضنتم مل تتمكنوا من أوكل هذا و  ،من مل يبايع كما سيأيت معنا ب أحياانً وتعاقِّ 
كما سيتبني لنا   اإلسالميةالدولة  إعالنيبيح لكم  بملفهوم الشرعي الذي امتكنً 

 .شاء هللا إن االحقً 

: هو أمران: األول  أمريهعمدة تويل ، مع أن  ب الكاتب على هذا السؤال جيُ مل
ال يبني ال هذا و  ملالكاتب  ب أن  يالعجو  الثاين: بيعة أهل احلل والعقد،التغلب، و 

 ؟ما قيمته العلميةهذا البحث أساًسا؟ و  فال أدري ملِّ  ،ذاه

مالحظات قادمة ما يتعلق بإلمام، أما ما يتعلق أبهل احلل  سوف نبني يفو 
اشرتطها العلماء يف كل واحد اهتم الشرعية اليت صفة من صف لم يذكر أي  فالعقد و 

رب ، اللهم إال عبارة عامة فضفاضة كعادته يف كتابه كله إذا ما حاول أن يعمنهم
لتكلف بعبارته  تفضحهما أكثر ما يفعل ذلك حيث و  ،بنفسه ترًكا أقوال العلماء

يء من اللب من ُمْنخلك شخيرج  يكاد ال ، ارجع إىل عباراته وانظر فيها الغريب.
 ا.اب ترتيًبا لألفكار ترتيًبا علمي ا منطقي  وبعد هذا فإنك ال جتد يف الكت ،النافع
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الطائفة العاملة والناشطة يف التغيري واليت  واألصح أن نقول إن  ): قال الكاتب
حتمل لواء املنهاج الشرعي الصحيح وجتاهد يف سبيل إقامة الدِّْين وحتكيمه هي اليت 

، ألهنا أحق الناس بوصف العدالة ل صفة أهل احلل والعقد وقتهالفعتستحق ب
 .(الدينية
،  ختطاها الكاتب وهي عماد حبثهملِّ  ن هم أهل احلل والعقد، وما هي صفاهتم؟فم

ألهنا غري متوفرة يف  ،لكنه مل يذكرهايعرفها  أم تراه ؟وبيعة إمامه؟ أتراه ال يعرفها
  ؟أصحابه

تعريف أهل احلل والعقد وشروطهم. فقد جاء يف وإليك ماذكره أهل العلم يف 
 لأه لىع" والعقد لاحل لأه" ظلف قليط :7/115 املوسوعة الفقهية الكويتية

 وهو ،ةيالوال ودصمق هبم لحيص الذين الناس ووجوه والرؤساء العلماء من الشوكة
 .(1)اوعقده ورماأل لح من وذمأخ وهو ،والتمكن ةر القد

 وشروطهم:
 بلوغالو  لوالعق اإلسالم من اداتهالش يف الواجبة الشروطه ةجلامعا الةدالع - أ 

 .املروءة الواكتم الفسق وعدم

                                                           

، وتفسري 58( مادة " أهل " يف لسان العرب، واملغرب، والصحاح، وتج العروس، واملنتقى من منهاج االعتدال ص 1)
 .٤/173، وحاشية القليويب ٤/109لب ، يف تفسري قوله تعاىل: "وأويل األمر منكم"، وأسىن املطا1٤5/  9الرازي 
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وال مدخل ألهل الذمة يف نصب األئمة، فخروج هؤالء عن )قال اجلويين: 
 .(1)(منصب احلل والعقد ليس به خفاء

ومل نغفل عن ذكر الورع صدًرا يف الفصل عن ذهول، بل رأيناه ): أيًضا وقال
فمن ال يوثق به يف بقة بقل،   عليه،أوضح من أن حيتاج إىل االهتمام بلتنصيص 

 .(2)(كيف يرى أهاًل للحل والعقد؟

 املعتربة الشروط ىعل اإلمامة يستحق من معرفة إىل به ليوص يالذ العلم - ب
 .ايهف

 .(3)حأصل امةإلمل هو من ارياخت إىل املؤداين واحلكمة الرأي - ج
 ،رأيهم عن ويصدرون ،الناس يتبعهم الذين الشوكة يذو  من نو يك أن - د  

  .(٤)يةالالو  مقصود هبم لليحص
 .(5)نيللمسلم والنصيحة صالاإلخ - ه 
فلتقع البداية مبجال اإلمجاع يف صفة أهل )الذكورة: قال اجلويين:  -و

مامة، وعقد اإل ري اإلماماالختيار... فما نعلمه قطًعا أن  النسوة ال مدخل هلن يف خت
 .(1)(فإهنن ما روجعن قط

                                                           

 .٤9( غياث األمم ص1)
 .66ص غياث األمم( 2)
 .3- 2، وأليب يعلى ص 6، واألحكام السلطانية للماوردي ص 109 /٤، وأسىن املطالب ٤/173( حاشية قليويب 3)
 .51( املنتقى من منهاج االعتدال ص ٤)
 .738( حجة هللا البالغة للدهلوي ص 5)
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فهي عند مجهور الفقهاء من  ،العقدفيه يف أهل احلل و  العدالة شرط خمتلفو  -
بينما مل جيعل  ، وهذا هو الراجح،شرط بعض احلنفيةوشافعية وحنابلة و مالكية 

 .(2)احلنفية العدالة شرط صحة
 ما ذكره اإلمامأما اشرتاط االجتهاد فهو قول لبعض أهل العلم، ولعل األقرب  -

ذهب طوائف من أئمة أهل السنة إىل أنه ال يصلح لعقد اإلمامة إال ) :اجلويين
 اجملتهد املستجمع لشرائط الفتوى. وذهب القاضي الباقالين يف عصب من احملققني

 ذا عقل وكيسبل يكفي أن يكون  ،لغ اجملتهدينإىل أان ال نشرتط بلوغ العاقد مب
مور، وبصرية متقدة مبن يصلح لإلمامة، ومبا ي شرتط وفضل وهتد ٍّ إىل عظائم األ

فأما من مل يستجمع خصال املفتني، فنقول:  استجماع اإلمام له من الصفات.
مل يكن املعنيِّّ املتخريِّّ الغرض تعيني قدوة وختري أسوة، وعقد الزعامة ملستقل هبا، ولو 

له، وجير  إىل هلذا الشأن ألوشك أن يضعه يف غري حم بصفات من يصلح عاملاً 
املسلمني ضراًرا بسوء اختياره، وهلذا مل يدخل يف ذلك العوام، ومن ال يعد من أهل 
البصائر... فأما األفاضل املستقلون، الذين حنكتهم التجارب، وهذبتهم املذاهب، 
وعرفوا الصفات املرعية فيمن يُناط به أمر الرعية فهذا املبلغ كاف يف بصائرهم، 

حكم ما ال متس احلاجة إليه يف هذا املنصب. وقد متهد يف قواعد  والزائد عليه يف
فالفاضل الفطن املطلع على الشرع أان نكتفي يف كل مقام مبا يليق به من العلم... 

                                                                                                                                                                                                       

 .٤8م ص( غياث األم1)
 .٤2/ 10، 6/313، روضة الطالبني 130 /٤، 3/75، مغين احملتاج ٤/299، 1/368( حاشية ابن عابدين 2)
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، البصري ابإليالت والسياسات، ومن يصل هلا متصف مبا يليق مراتب األئمة
قيق مسلك القاضي مبنصبه يف ختري اإلمام... فقد ظهر أن  األقرب إىل التح

 . (1)(ومتبعيه

ا الئًحا، ولكين فال أرى الشرتاط كون العاقد جمتهًدا وجهً )مث قال رمحه هللا: 
 .(2) (ة واقتهارًان  يكون املبايع ممن تفيد مبايعته مأشرتط أن 

إن كانوا كما  عرفنعقدك لوهنا أقول: ال حاجة لنا أن خترج أهل حلك و 
 !...اجيدً  هبمعرفتنا ذلك ملاشرتط العلماء أم ال، و 

التأصيل الشرعي الذي ذكره مثة تساؤالت ضرورية لفهم املراد احلقيقي هبذا و 
له هو  مجاعته يارالذي أشار الختالطريق الثالث و  ، فقد ذكر الكاتب أن  الكاتب

الغلبة اليت يريدها  ة أن  مباشر  ئ، هنا يتبادر لذهن القار طريق الغلبة والقهر بلسيف
 بينما احلقيقة أن   ستيالء على السلطة واإلمامة،الكاتب هي الغلبة على العدو يف اال

بسبقهم  يف فصائل اجلهاد األخرىإخواهنم  على غلبةهي الالغلبة اليت حققها كانت 
جمموعة  ، وهل كان صعًبا على أيِّّ صيب أنفسهم منزلة اإلمامةيف اإلعالن عن تن

                                                           

 .51-٤9( غياث األمم ص1)
 .57( املصدر نفسه ص2)
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ذلك منهم فعل  ولو أن  أحًدا ؟أمريًا للمؤمنني تلك اجملاميع أن تعلن أمريهامن 
 ألن  أركان الدولة مل تتوفر بعد. ،ألثبت على نفسه اجلهل

إال فلم يتغري الغلبة كانت يف اإلعالن ليس إال! و  مث من يتأمل احلقيقة جيد أن  
عات  اجلما ال أريد أن   ،هؤالء مزية معينة لىنح هؤالء ععلى أرض الواقع شيء مي

فهذا ليس ، العدد وما إىل ذلكمن حيث القوة واألرض والسيطرة و  كانت متساوية
صريح على الورق تلك الغلبة ال وجود هلا إال بلت ، إمنا ما يعنينا هو أن  موضوعنا

شيء يزيد من سيطرهتا أو  فهذه اجملموعة أو تلك مل تفعل أي   ،الذي كتبت عليه
، أو ما يفعله ررية بلسيطرة على العاصمة مثالً فعل احلركات التحغلبتها كما ت
لسيطرة على مبىن وزارة اإلعالم والتلفزيون، أو نقالبت العسكرية عند اأصحاب اال

 .حنو ذلكحىت قصر احلاكم و 

فما أكثر الدول  ،إلعالنا هذا النوع من فإذا كانت الدول تتحقق مبجرد
ما أكثر دول املنفى، ودول األوراق! نعم إهنا ، و مةالقادوما أكثر الدول  ،ساقطةال

 !دول األوراق

 !على األرض العراقية (1)إهنا غلبة اإلعالن عن الدولة الورقية حًقا

                                                           

( ل  يس ه  ذا الوص  ف إال لبي  ان احلقيق  ة نس  بة إىل وج  ود ه  ذه الدول  ة وموقعه  ا، فموقعه  ا ل  يس أرض الع  راق إمن  ا ه  و األوراق، 1)
 لبة على اإلمامة كان بألوراق، ومقام الدولة وكياهنا  وأرضها كانت األوراق، وأركان الدولة كان دعوى على األوراق.فالغ
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وقيام دولة تنصيب أمري للمؤمنني  هؤالء هو إعالنهل مثل هذا العمل و و 
 ؟عمل ميدح شرًعا أم يذم إسالمية

، احتمال الصدق يف هذه على هذا السؤال على فرض احتمالنيجابة اإلو 
فإن   ،جمرد دعوى ال رصيد هلا من الواقعاحتمال أهنا ، و وأهنا حقيقة واقعية ،ىالدعو 

ما إن كانت دعوى ورقية ال أو  بل واجب، ،كانت دعوى صادقة فالعمل مشروع
 فإن  ى أرض العراق اجملاهدين عل عقالء رصيد هلا من الواقع كما هو معلوم لدى

 .هذه الدعوى من الكبائر

: فقالت صلى هللا عليه وسلم، النيب إىل امرأة جاءت ،رضي هللا عنها أمساء فعن
 رسول فقال يعطين؟ مل مبا زوجي مال من أتشبع أن جناح علي   فهل ضرة، يل إن  
 .(1)(زور ثويب كالبس  يعط، مل مبا املتشبع) :هللا

فما أعظم الزور فيمن  ،ثوًب أو غريه ،شيًئا مل تعطه : فيمن زعمت"ورثويب ز "
إنه ليس قول زور  ؟!قيقةهللا يعلم أهنا ليست حبو ،ل بسربل اإلمامة العظمىتسرب

فعن  ،عمل مبقتضى تلك الدعوى، و (2)إمنا هو مطالبات حبقوق اإلمامةو  ،فحسب

                                                           

 (.٤997، وأبو داود )353و 3٤6و 6/3٤5(، وأمحد 127( )2130(، ومسلم )5219( أخرجه البخاري )1)
 ( وسنفرد إن شاء هللا فصال خاًصا بواجبات االمام.2)
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من مل يدع قول ) :صلى هللا عليه وسلم : قال رسول هللاقال رضي هللا عنه أيب هريرة
 .(1)(العمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه و شرابهالزور و 

 : قدم رجل من العراق على عمر بن اخلطابوعن ربيعة بن أيب عبدالرمحن قال
ب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: جئتك ألمر ما له رأس وال ذنَ  :فقال رضي هللا عنه

فقال عمر بن  ،ك؟ قال: نعمشهادة الزور ظهرت أبرضنا، قال: وقد كان ذل
 .(2)(يؤسر رجل يف اإلسالم بغري العدولهللا ال و)اخلطاب: 

 ، أو ال ميلك مال األسري إلقامة احلقوق عليه إالواألسر: احلبس)قال الزرقاين: 
ا ومل فمن مل يكن صحابي  ، بلعدول من غريهم، و بلصحابة الذين مجيعهم عدول

 .(3)(تعرف عدالته من فسقه تعرف عدالته مل تقبل شهادته حىت

من الزور الُكب ار  حبس رجل أميف أخذ أسري وأخذ ماله أ ؟أين شهادة الزور
 !؟ظمى كذًب وهبتاانً دعوى اإلمامة العب

                                                           

(، وابن ماجه 707(، والرتمذي )2362، وأبو داود )505و 2/٤52(، وأمحد 6057( و)1903البخاري )( أخرجه 1)
(1689 .) 
: "حديث ربيعة هذا  7/102(، قال ابن عبد الرب االستذكار 20٤18، والبيهقي )2/720( أخرجه مالك يف "املوطأ" 2)

 ف قبلوا املرسل من أحاديث العدول".عن عمر وإن كان منقطًعا، فقد قلنا إن  أكثر العلماء من السل
 .3/٤90( شرح الزرقاين على املوطأ 3)



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

51  http://alabasirah.com

  

 

ليفهم القارئ  ،ايوظفها قسرً ا و دلة الشرعية ترت أن يسوق الكاتب األيس العجب ل
 !دلة على مشروعية دولة العراق هذهأهنا أ

 إِّيّنِّ }: دولة العراق قوله تعاىل للمالئكةوليس العجب أن يسوق على مشروعية 
حلَْ  اْلكَِّتابَ  إِّلَْيكَ  أَنزَْلَنا إِّان  }: تعاىل وقوله ،(30:البقرة){َخلِّيَفةً  اأَلْرضِّ  يفِّ  َجاعِّل    قِّّ بِّ
َا الن اسِّ  َبنْيَ  لَِّتْحُكمَ  يماً  لِّْلَخآئِّنِّنيَ  َتُكن َوالَ  اللُّ  أَرَاكَ  مبِّ  آايتو  ،(105:النساء) {َخصِّ

َا حَيُْكم مل ْ  َوَمن}  .(املائدة) {...اللُّ  أَنَزلَ  مبِّ

 استثمار جمموع تلك حقيقة يف أن أحاول العجب لكن  نه لعجب! وإ   
اجلماعات  علًما أبن   أمريي ومجاعيت، وبيعة يت أانالنصوص لتسخري الناس لبيع

 ! م يلاألخرى ال تسلِّّ 

أمري  أن تُعنيِّّ أنت أهل احلل والعقد! وتعنيِّّ  !وبدعة جديدة طريقة عجيبةإهنا 
  !يع بلعصيان واخلروج! مث حتكم على من مل يباالبيعة على املسلمني جترباملؤمنني! مث 

 مل تتمكن بعد.كل ذلك وأنت 

 ! للنقاش يف شرعيته وال يف واقعيتهال جمال  ،ا قائًماأن اعَترَبَها أمًرا قطعي   ة  جرأ



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

52  http://alabasirah.com

  

 

: ال وبطريقة -ولو جماملة على الورق -خرينرأي اجملاهدين اآل ىأن ألغ جرأة
حنن أصحاب القرار قشوا هذه املسألة فهذه ال تعنيكم، وحنن أعلم مبصاحلكم، و تنا

 !وقد قرران

ة يف كن ما الذي يدعوان لإلعالن عن الدولة اإلسالميول): 11يقول الكاتب ص
؟ وهل وصل اجملاهدون للمستوى املطلوب الذي العراق، فهل آن اآلوان لذلك

 ؟لقيام أبعباء التمكني ومسؤولياتهيؤهلهم ل

نقول: جوابنا ال ينعكس عن رؤى تنظريية حبتة كما هي العادة يف أحباث 
حن تيار عامل، يتحرك يف الواقع بقوة، وينخرط املنتسبني للعلم والدعوة والفكر، فن

يف مواجهة مع كل حتدايته ومعرتكاته، ويتشعب يف براجمه ومشاريعه حبسب ما متليه 
مصاحل املشروع اجلهادي، وميتلك اجلرأة الكافية لتحمل األعباء واملسؤوليات مهما  

حىت وصل كانت وال بد، فقد بذل أبناء هذا املنهج الكثري من دمائهم ومهجهم 
هبم احلال إىل ما يراه الناس من العز والتمكني بفضل هللا ومنته، وإجابتنا على أي 
تساؤالت تثار حول خططنا وبراجمنا سينبع بلتأكيد من ظروفنا الواقعية واملوقف 
الذي يناسب املصلحة اجلهادية يف املقام األول وخيدم استمرار اجلهاد وزايدة 

رؤية تعكس نظرة القيادة  بقدر ما هي اشرعيً  اليست حبثً  فاإلجابةسبه ومثراته، مكا
اجلهادية للواقع وحتمل يف طياهتا احللول األنسب ملشروع اجلهاد ضمن حقول 

 األلغام اليت يسري فيها والعوائق والصعاب اليت يتخطاها. 
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ونقول ملن استزلتهم أنفسهم فسارعوا للطعن والتشغيب على ابدرة الدولة   
ذن هللا، نقول حنن على علم مبالبسات الواقع وظروفه القاسية املباركة إب

والصعبة، والقرار اجلهادي الذي يفصل يف أي معركة هو قرار صعب ومصريي 
وال شك، وحنن نؤمن بذلك ونستيقنه، ولكن املعركة ألصحاهبا وملن خيوض 

دين، أن هللا على الطائفة اجملاهدة من أبناء جملس شورى اجملاه ، وقد من  غمارها
ينربوا جبرأة منقطعة النظري لصد العدوان الصلييب على العراق، وإحباط الكثري الكثري 

 اواضحً  اإلسالم واملسلمني، وكان ذلك سببً من املؤامرات والدسائس اليت تستهدف ا
إلمساكهم زمام املبادرة يف كثري من األمور، ومع صعوبة الظرف وقسوة املعركة تبقى 

راجعة ملن انتهت إليه معاقد األمور وأزمتها، وإن كان األليق  القرارت املصريية
كما سيظهر يف   ،واألنسب يف الشرع والعقل أن تكون األمور على غري هذا الوجه

يف كثري من  اضطرارايً  اولكن ظروف املعركة متلي سلوكً  ،طريقة تنصيب اإلمارة
ة يف أرض ة اجملاهدجتاهات، ويتحتم على قادة اجلهاد وأعيان الطائفاالالصعد و 

لكوهنم هم األكثر حركة وقوة، وهم األجدر يف  اومؤثرً  احامسً  اامليدان أن يتخذوا دورً 
صناعة القرار وتوجيه الساحة، ومبعىن أكثر صراحة هم أهل السلطة يف الواقع 

 اا فال عجب أن تتشكل القرارت وفقً لذالعملي، وهذا فضل من هللا حباهم به، 
م يصدرون يف ذلك عن قواعد املصلحة، اليت ترجع يف لرؤاهم وخططهم، وه

الشوكة الذين تنتهي خلربة يف امليدان وأصحاب القوة و موازينها ومعايريها ألهل ا
 اه ..(إليهم األمور
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ط ذي خُ ، والورق الذي خطهقيمة هذا الكالم بحلرب ال أن   ونيعلم عقالءال إن  
وال  ،وال منعة ،وال والء ،وال شعب ،ودوال حد ،أرض وال ،عليه، وإال فال دولة تُرى

  !حكم بشريعة هللا

وليس من شك أن  إقامة بعض احلدود هنا وهناك، أو وجود بعض مظاهر املنعة 
يف بعض املناطق يف وقت ما ليس دلياًل على التمكني مبفهومه الشرعي، وال أدري 

اهدين، وخيسف هل يرون أنفسهم اآلن دولة ممك نة؟! نسأل هللا أن ميكِّن للمج
  بلصليبيني واليهود والرافضة اجملوس واملرتدين.

ذا هو املنهجية القسرية اليت تنبيك عن تصرف أربب هومما ينبغي أن يالحظ 
فضاًل عن  ،قبل إخواهنم، وتصرفهم لو عورضوا من -افعلي   -مواكَ املنهج لو أهنم حَ 

ج أرض اجلهاد ار ن هم خ! مث إذا كنتم أعلم من عامة املسلمني الذيعامة الشعب
فما بل اجملاهدين اآلخرين الذين هم  ."..أهل اخلربة يف امليدان"ألنكم كما تقولون: 

 !؟أهل امليدان كذلك، أم أهنا عبارات بغري دالالتو  أهل العلم الشرعي

مثانية  قد ذكرو  .اإلسالم يف العراقة لقيام دولة الدواعي الشرعيلكاتب: ال اق
  .ر بعضها بلرد إن شاء هللا تعاىلنذك دواع
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أواًل: جملس شورى اجملاهدين متظاهر بقوة وشوكة عظيمة تسيطر ): وقال أيًضا
 على األرض:

هذا هو واقع احلال الذي فرضته املعركة مع الصليبني واملرتدين يف العراق، فبعد أن 
سالح والتباري يف ميدان اجلهاد والنزال، وفق هللا عز وجل عباده اجملاهدين حلمل ال

أكرمهم بعطية التمكني ورسوخ األقدام يف كثري من املناطق والبقاع، وكان هذا نتيجة 
طبيعية كاستحقاق انله اجملاهدون إثر قتاهلم وثباهتم، فخال هلم امليدان يف مساحات 

بقاع خمتلفة واسعة من األرض كما أسلفنا، وحتقق مفهوم الشوكة واملنعة هلم يف 
متفرقة، وبلتبع فزمام السلطة قد آل إليهم يف مناطق السيطرة، وصاروا هم أصحاب 
القرار األول، وحصلت هلم الشوكة واملنعة اليت هبا قوام الدولة واإلمارة، فاملعلم 
األساس يف قيام الدولة اإلسالمية هو ظهور التمكني واعتالء مظاهر السيادة 

 .(والشوكة

خطها قلم الكاتب يف قالب  اليت صيف الواقع دقيًقا هبذه الطريقةحني يكون تو 
خصوًصا عند ...! و البه يف توصيف السؤال صب  له قا ال يكون اجلواب إال كما ُصب  

ي : هل هذا الوصف املذكور حقيقر لذهنه التوقف حلظة واحدة ليقولمن ال يتباد
أرجع ارة خدش  أو اهتام، و عب ي  ألحتاشى أ إنين على أرض الواقع أم غري حقيقي؟

للموضوع بعد كتابته مرارًا ألستل منه كل حرف فيه جتريح أو اهتام لردة فعل سريعة 
: انظروا إىل لئال يقول الناس ،بعبارة قوية قلمي إنكاره سريًعابدرت مين فخط 

لكنك لن .. و .أن يكون كالبنيان املرصوص فرتاق يف الصف الذي أحب هللا لهاال
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فماذا تقول عمن يكذب  ،قيقة ما مل تكن واضًحا يف موطنهايان احلتتمكن من ب
 مع هذا فلن أحيد إن شاء هللاو  حىت خيدع من اليعرف الواقع؟! ويكذب ويكذب

والدليل الصحيح املنصوص، ومالطفة املنصوح،  ،عن منهج الصف املرصوص
 تفويت الفرصة على منتهزي الفرص من اللصوص...و 

يف قضية حمددة اختصم فيها خصمان، أحدمها  ًماكَ حَ : لو كنت أيها القارئ
واليمني  ،حكمك الشرعي سيكون: البينة على من ادعى خر نفاها، فإن  اآلأثبتها و 

 ،حلف من أنكر على صدق دعواه، و على من أنكر، فإذا مل  أيت من ادعى ببينة
عى كان له دمن ا : فكيف إذا ثبت لديك أن  . إًذابلى أال حتكم له؟ اجلواب قطًعا:
؟ إال أنه يريد أن إنكارهمن أنكر مل تكن له مصلحة يف مصلحة عاجلة يف دعواه، و 

 ، وحقيقة الواقع يف بلدان اجلريح. يبني للناس احلكم الشرعي الصحيح

ه الدولة اليت يتحدث عنها : أين هذرئ العارف أبوضاع العراق ليتساءلالقا إن  
حمافظة أو مدينة يف  على أيِّّ  ستقاللاالمعامل السيادة و  أدىن أين !؟الكاتب
 !ا إال على هذه الورقة اليت أمامهال وجود هل -له إال هوهللا الذي ال إو -؟ إهناالعراق
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واجملاهدون يف العراق اليوم يسيطرون على بقاع من ): 36ص ال الكاتبق
صلى هللا عليه  ليت أقام عليها النيباألرض هي بفضل هللا أضعاف أضعاف البقعة ا

دولته األوىل، فاملناط الشرعي يف قيام الدولة متحقق لوجود املعىن الذي قامت  وسلم
هبا الدولة األوىل، وهو التمكني على بقاع هي أكرب من تلك اليت ترعرعت عليها 

 .(الدولة األوىل

 .إخل ...ألرضاع من ايسيطرون على بق قول الكاتب: واجملاهدون يف العراق

م ، والنو هل هو اجللوس عليها ؟رة على األرضاي ترى ما مراد الكاتب بلسيط
فلعمري إذا كان  !وهبذا أصبحوا مسيطرين؟ ،ذلك حنوعليها، واألكل عليها و 

 -مسلمة وكافرة -التمكني هبذه األمور فكل مؤمن يف الدنيا أينما كان يف البالد
كيف لو شاهد الكاتب األحياء الكبرية يف و  !منهافهو مسيطر عليها متمكن فيها و 
وما يقال عن املسلمني يقال عن الكافرين يف  ؟!دول العامل املخصصة للمسلمني

 بالدهم ويف بالد املسلمني!

أم ترى قصد الكاتب ما جاء يف الداعي الثاين من دواعي أتسيس الدولة حيث 
لس القضاء وإقامة ينظمون جما -بفضل من هللا -فصار اجملاهدون): 36ص قال

اإلدارية منها واالقتصادية  األمور العامة يف املناطق... وتسيرياحلدود بعض 
على تلك األرض بتوفيق  راسخ   وموطئ   حسن   واالجتماعية، فوقع هلم بذلك قبول  
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هللا، وهو ما يدعو بكل إحلاح إلعالن الدولة املوجودة يف اخلفاء، وإبرازها للناس 
 .(خماطر اإلربك السياسي احلاصلليعم اخلري وتندفع 

 :28ص وال يقتصر الكاتب على هذا بل يوسع السيطرة أكثر وأكثر فيقول
 !!!معظمبت اجمللس من خالله بفضل هللا له الكلمة األوىل على األرض يف )

 .(طق العراق وساحاته امللتهبةمنا

اكم إبقامة احملهللا على جماهدي دولة اإلسالم  ولقد من  ) :٤٤ص ويقول
، إلقامة حكم هللا يف األرض، من إقامة احلدود الشرعية يف أحناء بالد الرافدين

م يف القضاء بلذي يدينون والقصاص كما أمر هللا عز وجل، ومارس القضاة دوره
 .(ههللا ب

ر وعلى وعلى الدوائفهل ميكن أن تكون كل هذه السيطرة على األرض قلت: 
 عرفوحنن ن !؟والعراقيون يف العراق ال يروهنا ...منقضية وعلى القضاء واملال واألاأل

  ومع هذا فإان ال نرى لدولتهم أثًرا! شرًقا وغرًب مشااًل وجنوبً  -هلل مدحب -العراق

فإذا كنتم  ،وال أدري ملاذا يقول الكاتب: )... وإقامة بعض احلدود...(
هو الواجب  نني كما تزعمون فلماذا ال تقيمون مجيع احلدود؟ أليس هذاك  مم  

 الشرعي؟

يطرون موقع أرض الدولة املذكورة اليت يس -يف كتابه -وألول مرة حيدد الكاتب
فكيف بجملاهدين على أرض العراق، ): 62-61ص عليها من أرض العراق فيقول



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

59  http://alabasirah.com

  

 

لسيطرة على مساحات هي أضعاف ما لو قيس مبساحة املدينة بهللا عليهم  وقد من  
ظة األنبار السنية، وهي أكرب احملافظات السنية، وتشتمل فخذ مثاًل حماف ...النبوية

على عدد من املدن واملرافق احليوية هي أكرب بكل أتكيد مما يعرف بدولة لبنان مثالً 
 والقاصي والداين يعلم أن  ، "حبسب زعمهم"أو احلكومة الفلسطينية املنتخبة 

عدد ال يستهان به من  فكيف إذا انضم إليها احملافظة تقع حتت سيطرة اجملاهدين،
مناطق العراق ومساحاته، مما هو حتت السلطة والنفوذ اجلهادي، فاألمر واضح ال 

فهو أكثر من مرية فيه، وعنصر األرض إن اعتربانه املقوم األول يف قيام الدولة 
 .(قالدولة اإلسالمية على أرض العرا يف حالة متوفر

فإذا هبا أكثر  ،يطرون عليها يف العراقاألرض اليت يس د الكاتبُ احلمد هلل أن حد  
..! فلريان الكاتب .: ومساحات أخرىأرض العراق، لكنه زاد عليها فقالمن ثلث 

وحنن ال  ؟السيطرة اليت تؤهلهم إلعالن الدولة أرض  من األنبار يسيطرون عليها أي  
كما   -ابل سنوات وقد انتهت اآلن متامً ق - هلم نوع سيطرة يف بعض املناطقننكر أن  

لغريهم من الفصائل، ولكنها ليست متكيًنا بملفهوم الشرعي الذي جييز هلم إعالن 
  ، والبلد حمتل مستباح.(1)ألن  القواعد األمريكية يف كل مكان ،دولة جتب بيعتها

عي ما الشرع مل يدع هذه املسألة عائمًة بطريقة  يتمكن فيها من يشاء أن يد   إن  
لك تعاىل السيطرة على األرض واليت من خالهلا تصبح تيشاء، فلقد وصف هللا 

 اأْلَْرضِّ  يفِّ  م ك ن اُهمْ  إِّن ال ذِّينَ }: السيطرة شرعية بصفة "التمكني"، فقال سبحانه
                                                           

 ( وبعد خروجهم سلموا هذه األماكن للجيش الصفوي.1)



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

60  http://alabasirah.com

  

 

ْلَمْعُروفِّ  َوأََمُروا الز َكاةَ  َوآتَ ُوا الص اَلةَ  أََقاُموا  {ورِّ اأْلُمُ  َعاقَِّبةُ  َوللِّ ِّ  اْلُمنَكرِّ  َعنِّ  َوهَنَْوا بِّ
نُكمْ  آَمُنوا ال ذِّينَ  الل ُ  َوَعدَ }: وقال سبحانه ،(٤1:احلج) ُلوا مِّ َاتِّ  َوَعمِّ  الص احلِّ

 ال ذِّي دِّينَ ُهمُ  هَلُمْ  َوَلُيَمكَِّنن   قَ ْبلِّهِّمْ  مِّن ال ذِّينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما  اأْلَْرضِّ  يفِّ  لََيْسَتْخلَِّفن  ُهم
ن َولَيُ َبدِّلَن  ُهم هَلُمْ  اْرَتَضى  َكَفرَ   َوَمن َشْيئاً  يبِّ  ُيْشرُِّكونَ  اَل  يَ ْعُبُدوَنينِّ  أَْمناً  َخْوفِّهِّمْ  بَ ْعدِّ  مِّّ

ُقونَ  ُهمُ  َفُأْولَئِّكَ  َذلِّكَ  بَ ْعدَ   .(55:النور){اْلَفاسِّ

  !؟األرضسمى من مل يستطع محاية أهله وعرضه وماله متمكًنا من فهل ي  

كما ال يستطيع رفع علن حظر التجول  سمى من مل يستطع اخلروج إذا أ  وهل ي  
 !؟متمكًنا من األرض ال رد  هر و احلظ

سمى من مل يستطع أن جيتمع أبخيه أو مجاعته إذا أراده إال بعد جهدٍّ وهل ي  
متمكًنا من  حيث خيرج كل واحد منهم خائًفا يرتقب د، وختف شديدجهي

 !؟األرض

ًنا متمك ، وتشبه هبمس لباس الفرجنةولب ،سمى من أخفى مظاهر دينهوهل ي  
 !من األرض؟

 ، وشتتهم يفإىل مناطق بعيدة عن مسكنه األصليسمى من رحل أبهله وهل ي  
  !؟متمكًنا يف األرض خوًفا على العرض والنفس واملال ،مناطق العراق

 !؟متمكًنا يف األرض ،ل هويتهوبد   ، امسهوغري   سمى من أخفى وجهه،وهل ي  
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هوايته  عناوينه وهواتفه و سمى من يغري منطقة سكنه مرارًا، ويغريي  وهل 
 !؟قعة أو يف مكان متمكًنا يف األرضفال يقر له قرار يف ب ،دائًما

خرتاق واهلدم والتخريب سمى من مل يستطع محاية مساجده من االوهل ي  
 !؟متمكًنا يف األرض التدنيس...و 

نفس ومال و  دين من مل يستطع محاية الضرورات اخلمس من سمىي   وهل
 !؟ًنا يف األرضمتمك سل وعقلون

 ؟احلقيقي ألهل اجلهاد يف العراقأليس هذا هو الوضع 

فقد جاء يف  ،كما هو معلوم  عة ركًنا من أركان الدولة اإلسالميةأليست املن
، عبارة أمن الرعية أبمن املسلمني لفظ املنعة أو) :21/37 املوسوعة الفقهية

من حفظ حقوق الدولة ك يستخدمها الفقهاء مبا يقابل لفظ السيادة ملا حيصل بذل
 .(1)(من االنتقاص

 ":لننظر ماذا يقولون يف معىن "التمكني ،لنرجع اآلن إىل علماء اللغةو 

                                                           

 .7/382، هناية احملتاج 7/130، البدائع ٤/٤1٤، فتح القدير 6/277( ينظر: املواق 1)
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الن لذو مكنة من ابن ف : إن  تقول العرب)ن": يف معىن "متك   ابن منظور الق
 ...دعوا التطري منهاا و : أقروا الطري على كل مكنة تروهن، فيقولمتكن :أي ،السلطان

 .(1)(ابن سيده: ومتكن من الشيء واستمكن ظفر قال
األرض على أحسن  اجملاهدين ظفروا بألرض أم أن   فهل نستطيع أن نقول إن  

أما  ؟ يتمكن منها هؤالء وال هؤالءمل ،متنازع عليها(2)ويف مناطق قليلة األحوال
فيها الغالبية العظمى من املناطق فاجلهاد فيها على نظام حرب العصابت، وليس 

 ن اجملاهدين للحكم بشريعته سبحانه.أدىن متكني، نسأل هللا بمسه األعظم أن ميكِّ 
 يفِّ  م ك ن اُهمْ  إِّن ال ذِّينَ }: عند قوله تعاىل اإلمام الطربي ، فيقولأما أهل التفسري

هم أصحاب و  ،غلبوهم عليهاو  ،قهروا املشركنيف ،ا هلم يف البالدوطّن   إنْ ) :{اأْلَْرضِّ 
، يقول: إن نصرانهم على أعدائهم، وقهروا مشركي صلى هللا عليه وسلم هللارسول 

 .(3)(أطاعوا هللا ،مكة

 إمناو  ،غلبوهم فيها: فلم يقل ،"غلبوهم عليها"كلمة و  ،ا""وطن  الحظ كلمة 
، أصبحت هلم وطًنا كالبيت أي ا"ن  "وط  : قال، و نهامبعىن أْجلوهم ع" غلبوهم عليها"

                                                           

 .8/3٤2( لسان العرب 1)
 ن فالتمكني للزاندقة الصفويني كما ال خيفى، مز ق هللا ملكهم.( وهذا يف وقت إعالهنم الدولة، أما اآل2)
 .18/651( جامع البيان 3)
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: قال أيًضاو  .(1)(حمله، وهو موطن اإلنسان و املنزل تقيم به :لوطنا): ابن منظور قال
 .(2)(استوىل عليها قهًرا :ب على بلد كذاتغل  و )

: {هَلُمْ  اْرَتَضى ال ذِّي دِّينَ ُهمُ  هَلُمْ  َولَُيَمكَِّنن  }: قوله تعاىل عند لذا قال اآللوسيو 
ه للداللة على كمال التعبري عن ذلك بخر، و ل التمكني جعل الشيء مكااًن آلأصو )

ه على تشبيهه التبديل البتنائوسالمته عن التغيري و  ،ورصانة أحكامه ،ثبات الدين
 .(3)(القراربألرض يف الثبات و 

  :{اأْلَْرضِّ  يفِّ  م ك ن اُهمْ  إِّن ال ذِّينَ }: أئمة التفسري عند قوله تعاىل أقوالوأتمل 

 ن  أل ،ونفاذ القول على اخللق ،واملراد من هذا التمكن السلطنة): ل الرازيقا
وألان لو محلناه  ،هذا إالليس  {اأْلَْرضِّ  يفِّ  م ك ن اُهمْ } الفهم من قوله إىلاملتبادر 

 .(٤)(القدرة لكان كل العباد كذلك أصلعلى 

 يفِّ  م ك ن اُهمْ  إِّن ال ذِّينَ } قال عثمان بن عفان: فينا نزلت)قال ابن كثري: و 
نا يف األرض كِّ "ربنا هللا" مث مُ : من دايران بغري حق إال أن قلنا: فُأخرجنا {اأْلَْرضِّ 

                                                           

 .9/3٤2( لسان العرب 1)
 .6/652( املصدر السابق 2)
 .18/302( روح املعاين 3)
 .23/37( مفاتح الغيب ٤)
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فأقمنا الصالة، وآتينا الزكاة، وأمران بملعروف، وهنينا عن املنكر، وهلل عاقبة األمور، 
 ( 1)(وألصحايب فهي يل

 .(2)األرض(فتح هللا عليهم  إذا األمةيعين هذه ): حديقال الواو 
ومعىن مكناهم نصرانهم على  ه.ا من صفة انصريقال الزجاج: هذ)قال البغوي: و 

 (3)(عدوهم حىت يتمكنوا يف البالد
: وقيل ،صلى هللا عليه وسلم مة سيدان حممدأيعين : قيل) :قال ابن جزيو 

بخلالفة ففعلوا ما  األرضالذين مكنوا يف  ألهنم ،ربعةاخللفاء األ: وقيل ،الصحابة
 .(٤)(وصفهم هللا به

مكنهم  إنمن هللا عما ستكون عليه سرية املهاجرين  بارإخهو )قال النسفي: و 
 .(5)(الدين أبمروكيف يقومون  ،وبسط هلم يف الدنيا ،األرضيف 
خرجوا من دايرهم مبا سيكون ف من هللا عز وجل للذين أُ وصْ ) :السعود أبوقال و 

عطائه إايهم زمام إو  األرضمنهم من حسن السرية عند متكينه تعاىل إايهم يف 
 .(1)ام(األحك

                                                           

 .5/٤36( تفسري القرآن العظيم 1)
 .2/735( تفسري الواحدي 2)
 .3/290( معامل التنزيل 3)
 .3/٤3( التسهيل ٤)
 .3/106( مدارك التأويل 5)
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 .(2)(أرض املدينة) {اأْلَْرضِّ  يفِّ  م ك ن اُهمْ  إِّن ال ذِّينَ }: قال الشوكاينو 

 .(3)(األمروالتمكني السلطنة ونفاذ ): اآللوسي قالو 

 من غري منازعوجعلناهم املتسلطني عليها  ،إايهاكناهم مل   أي)قال السعدي: و 
  .(٤)(ينازعهم وال معارض

فال يتجرأ أحد عليهم أو  ،سلطااًن وقوة وغلبة جعلنا هلم) :الشعراوي قالو 
إمنا ليقوموا مبهمة ، و هللا ما مكنهم ونصرهم لذاهتم عليهم أن يعلموا أن  يزحزحهم، و 

تطيع ، يسالسلطانالذي أعطاه هللا البأس والقوة و   األرضن يفك  مَ  ُ املو ... اإلصالح
يستطيع أن يفرض  رض بباطل، حىت إن مكن يف األأن يفرض على جمتمعه ما يشاء

 .(5)(لو إىل حني، و بطله وخيضع الناس له
 ، يثبتون أن  خمتلف العصور اإلسالمية كما ترى من ملفسرينإًذا فمجموع ا

عبارة  وأي   ،رض والسلطنة عليها حبكم هللا جامع ما بني التمكن من األالتمكني
 : "يف األرض"؟تعاىلاستحكامه من قوله أوضح يف بيان مقداره و 

                                                                                                                                                                                                       

 .6/109( إرشاد العقل السليم 1)
 .3/٤58( فتح القدير 2)
 .17/16٤( روح املعاين 3)
 .1/1٤5( تيسري الكرمي الرمحن ٤)
 .16/9852( تفسري الشعراوي 5)
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من قول الصحابة  مثل أوضح يف بيان املقصود من التمكني للمسلمني ي  أو 
 : "يف املدينة"؟ املفسرينو 

ب عليها بقصة واقعية للتمكني عق   ،يفهم أكثرو  ،وتتضح معامل التمكني أكثر
 ،تلك هي قصة يوسف ،ا قبل حالة التمكني وما بعدهااراًن بني مالقرآن الكرمي مق

َها يَ تَ بَ و أُ  اأَلْرضِّ  يفِّ  لُِّيوُسفَ  َمك نِّّا وََكَذلِّكَ }: قال سبحانه ن ْ يبُ  َيَشاءُ  َحْيثُ  مِّ  ُنصِّ
يعُ  َوالَ  ن َشاء َمن بَِّرمْحَتَِّنا نِّنيَ  َأْجرَ  ُنضِّ  .(56:يوسف){اْلُمْحسِّ

يعين  ،ا ليوسف يف األرضهكذا وطن  يقول تعاىل ذكره: و ): قال اإلمام الطربي
َها يَ تَ بَ و أُ } أرض مصر ن ْ مصر منزاًل حيث : يتخذ من أرض ، يقول{َيَشاءُ  َحْيثُ  مِّ

يبُ } يشاء بعد احلبس والضيق خلقنا، كما أصبنا يوسف  من {ن َشاءُ  َمن بَِّرمْحَتَِّنا ُنصِّ
 .(1)(مكنا له يف األرض بعد العبودية واإلسار وبعد اإللقاء يف اجلب، فهبا

َها يَ تَ بَ و أُ }: قوله اعلم أن  و ) :يوقال الراز  ن ْ على أنه صار  يدل {َيَشاءُ  َحْيثُ  مِّ
، مث بني بل صار مستقاًل بكل ما شاء وأراد ،ازعال ينازعه منحبيث ال يدافعه أحد، و 

يبُ }: قالتعاىل ما يؤكد ذلك من قبله ف  .(2)({ن َشاءُ  َمن بَِّرمْحَتَِّنا ُنصِّ

                                                           

 .٤/376( جامع البيان 1)
 .8/130( مفاتح الغيب 2)
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ك لِّ  َ ونفوذ أمره وهنيه حىت صار امل ،وهو عبارة عن كمال قدرته)وقال الشوكاين: 
 األرضيتصرف يف  وكأنهوهنيه...  أمرهوصار الناس يعملون على  ،در عن رأيهيص

 .(1)(زله سلطان مصر كما يتصرف الرجل يف من إىلاليت أمرها 

املناطق يسمى  كثري منيف   -على أرض العراق -أخريًا فهل هذا النزاع احملتدمو 
 الثبات على فيه ما بني -وأعين مجيع الفصائل– هل مَجَع اجملاهدونو  !متكًنا؟

 !؟ونفاذ األمرمع قوة السلطنة مكان غريهم  واأخذ مااألرض بعد
هو ما يريده  الشرعي معىن التمكني مث هل ذكر الكاتب مرجًعا واحًدا يبني أن  

 !؟هذه الكلمة هي عماد حبثه هو علًما أبن  

، االعلماء، وبعضها اختلفوا فيه ااتفق عليه بعضها ،لإلمام شروط روط اإلمام:ش
 فالشروط اليت اتفقوا عليها هي:

 .اإلسالم-1

 .التكليف: ويشمل العقل والبلوغ-2

 .الذكورة-3

                                                           

 .3/35( فتح القدير 1)
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 يكون حبيث ،والنجدة ةوالشجاع اجلرأة هي والكفاية ،ريهغب ولو فايةالك -٤
  .ةاألم عن والذب احلدود وإقامة والسياسة احلرب مرأب امقيِّّ 

قتحام جريًئا على إقامة احلدود، وايكون وأما الكفاية فهو أن )ابن خلدون:  قال
حبمل الناس عليها، عارًفا بلعصبية وأحوال الدهاء، قواًي  احلروب، بصريًا هبا، كفيالً 

ليصح له ما جعل إليه من محاية الدين، وجهاد العدو، وإقامة  ،على معاانة السياسة
 .(1)(األحكام، وتدبري املصاحل

 .(2)(طاعته عن خرج من على اقادرً  امطاعً  احلكم انفذ) وبتعبري اآلمدي:

واإلمام يصري إماًما أبمرين: بملبايعة من )وقال احلصكفي يف الدر املختار: 
 .(3)(األشراف واألعيان، وأبن ينفذ حكمه يف رعيته خوًفا من قهره

 .(4) احلرية-5

                                                           

 .161دمة ص( املق1)
( ذكر اآلمدي أن  شروط اإلمامة املتفق عليها مثانية: )االجتهاد يف األحكام الشرعية، وأن يكون بصريًا أبمر احلروب 2)

وتدبري اجليوش، وأن تكون له قوة حبيث ال هتوله إقامة احلدود وضرب الرقاب وإنصاف املظلوم من الظامل، وأن يكون عداًل 
رًا، انفذ احلكم مطاًعا قادرًا على من خرج عن طاعته(. قلت: احلنفية خالفوا اجلمهور يف اشرتاط العدالة ورًعا، بلًغا، ذكرًا، ح

 واالجتهاد. 
 .٤/263( الدر املختار3)
، ومغين احملتاج 2/221، وجواهر اإلكليل ٤/298، وحاشية الدسوقي 238 /1( حاشية الطحطاوي على الدر ٤)
 .6/219وينظر: املوسوعة الفقهية  ،109، ٤/108، وشرح الروض 130/٤
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من العلماء، منهم القاضي عياض القرشية: وقد نقل اإلمجاع على ذلك عدد  -7
وللباقالين يف املسألة قوالن،  .(1)واملاوردي والغزايل والنووي واإلجيي وابن خلدون

 .(2)ومال إمام احلرمني إىل عدم اشرتاطه

 :فهو الشروط من فيه لفتاملخ اأم

 ةالالعد أن   إىل ابلةنواحل والشافعية الكيةامل ذهب. هادتواالج ةالالعد  -1
تفاق على اشرتاط االجتهاد نقل بعض أهل العلم اال وقد ،صحة اشرط هادواالجت
الكربى ال اإلمامة إن  العلماء نقلوا االتفاق على أن  ): م، قال الشاطيبمايف اإل

 .(3)(تنعقد إال ملن انل رتبة االجتهاد والفتوى يف علوم الشرع
مستجمًعا  ،لغ اجملتهدينفالشرط أن يكون اإلمام جمتهًدا بلًغا مب): وقال اجلويين

  .(٤)(صفات املفتني، ومل يؤثر يف اشرتاط ذلك خالف
 .(1) أولوية اشرط اأهنم إىل احلنفية وذهب

                                                           

، مقدمة ابن 398، املواقف ص180، فضائح الباطنية ص6، األحكام السلطانية ص12/200( شرح النووي على مسلم 1)
 .19٤دون لخ
، 9، الصواعق احملرقة للهيتمي بتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ص19٤، مقدمة ابن خلدون 69( اإلنصاف للباقالين ص2)

 .٤27، اإلرشاد للجويين ص163م صغياث األم
 .2/126( االعتصام 3)
 .66-65( غياث األمم ص٤)
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ومما ينبغي ذكره أن  اشرتاط اجلمهور للعدالة واالجتهاد هو يف حالة االختيار 
 .(2)والعهد فقط، أما يف حالة التغلب فال يشرتط

 إىل الفقهاء ورمجه ذهب. والرجلني اليدين مةوسال والنطق رصبوال السمع -2
 اليدين ومقطوع واألخرس واألصم ىاألعم إمامة تصح فال ،انعقاد شروط اأهن

 مبصاحل قيامال ىعل قادر غري ألنه ،عليه طرأت اإذ لوينعز  ،ابتداء والرجلني
 .عليه طرأت اذإ امةاإلم أهلية عن اهب وخيرج ،املسلمني

 يف يكون أن عنده اإلمام يضر فال ،ذلك يشرتط ال أنه ىلإ ابن حزم وذهب
 واجلدع جلنيالر و  اليدين عوقط والصمم ىكالعم  ،رمنفِّّ  مرض أو سديج عيب خلقه

  .(3)واجلذام

ات اإلمام حتديًدا دقيًقا، وهلم يف ذلك حيدد الفقهاء واجب واجبات اإلمام:
 :منها ما ذكره املاوردي ،أقوال كثرية

 :أشياء عشرة العامة ألمورا من اإلمام يلزم يالذ)

                                                                                                                                                                                                       

، وشرح 2/221، وجواهر اإلكليل 6، واألحكام السلطانية للماوردي ص ٤/305، و38 /1( حاشية ابن عابدين 3)
وعة الفقهية . وينظر: املوس10/110، واإلنصاف 151، ومقدمة ابن خلدون ص ٤/130، ومغين احملتاج ٤/108الروض 

6/219. 
 .256( انظر اإلمامة العظمى للدكتور الدميجي ص2)
/  ٤، وشرح الروض 198/  ٤، والدسوقي 310/  3، و368/  1، وابن عابدين 238 /1( حاشية الطحطاوي 3)

 .6/219. وينظر: املوسوعة الفقهية 167/  ٤، والفصل يف امللل والنحل ٤/  ٤، والقليويب 111
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 جنم فإن ،األمة سلف عليه أمجع اوم ،املستقرة أصوله ىعل الدين حفظ: اأحده
 من يلزمه امب وأخذه ،الصواب له وبني   ،جةاحل هل أوضح عنه ةشبه وذ زاغ أو مبتدع

 .زلل من ممنوعة واألمة ،خلل من وًساحمر  الدين يكونل ،واحلدود احلقوق
 تعم حىت ،املتنازعني بني صاماخل وقطع ،املتشاجرين بني كاماألح تنفيذ: الثاين

 .وملمظ يضعف وال ،ظامل ىيتعد فال ة،النصف
 واوينتشر  ،املعايش يف الناس ليتصرف ،احلرمي عن والذب ،البيضة محاية: الثالث

 .مال أو بنفس ريرغت من آمنني ،ارفاألس يف
 عباده حقوق وحتفظ ،كااالنته عن تعاىل الل   حمارم لتصان ،احلدود إقامة: الرابع

 .واستهالك فإتال من
 بغرة اءاألعد تظفر ال حىت ،الدافعة والقوة عةانامل بلعدة الثغور حتصني: اخلامس

 .ادمً  معاهد أو ملسلم افيه يسفكون أو ،ًماحمر  افيه ينتهكون
 ،الذمة يف ليدخ أو ،مليس حىت الدعوة بعد اإلسالم دانع من جهاد: السادس

 .كله  الدين ىعل إظهاره يف تعاىل الل   حبق ليقام
 غري من اواجتهادً  ص ان الشرع أوجبه ام ىعل والصدقات الفيء جباية: السابع

 .عسف وال خوف
 هعودف ،تقتري وال سرف غري من الامل بيت يف قحتيس اوم العطااي تقدير: الثامن

 .أتخري وال فيه تقدمي ال وقت يف
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 ،الاألعم من إليهم يفوض افيم ،اءالنصح يدلوتق ،اءاألمن استكفاء: عالتاس
 بألمناء الواألمو  ،مضبوطة بلكفاءة المعاأل تكونل ،الو ماأل نم ليهمإ لويوك

 .حمفوظة
ه يباشر أن: العاشر  األمة بسياسة لينهض ،الاألحو  وتصفح األمور رفةامش بنفسِّ

 ،األمني خيون قدف ،عبادة أو بلذة تشاغاًل  التفويض ىعل ليعو  وال ،امللة وحراسة
 .(1)(الناصح شغوي

 ،أشياء عشرة اإلمام مز يلو ) :وذكر البهويت احلنبلي ألفاظ املاوردي الشافعي فقال
 بني   عنه شبهة وذ زاغ فإن ،ةماأل سلف اعليه عأمج اليت األصول ىعل الدين حفظ

 ذوتنفي ،اخللل من وًساحمر  الدين ليكون ،وققاحل من يلزمه امب وأخذه ،ةبحلج له
 عن والذب ةالبيض ايةومح ،اخلصومات من بينهم ام وقطع ،املتشاجرين بني امكاألح

ريواوي مهمعايش يف الناس لينصرف ،احلوزة  ،احلدود وإقامة ،آمنني األسفار يف سِّ
 ،كاستهال أو إتالف من بادهع حقوق وحتفظ االنتهاك عن الل   حمارم لتصان

 اهب ونكتهني بغرة داءعاأل تظفر ال حىت لدافعةا والقوة املانعة بلعدة الثغور وحتصني
 حىت الدعوة بعد اإلسالم عاند من وجهاد ،وًمامعص ادم اهب يسفكون أو ارمً حم
 وتقدير ،املشروع الوجه ىعل والصدقات اخلراج وجباية ،الذمة يف يدخل أو ملسي

 ريغ من وقته يف ودفعه قصريت وال سرف غري من املال بيت يف يستحق اوم العطاء
 األعمال من إليهم يفوضه افيم النصحاء وتقليد األمناء واستكفاء ،أتخري وال تقدمي

                                                           

 .15/16لطانية ( األحكام الس1)
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 ويتصفح األمور رفةامش هسبنف يباشر وأن ،حمفوظة مضبوطة تكونل ،واألموال
 فقد الً تشاغ التفويض ىعل يعول وال امللة وحراسة األمة سةابسي لينهض ،األحوال

 .(1)(الناصح ويغش األمني خيون
 ،أركاهنا وأجل شروطها وأعظم اإلمامة أمر مالك) :الغمام وبل يف الشوكاين قالو 
 من اومتمكنً  ،الظاملني من املظلومني وإنصاف ،السبل أتمني على اقادرً  يكون أن

 السلطان كان  فإذا ،بغ أو كافر  كجيش  خيافونه أمر دمههم إذا املسلمني عن الدفع
 هو األمر هذا بل ،خمالفته موحر   طاعته هللا أوجب الذي السلطان فهو املثابة هبذه

 .(2)(الدين مهمات أعظم من ذلك وجعل ،األئمة نصب له هللا شرع الذي
فهل  -ؤمننيأمري امل زورًا مسيت نفسكمن اي  -جبات اإلمامهذه هي وا

 !تستطيع القيام هبا حىت تطالب الناس حبقوق اإلمام من الطاعة والنصرة؟
 ويعلم ،الوالية قدر يعرف أن أوالً  للسلطان وينبغي) :وقال الشيخ حممد اجلذبيت

 ال ما السعادة من انل حبقها قام من ،تعاىل هللا نعم من نعمة الوالية فإن   ،خطرها
 ال شقاوة يف حصل حبقها النهوض عن رقص   ومن ،بعده سعادة وال ،له هناية

 .(3)(تعاىل ابهلل الكفر إال بعدها شقاوة
 مسائل:  ثالث  -ختصاراب -نبحث هذه املسألة سولزايدة اإليضاح يف  

                                                           

 .6/160( كشاف القناع 1)
 .115-11٤( إكليل الكرامة لصديق حسن خان ص2)
 .1٤( الغرة الدراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراء ص3)
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)إمنا اإلمام  :وسلم وآله كالم العلماء يف تفسري قوله صلى هللا عليه  األوىل:
 . (1)(...جنة

 اليت تتحقق هبا يف اإلمام الشرتاط الشوكة ابن تيمية بيان شيخ اإلسالم والثانية:
ت كل شوكة تتحقق هبا مقاصد إىل هذا القيد، فليسمقاصد اإلمامة، ولينتبه القارئ 

كما   ، فيجب أن حتقق شوكة اإلمام مقاصد اإلمامة، وإال فال يسمى إماًمااإلمامة
  سيأيت معنا عن شيخ اإلسالم.

 والثالثة: مىت تسقط والية اإلمام.
)إمنا  صلى هللا عليه وآله وسلم: أقوال العلماء يف معىن حديث النيبأواًل: 

  .ج ن ة...( ماإلما
 من قاتليُ  ةن  جُ  اإلمام إمنا) أنه قال: ،وسلم وآله عن النيب صلى هللا عليهثبت 

 :إليك ما قاله أهل العلم يف معىن هذا احلديث. و (...به تقىويُ  ورائه
 ألنه ،ةسرت  :أي ،يماجل ضم" بةنجُ  اماإلم اإمن" لهوقو ) :احلافظ ابن حجر قال  
 كل  :بإلمام ادر وامل ض،بع نع بعضهم ىأذ كفيو  ،املسلمني ىأذ من العدو عمين
 .(2)(مأعل الل  و  ،اسالن أبمور ائمق

 يالرأ ىف إليه رجعيُ : يأ، "به يتقى" :وقولهقال املهلب:... ) وقال ابن بطال:  
 به تقىويُ  وحكمه، اإلمام يبرأ إال فيه يقضى أن جيب ال مما ذلك وغري والفعل

                                                           

(، والنسائي 2757، وأبو داود )2/523(، وأمحد ٤3( )18٤1( و)88( )٤16(، ومسلم )2957( أخرجه البخاري )1)
7/155. 
 .6/116( فتح الباري 2)
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 من بعضهم الناس بني جنة امواإلم وغريها، الشبهات من والعمل الدين يف اخلطأ
 هلم، سرت فهو ،الناس من املستضعفني عن تعاىل هللا زعي طانلبلس ألن   ،بعض
 .(1)(تنتهك أن املؤمنني حرمات وسائر األموال، وحرز
 ألنه ،كالسرت:  أي ،"ُجن ة اماإلم" :وسلم عليه الل   ىصل لهقو ): ل النوويوقا  
 ةبيض يوحيم ض،عب من بعضهم اسالن عومين ،املسلمني ىأذ من العدو عمين

 .(2)(تهسطو  وخيافون ،اسالن يهويتق م،اإلسال
 وساتر وقاية :أي ،يماجل بضم "جنة" األعظم "اإلمام إمنا)": قال املناويو   

 .(3)(اإلسالم بيضة به حتمى وترس
 ،يقاتل على عطف اجملهول صيغة على اأيضً  "به ويتقي" قوله) وقال العيين:  
 املسلمني مينع وإنه ؟ال وكيف ،والظلم الفساد وأهل ،العدو شر بإلمام يتقي :أي
 . (٤)(سطوته وخيافون ،الناس منه ويتقي ،اإلسالم بيضة وحيمي ،األعداء أيدي من

 :أي ،النون وتشديد اجليم بضم "ةن  جُ  اإلمام وإمنا": قوله)وقال يف موطن آخر: 
 ةن  واجلُ  ،بعض من بعضهم الناس نعومي ،عدوال أذى من سلمنيامل مينع ألنه ،سرتة
 .(5)(كالساتر  واإلمام ،القتال عند به يسرت ألنه ،اجمنً  اجملن ومسي ،الدرع

                                                           

 .5/128( شرح ابن بطال على صحيح البخاري 1)
 .12/230( شرح صحيح مسلم 2)
 .2/708( فيض القدير 3)
 .27/311( عمدة القاري ٤)
 .27/312( املرجع السابق 5)
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 حوائجهم يف للمسلمني ملجأ يكون اإلمام ألن  ): قال علي القاريو   
 .(1)(ادائمً 

بل أنتم ال تذكرون امسه احلقيقي،  !فهل إمامكم اي كاتب "إعالم األانم" ج ن ة؟
تكف  رون َمن يذكر امسه احلقيقي معللني ذلك أن  يف هذا وشاية أبمري  ل قدب

 املؤمنني!!!
 الشوكة اليت تتحقق هبا مقاصد اإلمامة: كالم شيخ اإلسالم عناثنًيا: 

عن الشوكة  -كعادته رمحه هللا  -إلسالم ابن تيمية كالم علمي رصنيلشيخ ا
لعظيم  ،اصد اإلمامة، سننقله على طولهقق مقواليت جيب أن حتُ  ،املشرتطة يف اإلمام

سيدرك  ،إذا قرأ كالم شيخ اإلسالم ،بوضع العراق أمهيته، واملنصف العاقل العارف
كذبة كربى وجهل بوضوح ال خفاء فيه أن  تلبس القوم بلباس اإلمامة العظمى 

مركب، جيب عليهم أن يتوبوا منه، فال جيوز اإلحداث يف الدين، وال جيوز خداع 
 سلمني.امل

 هللا رسول بعد اإلمام إن  : يقولون إهنم: الرافضي قول وأما) يقول رمحه هللا تعاىل:
 أئمة قول هذا ليس: له فيقال. أربعة برضا عمر مببايعة بكر أبو وسلم عليه هللا صلى
 كما  ،أربعة ببيعة تنعقد اإلمامة إن  : يقولون الكالم أهل بعض كان  وإن ،السنة أهل
 هذه فليست ،واحد ببيعة تنعقد: بعضهم وقال ،اثنني ببيعة عقدتن: بعضهم قال

 وال ،عليها الشوكة أهل مبوافقة تثبت عندهم اإلمامة بل ،السنة أئمة أقوال
                                                           

 .7/223( مرقاة املفاتيح 1)
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 له بطاعتهم حيصل الذين عليها الشوكة أهل يوافقه حىت اإمامً  الرجل يصري
 فإذا ،سلطانوال ابلقدرة حيصل إمنا اإلمامة من املقصود فإن   ،اإلمامة مقصود

 من السلف أئمة قال وهلذا، اإمامً  صار والسلطان القدرة هبا حصلت بيعة بويع
 الذين األمر أويل من فهو ،الوالية مقصود هبما يفعل ،وسلطان قدرة له صار
 يصري ال وامللك ،وسلطان ملك فاإلمامة .هللا مبعصية أيمروا مامل، بطاعتهم هللا أمر
 موافقة تقتضي هؤالء موافقة تكون أن إال أربعة وال ننياث وال واحد مبوافقة املكً 

 حيصل ال عليه املعاونة إىل يفتقر أمر كل  وهكذا ،بذلك املكً  يصري حبيث ،غريهم
 معه وصار ،عنه هللا رضي علي بويع ملا وهلذا ،عليه التعاون ميكنهم من حبصول إال

 .اإمامً  صار ،شوكة
 عليه هللا صلى النيب قال كما  ،أحدهم ايؤمرو  أن فالسنة سفر يف مجاعة كان  ولو
 أهل رهأم   فإذا ،"منهم اواحدً  يؤمروا أن إال سفر يف يكونون لثالثة حيل ال" :وسلم
 اليت األمور من ذلك وغري اوواليً  اوقاضيً  اأمريً  الرجل فكون ،اأمريً  صار منهم القدرة
 السلطانو  القدرة من به حيصل ما حصل مىت ،والسلطان القدرة على مبناها

 حصلت فمىت ،بقدرة إال حتصل ال أعمال عمل هبا املقصود إذ ،فال وإال ،حصلت
 الرجل كون  مثل وهذا، فال وإال ،حاصلة كانت  األعمال تلك ميكن هبا اليت القدرة

 فال ،فال وإال ،هلا اراعيً  كان  يرعاها أن يقدر حبيث إليه سلمت مىت للماشية اراعيً 
 والقدرة، عامالً  يكن مل العمل على القدرة له حيصل مل فمن ،عليه بقدرة إال عمل
 سياستهم على اقادرً  صار فمىت ،هلم بقهره وإما له بطاعتهم إما الناس سياسة على
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 يف أمحد قال وهلذا، هللا بطاعة أمر إذا ،مطاع سلطان ذو فهو بقهره أو بطاعتهم
 عليه انك  مبا التمسك عندان السنة أصول :العطار مالك بن عبدوس رسالة

 عليه فأمجع اخلالفة ويل ومن :قال أن إىل .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب
 عُ فدفْ  املؤمنني أمري يومس خليفة صار حىت بلسيف غلبهم ومن ،به ورضوا الناس

 سئل وقد منصور بن إسحاق رواية يف وقال. افاجرً  أو كان  ابر   جائز إليه الصدقات
 ميتة مات إمام له وليس مات من" :وسلم ليهع هللا صلى النيب حديث عن

  ،املسلمون عليه جيمع الذي اإلمام ؟اإلمام ما تدري :فقال ؟معناه ما (1)"جاهلية
 .معناه فهذا .إمام هذا :يقول كلهم

 ،لإلمامة املستحق هو كان  بكر أيب كون  يف :أحدمها: مقامني يف هنا والكالم
 .واإلمجاع بلنصوص اثبت فهذا ،ورسوله هللا حيبه مما له مبايعتهم وأن  

 عهد ملا عمر وكذلك ،له القدرة أهل مببايعة فذلك اإمامً  صار مىت أنه :والثاين
 بكر أيب عهد ينفذوا مل أهنم ردِّ قُ  ولو ،وأطاعوه بيعوه ملا إماما صار إمنا بكر أبو إليه
 .جائز غري أو اجائزً  ذلك كان  سواء إماما يصر مل يبايعوه ومل

 القدرة عن عبارة فهو والسلطان الوالية نفس وأما ،بألفعال متعلق حلرمةوا فاحلل
 وقد ،الراشدين اخللفاء كسلطان  ورسوله هللا حيبه وجه على حتصل قد مث ،احلاصلة
 .الظاملني كسلطان  معصية فيه وجه على حتصل

                                                           

 األرنؤوط. . وصححه شعيب19/769(، والطرباين ٤573(، وابن حبان )7375، وأبو يعلى )٤/96( أخرجه أمحد 1)
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 ريص مل البيعة عن الصحابة سائر وامتنع ،ابيعوه معه وطائفة عمر أن   رد   ق   ولو
 القدرة أهل هم الذين الصحابة مجهور مببايعة اإمامً  صار وإمنا ،بذلك اإمامً 

 مقصود يف يقدح ال ذلك ألن   ،عبادة بن سعد ختلف يضر مل وهلذا ،والشوكة
 ،اإلمامة مصاحل حتصل هبما اللذين والسلطان القدرة حصول املقصود فإن   ،الوالية
 مبوافقة اإمامً  يصري إنه: قال منف، ذلك على اجلمهور مبوافقة حصل قد وذلك
 أن   كما ،غلط فقد والشوكة القدرة ذوي هم وليسوا ،أربعة أو اثنني أو واحد

 بيعه بكر وأبو .غلط فقد يضره والعشرة االثنني وأ الواحد ختلف أن   ظن   من
 هبم والذين ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بطانة هم الذين واألنصار املهاجرون

 فجمهور ،العرب جزيرة فتحت وهبم ،املشركون هرقُ  وهبم ،وعزة قوة إلسالمل صار
 عمر كون  وأما ،بكر أب بيعوا الذين هم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بيعوا الذين

  كان  الناس بعض أن   ردِّ قُ  ولو ،سابق من بيعة كل  يف بد فال البيعة إىل سبق غريه أو
 بألدلة اثبت هلا االستحقاق نفس فإن   ،مقصودها يف ذلك يقدح مل للبيعة اكارهً 

 ،خالفها من يضر ال الشرعية األدلة قيام ومع ،هبا أحقهم أنه على الدالة الشرعية
، الشوكة ذوي مبطاوعة والسلطان القدرة حبصول اثبت ووجودها حصوهلا ونفس
 َلَقدْ } :تعاىل قال كما  الناصر والسيف اهلادي الكتاب من فيه بد ال احلق فالدين
ْلبَ يَِّّناتِّ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا يَزانَ  اْلكَِّتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنَزْلَنا بِّ ْلقِّْسطِّ  الن اسُ  لِّيَ ُقومَ  َواْلمِّ  َوأَنَزْلَنا بِّ
ْلَغْيبِّ  َوُرُسَلهُ  يَنُصرُهُ  َمن الل ُ  َولِّيَ ْعَلمَ  لِّلن اسِّ  َوَمَنافِّعُ  َشدِّيد   أَبْس   فِّيهِّ  احلَْدِّيدَ   الل َ  إِّن   بِّ

 ينصر والسيف ،عنه هنى وما به هللا أمر ما يبني فالكتاب ،(25:احلديد) {َعزِّيز   َقوِّي  
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  بيعوه والذين ،مببايعته أمر هللا ن  أ والسنة بلكتاب ثبت بكر وأبو، ويؤيده ذلك
 بلكتاب حقه يف النبوة خالفة فانعقدت ،ذلك يف هلل املطيعني السيف أهل كانوا

 .واحلديد
 فصار ،بكر أيب موت بعد املسلمون وبيعه ،إليه عهد بكر أب فإن   عمر وأما

 .له مببايعتهم والسلطان القدرة له حصلت ا   مل اإمامً 
 .بعضهم فاختاره أحدهم هو ستة على عمر بنص عفان بن عثمان مث: قوله وأما

 مجيعو  ،له الناس مببايعة بل ،بعضهم بختيار اإمامً  يصر مل عثمان: اأيضً  فيقال
 يف أمحد اإلمام قال. أحد بيعته عن يتخلف ومل ،عفان بن عثمان بيعوا املسلمني

 فلما .إبمجاعهم كانت  ،عثمان من بيعة أوكد القوم يف كان  ما :علي بن محدان رواية
 يبايعه ومل بيعه الرمحن عبد أن   ردِّ قُ  فلو وإال ،اإمامً  صار والقدرة الشوكة ذوو بيعه
 .(1)(اإمامً  يصر مل الشوكة أهل الصحابة من غريه وال علي

 كانت  بل ،أمور والة بال قليلة أايم بقاء ميكنهم ال والناس) :رمحه هللا مث قال
 وال ،(2)عرفي   ال من إال إمام هلم يكن مل إذا أمورهم تصلح فكيف مورهمأ تفسد
 ؤهآب وأما ؟!معدوم هو بل ،اإلمامة أمور من شيء على يقدر وال ،يقول مايدري 

 إمامة منهم والدين العلم ألهل كان  بل ،اإلمامة سلطان وال قدرة هلم يكن فلم
 فكانوا ،الشوكة سلطان هلم يكن مل ،ذلك وحنو والفتيا احلديث جنس من أمثاهلم

                                                           

 .533-1/526( منهاج السنة 1)
( وأغلب الناس ال يعرفون ما يسمى زورًا أمري املؤمنني، بل لو أفصح أحد عن امسه احلقيقي فقد يتهم من قبل أهل الغلو 2)

 بلعمالة بعتبار أن  هذه وشاية أبمري املؤمنني كما ذكران آنًفا.
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 ما حال فبكل، أوىل يكونوا مل أو بإلمامة أوىل كانوا  سواء اإلمامة عن عاجزين
 ولو ،والسلطان القدرة لعدم الوالية من لوباملط هلم حيصل ولوا كان وال ،كنوامُ 

 جهاد من األئمة بطاعة حتصل اليت املصاحل بطاعتهم له حيصل مل املؤمن أطاعهم
 .احلدود وإقامة بعضهم أو مستحقيها إىل احلقوق وإيصال األعداء
 وقدرة سلطان ذو :أي .إمام غريهم من أو هؤالء من الواحد إن  : القائل قال فإن
 مل كذلك  ذلك كان  ولو ،للحس مكابرة هذا كان .اإلمامة مقاصد هبما حيصل
 .(1)(أحد يقوله ال وهذا ،دوهنم بألمر يستبد وال ،يزامحهم متول هناك يكن

 أيمر من قول من اخريً  اإلمامة يف السنة أهل قول أفليس) :رمحه هللا مث قال
 .(2)(األئمة من املطلوبة اإلعانة ميكنه ال عاجز أو معدوم بطاعة

 واجلمهور الشوكة أهل اتفاق إال اخلالفة يف يشرتط ال فإنه) :رمحه هللا وقال
 .(3)(اإلمامة مقاصد هبم يقام أن ميكن حبيث األمر هبم يقام الذين

 به ينعقد الذي اإلمجاع به أريد فإن ،إلمامةا على اإلمجاع أما) :رمحه هللا مث قال
 تنفيذ من هبم امتمكنً  يكون حبيث ،الشوكة أهل موافقة فيه يعترب فهذا ،اإلمامة
 هلم فقوام سواهم ومن قليالً  اعددً  الشوكة رؤوس كان  إذا حىت اإلمامة مقاصد

 مذهب وهو ،السنة أهل عليه الذي الصواب هو هذا ،له مببايعتهم اإلمامة حصلت

                                                           

 .5٤9-1/5٤8( منهاج السنة 1)
 .1/552 املصدر نفسه( 2)
 .8/336( املصدر نفسه 3)
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 تقديرات وهي ،بعدد منهم كل  فقدرها الكالم أهل وأما ،وغريه كأمحد  األئمة
 تهى كالم شيخ اإلسالم.ان .(1)(بطلة

 -تيمية ابن العباس أيب الدين تقي الشيخ كالم  ومقتضى) :وقال الشنقيطي
 على به ويقدر شوكته، به تقوى من مببايعة تنعقد إمنا أهنا "املنهاج" يف -هللا رمحه
 ليس الناس حادآك  ذلك على له قدرة ال من ألن   ،اإلمامة أحكام تنفيذ
 .(2)(إبمام

هل  -أمري املؤمنني يف بالد الرافدين زورًا اي من مسيت نفسك -فباهلل عليك
 املكابرة   فل مَ  !؟كما اشرتط العلماء لإلمام  على تنفيذ أحكام اإلمامةتقدر 
 !اإلسالم؟ ومل ختدعون أمةَ  !؟للحس   

كان هلم   قبل سنوات ن  القومإقد يقول البعض:  :مىت تسقط والية اإلماماثلثًا: 
ولذلك أعلنوا الدولة اإلسالمية. ونقول: لكنه ال  ملناطق،نوع ظهور يف بعض ا

 وستأيت معنا، وبقية أركان الدولة مل تتوفر، ،سمى متكيًنا بملفهوم الشرعي كما بيناي
فماذا يقولون  -وحنن ال نسلِّّم بذلك -أهنا تسمى متكيًنا ولكن لو سلمنا جدالً 

ب العرش الكرمي أن العظيم ر  ؟! نسأل هللالكاآلن، هل بقي هلم شيء من ذ
للمجاهدين الصادقني، ويهلك الكفرة من اليهود والصليبيني واجملوس  ميك  ن

 واملرتدين.
                                                           

 .8/356( املصدر نفسه 1)
 .1/23( أضواء البيان 2)
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اإلمام مما له عالقة وسنذكر احلاالت اليت تسقط هبا والية 
 :مبوضوعنا

ت شوكته، ووهنت قلت: لو سقطت طاعة اإلمام فينا، ورث  ) :إمام احلرمنيقال 
فيه يقتضيه، وكان يف ذلك  بمنه القلوب، من غري سبووهت منته، ونفرت  ،عدته

، أو عته وخبل، أو زلل لق يؤتى عن خلل يف ععلى فكر اثقب، ورأي صائب، ال
يف قول أو فعل، أو تقاعد  من نبل ونضل، ولكن خذله األنصار، ومل تواته األقدار، 

، وال يف اار، ومل جند هلذه احلالة مستدركً بعد تقدم العهد إليه أو صحيح االختي
، وقد يقع مثل ذلك من ملل، أنتجه طول إلمامة له مستمسًكاتثبيت منصب ا

مهل، وتراخي أجل، فإذا اتفق ذلك، فقد حيل بني املسلمني وبني وزر  يستقل 
 ولو بذل اإلمام احملقق أقصى ما يستطاع. مطاع، بألمر، فالوجه نصب إمام

نظره عن األانم وأهل اإل سالم، فال سر اإلمام وانقطع وينزل هذه املنزلة ما لو أُ 
نبسط إذ مل تكن يده الطوىل، ومل ت يصل إىل مظان احلاجات أثر رأي اإلمام،

وطواًل، ومل يصل إىل املارقني صوله، ومل ينته إىل  طاعته على خطة اإلسالم عرًضا
نقطاع نظره على موافاته حني واإلمام ال يعىن لعينه، وال يقتصر ا املستحقني طوله،

 .(1)حينه(

                                                           

  .90-89 ( غياث األمم ص1)
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 به يزول مبا مامةاإل عقد ينحل: املقاصد شرح يف قال)ويف حاشية ابن عابدين: 
 وكذا خالصه، يرجى ال اأسريً  وصريورته املطبق، واجلنون كالردةاإلمامة   مقصود
 عن لعجزه نفسه خبلعه وكذا واخلرس، والصمم وبلعمي املعلوم، هيينس الذي بملرض
 .(1)(نفسه من استشعره بل ،اظاهرً  يكن مل نوإ ،املسلمني مبصاحل القيام

  .(2)(به زالت ،اقهرً  واليته ثبتت ومن) :احلنبلي وقال ابن مفلح

هل يكفي أن يدعي فالن اإلمامة  ،نريد أن نتساءل ،وبعد كالم العلماء هذا
ر يف قيامه بتلك على الورق دون النظ يدعي أنه قائم بواجبات اإلمامة مث العظمى

 !؟الواقع علىالواجبات 

ليستلب من وراء دعواه  ،أنواع االغتصاب أن يدعي رجل دعوى أليس من أسوأ
يسميه العلماء "اإلمامة  اهل من حق أعظم مم؟ و لشرعيةحًقا من احلقوق ا

 ؟"العظمى

أنه قائم يف هذا الزمان، و  أمري املؤمننيبناء على هذا فما جزاء من زعم أنه و 
أنه ال رصيد هلا على  يعلمون يقيًنا يف العراق سلموناملو  ،واجباهتا الشرعيةحبقوقها و 

 أرض الواقع؟!

                                                           

 .٤/26٤( حاشية ابن عابدين 1)
 .10/8( املبدع شرح املقنع 2)
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تلقيب أمريهم أبمري املؤمنني، فاملطلع على   وأهل الغلو قد شاهبوا اخلوارج حىت يف
شبيب بن يزيد" بوا "قطري بن فجاءة"، و"كتب التاريخ يعلم أن  اخلوارج لق  

 و"املستورد بن علفة" وغريهم أبمري املؤمنني.

ة معه ، سارحمرخية عناهناألوهام هذا الكاتب ن نبقي عقول القراء ال ينبغي أ   
حيل يف أرض ، هبا حيث يشاء، على غمامة بيضاء يتنقليف أحالمها وخياالهتا، 

أجواء العراق اليت أصبحت بفضل قلم الكاتب   حيثمكان يشاء  التمكني أي  
 ! بل آمن ،هدهااملنورة يف أول عكاملدينة 

ولقد فتح إخوانكم يف دولة اإلسالم يف ): ٤8ص ومتادى يف ذلك كثريًا حىت قال
، األتقياء نطقة لتحصيل الزكاة وقبض الصدقات، ولذا هنيب بكل املسلمنيمكل 

دولة اإلسالم  ، وليعلموا أن  ري دفع الزكاة عند بلوغها النصابمنهم والعصاة بتح
 .(دفعها إىل غريهم وأنه ال حيل ملسلم، دقاتبقبض الص الوحيد هي املعين

أتمل جيًدا هذا اإلطالق يف قوله: )يف كل منطقة(، لتعرف حجم التضليل الذي 
 ميارسونه.

فلعله يقصد املسلمني يف العراق، أما إذا عىن أما قوله: )هنيب بكل املسلمني(، 
 املسلمني بكل مكان فهذا أقبح وأشنع.
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مكاهنا أحد من  ؟ هل يعرفاملراكز املعدة لقبض الزكوات أين هذه درينوال 
 املسلمني، فالنداء موجه لكل املسلمني.

كما صرح مؤلفهم )يف    وال ندري هل هذه املراكز املوجودة يف كل املناطق العراقية
مناطق  أصحاب الكاتب قد أمتوا سيطرهتم على مجيع تعين أن   ،كل منطقة(

  !العراق؟

وإال كيف سيذهب إليها  !ت هذه املراكز معلنة ال ختاف وال ختفى؟وهل أصبح
 ؟املتربعون

؟ أم أنه اإلغراق يف هلذه األسئلة عند الكاتب من جواب هل تتوقعون أن  و 
  ؟والتضليل االستغفال

 بل ليذكر لنا موقع مركز الزكوات يف ،أال فليذكر لنا الكاتب مركًزا واحًدا يف بغداد
 ؟األنبار

ألنه بقلمه  ،ذلك يضر بلدولة اإلسالمية إن  : طيع الكاتب أن يقولال يستو 
 أنه الالدولة قد أصبحت آمنة مطمئنة، والسيطرة فيها للمجاهدين، و  أعلن أن  

موطن  ك قبول  حسن  و فوقع هلم يف ذل) : 36ص داعي للخفاء بعد اليوم كما قال
ن الدولة حلاح إلعالهو ما يدعو بكل إراسخ  على تلك األرض بتوفيق هللا، و 

 .(إبرازها للناس ليعم اخلرياملوجودة يف اخلفاء، و 
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وقد ذكرها الذهيب يف   ر الكاتب وأتباعه أبن  خداع املؤمنني من الكبائر.وأذك   
 كتابه "الكبائر" )الكبرية الثامنة والستون: املكر واخلديعة(.

بقبض  وحيدم هي املعين الدولة اإلسال ليعلموا أن  و ) :٤8ص قال الكاتب   
  .(ملسلم دفعها إىل غريهم ال حيلأنه الصدقات، و 

أمر يف  )ال حيل(قوله: ، فذا جرأة ظاهرة يف قضية التحليل والتحرمييف هوأقول: 
نَ ُتُكمُ  َتصِّفُ  لَِّما تَ ُقوُلواْ  َوالَ }: رب العاملني يقولغاية اخلطورة! و   َه َذا بَ اْلَكذِّ  أَْلسِّ

 الَ  اْلَكذِّبَ  اللِّ  َعَلى يَ ْفرَتُونَ  ال ذِّينَ  إِّن   اْلَكذِّبَ  اللِّ  َعَلى لِّتَ ْفرَتُواْ  َحَرام   َوَه َذا َحاَلل  
 !اية السهولة عند الكاتب وصحبه. لكنه يف املقابل يف غ(116:النحل) {يُ ْفلُِّحونَ 

يكرهون التسرع يف وكان السلف من الصحابة والتابعني ) :قال ابن القيم   
قد تعينت عليه  أهنارأى  فإذا ،غريه إايهايكفيه  أنويود كل واحد منهم  ،الفتوى

مث  ،قول اخللفاء الراشدين أوبذل اجتهاده يف معرفة حكمها من الكتاب والسنة 
حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبدالرمحن  :بن املبارك عبد هللاوقال  .أفىت
صلى هللا عليه  ئة من أصحاب رسول هللاأدركت عشرين وم ليلى قال: أيببن 

 ،أخاه كفاه احلديث أن   فما كان منهم حمدِّث إال ود   ،أراه قال يف املسجد، وسلم
وقال مالك عن حيىي بن سعيد قال: قال ابن  أخاه كفاه الفتيا... وال مفت إال ود  
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نون... وقال سحنون بن كل من أفىت الناس يف كل ما يسألونه عنه جمل  إن   :عباس
يكون عند الرجل الباب الواحد من  ،اقلهم علمً أأجسر الناس على الفتيا  :سعيد

 .احلق كله فيه أن  العلم يظن 

ومن غزارته  ،اجلرأة على الفتيا تكون من قلة العلم :)القائل ابن القيم( قلت
تسع علمه وإذا ا ،سأل عنه بغري علمعلمه أفىت عن كل ما يُ  قل   فإذا ،وسعته

فتاواه  الصحابة فتيا، وقد تقدم أن   أوسعوهلذا كان ابن عباس من  ،اتسعت فتياه
يدعونه ا واسع الفتيا... وكانوا وكان سعيد بن املسيب أيضً  ،امجعت يف عشرين سفرً 

  .(1)(سعيد بن املسيب اجلريء

 ،وكان السلف رمحهم هللا تعاىل يهابون الفتيا): رعي الكرمي احلنبليقال مو 
  .(2)(ويتدافعوهنا ،ويشددون فيها

هللا عن الذي جاء يف احلديث سألت أب عبد  :ئقال ابن هان) :قال ابن احلاجو 
 .(3)(يفيت مبا مل يسمع :هللا عبد أبوقال  ،"كم على النارؤ كم على الفتيا أجر ؤ أجر "

ا ظيمً ا علد أمرً تقالذي يفيت الناس ي إن   :وقال يف رواية املروذي): قال ابن مفلحو 
 وإال ،بقول من تقدم ا ً م، ينبغي ملن أفىت أن يكون عامليقدم على أمر عظي: أو قال

من تكلم يف شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه  :. وقال يف رواية امليموينفال يفيت
                                                           

 .1/33( إعالم املوقعني 1)
 .6/٤38( مطالب أويل النهى 2)
 ، وضعفه األلباين  إلعضاله.(159. واحلديث أخرجه الدارمي )1/119( املدخل 3)
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 إىلحنن  :وقال أمحد النزال نتعلم ما وجدان من يعلمنا. :وقال الثوري .من اخلطأ..
وسئل عن الرجل ، عبد هللا أبمسعت  :حرب أيبحممد بن الساعة نتعلم... وقال 

 .(1)(ميرق من دينه :قال ،موسى أيبيروى عن  :قال .يفيت بغري علم

 أي  كاة مبختلف أصنافها يف مكان واحد، و مشقة أعظم من حصر أداء الز  مث أي  
: إذ يقول كاتبهم ،ما كانوا ملكان واحدسلمني أينمشقة أعظم من حتصيل زكاة امل

أنه ال حيل ملسلم و  ،دولة اإلسالم هي املعىن الوحيد بقبض الصدقات ليعلموا أن  و )
 .(دفعها إىل غريهم

ال يعرفون و ):  -رمحه هللا -حممد بن عبدالوهاب وسبق أن ذكران قول الشيخ
 .(2)(صح إال بإلمام األعظمتشيًئا من األحكام ال  أحًدا من العلماء ذكر أن  

 !؟عطى ملكان واحدمة يف بلداهنم لتُ فقر فقراء األ إلغاء العتبار أي  و 

إذا انسحبت  اجلبالفقراء األمة الذين ملؤوا السهل و نشر للردة بني  بل أي  
 !؟كان واحدوحولت مل الزكوات من عندهم،

لكن لنقل تعيش يف لى الورق، و قدرة هلذه احلكومة اليت تعيش ال أقول ع أي  و 
توزيع الزكاة على  قدرة هلا على ، أي  قول الكاتبعند  زالً  بعض مناطق العراق تن

 ؟ فقراء األمة وحمتاجيها
                                                           

 .2/63( اآلداب الشرعية 1)
 .7/239( الدرر السنية 2)
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 ؟وهومةامل اإلسالميةالزكاة سوف تصادر بلكامل لصاحل الدولة  أم أن  

، بل وشوكته مكسورة حبمد هللا ، انفذةشريعته غري (1)واملرتد اآلن) ب:قول الكاتي
، والدولة وهو مضيق عليه فيه ،نطقة اخلضراءتكاد تكون حمصورة يف املإهنا 

، واحملتل مل من الشرطة وغريهم يف مواضع كثريةاإلسالمية قد كسرت شوكة أعواهنم 
، فالدار وحاهلم ما علمت ،نجيد بًب لسيطرته ونفوذه إال عن طريق هؤالء املرتدي

بل حال الدولة ،  فيها من كل وجهى إقامة شرع هللاليست مجيعها دار حرب ال يتأت
اإلسالمية يف كثري من املواضع أقل خوًفا مما جرى لدولة االسالم النبوية إبمامها 

  .(يوم األحزاب صلى هللا عليه وسلم حممد

 .أقل خوًفا أو أكثر خوًفا.. ا مما جرى لدولة اإلسالم النبوية(أقل خوفً قوله: )
ومع هذا فسوف أسايره على ما  ؟!رير هذا األمرلكاتب على تقفماذا يريد أن يبين ا

 قال، فأقول:

هل اخلوف الذي طرأ على املسلمني أو غري املسلمني يف معركة من املعارك يصلح 
 عن املؤمننيتعاىل قد قال هللا مع هذا و  ،أن يكون أصاًل يقاس عليه حالة بلد  عامة

                                                           

( أما اآلن فال ينازع أحد أبن  شريعة اجليش الصفوي هي النافذة يف العراق، وقتالنا هلم حرب عصابت، مكننا هللاُ من 1)
 لشام اإلسالمية، فأي  تضليل ومكابرة للحس هذا؟!رقاهبم، ومع كل هذا أعلنوا توسيع دولتهم املوهوهة بسم دولة العراق وا
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ُنونَ  ىَرأَ  َوَلم ا}: متكنهميف هذه املعركة واصًفا ثباهتم و   َما َهَذا َقاُلوا اأْلَْحَزابَ  اْلُمْؤمِّ
 .(22:األحزاب) {َوَتْسلِّيماً  إِّميَاانً  إِّال   زَاَدُهمْ  َوَما َوَرُسولُهُ  الل ُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُهُ  الل ُ  َوَعَدانَ 

فهل كان اخلوف مبطاًل  ،ىل للخوف أحكامه بعد قيام الدولةأمل ينزل هللا تعا 
 مِّنَ  تَ ْقُصُرواْ  َأن ُجَناح   َعَلْيُكمْ  فَ َلْيسَ  اأَلْرضِّ  يفِّ  َضَربْ ُتمْ  َوإَِّذا}: انهسبحقال ؟ للدولة
ْفُتمْ  إِّنْ  الص اَلةِّ   {م بِّيناً  َعُدّواً  َلُكمْ  َكانُواْ   اْلَكافِّرِّينَ  إِّن   َكَفُرواْ   ال ذِّينَ  يَ ْفتَِّنُكمُ  َأن خِّ

 .(101:النساء)
 ؟ض قدح ذلك يف التمكنيكني يف األر هل إذا شاب بعض اخلوف التمو 
 ؟املدينة للعدوداخل هل كان مثة قرار واستقرار يف و 

 -يف اخلندقعمر احلصار الفعلي للمدينة كل   وهو  -وهل خوف أايم معدودات
 ؟ عليه إلنشاء دولة أو إزالة دولة أصاًل يقاسذلك احلصار جيعل 

تجاوز إىل عدو مل ي، والفيها، ونساؤها فيها -إذ ذاك -لهاهل املدينة اليت كان أهو 
اليت جتاوز العدو  هميكن أن تقاس على حياة العراق اليوم وحالت داخلها شربًا واحًدا

، وكل وقت، وكل مكان، مبا يف ذلك حدأجتاوز فيها اخلوف كل فيها كل حد، و 
  املساجد؟
دولة " ليست املدينة أبحق من :الكاتب يريد أن يقول بلسان صريح وكأن  

يف العراق  وهومةإذ دولة اإلسالم امل ،بسم الدولة يف كل حال "اقاإلسالم يف العر 
 ! أكثر أمااًن من املدينة املنورة يف بعض احلاالت كغزوة اخلندق
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ومع هذا كان يصدق على احلال ) :61-60ص فيقول ،يستدل الكاتب هلذا بل
القرطيب  ما رواه، ويؤكد هذه احلقيقة خذ اسم الدولة اإلسالمية األوىلاجلديد أن أي

صلى هللا عليه  مكث رسول هللا"قال:  ،عن أيب العالية 272/ 12 !!!يف تفسريه
 اهو وأصحابه يدعون إىل هللا سرً  اعشر سنني بعدما أوحي إليه خائفً  مبكة وسلم
 ،وكانوا فيها خائفني يصبحون وميسون يف السالح ،مر بهلجرة إىل املدينة، مث أُ اوجهرً 

ليه ؟ فقال ععلينا يوم أنمن فيه ونضع السالح أما أييت فقال رجل: اي رسول هللا
ليس عليه  ارجل منكم يف املأل العظيم حمتبيً حىت جيلس ال االسالم: ال تلبثون إال يسريً 

فوضعوا السالح  ،وأظهر هللا نبيه على جزيرة العرب ،ونزلت هذه اآلية .حديدة
كونوا وصحابته الكرام مل ي مصلى هللا عليه وسل النيب فهذا ما يؤكد أن    ."وأمنوا

 أي أن  بل كانوا حيملون السالح وهم خائفون،  ،يف العهد املدين األول اآمنني متامً 
ومع هذا كانت  ،سيطرهتم على اجملتمع اجلديد كانت انقصة يف بداية األمر

هذه الدولة تعرضت  أضف إىل ذلك أن   تسمى دولة إسالمية إبمجاع أهل العلم.
صلى  متثلت بحلروب األوىل اليت خاضها النيب ،وىل إىل هزات قاسيةيف نشأهتا األ
وأصحابه، ففي معركة األحزاب توافد أعداء اإلسالم على املدينة من   هللا عليه وسلم

وأحاطوها إحاطة السوار بملعصم حىت خرجت األحياء واملناطق  ،كل جانب
 انتهى. .(اليهودية عن السيطرة

فهل كوهنم كانوا خائفني يف دولتهم  ،يف تفسريه القرطيبذكره  مبا: أما استدالله
 !؟أبوهامها بقائها بدولة ورقيةو صلى هللا عليه وسلم  جييز مساواة علة قيام دولة النيب



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

93  http://alabasirah.com

  

 

أو يكون أماهنا  ول ما تقوم وتكون تمة األمانتقوم أ -يف الدنيا -وهل من دولة
ا مبرور وصحبه فيزدادون احنسارً  أما الكاتب؟ عليها أعوام من السيطرة ا لو مر  مثلم

 .وهللا املستعان ،األايم
 ذلك يزداد تكاماًل مبرور األايم؟  حنووهل األمن إال مثل االقتصاد والتعليم و 

ل إثبات من خال إثبات دولته الومهيةهو يريد مث ماذا ترى الكاتب سيصنع و 
صلى هللا  النيب أن  إذا عرف ، صلى هللا عليه وسلم هللازعزعة األمن يف مدينة رسول 

رأيت كأين يف درع : )قال يف رؤايه املدينة قبيل خروجه لغزوة أحد عليه وسلم
حصينة  فهل العراق درع .(1)(الدرع احلصينة املدينة فأولت أن   ...حصينة

 العظيم. موا بشرعه؟ نسأل هللا العظيم أن  ميكن للمجاهدين ليحكللمجاهدين

يف  يعيش هل هذا الكاتب :اية االستغرابوهنا تعود لتتساءل وأنت يف غ
  !؟العراق

 : ملَِّ زايدةو الواقع العراقي تتساءل ألف ألف مرة  مبجرد أن تعرفئ إنك أيها القار 
 ؟ ؟ ملَِّ ي ال رصيد له على أرض الواقعاي ترى هذا التشبيه الذ

صلى هللا عليه  : أمل أيمن النيبوفالسؤال ه ،واقعية ما ذكر الكاتبوعلى فرض 
قبل  حاهلم يف املدينة كان كحاهلم أم أن   ابه بعد اخلوف بوصوهلم املدينةوأصحلم وس

 ؟ أيقول هذا عاقل ،املدينة
                                                           

(، وصححه األلباين وشعيب. وأخرجه عن ابن عباس أمحد 2205، والدارمي )3/351( أخرجه عن جابر أمحد 1)
 ( وقال: حسن غريب، قال شعيب: إسناده حسن.1561، والرتمذي )1/271
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اخلوف بعد اهلجرة كان  بينما؟ وف قبل املدينة خوًفا على النفساخل أمل يكن
 .خوًفا على الدولة

 ، أما بعد املدينة فقد كان خوفقبل املدينة كان خوف املستضعفني اخلوف
 وكانوا يباتون يف السالح. ،ولذا كان اجلميع حراًسا ،املمكنني أن يذهب متكينهم

 وكان النيب ،كانوا قبل املدينة يذهبون ذات اليمني وذات الشمال حبثًا عن مأوى
 ،، أما بعد اهلجرة فقد توقف البحثيعرض نفسه على القبائلصلى هللا عليه وسلم 

تها والدفاع عنها، جلميع يشرتكون يف محايوا ،وأصبحت اهلجرة إىل أرض التمكني
أين مث  ،اد بعد التمكني، ومل يكن قبلها، لذلك كان البدء بتشريع اجلهوزايدة نفوذها

، أما يف على املدينة من خارجها يف أساسه اهلجوم قد كانو  ،العراق من املدينة
ن توقف ولذا فمن مستلزمات التمكني أ ؟اهلجوم عليه من داخله فقد أصبحالعراق 

 ،من داخلًيا لكاستقر األو  ،، فإذا ما منعتهالذي مينع كل التمكنياهلجوم الداخلي 
أصبحت تلك قامت الدولة، و إذا  أما، ني بلشروط الشرعيةأعلنت عندها التمك

 مثل حالناأما يف  ،ألنك أنت األصل ،كمؤامرات وحنوها فهذا أمر معتاد  الزعزعة
، وهبذا يتضح كيف اهدون هم املطلوبون املطاردوناجملو  ،فاهلجوم املعادي هو األصل

ا من احليثيات كما كان خمالفً   ،وضع العراق معاكس لوضع املدينة من هذه احليثية أن  
 أرض التمكني، واجلهادمن  اجلهاد وانطلق ،، فالتمكني هناك قائماليت ذكران من قبل

نسأل هللا أن ميكن  ،لعدو من األرض لتصبح أرض التمكنيخراج اقائم إل يف العراق
فما  ،احلال شبيه حبال املدينة إن  : ولذا فال ينبغي أن نتكلف ونقول للمجاهدين،
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التمكني ال يقبل يف األرض إال أن يكون شبيًها بحلال األول  : إن  من أحد  قال
 حىت نتكلف إلثبات الشبه.

وحبثه كله عن الدولة  ،اتب كثريًا يف كتابه لفظ "الدولة اإلسالمية"ر الكر  ك
مث ال  عن هذا املوضوع ! فهل يصح أن يكتب الكاتب كتاًب أبكملهاإلسالمية

هل املصطلح ؟ و ف فيه " الدولة " لغة وال شرًعا؟ إًذا فما قيمة البحث العلميةيعرِّ 
 ؟عريف القائمالاإلسالمي للدولة كاملصطلح العلماين أو املصطلح 

اصطالحك أنت حىت  فجيب أن تعرِّ لكن ة يف االصطالح، و نعم ال مشاح
قيه تبهو شعارك و و مث كيف يكون اصطالح الدولة هو امسك  ،يعرف القارئ معناه

مرارًا صلى هللا عليه وسلم  ، مث تنسبه للنيبال دليلهبدون تعريف وال تذكر أصله، و 
: أو تقول كما قلت هنا (،صلى هللا عليه وسلم دولة النيب) :عديدة يف حبثك فتقول

صحبه يف و  صلى هللا عليه وسلم تقول عن النيبو  (،الدولة النبوية إبمامها حممد)
مع هذا  ، و جلديد كانت انقصة يف بداية األمرسيطرهتم على اجملتمع ا أن   أي) :املدينة

 .(ت تسمى دولة إبمجاع أهل العلمكان
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إذ هو  د ذكران أن  الكاتب مل يعرِّف الدولة، وهو أحوج ما يكون هلذا التعريف،ق
عىن ره ابن منظور يف مما ذك وإليك عالم األانم مبيالد دولة اإلسالم"،عنوان حبثه "إ

: وقيل ،ءواس بواحلر  املال يف بةقالعُ  والد ولةُ  لةُ و الد  ) :هللاالدولة لغة، قال رمحه 
 يضمان فيهما سواء مها: وقيل .احلرب يف بلفتح لةُ والد و  ،املال يف بلضم الد ولةُ 

 .فيهما لغتان مها: وقيل .الدنيا يف وبلفتح ،اآلخرة يف بلضم: وقيل .ويفتحان
ْولة :الليث ...ودَِّول   ُدَول   واجلمع  هللا ناوأدال ،الَغَلبة اإلدالة ومنه ،لغتان والد ولة الد 

 وفد حديث ويف ،عليه وانصرين فالن على يندِّلْ أ اللهم: يقال ،لةالدو  من انعدو  من
 :أي ،َأعدائنا على لنا يلأُد: يقال ،بةالغل دالةُ اإل .علينا ويُدالون عليهم نُدالُ  :ثقيف

ْولة وكانت عليهم انر ُنص  ومنه ،خاءالر  ىلإ الشد ة حال من االنتقال والد ْولة ،لنا الد 
 ،خرىأ غلبناوي مرة بهنغل :يأ ،علينا ويدال عليه ندال: وهرقل يانسف يبأ حديث

 الَكر ةُ  هلا جُيعل :يأ ،منها ْلنادأُ  كما  منا األرض ُتدال نأ كيوش :احلجاج وقال
 .(1)(مياهها شربنا كما  دماءان شربوت ارهامث كلناأ كما  ناحلوم كلفتأ علينا والد ْولة

أي  -جمموعة من اإلايالتأبهنا: ) يعرِّفوهنا إهنمف فقهاء السياسة الشرعية أما
على أقاليم معينة، هلا حدودها ومستوطنها  لتحقيق السيادةجتتمع  -السياسات

 .(2)ري املؤمنني على رأس هذه السلطات(بتكوين احلاكم أو اخلليفة أو أم
                                                           

 .11/252( لسان العرب 1)
 .157، تسهيل النظر للماوردي ص11٤، 1/108( بدائع السلك حملمد بن األزرق 2)
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والرعية، الفقهاء يذكرون أن  للدولة أركااًن، وهي: الدار،  وما يعنينا أكثر هو أن  
 .(1)واملنعة

  معناه لعرف احلق!ولو أن  الكاتب عر ف كل ركن وبني  

 الدولة أركان الفقهاء حبث ولقد) :21/37 الكويتية جاء يف املوسوعة الفقهية
 :اإلسالم لدار عريفاهتمت من اهذ يتضح ،اإلسالم دار أحكام عن حبثهم عند

 وال ،خفري بال ،أهله من ماإلسال دعوة افيه ظهرت دار لك:  لاألو  التعريف
 ناك  إن ،الذمة لأه ىعل املسلمني حكم افيه فذن وقد ،جزية لبذ وال ،جمري

 .(2)ةالسن لَ أه افيه البدعة ل  أه يقهر ومل ،ذمي فيهم
 أو ،غريهم افيه معهم كان  وإن ،مسلمون اسكنه أرض لك  :الثاين والتعريف

 .(3)ماإلسال أحكام افيه تظهر
  .املسلمني حكم حتت داخلة أقاليم من تشمله اوم ،إلسالميةا دالالب هي فالدار

 . الذمة لوأه املسلمني من الدولة حدود يف املقيمون هم والرعية

                                                           

( لفظ املنعة أو عبارة أمن الرعية أبمن املسلمني، يستخدمها الفقهاء مبا يقابل لفظ السيادة ملا حيصل بذلك من حفظ 1)
. )املوسوعة 382 /7، هناية احملتاج 130 /7، البدائع ٤1٤ /٤، فتح القدير 277 /6حقوق الدولة من االنتقاص. املواق 

 (.21/37الفقهية 
 .27( أصول الدين أليب منصور البغدادي ص2)
 .8/18٤، هناية احملتاج ٤/220( حاشية البجريمي 3)
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 ويل طاعة عن اخلروج وعدم ،ونفاذه سالماإل محك ظهور هي والسيادة
 .(ةالدول والايت من والية أي    ىعل أو ،عليه االفتيات وعدم ،األمر

ن الثالثة كاف وحده لنسف كتاب املؤلف برمته من غري وبيان هذه األركا
ظهرت  ،وأوغلت يف التفاصيل ،النظر تعنأم، فإنك كلما تفصيلنظر وال 

جهاالت وتناقضات ال يكفي الرد عليها تفصياًل عشرة أضعاف هذا الكتاب 
 دون مبالغة.  

 ةالدول ولتز  :21/٤2 الكويتية جاء يف املوسوعة الفقهية زوال الدولة: -
 دار من ابتحوهل أو ،(السيادة) املنعة أو ،اإلقليم أو ،بعالش: اأركاهن أحد البزو 

 .حرب دار ىلإ إسالم
لو شغر الزمان عن )قال اخلطيب الشربيين:  :إذا خال الزمان عن اإلمام -

 .(1)(اإلمام انتقلت أحكامه إىل أعلم أهل ذلك الزمان

سالمية يف املدينة مل تكن  السيادة اإل مع التنبيه إىل أن  ) :7ص قول الكاتبي
، اليهود الذين حيظون موطًنا كبريًا لتجمعات اليهود ، فقد كانت املدينة آنذاككاملة

لوجود األعداء  بإلضافة ،بقدرة عسكرية واقتصادية ال يستهان هبا يف املنطقة
                                                           

 .٤/132( مغين احملتاج 1)
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هذه السيادة بدأت  ن  ، إال أل املدينة وخارجهاة وأصحاهبا داخواملرتبصني بلدعو 
متداد بعد تشريع اجلهاد الذي أعطى الدولة الفتية زمخًا متزايًدا يف القوة بلتكامل واال

 .(يد األركان واستقرار القواعدوالنفوذ مما حدا هبا لتوط

 ويف موضع سابق قال: ،( تكن كاملة)ملهنا قال عن السيادة على املدينة أبهنا:
 !(منقوصة)

 ،فيها يهوًدا بدليل أن   ( تكن كاملةمل)السيادة على املدينة  يقول هذا الكاتب أبن  
وأضرب مثااًل ) فقال: ،وقد صرح هبذا يف موضع آخر ،اوهلا أعداء من خارجه

صلى هللا  للتوضيح: وهو أقرب ما يكون لالستدالل منه للتمثيل، فعند دخول النيب
ه للدولة اإلسالمية األوىل، مل تكن سيطرته على األرض للمدينة وإقامت عليه وسلم

بملفهوم الذي يقصده الكثري ممن يعيش يف الدول املعاصرة، فمع ابتداء عهد الدولة 
اجلديدة، كان أصحاب الدعوة رمبا ال يشكلون األكثرية يف املدينة، فكان هناك 

الء حسبما تفيدان املنافقون واليهود ومن يرتبص حىت يرى مآالت األمور، وكل هؤ 
مصادر التاريخ والسرية كانوا من املسلحني من أبناء املدينة وما حوهلا، وخاصة 
اليهود الذين كانوا يشكلون جتمعات منفصلة حتظى برتتيب عسكري ومدين 
منفصل، ضمن بقعة املدينة النبوية، ومع هذا مل مينع ذلك من إعالن الدولة املسلمة 

بلنسبة للمساحات الواسعة على  اضيقً  اتشكل نطاقً  أرض املدينة، مع أهناعلى 
أعلن الدولة يف حدود ضيقة  صلى هللا عليه وسلم النيب أرض جزيرة العرب، أي أن  

يقيم عليها مجع من الناس يتفاوتون يف مستوى الدعم والوالء للدولة الناشئة، فمنهم 



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

100  http://alabasirah.com

  

 

ومنهم  ،الذي مل حيسم أمره ومنهم املرتيث ،املعادي هلا يف الباطن كاملنافقني واليهود
ومنهم املوايل واملناصر، كل هذه الشرائح كانت متواجدة على تلك البقعة  ،املتعاطف
 (.وهي مسلحة بلتأكيد ،الصغرية

 صلى هللا عليه وسلم فعند دخول النيب): لكاتب هنا بقولهماذا ترى يريد اأقول: 
طرته بملفهوم الذي يقصده الكثري املدينة وإقامته للدولة اإلسالمية األوىل مل تكن سي

 (.ممن يعيش يف الدولة املعاصرة

 ؟على الدولة النبوية دولتهم أتراه يريد أن يقيس

 ذي يقوله كحقيقة على أرض الواقع؟أم تراه مقتنًعا هبذا ال

 (.الدعوة رمبا ال يشكلون األكثرية كان أصحاب) :مث يقول مدلاًل على رأيه

؟ أن يكون أصحاب احلكم من األكثريةمة الدولة من شروط إقا قال إن   ومن
 ؟ن أن يكونوا يف بداية األمر كذلكفضاًل ع

يف املدينة   األكربالسيطرة والقوة  فليس من شك أن   ،ذكره الكاتب ومع كل ما
 -يف العراقجمتمعني وليس كذلك واقع اجملاهدين ، صلى هللا عليه وسلم كانت للنيب

 !صادق يعيش يف العراق خيفى على كما ال  -فقطاملزعومة  وليس دولة الكاتب
 أن مُيكِّن للمجاهدين. بمسه األعظم ونسأله تعاىل
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أرض وهذا مل مينع من إعالن الدولة اإلسالمية على ) :61ص قول الكاتبي
رض جزيرة ت الواسعة على أبلنسبة للمساحا اضيقً  اً ، مع أهنا تشكل نطاقاملدينة
 .(العرب

حات الواسعة على أرض بلنسبة للمسا اضيقً  اتشكل نطاقً )ا عالقة كوهنا وم
مع )هذا املوضوع؟ يقول:  اأساسً  وملَِّ يطرح الكاتب ؟لةبقيامها كدو  (جزيرة العرب

اجلزيرة العربية  : مع أن  قال قائل مكماًل على نفس الطريقة؟ إنه كما لو (...أهنا
للكرة القارة تشكل نطاًقا ضيًقا بلنسبة للقارة، و بلنسبة  تشكل نطاًقا ضيًقا

 !األرضية

، أو تكبري مسألة شاذة ال  يقم عليها دليلملو  ،اصطناع مسألة مل يقل هبا أحد إن  
، كي مث اهلجوم عليها بلرد واإلبطال ،وال يعرف هلا من دليل ،ا ذكًراتكاد جتد هل
ى ، ترتد عند التأمل علصم اآلخربالنتصار العلمي وضعف اخلئ يوحي للقار 

، كمثل مسألة: اجلزاء من جنس العملو  ،خرينمصطنعها مبا أراد أن يصف به اآل
ليت يشرتط أن تقام عليها الدولة"، فقد ذكر هذه املسألة هنا، "حجم األرض ا

 من كتابه.25انظر ص  ،وسعهاوذكرها يف موضع آخر و 
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فمع ابتداء عهد الدولة اجلديدة، كان أصحاب الدعوة ): 58ص ال الكاتبق
رمبا ال يشكلون األكثرية يف املدينة، فكان هناك املنافقون واليهود ومن يرتبص حىت 
يرى مآالت األمور، وكل هؤالء حسبما تفيدان مصادر التاريخ والسرية كانوا من 

ملدينة وما حوهلا، وخاصة اليهود الذين كانوا يشكلون جتمعات املسلحني من أبناء ا
منفصلة حتظى برتتيب عسكري ومدين منفصل، ضمن بقعة املدينة النبوية، ومع هذا 

  .(مل مينع ذلك من إعالن الدولة املسلمة على أرض املدينة

ها فهذه أكرب بالد الدنيا وأقوا ؟كان يف الدولة جمموعات عسكرية  إذا ماذا يضر  
جيش والية إال وهلا  منفما ، ها أكثر من أربعني جيًشا منفصالً "أمريكا" في :اليوم

 كل مزقها هللا، ل خط الرجعة للوالية عند التمزقميثو  مستقل تتحمل الوالية تكاليفه،
وجود  ر  ؟ فهل ضأمل تكن دولة بعرتاف العامل كلهحتالل العراق قبل اال ا، وهذممزق

وبكستان واهلند والفلبني وهذه تركيا  لعراق دولة؟من كون ا األكراد كقوة عسكرية
، جماميع تطالب لنيةوبنغالدش وإجنلرتا وغريها من الدول اليت فيها جماميع عسكرية ع

ليتها، يقدح هذا بقول أحد بستقال ومع هذا مل ،نفصال، وتقاتل لالستقاللبال
 ؟هللا عليه وسلمصلى  على دولة النيب هذه وهومةفكيف تقاس الدولة امل

: هل كانت مثة دولة يف يف غاية الدقة واألمهية تلك هي ومع هذا فثمة مسألة
دولته؟ أم كانت اجلزيرة عبارة عن صلى هللا عليه وسلم  اجلزيرة العربية حني أقام النيب
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 صلى هللا عليه وسلم النيب ؟ مبعىن أن  بائل املتناثرة يف أرجاء اجلزيرةجمموعة من الق
رفه كان أما العراق فهو بعرتافكم واعرتاف العامل وع ،فراغ سياسي حقيقي يف أقامها

إًذا فهذا  ؟أليس كذلك ،ها، حتمل أوصافها املتفق عليدولة يف العامل دولة كأيِّّ 
وزيد  ،ثبت امسها كدولة لدولة لكنه بعرتاف العامل العراق ما زال حيمل وصف ا

القياس على  " وعليه فإن  ة العراق احملتلة: "دولعليه وصف "احملتلة" فأصبح االسم
بإلضافة للجوانب  ،غري صحيح من هذا اجلانب صلى هللا عليه وسلم دولة النيب
 األخرى. 

ذه أول  فه ،معاذ هللا أن يظن أحد أنين ال أقول بوجوب إقامة خالفة إسالمية
لكن ماذا  وهو هدفنا من اجلهاد بعد إرضاء هللا تعاىل، ،كلمايت يف مقدمة الكتاب

 آخر؟ ااملطلوب شيًئا والقياس شيئً نصنع إذا كان 

على  صلى هللا عليه وسلم قياس وجود اليهود يف دولة النيب ومثة أمر آخر وهو أن  
 ذلك أن   ،صلى هللا عليه وسلم أمر فيه تنقيص الستقاللية دولة النيب هذه الدولة
دول من هذه  من أكثر هذه الكانت أعظم استقالالً  صلى هللا عليه وسلم دولة النيب

 ؟فكيف ذلك ،احليثية

ذه الدول حركات منشقة على الدولة، وغري احلركات العسكرية يف جل ه إن  
وهي إما تطالب بحلكم  ، رتفة بلدولة يف كثري من األحيان، وال هي معمعرتف هبا

 ، أو تطالب حبكم ذايت.ولة، أو تطالب بالستقالل عن الدكله
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صلى هللا عليه  الدولة اإلسالمية األوىل فقد كان بينهم وبني النيب أما اليهود يف
 يقدح ملو  ،ف كرعااي يف الدولة اإلسالميةمعاهدة تنظم التعامل وحتدد املوق وسلم

لكنهم ملا خالفوا بعض ، لنبويةالح بستقاللية الدولة احيازهتم أو حيازة غريهم للس
لسالح الذي عندهم، كان أخف عقوبة من غري أن يرفعوا اوقعوها، و البنود اليت 

 .مناطقهمحصوهنم و واجهوها هي الطرد من 

أفراًدا ومجاعات يف وثيقة حتدد احلقوق  هأن ينظم حياة جمتمع عهل من استطا و 
هللا ال و ،بح مضرب املثل يف الضعف، أو يصكانت استقالليته ضعيفة  اجباتالو و 

منذ عقود طويلة ديثة ما زالت و ذه دول العامل احلفه ،مضرب املثل يف القوة بل هو
من السنني تنام على ألغام تلك اجلماعات املتفجرة يف بطنها غري قادرة على حل 

هذه املسألة يف أول  استطاع أن يتمم صلى هللا عليه وسلم بينما النيب ،إشكاالهتا
 ، أبيب هو وأمي صلوات ريب وسالمه عليه.أايم اهلجرة

هللا  فكيف بجملاهدين على أرض العراق، وقد من  ): 62-61ب ص قول الكاتي
لسيطرة على مساحات هي أضعاف ما لو قيس مبساحة املدينة النبوية، بعليهم 

فخذ مثاًل حمافظة األنبار السنية، وهي أكرب احملافظات السنية، وتشتمل على عدد 
بكل أتكيد مما يعرف بدولة لبنان مثاًل أو من املدن واملرافق احليوية هي أكرب 

فظة احملا والقاصي والداين يعلم أن  احلكومة الفلسطينية املنتخبة )حبسب زعمهم(، 
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فكيف إذا انضم إليها عدد ال يستهان به من  ،!!!تقع حتت سيطرة اجملاهدين
 مناطق العراق ومساحاته، مما هو حتت السلطة والنفوذ اجلهادي، فاألمر واضح ال

مرية فيه، وعنصر األرض إن اعتربانه املقوم األول يف قيام الدولة فهو أكثر من متوفر 
 . (قالدولة اإلسالمية على أرض العرا يف حالة

أحق بسم الدولة  مهي أهن ،الكاتب يريد أن خيلص إىل نتيجة واحدة واضحة إن  
 !األوىل بعتبار قياس األوىل النبوية دولةمن ال

من أرض املدينة أبضعاف أرضنا أكرب  فإن   ،ربة حبجم األرضفإذا كانت الع
 !مضاعفة

قامت عليهم أغلب من  فإن   ،إذا كانت العربة مبستوى أفراد جملس الشورىو 
)هذه عبارة  !بينما أغلب من عندان وجهاء ،أحداثالدولة اإلسالمية األوىل 

 .(، وإىل هللا املشتكىوغفر له ساحمه هللا الكاتب

 !رفتخصصاتنا أكث ،لس احلل والعقدالعربة بتنوع التخصصات يف جم إذا كانتو 

 سيطرتنا أكثر بملفهوم املعاصر!  فإن   ،وإذا كانت العربة بلسيطرة على األرض

يف  صلى هللا عليه وسلم دولة النيب فإننا أكثر أمااًن من ،وإذا كانت العربة بألمان
 !بعض مراحلها األوىل
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دولتنا أكثر تكاماًل ملكوانت الدولة املعاصرة من  فإن   ،كاملوإذا كانت العربة بلت
 الدولة اإلسالمية األوىل! 

 فتكون حبسب هذه املعطيات أحق. 

العقد من الصحابة احلل و ما بني أهل  ويقع املؤلف يف مقارنة غري حمسوبة لديه
احلل  وبني أهل ،بيعة العقبة من جهة صلى هللا عليه وسلم يفالذين بيعوا النيب 

: 26ص ب بيعة العقبةفيقول عن أصحا ،من جهة أخرى وهومةامل دولتهوالعقد يف 
م ، فقول العباس عنهمن الوجهاء املعروفني يف أغلبهم مع مالحظة أهنم مل يكونوا)

ما هؤالء القوم الذين  يأدر : اي ابن أخي ما وهو اخلبري أبهل يثرب وزعمائها
هؤالء قوم : لما نظر العباس يف وجوهنا قال. ف..؟ إين ذو معرفة أبهل يثربجاؤوك

 أانس معينني وال فليس شرطًا أن تكون القوة والغلبة يف .ال نعرفهم هؤالء أحداث
، فالطائفة اليت أقامت الدولة اإلسالمية األوىل كان معظمها من وجهاء معروفني

 .صلى هللا عليه وسلم( األحداث الغري معروفني كما قال العباس للنيب

 صغارًا" يعين أحداث"ووصفهم أبهنم  ،عن معرفته رضي هللا عنه عرب العباسلقد 
منهم وجهاء  ، لكن من ينكر أن  وذلك حني كان على الشرك ،بلنسبة لغريهم

 .ووجيهات

 ،فال عالقة للصغر يف السن ابلوجاهة اليت جعلها الكاتب مقابل صغر السن
أن يتجرأ على وصف  ولكن أجيوز ملسلم ،حسب ما فهمه من كالم العباس
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فالطائفة "فيقول:  ،معظمهم أحداث أبن   صلى هللا عليه وسلم أصحاب رسول هللا
  !؟"ية األوىل كان معظمها من األحداثاليت أقامت الدولة اإلسالم

خري اخللق بعد األنبياء، أصحاب رسول هللا وهل هكذا يكون التأدب مع مقام 
 وسلم. وآله صلى هللا عليه

فيقول:  ،دولتهم املزعزمة الشورى يف جملسَ  لك يصف الكاتبُ ويف مقابل ذ
أصحاب الكلمة  كبار من أفاضل املسلمني من  وجهاءفصفوف اجمللس مجعت )

ربة إىل جانب أهل اخل ،لك أتثريًا واسًعا يف حميط عشائره وأتباعهتاملسموعة، وممن مي
الدعاة علم و ، مع صف الشيوخ والقضاة وطلبة الالعسكرية واحلنكة امليدانية

ا يعرف مبجلس مل صورة المعة، فكان اجمللس حبق وأصحاب الكفاءات املختلفة
 .(أهل احلل والعقد

وحنن أعرف  ،أو اعتمد على نقل كذبة ،وهللا يف أغلب ما قال وقد أخطأ
شيوخ والقضاة وطلبة من هم ال :وعقدك، فقل يل بربك كالناس مبجلس حل

ما قاله الكاتب يعرفه كل جماهد   عدم صحةإن   وأين وجهاؤكم الكبار؟ ؟العلم
سو ق على كالمه قد ي    نبيه يعرف واقع العراق وواقع اجلماعات اجلهادية، ولكن  

  أدىن معرفة. وال يعرفون الواقع ،املخلصني الذين يعيشون خارج العراق
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، من وصفه ألغلب من قامت عليهم صف الكاتب هلؤالء الوجهاء الكبارفأين و 
مع مالحظة أهنم مل يكونوا من الوجهاء املعروفني يف ): بقوله إلسالمية األوىلالدولة ا
 ؟(أغلبهم

يف دولة العراق  "أصحاب الصورة الالمعة ،أفاضل املسلمني ،الوجهاء الكبارأين "
 !؟"األحداث الذين قامت على معظمهم الدولة اإلسالمية األوىل"من اإلسالمية 

ملا كان ينبغي أن  -هو وهللا غري صحيحو  -الكالم صحيحً  لو كان هذا اهللاو
 .أمجعني رضي هللا عنهممع صحبه و  صلى هللا عليه وسلم أتدًب مع رسول هللا  ،يقال

وانثر عليهم من املواصفات ما عقدك أيها الكاتب: امجع أمرك وجملس حلك و 
واحًدا من أولئك الصحابة يف كفة، ال أقول يف  ، مث ضع كفةضعه يفو تشاء، 

... أتدري ملاذا؟ كفتك مبجلس عقدكلكن يف اخلصائص فسوف تطيش  و ، لالفض
 .كل واحد  من أولئك أبمة  ألن  

ومن  ،من تعظيم حرمات هللا صلى هللا عليه وسلمتعظيم أصحاب رسول هللا  إن  
وأبعد إشارة أدىن مساس هبم أبقل عبارة  ، وإن  صلى هللا عليه وسلمتعظيم رسول هللا 

من سلف قد اعرتضوا يوًما من األايم على رسول  موروثة، ظيمةينبيك عن جرأة ع
، رضي هللا عنه ا، كما قاتلوا ابن عمه عليً يف قسمة الغنائم صلى هللا عليه وسلمهللا 

  !من قتلوا صلى هللا عليه وسلمقتلوا من صحب رسول هللا و 
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يه صلى هللا علينذر بعدوان كبري على رسول هللا  ،عقدي كبري ينبيك عن خطر
صحبه و  صلى هللا عليه وسلمفما ترى سيقول هؤالء يف رسول هللا ، صحبهو  وسلم

  يف هذه احلال؟ مْ هُ هذا كالمهم وَ  مادامكنوا فعاًل إذا ما مت

وحىت لو مل يقصد الكاتُب اإلساءة إىل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
عن أسيادان صحابة  وهذا الظن به، فينبغي إنتقاء أرقى العبارات عند احلديث

 املصطفى صلى هللا عليه وسلم.

أما على مدار ترخينا اإلسالمي ففي حاالت خاصة ): 69ص ال الكاتبق
عديدة، حال الفرتات العصيبة عند سقوط خالفة وقيام أخرى أو خالل تعرض 

التتارية واهلجمات الصليبية، خالل مثل هذه  األمة هلجمات خارجية كاهلجمة
الفرتات العصيبة قامت مثل هذه اإلدارات وارتقى بعضها إبقامة دويالت صغرية مث 
جتمع إلقامة خالفة أو دولة، وأوضح مثال لذلك هو فرتة احلروب الصليبية، فالقارئ 

ني عن طريق املسلمني عاجلوا أمر الصليبي املتمعن لتلك الفرتة الزمنية يرى أن  
جتمعات صغرية، وتنظيمات متوزعة متفرقة، فهذه قلعة حكمتها عائلة من العائالت 
مجعت حتت إمرهتا طائفة من الناس، وهذه قرية ارتضوا حكم قائد عامل منهم 
وجاهدوا معه، وهذا عامل انتظم معه مجاعة من تالميذه وارتضوا إمامته وهكذا، وكان 

زنكي واأليوبيني هو جتميع هذه التكتالت والتنظيمات دور القادة الكبار أمثال آل 
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جتلى فيما بعد يف صورة الدولة اليت بدأت تتوسع  ..يف جتمع واحد وتنظيم واحد.
 (.وتقوى

علن يف تلك اإلمارة أو الدولة بعد سقوطها بيد هل كانت الدولة اإلسالمية تُ 
 ؟بعد تطهريها من الصليبيني وغريهمالعدو أم 

، كما فعلتم  م عام للمسلمنينهم وجوب بيعته وبيعة إمامه كإماهل أعلن أحد م
وب ، واجلهاد حتت إمارته ووجالسمع والطاعة له على املسلمنيوأعلن أنه جيب 

، وما  عماله ومكاتبهووجوب أداء زكاة أمواهلم إىل، انضمام الفصائل األخرى إلمرته
 ؟  ذلك مما هو حق خلليفة املسلمنيإىل

 صلى هللا عليه وسلمدولته كدولة الرسول  وقال إن   ،ؤالءهل جترأ أحد من ه
 ؟وحاشاهم

هل يتمىن العدو ن يتحول العراق إىل دويالت هنا وهناك؟ و هل يريد الكاتب أو 
إعالن دولة  نية لتمزيقه أحسن مما ذكر الكاتب؟ وهل سيقبل الكاتب اآلنأم

؟ بدليل قاتلني هلاصحبه سيكونون أول املية أخرى على أرض العراق أم أنه و إسالم
أنه طالب مجيع الفصائل واملناطق بلبيعة إلمامه، بل طالب املسلمني بلبيعة وبلزكاة 

 !ووعدهم بلفتح املبني
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ريخ فيتحول للتا ،مث يستمر الكاتب بلبحث عن شبيه لدولتهم يف التاريخ
 هناك أمثلة عديدة لتجمعات معاصرة سواء إسالمية أو): 70ص فيقول ،املعاصر

  غري ذلك منها:
الفصائل املقاتلة يف أفغانستان يف املراحل األوىل للجهاد واملراحل األوىل حلركة 
طالبان حىت شروعها إبقامة دولتها، وقد كان ذلك عرب مراحل زمنية متناوبة تصاعد 

احلكومة الفلسطينية  على بقاع وأقاليم متزايدة. اها نفوذ احلركة وسلطاهنا تدرجييً في
 اة الفلسطينية، وهي ال تشكل مظهرً تها حركة محاس على أراضي غز اليت شكل

لدولة معاصرة، كما أنه ينقصها الكثري من الرتتيب اإلداري املقارن  اواضحً  سيادايً 
سالمية كذلك فصائل احملاكم الشرعية والفصائل اإل  للدول املعاصرة وحكوماهتا.

ومة احلالية، تعيش اآلن يف يف الصومال وأسقطت احلك ااألخرى اليت حتركت قريبً 
حالة شبه الدولة وتفتقد الكثري مما جتهز به مرافق الدول املعاصرة اإلدارية والسياسية 

كذلك بعض املراحل الزمنية لبعض املناطق يف مجهورايت االحتاد   واإلعالمية.
السوفييت السابق وعلى رأسها مجهورية الشيشان اليت مل حتظ بدعم إسالمي قبل أن 

حركة جون جارنج جبنوب السودان املسماة )اجلبهة الشعبية لتحرير  دويل. يكون
حركات اليساريني يف أمريكا الوسطى واجلنوبية، اليت متثل حااًل أقرب  السودان(.

  للدول اليت نتحدث عنها، بل بعضهم أقام دواًل بلفعل.
كومات املنفى خمتلفة ملا يعرف حب االساحة السياسية العاملية، صورً  تشهد اوآخرً 

عن معامل الدولة الكاملة، وهي منقوصة  االظل، اليت متارس أدوارها بعيدً  وحكومات
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من جهات فكرية وسياسية  اار، ومع هذا تلقى قبواًل وترحيبً أو معدومة السيادة والقر 
 ة(.متعدد

 .األمثلة إال وهو حجة على الكاتب وما رأيت مثااًل واحًدا من هذهوأقول: 
الذي يرد على التمثيل بطالبان هو: هل أقامت  والسؤال ،ل طالباناملثل األو ف

طالبان دولتها أثناء املقاومة أم بعدما طهرت املناطق تلو املناطق حىت تساقطت 
بعد سيطرهتا على   معظم أفغانستان علىوأمتت سيطرهتا  ،أمامها مثل أوراق اخلريف

وذهبت اإلمارة بعد الضربت ؟ نت إمارة أفغانستان اإلسالميةومن هناك أعل ،كابل
لكان  -وهي يف هذا احلال -ولو أهنا اليوم أعلنت أهنا اإلمارة اإلسالمية ،األمريكية

تصلها إال الطائرات هلا يف ذلك حق ملا هلا من مناطق كاملة حتت سيطرهتا ال 
ي احملتل وما تزال وألهنا كانت هي احلكومة الشرعية وسقطت أبيد ،األمريكية

، ئمة، وأرضها قائمة، وأمريها األول قائم، وجملسه احلقيقي قائمشرعيتها قا
! فأين -فهي دولة ولكنها حمتلة -هلا ووالء مناطقها اليت حتتلها ،وجماهدوها متوافرون

 هذا من هذا؟
ومع هذا فقد أعلنت  ،طالبانب حاهلم فيه شبهف اهدون يف الصومالأما اجمل

د دخول القوات ة احملتل واحلكومة العميلة بعاخنراطها مع الشعب يف مقاوم (1)احملاكم
 .األثيوبية أراضيها

                                                           

 ( وكان هذا قبل سنوات، أما اآلن فقد احنرفت احملاكم احنرافًا خطريًا، نسأل هللا أن يردهم إىل دينهم.1)
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هي دولة الشيشان فليقل لنا الكاتب أين  ،أما استشهاده جبمهورية الشيشان
 ،ليات جهادية متباعدة؟ نعم مثة عمأين مساؤها ؟اإلسالمية اليوم؟ أين أرضها

فهل يصح أن  ،ميلةات للحكومة الشيشانية العوالسيطرة واإلدارة واجليش والوزار 
؟ نعم يصح من جهة واحدة وهومةى دولة العراق اإلسالمية املنستشهد هبا عل

  فحسب، هي: انعدام الدولة يف هذا وهذه!
جون وبني حركة  ،وال أدري ما العلة املشرتكة ما بني الدولة اإلسالمية املوهومة

 ؟ قلة؟ أم معرتف هباأهذه دول مست ،لوسطى واجلنوبيةقرنق أو اليساريني يف أمريكا ا
وجه الشبه  : إن  ل بكل ثقة وبغض النظر عن العقائدأحد أن يقو  وإبمكان أيِّّ 

دولة العراق املوهومة مل  علًما أبن   ...نعم حركات ليس إال ،كل هؤالء حركات  أن  
ًة، فهذه حركات هلا مناطقها، األرض حقيق ى هذه احلركات علىتصل إىل مستو 

... ومناطقها منفصلة حقيقًة عن ، وهلا ميزانياهتا ودوائرهاالؤهاوهلا شعوهبا، وهلا و 
، ولذا فإهنا إذا أرادت أن تتدخل مناطق غري حمتلة من قبل حكومتهافهي  ،الدولة

 ، واجليش كما هو معلوم للعدوان اخلارجي.كت اجليش وليس الشرطةفيها حر  
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إعالنكم للدولة اإلسالمية ): 75ص عرتاض قبل األخريال الكاتب ذاكًرا االق
على النحو الذي بينتموه يف مناطق حمددة من العراق سيؤدي إىل متزيق العراق 

 وتقسيمه وهو مطلب أمريكي صلييب!!
 نا أن  من العراق، ولكننا بي  مناطق اآلن على  يدور احلديث ونقول: ال شك أن  

 ن منوط بملستطاع واملمكن، وهللا يعلم أن  ليف الشرعي وإقامة أحكام الديكالت
اجملاهدين يرومون أبهدافهم القريبة والبعيدة ختليص األراضي اإلسالمية من رجس 

وتوحيدها حتت راية إسالمية ذات شوكة ومنعة تعيد هلم أجمادهم وأايم  ،الطواغيت
 هذا اهلدف؟ الشأن اآلن يف كيفية بلوغ  عزهم، ولكن  

املعطيات احلالية على األرض ال تسمح إبنشاء عراق إسالمي كامل ألسباب 
 تتيه سنعرج عليها اآلن، فالتدرج سنة ربنية وحكمة نورانية ال تتعثر فيها اخلطى وال

أن تقام الدولة على أجزاء من العراق احلبيب توطدت  اهبا اآلراء، فال حرج شرعً 
خت، ريثما تتهيأ إمكاانهتم لبسط نفوذ الدولة اجلديدة شوكة اجملاهدين فيها وترس

 (.على بقي مناطق العراق

 ال شك أن  ): فهو يقول ،وهومةيقة الدولة املوهكذا تكشف العبارة حقأقول: 
إًذا فهو ليس دولة أقيمت فعلًيا على  (....احلديث يدور حول مناطق حمدودة

الفارق ما بني  ! وكم هوهو حديث يدورتكرارًا، إمنا حمددة كما زعم مرارًا و  مناطق
م هو الفارق بني مث ك احلديث اجلازم أو القرار القاطع؟ بنياحلديث الذي يدور، و 
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ني احلديث الذي يدور بني التطبيق الفعلي؟ إًذا فكم هو الفارق ما بالقرار القاطع و 
 الكالم هذا ما يدل على أن  حول مناطق وبني قيام دولة على أرض الواقع، و 

يكشف فإنه  ،املختلقة أو امللفقةكصانع القصص   كتوب هنا ال عالقة له بلواقع امل
 يضيف فقرة أوإذ ال بد أن ينسى فقرة أو فكرة و  ،نفسه بنفسه كلما كرر قصته

حتدث بسم هذه العبارة يف صناعة اخليال و  لذا زاد هذا املؤلف بعدما ذكرفكرة! و 
اجملاهدين يرومون  وهللا يعلم أن  )لبه قائاًل: هًدا هللا على ما يف قاجملاهدين ُمش

أبهدافهم القريبة والبعيدة ختليص األراضي اإلسالمية من رجس الطواغيت وتوحيدها 
حتت راية إسالمية ذات شوكة ومنعة تعيد هلم أجمادهم وأايم عزهم، ولكن الشأن 

 .(اآلن يف كيفية بلوغ هذا اهلدف

تشاهدونه ليس هو  فما! أيها القارئ اطمئنخياطب القارئ قائاًل: اي  فالكاتب
إال ، و بنظركم القصري من خالل تصرحياتنامنتهى غاايتنا، بل هذا ما أدركتموه أنتم 

...! غايتنا توحيد ختليص املسلمني من مجيع الطواغيتغايتنا هي ختليصكم و  فإن  
 !مجيع البالد وهذا ما خنطط له، وهذا ما سيأيت دوره تدرجيًيا

هي أن جتد نفسك مستسلًما  ،ية اخلطورة حنو الوقوع يف النتيجة اخلاطئةبدا إن  
 شرعية صادفت ، أو مستسلًما لقاعدةة كتوصيف غري صحيحغري صحيح ملقدمات
 !غري حملها

 .راجعة صحة تنزيل القاعدة الشرعية، وموالوقاية مبراجعة صدق التوصيف



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

116  http://alabasirah.com

  

 

العمل بملمكن : دمات فيقولتطبيًقا ملا ذكران أييت الكاتب ليقدم لك هذه املقو 
 .اجلواب الوحيد هو أن: ال ؟هل ختالف يف هذاف ،واجب

على اجلزء  -م يف العراق مشروع أم ليس مبشروعدولة اإلسال إًذا فهل إقامة
 : قطًعا نعموال ميكنك إال أن جتيب ؟-ملتحصل إىل هذه اللحظة يف العراقا

 !د على نفس النتيجةات األخرى لتؤكيسوق لك املربر  بعد هذاو  !مشروع

 ،ومل تكن مثة حرب ،دعنا نعود ألول املسألة فنسألكم هل لو كانت لكم أرض
لكن من غري حرب تدمر وال طائرات ، ا مث حوصرمت فيهاوقد اجتمعتم فيها مجيعً 

وبقيتم على هذا احلال ثالث سنني،  ، صواريخ وال دببت وال جيوشتقصف وال
ستعلنون الدولة  موجودة فهل موجودون، والقيادة ، واملسلمون فيهافاألرض موجودة

 ؟ فيها

 ... أجيبوا

 ، وهذا جواب صحيحأن تقولوا: ال ليس أمامكم إال واحد  من اإلجابتني فإما
صلى هللا ملَِّ مل يقم النيب ا ناقض ما فعلتموه، وإما أن تقولوا: نعم، فنقول لكم إذً ي

عب ش أليس هو ،رض أرضهمدولة اإلسالم يف شعب أيب طالب؟ فاأل عليه وسلم
وملَِّ مل يقمها موسى يف بين إسرائيل قبل هالك فرعون  ؟أيب طالب وأبو طالب  معهم

 ؟ م ومناطقهم املعزولة عن الفراعنةوزوال ملكه وكان لبين إسرائيل مساكنه
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نقول: وما يدريكم أهنا ما  ؟لدولة ما شرعت يف العهد املكيا : إن  هل ستقولون
رض من العهد املكي وهو يع صلى هللا عليه وسلمتشرع والنيب  ؟ إذ كيف ملشرعت

 ؟ نفسه على القبائل يطلب املأوى

ومع هذا نقول ؟ شيء أخذ البيعة أوى فعلى أيِّّ حني وجد املفلم املأوى أساًسا؟ و 
 ؟ ...حنن معكم نعرفها شربًا شربًا، و لكم: أروان أرضكم اآلمنة يف العراق

 ،عن دولتكم على الورق، ولكن أروان األرض اآلمنة وان اإلعالن: أر أان ال أقول
 !م يف بقي أموركمأروان بعض ما تذكرون قبل أن نناقشك ،ب املوايل لكمعْ أروان الشَ 

إمنا هو  أي مطالبة بدولة سنية داخل العراق السين الكبري ن  أوليعلم القارئ 
ر العراق  عليه طوال عمأعظم تنازل عن أعظم مطلب  طال حمافظة العراقيني

 .اإلسالمي

ا، وهذا ما حفظ له مساجده، وحماكمه ان سني  فطوال عمر العراق اإلسالمي ك
ما حفظه كذلك من ابتالع وهو  جتماعية، وعاصمته بغداد،ال، وأنظمته االشخصية

لبصرة حال ا وه ومن عسر عليه اإلنصاف فلينظر ما ،، يف مجيع املراحلإيران له
 ؟واملناطق اجلنوبية اليوم

عن مطالبتهم العلنية بتقسيم العراق ظهرت  رافضةالغريب هو حني توقف ال إن  
 !-حىت لو قالوا إهنا مرحلة -بلتقسيم هؤالءمطالبة 
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! تكوين مملكة الفرس داخل العراقهي ، و املقابلة ة تكون املرحل، مرحلة مثنعم
فما هو  وإذا كان ململكة الفرس العراقية الداخلية امتداد جغرايف خارجي قوي،

 ،امتدادكم اجلغرايف وأنتم ترون خذالن أهل السنة اخلارجيني ألهل السنة يف الداخل
 أن حتدثوان عن فتوح خارجية؟ -ابعد هذ -أفيمكن

القبول هبذه الفكرة أعظم ضرًرا على العراق من  أن   -يف هذه املرحلة -إنين أرى
ا على األمة كذلك، ضررً  هي أعظم، و -مصيبةايهلا من و  -وزارة مشاركة وزير يف

 . وأعظم ضررًا على التاريخ، وعلى املستقبل

، كاقتطاع أرض فليس مشاركة وزير خائن اليوم، ميوت غًدا أو يقتل أو يطرد
 .ويفصل من أهلها من يفصل ،شاء هللاصل عن العراق السين الكبري إىل ما فْ ت ُ 

 اليهود يتمنونفلقد بقي  ،وتدرجنا معهم ،لقد تدرج اليهود يف اغتصاب فلسطني
، مث أصبحوا يتمنون وطًنا قومًيا هلم يف السكن يف فلسطني حىت حصلوا عليه

حىت اعرتف العامل هلم هبذا الوطن وبألرض اليت  طني فلم جيدوه ومل حيصلوا عليهفلس
 ،تلك الفرتة غري شاعرين بألمانلكنهم بقوا طوال  ،أقاموا عليها وطنهم املزعوم

 ،م 67يف حدود ال   لوطن هلم على توقيع وا من الفلسطينينيألهنم مل حيصل ؟ملاذا
جمرد توقيع الفلسطينيني على هذه احلدود يعين تنازهلم الرمسي عن  ألهنم يعلمون أن  و 

 سواها لإلسرائيليني.
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ولذا كان هم  اليهود هو صناعة اخلونة الذين يرضون التوقيع على وطن 
وأدخلوهم يف  ،هبؤالء اخلونة من اخلارج فجاؤوا ،نتفاضةواثرت اال ،ينيللفلسطين
بتوقيع كامب لليهود  نتصار األكربوحاولوا كثريًا نيابًة عن اليهود، وجاء اال ،الداخل

فلم يهدأ لليهود بل حىت مت  ،املنظمات اجلهادية مل توقع ، لكن  عع من وق  ديفد، ووق  
كاألستاذ   الناطقة به وألسنته يف فلسطني الثابت التخلص من قادة التيار اجلهادي

، يف محاس للتوجه السياسي يف الغالب لص األمرخ هللا وغريه حىت الرنتيسي رمحه
ومن يدري  ،م بضغوطات عاملية وعربية67وأعلن أخريًا شبه موافقتها على حدود 

كدولة تقبله إسرائيل مقدمة   إلسرائيلعرتاف األخري فلعلهم بعدما يعطون صك اال
  ؟لبات اجلديدة. وهكذا دواليكأجندة طويلة من الط

 ؟وايملصيبة السنة يف العراق ما أكربها ؟املصيبة العراق ما أعظمهافي

القارة  شبه بتخطيطهم وا مع اإلسالم حني مزقمن مواجهة   ربيطانيونر الكم وف  
 . هم القوة العظمىوكان املسلمون فيها  ،اهلندية بعدما كانت واحدة

طالب بدولة داخل دولة العراق الكبرية هم املوالون من ي اجلميع يظن أن  مازال 
 ،أولئك املوالني ما كانوا جيرؤون على اإلعالن عنها إليران يف اجلنوب، لكن  

حىت جاء  فيثبتوهنا مرة وينفوهنا مرات ،فأصبحوا يشريون إشارات هنا وهناك
واعدينا  !العراق أجزاء من: دولة إسالمية على الفم ءمبلأصحابنا هؤالء ليعلنوا 

 !بعده حترير العامل اإلسالمي كله ، ومنبتحرير العراق كله
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هو مجع شتات الفئات  ، وأنت هبذا الضعف،ملثل هذه اخلطوة املوقف املقابل إن  
ليعلنوا دواًل  ،العقدية والقومية األخرى يف العراق على عقائدهم أو على قومياهتم

 !خرى داخل هذا الوطن السين العريقأ

: قيام تلك الدويالت على عقائد أساسها معاداة املقابلة وهي األصعبواخلطوة 
كبري من أعداء اإلسالم من نصارى ويهود ووالؤها لدول خارج العراق ال ،اإلسالم
ني احلبل املشرتك ب ومن تعويق طريق الدعوة قطعُ  !ومرتدين وما إىل ذلك... وجموس

ية الناجح هو من يصطنع خيطًا فالداع ،أال وهو: العراق ،مجيع أطياف العراقيني
مته هو ، وليس مهلينفذ من خالله إىل قلوب اآلخرين ،مشرتًكا بينه وبني الناس

ط ومن مث كان األنبياء خياطبون أقوامهم برب ،والعالئق تقطيع تلك احلبال والصالت
، وخياطبوهنم أحيااًن القوم أو القومية اليت جتمعهم، وخياطبوهنم خبطاب الرحم

 ... كةانية املشرت بإلنس

بطريق ردة الفعل على أرض  ئوتنش ،فهل من املصلحة أن تقطع كل العالقات
 ؟الواقع عداوات

، وجتمع لقلوب والءاتوحتىي يف ا ،بفعلك دواًل عدائية ئهل من املمكن أن تنش
 ؟مدة ال يعلمها إال هللاوزع العراق على البلدان إىل الناس حتت راايت، وت

صلى ر على الدعوة اإلسالمية والدولة اإلسالمية أايم النيب كان أض  ءما من شي
صلح  صلى هللا عليه وسلمع النيب ، حىت إذا وق  من عزهلا عن العامل هللا عليه وسلم
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طول سين الدعوة   وفيه الشروط املعروفة قفز املسلمون قفزة مل يقفزوها ،احلديبية
هللا ثالث عشرة سنة يف مكة مث يدعو إىل  صلى هللا عليه وسلم، إذ بقي النيب كلها

هذا احلني عن أربعة آالف وما زاد عدد املسلمني حىت  ،ست سنوات يف املدينة
وما أن متت سنة واحدة من الصلح حىت جاء املشركون يستغيثون بلنيب  ،مسلم

، فلقد زاد عدد املسلمني يف سنة واحدة نهيطلبون التحلل م صلى هللا عليه وسلم
أضف  ، مكة بعشرة آالف مقاتل صلى هللا عليه وسلمالنيب  ودخل ،على الضعف

   .هلم من تبعهم من غري املقاتلني من نساء وأطفال وشيوخ

وبني  ، الذي يريد نشر دينه يصطنع القواسم املشرتكة بينهفاملسلم الغيور على دينه
ن ميكن أ فماذا ،دينه ويوصل دعوته إىل غايتها ليخدم ،اخللق مما ال خيالف دينه

وجيمع األعداء على عقائد  ،نقول مبن يصطنع القطيعة، ويغلق أبواب العراق املفتحة
ويوصل أجزاءه أبعدائه، وجيعل للخونة مالًذا  ،العداء، ويقطع البلد املوصول الواحد

ذلك  ،ء الذين بعوا وطنهم لألعداءنقاذ اخلونة والعمال، إهنا الطريقة املثلى إلآمًنا
لن تستطيع أن  -وقتها -، إنكرير العام إبذن هللا تعاىلة التححني نتصور حلظ

ألنك إن فعلت  ،ة املوهومة إىل حدود العراق كلهاتتعدى حدود دولتك اإلسالمي
 حتاللافهذا بلنسبة لتلك الدويالت  ،خرىذلك فقد تعديت على حدود دولة أ

ن أهل جنوده مو  ،ألنه احتالل عقدي معاد   ،حتالل األولتعده أشد من اال ،آخر
ى على أهله، وهذه وهللا كارثة عظمفصاحبه يقاتل عن بلدته وقريته وبيته و  ،البلد

 ، وعلى مستقبل توحد العراق حتت الكتاب والسنة كله. أهل السنة أواًل قبل غريهم
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، حني أايًما طويلة بعد انفصال بكستاناإلسالم يف اهلند يبكون  لقد بقي أهلُ 
 رجة املوت حرًقا للقرى والبيوت واملساجد.ستضعاف لدآلت أمورهم إىل اال

شكل عليه خطًرا ال تُ  العاقل خيشى من بؤرة صغرية داخل بلده الصغري أن إن  
 مبن يصطنع بلًدا معاداًي من بلده؟، فكيف ينتهي أبًدا

كما قال   ،رمبا يقول القائل سوف يسبقنا غريان إىل إعالن دولة داخل العراق
حىت بدأت تطالعنا األنباء أبخبار عن ): 76ص اقعر الكاتب يف خطة متزيق ال

وتدار بنفس الطريقة  ،فدرالية تقام يف املنطقة السنية يتزعمها احلزب اإلسالمي
  .(املأجورة يف تبعيتها للحكومة العميلة وانبطاحها للمشاريع الصليبية يف املنطقة

الواجب ، أم كان ل الصحيحهو احل كان سبقهم بإلعالن عن دولةوال أدري أ
 ؟وذلك هو احلل الصحيح ،هو إفشال املخطط يف كل مكان

بل أبدل حرًفا واحًدا  ،دة كلمة واحلقد صدق الكاتب يف كلماته لو أنه غري  
 احتيال، وبت خطرً على موائد التآمر واال االتقسيم أصبح جاهزً  أي أن  )حني قال: 

وحماصرة املكاسب  يهدد املنطقة السنية إلخضاعها للمشروع الصلييب، ادامهً 
اجلهادية يف املنطقة وتقزميها، وهذا ما لن يكون بعون هللا، فمبادرة الدولة اإلسالمية 

 .(فقلبتهااملباركة أتت على موائد التآمر 

 !قبلتهاف إىل:  قلبتهاف كلمة نعم ليته غري  
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ليتحملوا خزيها طوال و  ،راق أبوزارهموا الدول يف العئ: فليذهب منشأيها الكاتب
  !...الذي لن تزيده األايم إال خزايً  التاريخ

حدان ألننا و  ،سنبقى حنن أصحاب احلق يف العراق كلهنعم ليذهب كل هؤالء، و 
ت شروط التمكني الشرعية ي، فإذا استوفلن نبدل تبديالً الثابتون على ما كنا عليه و 

 .ة لتطبيقهاساح امها كان العراقبتم

 ،ها تفيد أصحاب هذا الفكر أوالً عل   ر أمورًاأن أقر  يف ختام هذا الفصل البد  و 
سلم إذا استُ  من صحة النتائج أن تصح املقدمات، و فإن  وتفيد من سواهم اثنًيا، 

 .كانت النتائج املبنية كلها خاطئةملقدمات خاطئة  

أبنه ليس بطالب  نا بهملعرفت ،لو حلفت حللفت غري حانث أريد أن أحلف، و ال
فضاًل أن يكون جمتهًدا اجتهاًدا مطلًقا كما اشرتط مجهور الفقهاء يف اإلمام  (1)علم

ال ميكن أن نناقش اشرتاط العلم كما أننا   ،، فهذه نقطة ال ميكن القفز عليهااألكرب
اضي داخل أبن نعرف هل إمامكم االفرت  ،لخليفة كقضية نظرية دون حتقيق املناطل

بل هو بعيد عن  ،" أبعد ما يكون عن االجتهادمإمامك" اخلالف أم أن   يف هذا

                                                           

مر البغدادي غفر هللا له، والرجل كان ضابط شرطة قبل االحتالل، وليس من أهل العلم، كتبت هذا الكالم أايم أيب ع(  1)
 ن جاء بعده فسيأيت بيان حاله.وقد حضر بعًضا من دروس عامة عند أحد إخواننا. أما مَ 
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ا إذ مل ة برمتهفإذا حتقق هذا األمر سقطت دولتكم املوهوم ؟مبادىء العلم الشرعي
 .ينطبق على خليفتكم الشرط

اإلمامة الكربى ال  العلماء نقلوا االتفاق على أن   إن  ) يقول اإلمام الشاطيب:
 .(1)(الفتوى يف علوم الشرعل رتبة االجتهاد و عقد إال مبن انتن

املاوردي ذهب اإلمام الشافعي و إىل هذا القول و : )قال الدكتور الدميجيو 
 .(2)(لقشنديالقالقاهر البغدادي والقرطيب وابن خلدون و  والقاضي أبو يعلى وعبد

  هذا القول هو قول املالكية والشافعيةذكر أن   6/216 يف املوسوعة الفقهيةو 
 .احلنابلةو 

ن يعرف األمور على النهج القومي، وجيريها ألنه حمتاج أل) : ويقول القلقشندي
على الصراط املستقيم، وألن يعلم احلدود، ويستويف احلقوق، ويفصل اخلصومات 

 .(3)(ًما جمتهًدا مل يقدر على ذلك عالإذا مل يكن بني الناس، و 

أن أنه ال يشرتط لإلمام  - أعلمهللاو -الذي نراه، و  يشرتط هذا الشرط آخرونومل
ًما وحوله علماء جمتهدون يف  يكون جمتهًدا اجتهاًدا مطلًقا، لكن البد أن يكون عال

 .اء العلماء ليقرره على األمةًما مل مييز األقوى من آر  ، فإن مل يكن عالجمموعهم

                                                           

 .2/126( االعتصام 1)
 .2٤8( اإلمامة العظمى ص 2)
 .1/37( مآثر اإلانفة 3)
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 ،لًقا حلملنا األمة ما ال حتتملإلمام جمتهًدا مطالو قلنا يشرتط أن يكون و 
هللا و ،وخصوًصا يف هذا العصر الذي فشا فيها اجلهل ورُفع فيه من العلم ما رفع

 .أعلم

هل ف ،وهومةهنا نرجع إىل تطبيق هذا الشرط على أصحاب الدولة اإلسالمية املو 
جمتهد اجتهاًدا مطلًقا؟ هل هو عامل؟ هل هو طالب علم أمري دولتكم املوهومة 

رجل من عوام  إنه وحسب معرفتنا به ية؟العلوم الشرع هل درس مبادئ ؟متمكن
واحًدا  ًما ل؟ بل أروين عالماء الذين حوله من أهل االجتهادأين العمث  املسلمني.
 قريًبا منه.

 بعلم هللا مع علمه -هو ساكت رضاه بكذبة اإلمامة العظمى هذه، و إن   هللا  و
العلوم يؤسس يف  ملو  متمكن، علم ال طالببه أبنه ليس مبجتهد وال عامل و 

وليس  ،صلى هللا عليه وسلمس بعامل حبديث رسول هللا يل، و الشرعية أتسيًسا
، بل ال حيسب على طلبة يه وال مفسر ومل يتقن أي  علم من علوم الشريعةقبف

القبول ملن أعظم األدلة على قول الزور وشهادة الزور و ذلك  إن   -العلم أبًدا
إلعالن التوبة هلل وحده قبل أن  موعةب كل واحد يف هذه اجملنطالابلزور الذي 

 صلى هللا عليه وسلمدعوا أمة حممد رسول هللا قد خَ  سبحانه وتعاىل و يالقوا هللا
 نعم األمر صعب، .ف الشرعية على اإلطالق، اإلمامة الكربىييف أعظم التكال
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وبة بقدر الذنب الذي لتفا ا إال بعدما وجلتم فيه أبنفسكم،لكنه مل يكن صعبً و 
 تموه.ارتكب

: إين يف مرضه الذي مات فيه قال رضي هللا عنه فعن معقل بن يسار املزين
: )ما من عبد اسرتعاه هللا رعية، فلم يقول صلى هللا عليه وسلممسعت رسول هللا 

 .(1)(حَيُطها بنصيحة، إال مل جيد رائحة اجلنة

: وسلم صلى هللا عليه: قال رسول هللا قال رضي هللا عنه عن أيب سعيد اخلدريو 
ال غادر أعظم غدرًا من أمري ، أال و هتء يوم القيامة يرفع له بقدر غدر لكل غادر لوا)

 .(2)(عامة

صلى : لوال أين مسعت رسول هللا قال رضي هللا عنه عن قيس بن سعد بن عبادةو 
 .(3)ر واخلديعة يف النار( لكنت من أمكر الناساملك: )يقول هللا عليه وسلم

رمبا قاتل الشخص ت صاحبها عن احلق، و األمساء رمبا صد   فإن   ،لنرتك األمساءف
 .ينما هو أوىل الناس بذلك االسم والوصفب ،لنفي ذلك الوصف عن نفسه

                                                           

 .27و 5/25(، وأمحد 229( و)228( و)227( )1٤2لم )(، ومس7150( أخرجه البخاري )1)
 ( بلفظ آخر عن ابن عمر.7111. وهو يف البخاري )3/٤6(، وأمحد 16( )1738( أخرجه مسلم )2)
 . وقال احلافظ: وإسناده ال أبس به.٤/٤17( فتح الباري 3)
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الزانية من أن يقال أتنف كفار، وف يغضب الكفار حني يقال هلم:  أرأيت كي
عليه فال يعتد بنفي الشخص افضة، و ر الرافضة من أن يقال هلم: أينف زانية، وهلا: 

وصف منطبقة عليه أو ، إمنا العربة عندان هي هل أسباب ذلك الا ماوصفً  عن نفسه
 ؟أكثرها أم ال

 أن ينظر إن كانت ا يسمى دولة العراق اإلسالميةمل أان أدعو كل قائد وتبعو 
تنبيه ا هو غرضي األعظم من هذ إن  و  ؟أم ال ول تنطبق عليهصفات اخلوارج األُ 

م ختليصهم من وصف جيعل صاحبه مستحًقا ألعظو  ،وما أكثرهم ،الغافلني منهم
 .العقوبت عند هللا جل وعال

ما  ، ولينظر شبابُ  صفتهم العامة هي اجلهلأن   صلى هللا عليه وسلم النيب ني  ب
فالساحة تشهد  ،ميهعلماء الذين فإىل أعداد اليسمى زوًرا بدولة العراق اإلسالمية 

علم هي فيها علماء أو طالب  يف العراق أقل مجاعة من اجلماعات اجلهادية أن  
 ما ذلك إال ألن  تباع، و لأل معترب منهج علمي فليس لديكم أيمع هذا مجاعتكم، و 

خري شاهد على اجلهل ، و الظالمَ  ، ويكشفه كما يكشف النورُ العلم يناقض الغلو
تظهرونه بعد هذا الكتاب عندكم  إذ ماذا ،ذي أجبنا عليههو هذا الكتاب الفيكم 

وقد شاهبتم اخلوارج يف قلة التصنيف،  تجون به على الطوائف األخرى،حتللناس، و 
عنهم، مل  أقوال اخلوارج إمنا عرفناها من نقل الناسو ): قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
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لرافضة، والزيدية، كتب املعتزلة، وا، كما وقفنا على  نقف هلم على كتاب مصنف
والظاهرية، ومذاهب أهل والكرامية، واألشعرية، والساملية، وأهل املذاهب األربعة، 

 .(1)(حنو هؤالءالفالسفة، والصوفية، و احلديث، و 

: أكثر وقد قال بعض الناسوما أروع ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: )
، هذا يف متطبب، ونصف حنو متفقه، ونص ما يفسد الدنيا نصف متكلم، ونصف

 .(2)(يفسد األداين، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد األبدان، وهذا يفسد اللسان
  ، فكيف مبن هو دون ذلك بكثريوالبلدان وإذا كان نصف عامل يفسد األداين

  كثري كما هو حال أهل الغلو؟!

ر املسلمني: اخلوارج هم أول من كف  ) ه هللا:رمح ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم 
 .(3)(رون من خالفهم يف بدعتهم، ويستحلون دمه ومالهكفِّّ رون بلذنوب، ويُ كفِّّ يُ 

فإهنم مل يكن أحد  ،أي أهنم شر على املسلمني من غريهم)يقول رمحه هللا: و  
يف قتل  فإهنم كانوا جمتهدين  ،ا على املسلمني منهم ال اليهود وال النصارىشر  

                                                           

 .13/٤8( جمموع الفتاوى 1)
 .119-5/118 املصدر نفسه( 2)
 .3/279موع الفتاوى جم (3)
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 ،كل مسلم مل يوافقهم مستحلني لدماء املسلمني وأمواهلم وقتل أوالدهم
 .(1)(لعظم جهلهم وبدعتهم املضلة ،وكانوا متدينني بذلك ،مكفرين هلم

فإهنم بغاة  ،وقد اتفق الصحابة العلماء بعدهم على قتال هؤالء)ويقول رمحه هللا: 
 ،وهم يبدؤون املسلمني بلقتال ،على مجيع املسلمني سوى من وافقهم على مذهبهم

 فإن   ،فكانوا أضر على املسلمني من قطاع الطريق ،وال يندفع شرهم إال بلقتال
 ،وإمنا يتعرضون لبعض الناس ،فلو أعطوه مل يقاتلوا ،إولئك إمنا مقصودهم املال

وهؤالء يقاتلون الناس على الدين حىت يرجعوا عما ثبت بلكتاب والسنة وإمجاع 
  .(2)(إىل ما ابتدعه هؤالء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن الصحابة

 أن ينظر كل واحد  منهم ما يسمى زوًرا دولة العراق اإلسالميةأفراد   أان أدعوو 
ده معتقو  ،هذه اجلماعةسلمني قبل أن ينتظم مع مقاراًن بني معتقده يف امل ،نفسه إىل

أصبحوا يف  إسالمهمكثريًا ممن كان يعتقد   ، سريى أن  يف املسلمني بعدما انتظم معهم
ته أصبح يف عينه من أئمة قدو كثريًا ممن كان يعتقد علمه و   ن  عينه كفارًا، ويرى أ

 ى أكثرفر علفريتب حكم الك ،سريى إسراعه اليوم إىل تكفري الناس بلظنالكفر، و 
 من مجاعتهه كل هؤالء هو موقفهم عماد تكفري  يرى أن  بسرعة خميفة، و  ممن يعاديه
تناب والتزام أركان اإلسالم األخرى واجظر عن الشهادتني العظيمتني بغض الن
 !النواقض

                                                           

  .5/2٤8منهاج السنة  (1)
 .2٤٤-5/2٤3 املصدر نفسه (2)
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: أيعقل أن حتاكم األمة  وكان ينبغي لكل منتظم أن يسأل نفسه سؤااًل سهاًل وهو
ادعى تنظيم ماذا لو ؟ و من هذه اجلماعةيدهتا بناًء على موقفها كلها وحتدد عق

 ؟جهادي آخر نفس الدعوى

 !؟قرآين نزل يف هذا التنظيم أو ذاكفهل من نص 

تنظيم بحلق من نواقض اإلميان عند الكثري منهم، أما ال هذا لقد أصبح نقد
 ا هيتفسيق املنتقد بحلق واستباحة دمه فلعلها عند اجلميع يف هذه املرحلة، وجزمً 

 !رضى هبذا؟عامل ي فأي   رأيناه أبنفسنا يف سجن بوكا وغريه، ، وهذا ماعند األكثر
  !، فكيف يكون الغلو؟وإذا مل يكن هذا من أجلى صور الغلو

وغريه كالم انفع يف مسألة التكفري، ينبغي أتمله وفهمه  ابن تيمية ولشيخ اإلسالم
 حىت ال نشابه اخلوارج كالب أهل النار، كما وصفهم النيب صلى هللا عليه وسلم:

هلم عن السلف واألئمة من إطالق قال رمحه هللا: )وكنت أبني هلم أن  ما نقل 
لكن جيب التفريق بني اإلطالق القول بتكفري من يقول كذا وكذا، فهو أيًضا حق، 

وهذه أول مسألة تنازعت فيها األمة من مسائل األصول الكبار، وهي  والتعيني،
 نَ أَيُْكُلو  ال ذِّينَ  إِّن  }: مسألة الوعيد، فإن  نصوص القرآن يف الوعيد مطلقة، كقوله

َا ظُْلماً  اْليَ َتاَمى أَْمَوالَ  . (10:النساء){َسعِّرياً  َوَسَيْصَلْونَ  اَنراً  ُبطُوهنِِّّمْ  يفِّ  أَيُْكُلونَ  إِّمن 
وكذلك سائر ما ورد: من فَ َعل كذا، فله كذا. فإن  هذه مطلقة عامة، وهي مبنزلة 

كم قول من قال من السلف: من قال كذا، فهو كذا. مث الشخص املعني  يلتغي ح
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الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة. 
والتكفري هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيًبا ملا قاله الرسول صلى هللا عليه 
وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد إبسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا 

احلجة، وقد يكون الرجل مل يسمع هذه  ال يكفر جبحد ما جيحده حىت تقوم عليه
النصوص، أو مسعها ومل تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب أتويلها، 

 . (1)وإن كان خمطًئا(

وقال رمحه هللا: )إن  اجملتهد يف مثل هذا من املؤمنني إن استفرغ وسعه يف طلب 
فهو ذنب ال جيب أن احلق، فإن  هللا يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصري، 

، كما أطلق السلف الكفر وإن كان يطلق القول أبن  هذا الكالم كفر، يبلغ الكفر
على من قال ببعض مقاالت اجلهمية، مثل القول خبلق القرآن، أو إنكار الرؤية، أو 
حنو ذلك مما هو دون إنكار علوِّ هللا على اخللق، وأنه فوق العرش، فإن  تكفري 

فإن  التكفري املطلق، مثل لة كان عندهم من أظهر األمور، صاحب هذه املقا
الوعيد املطلق، ال يستلزم تكفري الشخص املع ني حىت تقوم عليه احلجة اليت 

، كما ثبت يف الصحاح عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الرجل الذي يكفر اتركها
، فوهللا لئن قدر هللا علي  قال: "إذا أان مِّت  فأحرقوين مث اسحقوين مث ذروين يف اليمِّّ 

 .."..ليعذبين عذاًب ال يعذبه أحًدا من العاملني
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فهذا الرجل اعتقد أن  هللا ال يقدر على مجعه إذا فعل ذلك، أو شك، وأنه ال 
يبعثه، وكل من هذين االعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه احلجة، لكنه كان 

هله، وكان عنده إميان بهلل وأبمره وهنيه، جيهل ذلك، ومل يبلغه العلم مبا يرده عن ج
ووعده ووعيده، فخاف من عقابه، فغفر هللا له خبشيته. فمن أخطأ يف بعض 
مسائل االعتقاد، من أهل اإلميان بهلل وبرسوله، وبليوم اآلخر والعمل الصاحل، مل 

يط يف يكن أسوأ حااًل من هذا الرجل، فيغفر هللا خطأه، أو يعذِّبه إن كان منه تفر 
وأما تكفري شخص ع لم إميانه مبجرد الغلط يف ذلك اتباع احلق على قدر دينه. 

 .(1)فعظيم(

 أن ه اعتقد بل ُذرِّي، إذا دتهاإع ويف ،هللا قدرة يف شك   رجل   فهذاوقال رمحه هللا: )
 ُمؤمًنا ناوك ،ذلك يعلم ال جاهالً  كان  لكن املسلمني، بتِّفاق كفر    وهذا عاُد،ي ال

 .(2)(بذلك له فغفر ،يعاقبه نأ هللا خياف
وقال رمحه هللا: )فهذه املقاالت هي كفر، لكن  ثبوت التكفري يف حق الشخص 
املعني  موقوف على قيام احلجة اليت يكفر تركها، وإن أطلق القول بتكفري من يقول 
ذلك، فهو مثل إطالق القول بنصوص الوعيد، مع أن  ثبوت حكم الوعيد يف حق 

 .(3)ص املعني موقوف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه(الشخ
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 بلوغ بعد منها شيء وجوب جحد فإذا األربع الفرائض وأما)وقال رمحه هللا: 
  حترميها املتواتر الظاهرة احملرمات من شيء حترمي جحد من وكذلك ،كافر  فهو احلجة

 ،احلجة ليهع تقم مل من وأما .ذلك وحنو ،واخلمر ،والكذب ،والظلم ،كالفواحش
 شرائع فيها تبلغه مل بعيدة ببادية نشأ أو ،سالمبإل عهد حديث يكون أن مثل

 من ستثنونيُ  الصاحلات وعملوا آمنوا الذين أن   فظن غلط أو ،ذلك وحنو ،االسالم
 يستتابون فإهنم ،ذلك وأمثال ،عمر استتاهبم الذين ذلك يف غلط كما  ،اخلمر حترمي
 مل كما  ،ذلك قبل بكفرهم كمحي   وال ،حينئذ كفروا  واصر  أ فإن ،عليهم احلجة وتقام
 من فيه غلطوا فيما غلطوا ملا وأصحابه مظعون بن قدامة بكفر الصحابة حيكم

 .(1)(التأويل

وقال رمحه هللا: )وهلذا أطلق األئمة القول بلتكفري، مع أهنم مل حيكموا يف عني  
هم بلقول خبلق القرآن، وعاقبوا كل قائل حبكم الكفار، بل الذين امتحنوهم، وأمرو 

إما بحلبس والضرب، واإلخافة وقطع األرزاق، بل بلتكفري  ،من مل يقل بذلك
أيًضا، مل ُيكفِّّروا كل  واحد منهم، وأشهر األئمة بذلك اإلمام أمحد، وكالمه يف 

 .(2)تكفري اجلهمية، مع معاملته مع الذين امتحنوه وحبسوه وضربوه مشهور معروف(

رمحه هللا: )واحملفوظ عن أمحد وأمثاله من األئمة إمنا هو: تكفري اجلهمية  وقال
واملشبهة، وأمثال هؤالء. ومل يكفِّّر أمحد "اخلوارج"، وال "القدرية" إذا أقر وا بلعلم، 
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وأنكروا خلق األفعال وعموم املشيئة، لكن ُحكي عنه يف تكفريهم روايتان. وأما 
وال   مع أن  أمحد مل يكف  ر أعيان اجلهمية،دم تكفريهم، املرجئة فال خيتلف قوله يف ع

كل من قال: إنه جهمي كف ره، وال كل من وافق اجلهمية يف بعض بدعهم، بل 
صل ى خلف اجلهمية الذين دعوا إىل قوهلم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من مل يوافقهم 

د إمياهنم، وإمامتهم، بلعقوبت الغليظة، مل ُيكفِّّرهم أمحد وأمثاله، بل كان يعتق
ويدعو هلم، ويرى اإلئتمام هبم يف الصلوات خلفهم، واحلج، والغزو معهم، واملنع من 

وينكر ما أحدثوه من القول الباطل  اخلروج عليهم ما يراه ألمثاهلم من األئمة.
، وكان ينكره وجياهدهم على رده الذي هو كفر عظيم، وإن مل يعلموا هم أنه كفر

فيجمع بني طاعة هللا ورسوله يف إظهار السنة والدين، وإنكار بدع  حبسب اإلمكان،
اجلهمية امللحدين، وبني رعاية حقوق املؤمنني من األئمة واألمة، وإن كانوا جهااًل 

 .(1)مبتدعني، وظلمة فاسقني(

 ،وصفاته هللا ألمساء املنكرين اجلهمية ركفِّّ يُ   "أمحد" كان  وإمناوقال رمحه هللا: )
 حقيقة وألن   ،بينة ظاهرة وسلم عليه هللا صلى الرسول به جاء ملا أقواهلم قضةمنا ألن  

 على يدور وأنه ،أمرهم حقيقة فرِّ عُ  حىت هبم ليابتُ  قد وكان ،اخلالق تعطيل قوهلم
 يكفر كان  ما لكن ،واألئمة السلف عن مشهور اجلهمية وتكفري ،التعطيل
 خمالفه يعاقب والذي ،به يقول الذي من أعظم القول إىل يدعو الذي فإن   ،أعياهنم
 هذا ومع ،يعاقبه الذي من أعظم خمالفه ركفِّّ يُ  والذي ،فقط يدعو الذي من أعظم
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 ال هللا وإن   ،خملوق القرآن إن  : اجلهمية بقول يقولون األمور والة من كانوا  فالذين
 مل إذا مويعاقبوهن وميتحنوهنم ،ذلك إىل الناس ويدعون ،ذلك وغري ،اآلخرة يف رىيُ 

 حىت يطلقوه مل األسري أمسكوا إذا كانوا  أهنم حىت ،جيبهم مل من رونويكفِّّ  ،جييبوهم
 ارزقً  يعطون وال امتوليً  يولون وال ،ذلك وغري خملوق القرآن إن  : اجلهمية بقول يقر  
 ترحم ،تعاىل هللا رمحه ،أمحد فاإلمام هذا ومع ،ذلك يقول ملن إال املال بيت من

صلى هللا عليه  للرسول بونكذ   م   أهنم هلم ني  بَ يي   مل أبهنم لعلمه ،هلم غفرواست عليهم
. ذلك هلم قال من دواوقل   ،فأخطئوا أتولوا ولكن ،به جاء ملا جاحدون والوسلم، 
 بهلل كفرت:  خملوق القرآن: قال حني ،الفرد حلفص قال ملا الشافعي وكذلك
 يتبني مل ألنه ،ذلك مبجرد حفص بردة حيكم ومل ،كفر  القول هذا أن   له بني  . العظيم

 .(1)(قتله يف لسعى مرتد أنه اعتقد ولو ،هبا يكفر اليت احلجة له

وقول شيخ اإلسالم: "مع أن  أمحد مل ُيكفِّّر أعيان اجلهمية" وقوله: "لكن ما كان 
ره قوله رمحه هللا يف م وطن ُيكفِّّر أعياهنم، أي اجلهمية" يف املقطعني السابَقني يفسِّّ

 األولني أصاب ما األئمة كالم  يف العموم ألفاظ يف أصاهبم أهنم األمر وحقيقةآخر: )
 ،كافر  فهو كذا  قال من: قالوا رأوهم كلما  ،الشارع نصوص يف العموم ألفاظ يف

 شروط له التكفري أن   يتدبروا ومل ،قاله من لكل شامل اللفظ هذا أن   املستمع اعتقد
 إذا إال ،املعني تكفري يستلزم ال املطلق تكفري وأن   ،ملعنيا حق يف يفتنت قد وموانع

 أطلقوا الذين األئمة وعامة أمحد اإلمام أن   هذا بنيِّّ يُ  ،املوانع وانتفت الشروط وجدت
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 -أمحد اإلمام فإن  . بعينه الكالم هبذا تكلم من أكثر روايكفِّّ  مل ،العمومات هذه
 وامتحنوه ،الصفات ونفي القرآن خلق إىل دعوه الذين" اجلهمية" بشر قد -مثالً 

 ،التجهم على يوافقوهم مل الذين واملؤمنات املؤمنني وفتنوا ،وقته علماء وسائر
 وترك ،الشهادة ورد ،األرزاق وقطع ،الوالايت عن والعزل ،والقتل ،واحلبس ،بلضرب
 من اجلهمية من ذاك إذ األمر أويل من كثري  كان  حبيث ،العدو أيدي من ختليصهم

 نفي على هلم اموافقً  اجهمي   يكن مل من كل  رونيكفِّّ  ،وغريهم ،والقضاة الوالة
 يولونه فال ،الكافر يف حبكمهم فيه وحيكمون ،القرآن خبلق القول مثل ،الصفات

 شهادة له يقبلون وال ،املال بيت من اشيئً  يعطونه وال ،عدو من ونهيفتك   وال ،والية
 وغري ،األسر من واالفتكاك والشهادة الوالية عند الناس وميتحنون ،رواية وال فتيا وال

 حبكم له حيكموا مل به يقر مل ومن ،بإلميان له حكموا القرآن خبلق أقر   فمن. ذلك
 أن   ومعلوم. وحبسوه ضربوه أو ،قتلوه التجهم غري إىل اداعيً  كان  ومن ،اإلميان أهل
 وعقوبة قائلها وإاثبة ،قوهلا من ظمأع املقالة إىل الدعاء فإن   ،التجهم أغلظ من هذا

 العقوبة من أعظم لقائلها بلقتل والعقوبة ،إليها الدعاء جمرد من أعظم تركها
 ،هلم واستغفر ،وحبسه ضربه ممن ،وغريه للخليفة دعا أمحد اإلمام إن   مث. بلضرب
 تدينمر  كانوا  ولو ،كفر  هو الذي القول إىل والدعاء الظلم من به فعلوه مما وحللهم

 والسنة بلكتاب جيوز ال للكفار االستغفار فإن   ،هلم االستغفار جيز مل اإلسالم عن
 يكفروا مل أهنم يف صرحية األئمة من غريه ومن منه واألعمال األقوال وهذه ،واإلمجاع
 .اآلخرة يف رىيُ  ال هللا وإن   ،خملوق القرآن: يقولون كانوا  الذين اجلهمية من املعينني
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 يف عنه ذكري   أن فأما ،معينني اقومً  به ركف    أنه على يدل ما أمحد نع نقل وقد
 رهكف    من: فيقال ،التفصيل على األمر ملحي   أو ،نظر ففيه ،روايتان املسألة

 مل ومن ،موانعه وانتفت التكفري شروط فيه وجدت أنه على الدليل فلقيام ،بعينه
 سبيل على بلتكفري قوله القإط مع اهذ ،حقه يف ذلك فالنتفاء ،بعينه رهيكف   

 .(1)(واالعتبار واإلمجاع والسنة الكتاب: األصل هذا على والدليل. العموم

لكونه حيب هللا ورسوله،  ،وقال رمحه هللا: )فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب
مع أنه صلى هللا عليه وسلم لعن يف اخلمر عشرة: "لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها 

ها وحاملها واحملمولة إليه وبئعها ومبتاعها وآكل مثنها". ولكن  لْعن وشارهبا وساقي
املطلق ال يستلزم لْعن املعني، الذي قام به ما مينع حلوق اللعنة به. وكذلك التكفري 
املطلق والوعيد املطلق، وهلذا كان الوعيد املطلق يف الكتاب والسنة مشروطًا بثبوت 

 .(2)شروط، وانتفاء موانع(

 .(3)رمحه هللا: )فُعلم الفرق بني العام املطلق واخلاص املعني(وقال 

وقال رمحه هللا: )ولكن  املقصود هنا أن  مذاهب األئمة مبنية على هذا التفصيل 
 . (٤)بني النوع والعني(
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)فتكفري املعني  من هؤالء اجلهال وأمثاهلم، حبيث حيكم عليه وقال رمحه هللا: 
اإلقدام عليه، إال بعد أن تقوم على أحدهم احلجة أبنه من الكفار ال جيوز 

الرسالية، اليت يتبني  هبا أهنم خمالفون للرسل، وإن كانت هذه املقالة ال ريب أهنا  
. وهكذا الكالم يف تكفري مجيع املعي نني مع أن  بعض هذه البدع أشد من كفر

ألحد أن  بعض، وبعض املبتدعة يكون فيه من اإلميان ما ليس يف بعض، فليس
يكفر أحًدا من املسلمني، وإن أخطأ وغلط، حىت تقام عليه احلجة، وتبني  له 
احملجة. ومن ثبت إميانه بيقني مل يزل ذلك عنه بلشك، بل ال يزول إال بعد إقامة 

 .(1)احلجة، وإزالة الشبهة(

وقال رمحه هللا: )فإن  نصوص الوعيد اليت يف الكتاب والسنة ونصوص األئمة 
، إال إذا كفري، والتفسيق، وحنو ذلك، بلت ال يستلزم ثبوت موجبها يف حق املعني 

، ال فرق يف ذلك بني األصول والفروع، هذا يف وجدت الشروط، وانتفت املوانع
عذاب اآلخرة، فإن  املستحق للوعيد من عذاب هللا ولعنته وغضبه يف الدار اآلخرة 

الضرب من الكفر والفسق، يدخل يف  خالد يف النار، أو غري خالد، وأمساء هذا
هذه القاعدة سواء كان بسبب بدعة اعتقادية، أو عبادية، أو بسبب فجور يف 
الدنيا، وهو الفسق بإلعمال. فأما أحكام الدنيا فكذلك أيًضا، فإن  جهاد الكفار 
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جيب أن يكون مسبوًقا بدعوهتم، إذ ال عذاب إال على من بلغته الرسالة، وكذلك 
 .(1)لفساق ال  تثبت إال بعد قيام احلجة(عقوبة ا

وقال رمحه هللا يف دعاء األموات: )وأن  ذلك من الشرك الذي حرمه هللا ورسوله 
صلى هللا عليه وسلم، لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم آباثر الرسالة يف كثري من 

 مل ميكن تكفريهم بذلك حىت يتبني  هلم ما جاء به الرسول صلى هللااملتأخرين 
، وهلذا ما بي نت هذه املسألة قط ملن يعرف أصل الدين إال عليه وسلم مما خيالفه

تفطن، وقال: هذا أصل دين اإلسالم. وكان بعض األكابر من الشيوخ العارفني من 
 .(2)لعلمه أبن  هذا أصل الدين( ،أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا

 أهنا علم إنْ  مث. عنها ينهى أن بد فال هبا مأمور غري عبادة فكل  ) وقال رمحه هللا:
 أهنا اعتقد وإن ،العقاب يستحق مل يعلم مل فإن ،العقاب استحق وفعلها عنها منهي
 جنس من كانت  وإن ،عليها يثاب فإنه ،املشروع جنس من وكانت هبا مأمور

 يف الناس بعض حيسب قد لكن ،به مأمور شيء فيه ليس اجلنس فهذا ،الشرك
 دليالً  يتبع أن بد ال اجملتهد ألن   ،اجمتهدً  يكون ال وهذا. به مأمور أنه أنواعه بعض
 وهو ،مثله بجتهاد يفعلها قد لكن ،شرعي دليل عليها يكون ال وهذه ،اشرعي  

 رأوه ألهنم فعلوه قد ذلك فعلوا والذين ،والعلماء الشيوخ من ذلك فعل ملن تقليده
 ،يعذبون ال ابلنهي احلجة عليهم تقم مل إذا فهؤالء. مسعوه كذب  حلديث أو ،ينفع

                                                           

 .10/372( جمموع الفتاوى 1)
 .631-1/629( االستغاثة الكربى 2)
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 بلتقرب الثواب وأما ،جنسهم أهل من أرجح أهنم ثواهبم يكون قد فإنه الثواب وأما
 .(1)(األعمال هذه مبثل يكون فال هللا إىل

وقال رمحه هللا: )وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن 
ألين  ،أان لو وافقتكم كنت كافًراوقعت حمنتهم: يكون هللا تعاىل فوق عرشه ملا 

ألنكم جهال، وكان هذا خطااًب  ،أعلم أن  قولكم كفر، وأنتم عندي ال تكفرون
 .(2)(لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم

رمحه هللا: )إن  املتأوِّل الذي َقْصُده متابعة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم  وقال
ذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية، ال يكفر وال يفسق إ

وأما مسائل العقائد فكثري من الناس كف روا املخطئني فيها، وهذا القول ال يُعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعني هلم إبحسان، وال يُعرف عن أحد من أئمة املسلمني، 

دعون بدعة، ويكفِّّرون من وإمنا هو يف األصل من أقوال أهل البدع، الذين يبت
خالفهم، كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية، ووقع ذلك يف كثري من أتباع األئمة، كبعض 
أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم، وقد يسلكون يف التكفري ذلك، فمنهم من 
ُيكفِّّر أهل البدع مطلًقا، مث جيعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع... 

اخلوارج واملعتزلة واجلهمية، وهذا القول أيًضا ال يوجد يف طائفة من  وهذا بعينه قول
أصحاب األئمة األربعة وال غريهم، وليس فيهم من كف ر كل مبتدع، بل املنقوالت 

                                                           

 .20/32( جمموع الفتاوى 1)
 .38٤-1/383 ( االستغاثة الكربى2)



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

141  http://alabasirah.com

  

 

الصرحية عنهم تناقض ذلك، ولكن قد يُنقل عن أحدهم أنه كف ر من قال بعض 
وال يلزم إذا كان القول كفًرا األقوال، ويكون مقصوده أن  هذا القول كفر ليحذر، 

 .(1)(أن يكفر كلُّ من قاله مع اجلهل والتأويل

)من عيوب أهل البدع، تكفري بعضهم بعًضا، ومن ممادح أهل  :وقال رمحه هللا
 . (2)العلم أهنم خُيطِّّئون وال يكفِّّرون(

ن : )فلهذا كان أهل العلم والسنة ال ُيكفِّّرون من خالفهم، وإن كارمحه هللا وقال
ذلك املخالف ُيكفِّّرهم، ألن  الكفر حكم شرعي، فليس لإلنسان أن يعاقب مبثله،  
كمن كذب عليك، وزىن أبهلك، ليس لك أن تكذب عليه، وال تزين أبهله، ألن  
الكذب والزان حرام حلق هللا تعاىل، وكذلك التكفري حق هلل، فال يكفر إال من كف ره 

 .(3)هللا ورسوله(

)إنه ال جُيعل أحد مبجرد ذنب يذنبه، وال ببدعة ابتدعها، ولو  :وقال رمحه هللا
دعا الناس إليها، كافًرا يف الباطن، إال إذا كان منافًقا، فأما من كان يف قلبه اإلميان 
بلرسول صلى هللا عليه وآله وما جاء به، وقد غلط يف بعض ما أتوله من البدع، 

أظهر الناس بدعة وقتااًل لألمة وتكفريًا فهذا ليس بكافر أصاًل، واخلوارج كانوا من 

                                                           

 .2٤0-5/239(  منهاج السنة 1)
 .5/251( املصدر نفسه2)
 .1/381( الرد على البكري 3)
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بل  ،وال علي بن أيب طالب وال غريه ومل يكن يف الصحابة من ي كف  رهم،هلا، 
 .(1)حكموا فيهم حبكمهم يف املسلمني الظاملني املعتدين(

وأتمل فيما يقوله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، وكأنه يقد م الرباءة إىل هللا من 
إين من أعظم الناس هنًيا عن أن ي نسب م َعني  إىل : )يف التكفري، فيقول منهج الغلو

اليت من  تكفري وتفسيق ومعصية، إال إذا ع لم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية،
خالفها كان كافًرا ترة، وفاسًقا أخرى، وعاصًيا أخرى، وإين أقرر أن  هللا قد غفر 

طأ يف املسائل اخلربية القولية واملسائل العملية، وما هلذه األمة خطأها، وذلك يعم  اخل
زال السلف يتنازعون يف كثري من هذه املسائل، ومل يشهد أحد منهم على أحد ال 

 عجبت  بل ة، كما أنكر شريح قراءة من قرأ: "بكفر وال بفسق وال معصي
(2)ويسخرون"

لنخعي، ، وقال: إن  هللا ال يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم ا(12الصافات ) 
بل "فقال: إمنا ُشريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد هللا أعلم منه، وكان يقرأ:

... وكما انزعت عائشُة رضي هللا عنها وغريها من الصحابة يف رؤية حممد "عجبت  
صلى هللا عليه وآله وسلم رب ه، وقالت: "من زعم أن  حممًدا قد رأى رب ه فقد أعظم 

ا ال تقول البن عباس رضي هللا عنهما وحنوه من املنازعني . ومع هذ3على هللا الفرية"
                                                           

 .7/217( جمموع الفتاوى 1)
( )عجبُت(: هذه قراءة محزة والكسائي وخلف، ووافقهم األعمش. وقرأ الباقون: )عجبَت(. يُنظر: امليس ر يف القراءات 2)

 .٤٤6ص األربع عشرة للشيخ حممد فهد خاروف
، والرتمذي 6/٤9(، وأمحد 289( و)287( )177(، ومسلم )7380( و)٤855( و)323٤( أخرجه البخاري )3)
 (. 3278( و)3068)
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هلا: إنه مفرت على هللا. وكما انزعت يف مساع امليت كالَم احلي، ويف تعذيب امليت 
ببكاء أهله، وغري ذلك، وقد آل الشر بني السلف إىل االقتتال، مع اتفاق أهل 

ل ال مينع العدالة الثابتة هلم، ألن  السنة على أن  الطائفتني مجيًعا مؤمنتان، وأن  االقتتا
 .(1)(والتأويل مينع الفسوقاملقاتل وإن كان بغًيا فهو متأول، 

وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا مل ي كف  ر البكري الضال املخر  ف املعروف 
الذي أل ف يف مشروعية االستغاثة بغري هللا، والذي رد  عليه شيخ اإلسالم يف  

تغاثة الكربى"، فقال رمحه هللا: )فلهذا مل نقابل جهله وافرتاءه كتابه "االس
 .(2)ابلتكفري مبثله(

وإذا كنا ال نكفِّّر من عبد الصنم الذي )حممد بن عبد الوهاب:  ويقول الشيخ
على عبد القادر، والصنم الذي على قرب أمحد البدوي، وأمثاهلما ألجل جهلهم 

 .(3)(وعدم من ينبههم

ن هؤالء اجلهال: )إن  من قامت عليه احلجة وأتهل ملعرفتها، وقال، وقد سئل ع
 .(٤)وأما َمن أخلد إىل األرض واتبع هواه فال أدري ما حاله(يكفر بعبادة القبور، 

                                                           

 .230-3/229( جمموع الفتاوى 1)
 .1/38٤( املصدر نفسه 2)
 .1/10٤( الدرر السنية 3)
 .3/5( جمموعة الرسائل واملسائل ٤)
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ولإلمام الذهيب كلمة نفيسة يف التحذير من الغلو يف التكفري، حيث يقول رمحه 
البيهقي، قال: مسعت أب هللا: )رأيت لألشعري كلمة أعجبتين، وهي اثبتة رواها 

حازم العبدوي، قال: مسعت زاهر بن أمحد السرخسي، يقول: ملا قرب حضور أجل 
أيب احلسن األشعري يف داري ببغداد، دعاين فأتيته، فقال: اشهد علي  أين ال أُكفِّّر 

ألن  الكل ُيشريون إىل معبود واحد، وإمنا هذا كله اختالف  ،أحًدا من أهل القبلة
  ت.العبارا

 أواخر يف تيمية ابن شيخنا كان  وكذا أدين، هذا وبنحو): "القائل الذهيب" قلت
 عليه هللا صلى النيب قال: ويقول مة،األ من اأحدً  ركف   أ   ال أان: يقول أايمه

 فهو بوضوء الصلوات الزم فمن، (1)"مؤمن إال الوضوء على حيافظ ال": وسلم
 .(2)(مسلم

الغزايل: ينبغي االحرتاز عن التكفري ما وجد  وقال ابن حجر العسقالين: )قال
إليه سبياًل، فإن  استباحة دماء املصلني املقرين بلتوحيد خطأ، واخلطأ يف ترك ألف  

 .(3)كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك دم مسلم واحد(

                                                           

(. وأخرج   ه 277(، واب   ن ماج   ه )656( و)655، وال   دارمي )282و 280و 5/276( أخرج   ه ع   ن ث   وبن مرفوًع   ا: أمح   د 1)
 (، وصححه األلباين وشعيب.278عن عبد هللا بن عمرو مرفوًعا: ابن ماجه )

 .15/88( سري أعالم النبالء 2)
 .12/31٤( فتح الباري 3)



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

145  http://alabasirah.com

  

 

)اعلم أن  احلكم على الرجل املسلم خبروجه من دين اإلسالم وقال الشوكاين: 
بربهان  الكفر، الينبغي ملسلم يؤمن بهلل واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال ودخوله يف

، فإنه قد ثبت يف األحاديث املروية من طريق مجاعة من أوضح من مشس النهار
 .(1)الصحابة، أن  من قال ألخيه: اي كافر، فقد بء هبا أحدمها(

جب على من نصح وقال الشيخ عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب: )وبجلملة في
نفسه أال يتكلم يف هذه املسألة إال بعلم وبرهان من هللا، وليحذر من إخراج رجل 
من اإلسالم مبجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن  إخراج رجل من اإلسالم، أو 

 .(2)إدخاله فيه، من أعظم أمور الدين(

 حال ما يسمى فتأمل أيها القارئ الكرمي يف أقوال علمائنا هذه، وقارن بينها وبني
أهنم على غري منهج  بوضوح ال خفاء فيه أبًدا ، سرتىزورًا دولة العراق اإلسالمية

 أهل السنة واجلماعة يف مسألة التكفري.

ولو علم أهل العلم خارج العراق املسائل اليت يكفر هبا قيادات هؤالء لذهلوا،  
صوًرا  سوف أذكرك! و اخلوارج دون أدىن ش خالفنا أحد أبن  هؤالء هم أشباه وملا

ين ممن فإن ،ا يتفق هؤالء على أنه كفر، ولن أذكر ما ليس متفًقا عليه عندهممم قليلة
 عرفهم يف ميادين خمتلفة.
                                                           

 ٤7و ٤٤و 23و 2/18د (، وأمح   111( )60(، ومس   لم )610٤. واحل   ديث أخرج   ه البخ   اري )٤/578( الس   يل اجل   رار1)
 (.2637(، والرتمذي )٤687، وأبو داود)113و 112و 60و
 .8/217( الدرر السنية 2)
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ولعل هذه النقاط املكفرة مما مل يصرحوا هبا يف كتبهم، وال مانع عندهم من أن  
حد من طالب ينكروهنا كذًب، وإن كان كل من حوهلم يشهد عليهم هبا، وما من أ

العلم وأهله يف ميدان اجلهاد إال ويعرفها عنهم عندان، وأان قد حتاورت معهم فيها 
واملسألة ال حتتاج إىل شهود إلثباهتا، فكل  ،ويف نقاط أكثر منها توسًعا يف التكفري

 بل يعرف أكثر منها. يعرفها، يف العراق واحد

إىل أي  هبا، وسرتى رونكفِّّ اليت يُ  بعض الصوروما سأذكره للقارئ إمنا هو  
 مدى بلغت األهواء هبؤالء، وإىل أين ستسري هبم، وهل ألهوائهم من قعر أو هناية!

 .اجللوس مع األمريكيني يف العراق للهدنة ردةجمرد الصورة األوىل:  
املتابع للجهاد يف العراق يعرف أننا كتبنا كتاب "اجلواب الكايف ملن نوى  

و خايف أو وصفة الصياد"، وبينا فيه بألدلة من الكتاب اهلدنة مع العدو ظاهًرا أ
والسنة وأقوال أهل العلم حرمة اهلدنة مع الصليبيني يف العراق، وأن  قتاهلم فرض عني 

مع قولنا أبن  اهلدنة من كبائر احملرمات لكنها ال خيرجوا من هذا البلد املسلم. و حىت 
املسألة من مبادئ العلوم الشرعية  تصل إىل حد الردة كما يقول أهل الغلو. وهذه

اليت ال ختفى على طلبة العلم، لكن  املصيبة أن  أهل الغلو بعيدون عن العلم، ويفيت 
عقبيه، كما هو حال أسالفهم من اخلوارج. وإال من قال  ىال علهلم كل  أعرايب بو  

 هبذا من السلف؟! 
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مقتنعون بصدق ما  مث هل حيسب القارئ أن  هؤالء صادقون فيما يقولون 
 وهيلهم إال لغاية واحدة يقولون؟! ال وهللا إهنم كاذبون وغري مقتنعني بذلك ال

فقد رأينا يف سجون الصليبيني تكفري املسلمني وتكفري اجلماعات اجلهادية األخرى، 
يكفرون غريهم من اجلماعات و  ال يكفرون أصحاهبم إذا جلسوا مع األمريكانأهنم 

 ا نفس الفعل!اجلهادية إذا فعلو 

وليس التكفري  – الصورة الثانية: ي كف  رون أي واحد من اإلسالميني بعينه 
 إذا دخل االنتخاابت! -املطلق

فهل يقول مسلم إن  فالاًن من الناس الذي يشهد أن ال إله إال هللا وأن  حممًدا  
وغايته وقد دخل االنتخابت بجتهاد خاطئ،  ،اإلسالم ركانوملتزم أب ،رسول هللا

هل يقول الذب عن أهل السنة، وختذيل أهل الباطل وتعطيل مشاريعهم يف ظنه، 
 ؟!عامل معترب إنه كافر بعينه

، وسبق أن ذكران نصوص ال شك أن تكفري أعيان هؤالء ابتداًء من الغلو 
 .شيخ اإلسالم ابن تيمية يف التفريق بني كفر املعني  وبني الكفر املطلق

لذلك تكفرَي َمن يتوقف يف تكفري عينه ومل يضيفوا  ابتداءً  عينه رواولو كفّ         
 لكانت املصيبة أهون.
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هلم بكل وسيلة  نباملخالف نياملسلم أعيان هي تكفري غالةمنهجية هؤالء ال إن   
، وال يفرقون بني التكفري املطلق وتكفري املعني، وعملًيا ليس وبب وشبهة وسبيل

 عندهم موانع للتكفري.

ة: إن  خروج أي قيادي من سجون الصليبيني يعد ردة عن ثالثرة الالصو  
 الصليبيني لن خيرجوه إال إذا ابع دينه! ذلك أن   ،اإلسالم

هكذا يغلب الظن اليقني! ويزال اليقني بلشك! وتنقلب كل القواعد اجملمع 
حوا ليستبي ،عليها ليبلغ هؤالء غايتهم وهو تكفري املسلمني عامة واجملاهدين خاصة

  دماءهم بعد تكفريهم.

من أظهر اإلسالم وظننا أنه أتى بناقض ال قال الشيخ حممد بن حممد الوهاب: )
اليقني ال يرفعه الظن، وكذلك ال نكفر من ال نعرف منه الكفر  ألن   ،نكفره بلظن

 .(1)(بسبب انقض ذُكر عنه، وحنن مل نتحققه

سلم يف أصغر القضااي فضاًل عن إن  املسلم ال ميل من التماس العذر ألخيه امل
 أما هؤالء فإهنم ال ميلون من التماس الشبهات اليت خترج املسلم عن دينه. ،أكربها
من يف  ونهي طريقتهم، فهم هبذه املنهجية اهلجومية االهتامية جيعل هذهو  

ساحة اجلهاد يف موقف املتهم الذي يطلب الرباءة لنفسه والسالمة لدينه، وإال فوهللا 
 دليل وال برهان وال عقل على ما يقولون.ال 

                                                           

 .10/102الدرر السنية ( 1)
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وال يدري املسلم ماذا يقول أمام من يقذف أبعظم األحكام وأخطرها دون أن  
 يقدم أصغر األدلة وال حىت رائحتها.

هؤالء هل ضاقت عندكم االحتماالت يف إطالق سراح جماهد  ألفنحن نس 
قيدته، وحتقق نفاقه، وآتمره وتنازله عن ع همن اجملاهدين إال على احتمال فتنة يف دين

 !وعمله جاسوًسا لدى الصليبيني؟

 يعتقدون هذا املعتقد؟! غالةء الأيعقل أن  هؤال 

فقد كان عندهم أسرى عند الصليبيني وأطلق سراحهم، إذن فلم مل يكفروهم  
 بل أرفع مما كانوا؟! ،ملا عادوا إىل مواقعهم األوىل

دفعت ملسؤولني  بالغاألسارى من خرج مبأال يعرف هؤالء أن  يف اجملاهدين   
على تنفيذ األحكام، ومسؤولني على السجون، ولقضاة، ومسؤولني يف أحزاب 

 رافضية؟!

أال يعرفون أن  أانًسا تغريت أحكامهم من اإلعدام إىل الرباءة بدفع مبلغ  
 مايل؟!

وا يف رد كل شبهات العدو يف حأال يعرفون أن  أانًسا خرجوا بعدما جن 
 ؟!شاركتهم يف عمليات وحنو ذلكم
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وبعدما خرجوا أوضحوا ، أال يعرفون أن  جماهدين خرجوا مبخادعتهم للصليبيني 
 إلخواهنم األمر كما جرى؟!

أال يؤمن هؤالء أبن  األقدار بيد هللا تعاىل، وأن  هللا عز وجل قادر أن يعمي  
مر من حكموا هؤالء، بل كم أعماهم فسلمت قوافل، وأخرج مساجني، وطال ع

 عليه بإلعدام.

أال يؤمن هؤالء بستجابة هللا لدعوات املساجني املضطرين؟! وهل يدعون هللا  
وطمس عيون العدو عنهم  ،إال بلفرج، والثبات وعدم دخول العدو من خالهلم

أو  ،أم أهنم يعتقدون أن  الصليبيني مينعون دعوات املضطرين أن ترفع ،وعما عندهم
، تعاىل هللا عن ذلك علًوا كبريًا  لن تتحقق ملعارضتها إرادة الصليبيني،أن  إجابة هللا

 كثريًا بدعوات إخواهنم املضطرين يف السجون.ن  اجملاهدين يتفاءلو  بل إن  

يعرفون كل ذلك، ويعرفون أن  طرق التخلص وقصصه كثرية  غالةإن  هؤالء ال 
كاذبون، يريدون يف كل مرة بلوغ ومعروفة وكل واحد له قصة، ولكن  احلقيقة أهنم  

ألهنم  ،، وخباصة طالب العلم منهموهي قتل اجملاهدين خاصة بعد تكفريهم ،غايتهم
  .العقبة الكؤود يف نظرهم اليت حتد من نشر بدعهم وضالهلم

مث هل يستحق هؤالء الذين ُأسروا وضحوا، وابتلوا هذا البالء أن يستقبلوا  
 بلتكفري؟!
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ه البدعة يف التكفري جاءت إبحياء من العدو نفسه، وعلى كل وهللا لكأن  هذ 
 حال فهي من تالعب الشيطان هبؤالء.

فإن  أثر هذه الفتنة على نفس السجني من اجملاهدين هو التحطيم الكامل،  
وأي شيء يف الدين بقي له بعدما كف ره رفقاء الدرب، وما من واحد من اجملاهدين 

ه وأقرب الناس له وأقبل على اجلهاد يف سبيل هللا، واآلن إال عاف الدنيا وخالف أهل
، فأي مشاتة مدمرة مثل هذه، وإىل غالةة بسبب فتوى هؤالء اليرى النتيجة املخزي

إخوانه يف الدرب هم من يدعون له بلفرج  أين يفر ومبن يتعزى؟! بينما كان أمله أن  
 القريب!  

هنم يطبقون هذا املعتقد حصًرا ألهم وأخريًا أعود ألؤكد أهنم كاذبون يف دعوا 
 وقصًرا على أسرى اجلماعات اجلهادية وأما أسراهم فال!

 قتل القتلة منهم فقطب من قال حيكمون بردة الغالة ن  إة: رابعالصورة ال 
يف هذا  ، وذلك بدعوى أن  )إذا كان القتل عمًدا وتوفرت شروط القصاص(

  استباحة قتل اجملاهدين.

هذا أبًدا، فبينما هم يبيحون دم املسلم أبي شبهة، وينفذون القتل وال غرابة يف 
اجلماعي يف أمة من الناس جمتمعني بدعاوى بطلة وظنون فاسدة، بينما هم يف 
مقابل ذلك يضعون كل احليطة الشرعية يف القتلة منهم بغري حق، وكم من مرة نفذ 

تل عليهم مبا ال يدع وثبت ذلك الق ،رجال منهم الغدر مبجاهدين وقتلوهم غيلة
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جمااًل للشك، بل اعرتفوا هم به، ومع هذا مل يسلموا القتلة للحكم الشرعي، بل  
 كف روا من طالب بحلد الشرعي فيهم.

إن  هذا انبع من سجية سيئة عند هؤالء، تلك هي التعايل على اخللق واحتقار 
 على اجلماعات املنكر، ويتعالون ماملقابل، فهم يتعالون على من ينكرون عليه

 ثباهتم...ويتعالون يف دعوى  ،األخرى، ويتعالون يف جهادهم اجلهادية

ألنه متضمن الحتقار املسلمني، وهللا  ،وهذا التعايل وحده كاف  إلبطال عملهم
ارُ  تِّْلكَ }: سبحانه يقول َرةُ  الد   َواَل  اأْلَْرضِّ  يفِّ  ُعُلّواً  يُرِّيُدونَ  اَل  لِّل ذِّينَ  جَنَْعُلَها اآْلخِّ

املسلم ) والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول: ،(83:القصص) {لِّْلُمت قِّنيَ  َواْلَعاقَِّبةُ  َفَساداً 
وأشار بيده إىل صدره  ،التقوى ها هنا ،وال حيقره ،وال خيذله ،ال يظلمه ،أخو املسلم

كل املسلم على   ،ثالث مرات: حسب امرئ مسلم من الشر أن حيقر أخاه املسلم
  .(1)ه وماله وعرضه(دم :املسلم حرام

فضالة بن عبيد، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يف حجة وعن 
أال أخربكم بملؤمن: من أمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم، واملسلم من سلم ) :الوداع

الناس من لسانه ويده، واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا، واملهاجر من هجر 
 .(2)(اخلطااي والذنوب

                                                           

 .(٤213و) (3933ه )وابن ماج ،360و 311و 2/277أمحد و  (،32( )256٤مسلم ) أخرجه(1)
 (.393٤) ، وابن ماجه22و 6/21أمحد  أخرجه(2)
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عن سهل بن معاذ جيب أن يعلم كل جماهد أن  أذية املؤمن ُتذهب أجر اجلهاد، ف
سلم غزوة كذا زوت مع نيب هللا صلى هللا عليه و غ :بن أنس اجلهين عن أبيه قال

سلم نيب هللا صلى هللا عليه و  فبعث ،وقطعوا الطريق ،ق الناس املنازلفضي   ،وكذا
هذا  .(1)(ا فال جهاد لهأو قطع طريقً  ق منزالً ي  من ض أن  ) : ينادي يف الناسمنادايً 

احلديث يف األذية العادية وألي مسلم، فباهلل عليكم كيف إذا كانت األذية تكفريًا 
 ملسلم أو قتاًل له؟! وكيف إذا كان هذا املسلم جماهًدا أو طالب علم؟!

 ألهنم سوف ،ولو أن  هؤالء كلما قتلوا اقتص منهم ملا أقبل عليهم أحد 
أيخذون وصفهم احلقيقي بعدما يقام عليهم حكم هللا الواجب يف القاتل، مث إهنم 
 متمالئون على ذلك مشرتكون يف القتل ما بني مفت وخمطط ومنفذ ومفاخر

 .ومكاثر

من يطالب بقتل القتلة منهم، ليدل على جهل مركب يف مبادئ  تكفريهمإن   
عفو أولياء املقتول، فكيف يكون كافًرا العلم، فالقاتل بغري حق ُيشرع قتله إال أن ي

 من يقتله أو يدعو لقتله؟!

                                                           

فض  يق الن  اس ": )7/210(. وحس  نه األلب  اين وش  عيب. وق  ال يف ع  ون املعب  ود 2629وأب  و داود ) ،3/٤٤0أمح  د  أخرج  ه(1)
ف ال "أي بتض ييقها عل ى امل ارة  "وقطع وا الطري ق" ،ال حاجة ل ه في ه أو ف وق حاجت ه منزالً  أبن أخذ كل   ،أي على غريهم"، املنازل

جه  اد م  ن فع  ل ذل  ك عل  ى طري  ق املبالغ  ة يف الزج  ر  يونف   ،اسفي  ه أن  ه ال جي  وز ألح  د تض  ييق الطري  ق ال  يت مي  ر هب  ا الن  " جه  اد ل  ه
  (.ملا يف ذلك من اإلضرار هبم  اجملاهدون وكذلك ال جيوز تضييق املنازل اليت ينزل فيها ،والتنفري
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وقتل قاتل  ،عندهم حالل بلشبهات والظنون الفاسدة مث ملاذا قتل املسلم 
 عندهم ردة؟!قصاًصا املسلم 

 مل يسمع األولون وال اآلخرون هبذا التفريق يف الدماء! 

هؤالء القتلة، وعلى  أهل العلم واجلهاد بعض أرأيتم إىل أي درجة جيامل 
حساب اجملاهد املقتول نفسه، وعلى حساب أهله وشعبه وأمته، وقبل ذلك كله 
على حساب دينه الذبيح ذحًبا شرعًيا بسم اإلسالم على أيدي هؤالء اجملرمني، 
وذحًبا غري شرعي على أيدي اجملوس والصليبيني، املهم أن  اإلسالم يذبح بسم هؤالء 

 أو بسم هؤالء.

 ال أدري كيف حيىي اإلسالم بذبح أهله؟!و  

وليست املسألة بذبح واحد أو اثنني، ولكنها املنهجية القائمة على ذبح  
وذبح عامة املسلمني بلظنون والشبهات، بل ختصيص من  ،املخالف من املسلمني

زاد نفعه للمسلمني بلذبح قبل غريه كالعلماء املعتربين وقادة اجملاهدين وشواهد هذا  
 رية، وساحة العراق أكرب شاهد على إجرام هؤالء اجملرمني.كث

 !هؤالء فهو متوهم غدروكل من يقول: أان يف مأمن من  

وما مينع هؤالء إال تناول أيديهم له، ولذا فكلما طالت أيديهم زادت  
حكم التكفري متقدم  ضحاايهم من أهل اإلسالم، ولن يرتكوا أحًدا خيالفهم أبًدا فإن  

القتل ليكون قتل ردة عن اإلسالم، ابتداء من العلماء وانتهاء أبصغر على حكم 
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تكفري  ذلك أن   ،طالب علم، وابتداًء من أكرب قادة اجلهاد وانتهاء أبصغر اجلنود
عندهم ال حتتاج إىل كثري حجج وأدلة، وال إىل قطع، فتكفي أي  األعيان والقتل

 .ذلكشبهة ل

من ينتسب لبعض األجهزة احلكومية،   تكفري مجيع أعيانة: خلامسالصورة ا 
حبجة أنه لو ُكلِّّف بعرتاض اجملاهدين لفعل،  ،كتكفري شرطة املرور بدون تفصيل

 .وقد قلنا هلم أبننا ال نكفره ابتداء إال إذا عمل عماًل كفرايً 

 فباهلل عليكم: هل من هناية لدوائر هؤالء التكفريية املتموجة املتوسعة؟! 

 تكفري املسلم؟لهل هلؤالء من موانع و  هم للتكفري؟هل من ضوابط عندو   

وهو أخفهم غلًوا وأحسنهم حااًل، وال توجد –الزرقاوي عليه رمحة هللا  بل قال يل
إن  مناط تكفري الشرطي  -(1)بينه وبني أمري الزور البغدادي مقارنة من كل النواحي

ويف الفقه - ، فقلت له: لنفرض جدالً -هكذا قال بحلرف -هو الثوب األزرق 
أن  هناك شرطًيا حيرس مدرسة للبنات يف منطقة  -جيوز افرتاض مسائل وإن مل تقع

سنية لكثرة اخلطف يف ذلك الوقت، وليس له عمل إال هذا، وقد أخذ هذا العامي 
فتوى ممن يشاع عند العوام أنه أهل للفتوى، فما تقول يف هذا؟ فقال يل رمحه هللا: 

تكفري الثوب األزرق، وألنه لو ُكلِّّف هذا الشرطي بقتال ألن  مناط ال ،هو مرتد

                                                           

كنين بل إين ملعرفيت الدقيقة بلشخصني ال أجيز وصف الزرقاوي أبنه من اخلوارج، وإن أخطأ رمحه هللا يف هذه املسألة، ل (1)
 ال أشك أبًدا أبن  أمري الزور البغدادي قد وقع يف كثري مما وقع فيه اخلوارج من الغلو.
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ال جيوز التكفري بلظنون، ولو أن  هذا  :اجملاهدين إعانة للصليبيني لفعل، فقلت له
الشخص كلِّّف بعمل كفري وفعل لوقع يف الكفر، وال كرامة... لكنه قد ُيكل ف 

  القتال. المي عن تكفري األعيان وليس عن الطائفة أووكان ك فريفض.

هنم طائفة ردة، ولكن  تكفري أعياهنم حيتاج إىل وال نشك بكفر جند الطاغوت، وأ
 توفر شروط وانتفاء موانع.

يعتمدون يف تكفريهم املتوسع املتعاظم على قاعدة التكفري أهل الغلو إن    
  -وهو ال شك كافر يف العراق والشام – بلالزم، ولذا فإذا كفر عندهم احلاكم

دون مالحظة  كل من عمل معه ممن يستحق التكفري وممن ال يستحق،أعيان   واكف ر 
، ودون مالحظة موانع التكفري أبًدا ومبا أن   ،التفريق بني الكفر املطلق وكفر املعني 

وقد  ،موظف يف الدولة التكفري عند هؤالء ال ضابط له، فقد يتوسعون فيكفِّّرون أي  
كما   م راضون بدليل سكوهتم والزم السكوت الرضاألهن ،يكفرون كل أفراد اجملتمع

  شكري مصطفى يف مصر. فعلت مجاعة

وهؤالء ملتزمون أبوسع أبواب التكفري وأسهلها وهو التكفري بلالزم، أي مادام  
الزم هذا القول كفر فصاحبه كافر، ومادام الزم هذا الفعل كفر فصاحبه كافر، 

تكفري ب سبب ولعهمالزم فعله، وب وله، أووهكذا من غري أن يلتزم القائل بالزم ق
فإن ثبت  ،املسلمني فإهنم ال يؤخرون التكفري حىت ينبهوا القائل أبن  الزم قوله الكفر

  له كفر وإال فال، هذا إذا كان كفًرا فعاًل.
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 قال شيخ اإلسالم عندما سئل هل الزم املذهب مذهب أم ال؟

له إذا مل يلتزمه، فإنه إذا كان قد  مذهب اإلنسان ليس مبذهب الصواب: أن   ..).
 .(1)..(. عليهأنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبً 

 :فالزم قول اإلنسان نوعانوعلى هذا،  ..وقال رمحه هللا: ).

الزم احلق حق،  فإن   ،فهذا مما جيب عليه أن يلتزمه ،: الزم قوله احلقأحدمها
وكثري مما  ،تنع من التزامه بعد ظهورهوجيوز أن يضاف اليه إذا علم من حاله أنه ال مي
 يضيفه الناس إىل مذهب األئمة من هذا الباب.

إذ أكثر ما فيه أنه قد  ،: الزم قوله الذي ليس حبق، فهذا ال جيب التزامهوالثاين
التناقض واقع من كل عامل غري النبيني، مث إن ُعرف من حاله  وقد ثبت أن   ،تناقض

قد يضاف إليه، وإال فال جيوز أن يضاف إليه قول لو أنه يلتزمه بعد ظهوره له، ف
لكونه قد قال ما يلزمه، وهو ال يشعر بفساد ذلك القول  ،ظهر له فساده مل يلتزمه

 وال يلزمه.

وهذا التفصيل يف اختالف الناس يف الزم املذهب: هل هو مذهب أو ليس 
قائل بعد مبذهب؟ هو أجود من إطالق أحدمها، فما كان من اللوازم يرضاه ال

 .(2).(.وضوحه له فهو قوله، وما ال يرضاه فليس قوله، وإن كان متناقًضا.
                                                           

 .218-20/217جمموع الفتاوى  (1)
 .٤2-19/٤1جمموع الفتاوى  (2)
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فالزم املذهب ليس مبذهب، إال أن يستلزمه صاحب . )..وقال رمحه هللا:   
فخلق كثري من الناس ينفون ألفاظًا أو يثبتوهنا، بل ينفون معان أو يثبتوهنا،  ،املذهب

وما  ،بل يتناقضون ،، وهم ال يعلمون بملالزمةويكون ذلك مستلزًما ألمور هي كفر
 .(1)وليس التناقض كفًرا( ،أكثر تناقض الناس السيما يف هذا الباب

والذي : -أي شيخه ابن حجر العسقالين –وقال أيًضا : )ويقول السخاوي
وكذا من كان الزم  ،الذي حيكم عليه بلكفر من كان الكفر صريح قوله يظهر أن  

ولو كان  ،اأما من مل يلتزمه وانضل عنه فإنه ال يكون كافرً  ،فالتزمه قوله وعرض عليه
 .(2)ا(الالزم كفرً 

الزم املذهب الذي مل يصرح به  : )والتحقيق الذي يدل عليه أن  ويقول السعدي
وعلم املخلوق  ،القائل غري معصوم ألن   ،صاحبه ومل يشر إليه ومل يلتزمه ليس مذهًبا

 .(3)له ما مل يقل(أي برهان نُلزم القائل ما مل يلتزمه، ونقوِّ مهما بلغ فإنه قاصر، فب

ولو وفق هللا هؤالء ونظروا يف القرآن والسنة ملا فضحوا أنفسهم وقالوا هذا  
القول الباطل املضاد حلكم هللا وحكم رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم، هذا وهم 

والسنة، وأن  مشكلتهم مع حياولون دائًما إظهار أهنم شديدوا االلتزام بلكتاب 
 اآلخرين من أهل العلم واجلهاد هي شدة التزامهم بلنصوص!

                                                           

 .5/306جمموع الفتاوى  (1)

 .1/33٤فتح املغيث  (2)

 .387-382ا للدكتور سعد الغامدي وينظر: حقيقة البدعة وأحكامه .156-155توضيح الكافية الشافية  (3)
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: تكفريهم جلماعات جهادية أبكملها، وهم يعلمون سلفية الصورة السادسة
مع أن   عن اإلرجاء، الشديد وبعدها ودعوهتا لتحكيم شرع هللا، هذه اجلماعات

بل إن  كثريًا من رؤوس أهل الغلو  سد.ولكنه اهلوى والظلم واحل اإلرجاء ليس ردة،
هؤالء ومنهم ما يسمى زوًرا أبمري املؤمنني تلقوا مفاهيم احلاكمية والوالء والرباء 

ألهنم ردوا  ،وحنوها من مشايخ، حيكم عليهم أهل الغلو اآلن بلردة واستباحة الدم
 وال وفاء.بدعتهم وغلوهم. فحسبنا هللا ونعم الوكيل، ال علم وال خلق وال مرؤة 

أما تكفريهم للجماعات اإلسالمية اليت خنتلف معها يف املنهج وبعض مسائل 
هذا عندهم من املعلوم من الدين بلضرورة، كجماعة اإلخوان املسلمني، ف  االعتقاد

قد صر حوا به يف مواطن وجمالس كثرية، وممن صر ح بذلك الناطق ملا يسمى زوًرا و 
يف مقال له  والشام، وقد رد  عليه أبو حممد املقدسي بلدولة اإلسالمية يف العراق

 بعنوان "اإلنصاف حلة األشراف".

التوسع الفاحش والفهم البدعي الضال اخلاطئ لقاعدة: )من مل  الصورة السابعة:
ُيكفِّّر الكافر فقد كفر(. فمن املعلوم عند أهل العلم أن  املقصود هبذه القاعدة أن  

ثبت كفره يقيًنا بال  َمن وأكاليهودي والنصراين   - صلياأل من مل يكفر الكافر
فقد كفر. أما املسلم الذي وقع يف انقض خمتلف  فيه فهذا ال  - كامللحدخالف  

للجهل  ،ن مل يكفِّّر )َمن ثبت كفرُه عندان(وكذا ال نكفِّّر مَ  ن مل يكفره.مَ  جيوز تكفريُ 
 أو التأويل وحنو ذلك من موانع معتربة شرًعا.
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من مل والقاعدة عندهم: ) ل الغلو فيطلقون القول بلتكفري بال تفصيل.أما أه
  (.فهو كافر -عندهم  -يكفر الكافر 

وما أعرفه عنهم الكثري الكثري من صور تكفريهم اليت تدل على جهلهم  
 -وخباصة يف السجن –ومحقهم، واليت لن تنتهي عند حد، وكل من عاش معهم 

 .يُدرك دقة ما أقول

بد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أن  طالب العلم الذي يعيش مع   وهنا ال 
 ، سريى بواًن شاسًعاهائنا، ويعرف حقيقة هؤالء الغالة وما يكفِّّرون بهكتب فق

على منهج أهل السنة واجلماعة يف مسائل  اهائاًل، ويدرك يقيًنا يقيًنا أن  هؤالء ليسو 
، أئمة املسلمني املتفق على جاللتهمن التكفري، خذ مثاًل هذا النص الفقهي إلمام 

. (1)اجملتهدين( وهو عز الدين بن عبد السالم الذي قال عنه الذهيب: )وكان أحدَ 
فولوا القضاء ملن يقوم رمحه هللا: )لو استوىل الكفار على إقليم عظيم،  العز يقول

دفًعا جلًبا للمصاحل العامة، و  ،، فالذي يظهر إنفاذ ذلكمبصاحل املسلمني العامة
للمفاسد الشاملة، إذ يبعد من رمحة الشرع ورعايته ملصاحل العباد تعطيل املصاحل 

ل املفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن تعاطى توليتها ملن هو أهل هلا، العامة، وحتم  
وكل منصف يعرف الغالة يف بلدان يعلم يقيًنا أهنم  .(2)ويف ذلك احتمال بعيد(

ولست هنا يف مقام دراسة فتوى  الفتوى ومن يعمل هبا.يكفِّّرون َمن يفيت هبذه 
                                                           

 .18/193سري أعالم النبالء  (1)

 .1/75قواعد األحكام  (2)
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هذا اإلمام، وهل هي صحيحة يف نظري القاصر أم ال، ولكن  الذي أريد أن أقوله 
أن  املسألة اليت يتحدث عنها اإلمام العز ليست من مسائل اإلميان والكفر، وإمنا 

لدان فلشدة جهلهم هي مسألة فقهية تدور بني التحرمي واإلبحة، أما الغالة يف ب
هذا الفعل أو القول حرام، بل ال تسمع  يندر أن تسمع منهم يف كثري من األمور أن  

 "، وكبريهم ال يتقن متًنا معتمًدا يف الفقه أو األصول.ردة ومرتد"إال 

قال بعض أهل العلم: يف هذه اآلية ما يبيح وأتمل فيما يقوله القرطيب رمحه هللا: )
مل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه للرجل الفاضل أن يع

ض إليه يف فعل ال يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء، وأما إذا كان عمله حبسب فوِّ يُ 
هذا كان ليوسف  وقال قوم: إن   اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فال جيوز ذلك.

وهللا ، الذي ذكرانهإذا كان على الشرط  واألول أوىلخاصة، وهذا اليوم غري جائز، 
 أعلم.

فقد اختلف الناس يف جواز الوالية من قبله  ،قال املاوردي: فان كان املويل ظاملاً 
 على قولني: 

يوسف ويل من قبل فرعون،  ألن   ،جوازها إذا عمل بحلق فيما تقلده :أحدمها
 االعتبار يف حقه بفعله ال بفعل غريه. وألن  

فيه من تويل الظاملني بملعونة هلم، وتزكيتهم بتقلد ملا  ،أنه ال جيوز ذلك :الثاين
فأجاب من ذهب إىل هذا املذهب عن والية يوسف من قبل فرعون  .أعماهلم

 :الثاين ا، وإمنا الطاغي فرعون موسى.فرعون يوسف كان صاحلً  أن   :جبوابني: أحدمها
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لقرطيب تصحيح مث ذكر ا .(1)(فزالت عنه التبعة فيه، أنه نظر يف أمالكه دون أعماله
وواضح أن  القولني يدوران بني اجلواز وعدمه، ومل يقل أحد من أهل العلم املاوردي، 

 بردة الفاعل كما يقول أهل الغلو.
وعن إبراهيم يقول: ) -تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية –بل إن  اإلمام الذهيب 

البقاع  ألن   ،ر عندهيريد إجابة دعاء املضط احلريب، قال: قرب معروف الرتايق اجملرب.
الدعاء يف السحر مرجو، ودبر املكتوبت،  املباركة يستجاب عندها الدعاء، كما أن  

مكان اتفق، اللهم إين مضطر إىل  ويف املساجد، بل دعاء املضطر جماب يف أيِّّ 
 .(2)(العفو، فاعف عين

 ،ري مشركوليس من شك لو أن  الغالة مسعوا هذا الكالم من عامل لقالوا أبنه قبو 
 جلهلهم، والصواب أن  ما ذكره اإلمام الذهيب بدعة وليس شرًكا.

 
، وينزلوهنا يف غري واملصيبة أهنم يستدلون أبدلة من الكتاب والسنة وأقول العلماء

  .بهبا

                                                           

 .9/215اجلامع ألحكام القرآن  (1)
 .17/356سري أعالم النبالء  (2)
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 هلا: لعلك تعرف يها التابعأو  يها القائد فيما يسمى دولة العراق اإلسالميةأ
تعصبها لذواهتا ظيمات و أرجو أن تتخلى عن جاهلية التنو ؟ استهانة اخلوارج بلدماء

يف و الشارع العراقي وانظر يف آاثر إجرام تنظيمك يف طرقاته  وأمسائها، واستقرئ
 ، وأنتم من يفاخر هبذا؟نكر هذافهل ميكنك أن تُ  ،ويف نفوس الناس حمالته

ل، ز  امجع ما يف ذاكرتك من عملياتكم ضد العُ و  ،لتاريخ احلديثأرجوك ارجع ل
خمتلف مناطق أعداًدا هائلة يف وسرتى كم ا هائاًل من الدماء وأبراًجا من الرؤوس، و 

 !العراق من اليتامى والثكاىل واألرامل

 كثري من طلبة العلم وكثري من اجملاهدين بدعاوى بطلة.بل جترأمت على قتل  

 ك حىت يف ذاكرتك؟أميكن أن تش

! بل اجملاهدين واستمع لشهادهتم ،ني، سل خالصة العراقينيإًذا سل مجيع العراقي
 !بوي القاضي بستهانتكم بلدماءلن خيتلف اثنان وهللا على نسبة هذا الوصف الن

، (يقتلون أهل اإلسالم)وقد وصف النيب صلى هللا عليه وسلم اخلوارج أبهنم: 
 هذا الوصف عليكم؟ فهل نظرمت إىل انطباق 

 ولو أردت أن أذكر أمساء أفاضل أهل العراق الذين قتلتموهم من طلبة العلم
وقتلتم كثريًا من عامة املسلمني بلشبهات  ،واجملاهدين لبلغت قائمة طويلة والدعاة
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ًيا، وقد يف العراق انتقاًدا علم ألهنم انتقدوا الغلو ،مني أفاضلوالظنون، وقتلتم مسل
عندما كنا يف سجون الصليبيني أنكم تستبيحون دم من ينشر   قادتكمحدثين أحد 

د املقدسي ألنه انتقدكم يف بعض كتاب "وقفات مع مثرات اجلهاد" للشيخ أيب حمم
فال شك أنكم شاهبتم  املسائل، فإذا كان نشر مثل هذا الكتاب يبيح القتل عنكم

سلم: )يقتلون أهل اخلوارج يف الوصف الذي وصفهم به النيب صلى هللا عليه و 
 اإلسالم(.

ينازع فيه أحد ممن يعرف  إن  قتلكم ألهل اإلسالم بل خليار أهل اإلسالم أمر ال
واملرتدين  واجملوس الواقع العراقي، وقد قتلتم خيار اجملاهدين ممن أذاقوا األمريكان

، وعمالؤهم بلبحث عنهم فلم يتمكنوا منهم واجملوس ونالويالت، وقد جهد الصليبي
لنيب صلى أمل يقل ا -حنسبهم كذلك -املؤنة، فقدر هللا هلم خري ميتة وقد كفيتموهم

، لقد وكل اجلماعات اجلهادية مل تسلم منكم. (1)من قتلوه( هللا عله وسلم )خري قتلى
 ،تلوثت أيديكم بدماء مجيع الفصائل املعروفة حىت من وافقكم يف بعض أخطائكم

العشوائي وقتل املسلمني بلشبهات والظنون؟  فهل تنكرون هذا؟ أم تنكرون القتل
صلى هللا عليه ... وأن  النيب مع أن  األمريكان ومن تيقنت عمالتهم هم األصل

 ترك قتل منافقني، عنده أمساؤهم إبخبار هللا تعاىل له! وسلم

                                                           

(. وصححه األلباين 176( وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه )3000، والرتمذي )256و 5/253( أخرجه أمحد 1)
 وشعيب.
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إلشغال أهل  ،أمل يكن األمريكان يتمنون من أول مرة إشعال فتنة يف العراق
عن احملتل الكافر األصلي؟ أمل تتكفلوا أنتم هبذه املهمة؟ فأخذمت  العراق أبنفسهم

  ، وما أكثر املسلمني من قتالكم.تقتلون من هب  ودب  

فهل تنكرون هذا الوصف النبوي؟ وهل تنكرون انطباقه عليكم؟ وهل من فصيل 
 ، واتقوا هللا وعودوا.ي ينافسكم على هذا الوصف؟ أتملواعراق

 ،صالتنا صلى منس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )أمل يقرؤا حديث أن
 فال ،رسوله وذمة هللا ذمة له الذي املسلم لكفذ ،ذبيحتنا وأكل ،قبلتنا واستقبل

 .(1)(ذمته يف هللا ختفروا

إن  املؤمن احلق ال ميلك إال التوقف عند حد ذمة هللا وذمة رسوله صلى هللا عليه 
 َواَل  لُِّمْؤمِّن   َكانَ   َوَما}: من هذا احلمى؟! قال سبحانهوآله وسلم، وأي محى أعظم 

َنة    الل َ  يَ ْعصِّ  َوَمن أَْمرِّهِّمْ  مِّنْ  اخلِّرَيَةُ  هَلُمُ  َيُكونَ  َأن أَْمراً  َوَرُسولُهُ  الل ُ  َقَضى إَِّذا ُمْؤمِّ
 الَ  َربِّّكَ وَ  َفالَ } :وقال سبحانه .(36:األحزاب) {م بِّيناً  َضاَلالً  َضل   فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ 
ُنونَ  نَ ُهمْ  َشَجرَ  فِّيَما حُيَكُِّموكَ  َحىت َ  يُ ْؤمِّ ُدواْ  الَ  مُث   بَ ي ْ هِّمْ  يفِّ  جيِّ  َقَضْيتَ  ممِّّ ا َحَرجاً  أَنُفسِّ

 .(65:النساء) {َتْسلِّيماً  َوُيَسلُِّّمواْ 

أي مسلم يف قلبه تقوى هللا وخمافته وتعظيم حرماته يقال له هنا ذمة هللا وذمة 
 ؟!هللا عليه وآله وسلم مث يتجرأ وينتهكهارسوله صلى 

                                                           

 .8/105(، والنسائي 391البخاري )جه ( أخر 1)
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لى هللا عليه وآله وسلم يف أيرجو هلل وقارًا من خيفر هللا يف ذمته وخيفر رسوله ص
 ؟!ذمته

إهنم ال خيفرون ذمة هللا وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم يف املسلم العامي 
 استقبلو )صلى صالتنا،  :فحسب الذي وصفه النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله

(، ولكنهم خيفرون ذمة هللا جل وعال وذمة رسوله صلى هللا ذبيحتنا وأكل ،قبلتنا
، وحفظوا القرآن، وطلبوا العلم، عليه وسلم يف طالب العلم الذين نشأوا يف طاعة هللا

ورؤوسهم  ودعوا إىل هللا، وجاهدوا يف سبيله، واعتقلوا وعذبوا وُشرِّدوا طاعة هلل،
وليس هلم من غاية إال نصرة دين هللا وحتكيم  اجملوس واملرتدين،مطلوبة للصليبيني و 

خيفر أهل الغلو ذمة  ، ومع كل هذا-حنسبهم كذلك وهللا حسيبهم – شرعه العظيم
 هللا وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم يف هؤالء!

أي قسوة وغلظة وفظاظة هذه؟! حًقا إن  اإلميان مل جياوز تراقيهم، لذلك خيفرون 
  وذمة رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم.ذمة هللا

وقد بريء النيب  صلى هللا عليه وسلم من الذي ال يكرتث بقتل املسلم، فقال 
يضرب برها  ،على أميت ومن خرج)صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث أيب هريرة: 

ولست  فليس مين عهده عهد يذل يوال يف ،ال يتحاش من مؤمنهاو  ،وفاجرها
 .(1)(منه

                                                           

 (.39٤8، وابن ماجه )7/123، والنسائي ٤88و 306و 2/296(، وأمحد 5٤( و)53( )18٤8أخرجه مسلم ) (1)
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قال اإلمام النووي: )ومعناه ال يكرتث مبا يفعله فيها، وال خياف وبله 
 .(1)وعقوبته(

أصحاب خباب و من تكفري اخلوارج لعلي و  هل من جرأة على التكفري أعظمف
ثاين يف والفرق ال): ابن تيمية ، يقول شيخ اإلسالمصلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

اخلوارج وأهل البدع: أهنم يكفِّّرون بلذنوب والسيئات، ويرتتب على تكفريهم 
دار اإلسالم دار حرب، ودارهم  بلذنوب استحالل دماء املسلمني وأمواهلم، وأن  

هي دار اإلميان. وكذلك يقول مجهور الرافضة، ومجهور املعتزلة، واجلهمية، وطائفة 
ديث والفقه ومتكلميهم، فهذا أصل البدع اليت ثبت املنتسبة إىل أهل احل غالةمن 

بنص سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإمجاع السلف أهنا بدعة، وهو جعل 
 .(2)(العفو سيئة، وجعل السيئة كفًرا

حيث إهنم مبجرد أن يعادوا  ،ن للتكفري القتل جامعني بينهمااخلوارج يضيفو ف
 ستبيحون دمه هبذا العذر أو ذاك،مث ي ،دةيطلقون عليه حكم الر فرونه و أحًدا يك

هل قتلتم واحًدا من أهل ؟ و على قتل طلبة العلم غريكمإال فهل جترأ فصيل واحد و 
 ؟ما أطلقتم عليه حكم الردة بعدإال العلم

                                                           

 .12/239شرح صحيح مسلم ( 1)
 .19/73( جمموع الفتاوى 2)
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، وعدم مراعاة مشاعر عوام د على االستهانة حبرمة املساجدهل جترأ فصيل واحو 
 ؟أهل السنة

: استباحة الدين واستباحة هذه االستباحةتصل بكم فهال تساءلتم إىل أين س
 ؟الدم

سيخرج قوم )ن علي رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ع
يف آخر الزمان أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، 

ون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما ال جياوز إمياهنم حناجرهم، ميرق
 .(1)يف قتلهم أجًرا ملن قتلهم يوم القيامة( لقيتموهم فاقتلوهم، فإن  

ء ، سفهاأولئك اخلوارج أبهنم "حداثء األسنان صلى هللا عليه وسلمف النيب صَ وَ 
مجاعة فهل جتدون يف أية  ،سكمحتققوا أبنفو  ،انظروا يف الساحة العراقية .األحالم"

 جتمًعا ملن يتصفون بلصغر والسفاهة مثل ما يف مجاعتكم؟ من اجلماعات اجلهادية

 ؟نوا كم أعداد الكبار فيكمتريثوا حىت تتبيبهلل عليكم ال تتعجلوا و 

 العلم املتمكن؟ هل يبقى عندكم طوياًل العامل الربين أو طالبو 
                                                           

، وأبو 131و 113و 1/81(، وأمحد 15٤( )1066(، ومسلم )6930( و)5057( و)3611( أخرجه البخاري )1)
 .7/119(، والنسائي ٤768( و)٤767داود )
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ألهنم  ،الصاحلنياهدين و ل اللسان بلسفاهة على العلماء واجملستجدون طو انظروا 
هاء أوصاف السفستجدون أقوال السفهاء، وشتائم السفهاء، و  مجاعتكم، من غري 
  ملتزًما ينافسكم السفاهة أبًدا.اداي  يف النهاية لن جتدوا فصياًل جهو  عندكم،

الذي ترىب شيوخكم على كتبه خالفكم يف  (1)أبو حممد املقدسي هذا الشيخ
حامد  موقفكم من الشيخ، و ألوصاف مما نتحرج من ذكرها فرميتموه أبقبحمسائل 

انهلم  وطلبة العلم ، ومعظم العلماءعد خافية على أحدمل تالعلي ونبزه أبلفاظ السوء 
كالشيخ   كنتم تعدونه مرجًعا لكم يف يوم من األايم  حىت من سوء ألفاظكم الكثري من

 . غريهو  بصري يبأ

وللشيخ  رمحه هللا بزوللشيخ ابن  رمحه هللا األلباين احملدِّث أما تكفريكم للشيخ
، وقد كان من حُيسب على العلم يف أكثركم مستشرية فهي رمحه هللا ابن عثيمني

األجالء  ألنين ال أكفر هؤالء املشايخ ،عندما كنا يف سجن بوكا (2)منهم يبدعين
تفاقهم د اتقوال أع وأخالفهم يف مسائل، بكل ما يقولون،مع أين ال أقول  !األفاضل

 مجاًعا كما يرى بعض مرجئة العصر.إ

                                                           

( والفقري إىل عفو ربه كاتب هذه الصفحات خيتلف مع أيب حممد املقدسي يف مسائل، ولكن هذا شيء ووصفه أبوصاف 1)
 انبية شيء آخر، فلالختالف آداب كما ال خيفى عند أهل العلم. 

 ؤالء املشايخ األفاضل.( أما عوامهم فكثري منهم يُكفِّر من ال يُكفِّر ه2)
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اتباعهم للسنة إذا خالفت أصوهلم، يقول شيخ  ، وعدمردهم هلا أبصول عامةو 
مجاعة املسلمني وأئمتهم،  رتن فارقوا هبمامشهو  وهلم خاصتانابن تيمية: ) إلسالما

أو ما ليس حبسنة ئة سيئة جعلهم ما ليس بسي، و أحدمها: خروجهم عن السنة
ها البد أن يثبت ما ، فقائلة للسنةذا الوصف تشرتك فيه البدع املخالف... وهحسنة

نت ح ما حس  ، أويقبِّّ قبحته السنةن ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة، وحيسِّّ 
ض هذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ يف بعإال مل يكن بدعة، و السنة، و 
 .(1)(أهل البدع خيالفون السنة الظاهرة املعلومة ، لكن  ن هذين األصلنياملسائل م

اخلوارج ال يتمسكون من السنة إال مبا فسر جمملها دون و : )يقول شيخ اإلسالمو 
 .(2)(ما خالف ظاهر القرآن عندهم

ستجدون أي جهل يف و  ،ممن حولكم مر الصحبأولكم أن تنظروا يف أمركم و 
 علم قادةوقارنوا بني علم كربائكم بلسنن و ؟ يعتوركم يه وسلمصلى هللا علسنة النيب 

ستجدون أن ليس لدى أصحابكم إال سنًنا معينة و  ،األخرى بعض اجلماعات
ما وراء ذلك فهي ظلمات اجلهل اليت ، مما وافقت القواعد اليت قرروها، و يكرروهنا

هللا عليه  صلىجتعل صاحبها يف غرور بينما هو يعيش يف بعد عن سنة املصطفى 
 !وسلم

                                                           

 .19/72( جمموع الفتاوى 1)
 .13/٤8( املصدر السابق 2)
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 ؟ صلى هللا عليه وسلمفيا أيها األتباع ما قيمة احلياة إذا بعدت عن سنة النيب 

صلى هللا عليه ما قيمة اجلماعة إذا مل يكن منهجها الذي تلتزمه هو سنة النيب و 
 ؟وسلم

 ؟صلى هللا عليه وسلمما قيمة القادة إذا مل يقتدوا يف كل شؤوهنم بسيد القادة و 

كل مسلم يرجو لقاء ربه سبحانه أن حيذر أشد احلذر من صفات وجيب على  
اخلوارج، فهل هناك أعظم من وعد النيب صلى هللا عليه وسلم أبن يقتلهم قتل عاد 

 .(1)(لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عادفقد قال صلى هللا عليه وسلم: ) إن أدركهم،
لك قُتلوا هم قتل عاد ومزقوا إن مل يفعلوا ذ لعلمه صلى هللا عليه وسلم أن  أهل احلق

وال أدري كيف يقرأ مسلم هذا التهديد اخلطري من النيب صلى هللا عليه  شر ممزق.
 وسلم مث يقرتب من صفات اخلوارج.

 أثر ضعيف يصف أحوال أهل الغلو يف واقعنا. فائدة:
ألن  مثله ال  ،وقفت على حديث موقوف عن علي لكن  له حكم الرفع لو صح   

، واألثر حيكي بعًضا من أحوال "الفنت" هأخرجه نعيم بن محاد يف كتاب لرأي،يقال ب
 ، لكنه ليس موضوًعا،حسب قواعد احملدثني أو ضعيف جد ا ضعيف وهو الغالة،

                                                           

 وأبو داود ،73و 72و 67و 31و 3/٤د (، وأمح1٤3( )106٤(، ومسلم )7٤32( و)33٤٤البخاري ) أخرجه(1)
فهل ترى " :تعاىلإشارة إىل قوله  ،اال يبقي منهم أحدً  قتالً  :أي): 6/377. قال يف فتح الباري 5/87النسائي (، و ٤76٤)

 (."هلم من بقية
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. وسيجد القارئ تشاهبا عجيًبا بني ما ورد يف هذا مع بيان حاله تهروايب أبس وال
 األثر الضعيف اإلسناد وبني واقع أهل الغلو.

يب قال نعيم بن محاد: حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أ
قال: )إذا رأيتم الراايت السود فالزموا  ،هللا عنه يرومان  عن علي بن أيب طالب رض

فال حتركوا أيديكم وال أرجلكم، مث يظهر قوم ضعفاء ال يؤبه هلم، قلوهبم   ،األرض
يفون بعهد وال ميثاق، يدعون إىل احلق  كزبر احلديد، هم أصحاب الدولة، ال

وليسوا من أهله، أمساؤهم الكىن، ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، 
 . (1)حىت خيتلفوا فيما بينهم مث يؤيت هللا احلق من يشاء(

 ترمجة اإلسناد:

له  جئمة االعالم على لني يف حديثه... خر  قال الذهيب: )أحد األ نعيم بن محاد:
وأبو زرعة،   ي، والدارمي بغريه. وروى عنه حيىي بن معني، والذهلالبخاري مقروانً 

ا على اجلهمية... وقال احلسني آخرهم محزة بن حممد الكاتب. وكان شديدً   ،وخلق
بن حبان: مسعت حيىي بن معني يقول: نعيم بن محاد أول من مسع صدوق وأان 

وروى إبراهيم بن اجلنيد ، ذا وثقه أمحدوك ،...أعرف الناس به، وكان رفيقي بلبصرة
 .(2)(عن ابن معني: ثقة

                                                           

  .1/210الفنت ( 1)
  .٤/267 ميزان االعتدال( 2)
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: )احلافظ أبو عبد هللا املروزي األعور عن أيب محزة السكري أيًضاوقال عنه 
 ،خمتلف فيه ،والدارمي ومحزة الكاتب ،وعنه البخاري مقروانً  ،وإبراهيم بن سعد

 .(1)ا بسامراء(امتحن فمات حمبوسً 

ولكن يف حديثه أوهام  ،عيم فقد ثبتت عدالته وصدقهنوأما )وقال ابن حجر: 
  .(2)(معروفة

بن عدي افقيه عارف بلفرائض... وقد تتبع  ،ا: )صدوق خيطئ كثريً أيًضا وقال
 .(3)بقي حديثه مستقيم( :وقال ،ما أخطأ فيه

: )هذا من -أي الذهيب -ق الذهيب على حديث أخرجه احلاكم، قائاًل وقد عل  
التوجيري فقال:  أجاب على ذلك الشيخ محودغرائبه وعجائبه. و أوابد نعيم( أي 

ا حىت يقال: "هذا من أوابده"، وكيف  وال مرتوكً )قلت: مل يكن نعيم بن محاد كذابً 
وقد وثقه اإلمام أمحد وابن معني والعجلي؟! وحسبك بتوثيق  ،يقال فيه هذا القول

 ،(٤)ري يف "صحيحه"أمحد وحيىي، وقال أبو حامت: "صدوق"، وروى عنه البخا
ا ابن معني والذهلي وغريمها من ومسلم يف مقدمة "صحيحه"، وروى عنه أيضً 
وقد ، فحديثه مقبول. وهللا أعلم ،األئمة، ومن كان هبذه املثابة عند هؤالء األئمة

                                                           

 .2/32٤الكاشف ( 1)
 .10/٤12هتذيب التهذيب ( 2)
 .56٤تقريب التهذيب ص ( 3)
 روى عنه مقرواًن.( ٤)
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فهي مل تقع إىل اآلن، ومل جيئ  ،، سوى فتنة السفياين(1)وقع مصداق هذا احلديث
 .(2)تمد عليه(يف خروجه حديث صحيح يع

ا ا عابدً ضعيف... كان صاحلً  :قال عنه الذهيب: )قال أبو زرعة رشدين بن سعد:
 . (3) سيء احلفظ(حمداثً 

بن اوقال  ،رجح أبو حامت عليه ابن هليعة ،وقال عنه ابن حجر: )ضعيف
 .(٤)فأدركته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديث( ،ا يف دينهكان صاحلً :يونس

فقد قال فيه الذهيب: )احلافظ أبو العباس  ،وليد بن مسلمال ويغين عن رشدين،
كان   :ما رأيت من الشاميني مثله... قلت :.. قال ابن املديين.عامل أهل الشام

 . (5)فيتقى من حديثه ما قال فيه عن( امدلسً 

 .(6)وقال فيه ابن حجر: )ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية(

                                                           

 يقصد التوجيري رمحه هللا حديثًا آخر غري احلديث الذي ذكرانه.( 1)
 .1/63 يف الفنت واملالحم وأشراط الساعةإحتاف اجلماعة مبا جاء ( 2)
 .1/396الكاشف ( 3)
  .209تقريب التهذيب ص ( ٤)
  .2/355الكاشف ( 5)
 .58٤تقريب التهذيب ص ( 6)
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مسعت أمحد يقول من كان  :وقال أبو داود ،فقال عنه الذهيب: )ضعِّ  ابن هليعة:
العمل على تضعيف  :قلت .بن هليعة مبصر يف كثرة حديثه وإتقانه وضبطهامثل 

 . (1)حديثه(

بن املبارك وابن اخلط بعد احرتاق كتبه، ورواية  ...وقال عنه ابن حجر: )صدوق
 .(2)وهب عنه أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض شيء مقرون(

قال عنه الذهيب: )وثقه مجاعة، وقال أبو حامت صاحل  حيي بن هانئ(:أبو قبيل )
 .(3)احلديث(

وقال أبو حامت: صاحل ، وثقه أمحد، وابن معني، وأبو زرعةوقال عنه أيًضا: )
 .(٤)(احلديث، وكان له علم بملالحم والفنت

 .(5)وقال عنه ابن حجر: )صدوق يهم(

يسري ال ينزل به حديثه عن رتبة ويف أيب قبيل كالم وقال فيه األلباين: )
 .(6)(احلسن

                                                           

  .590ص الكاشف ( 1)
  .319تقريب التهذيب ص ( 2)
  .1/360الكاشف ( 3)
  .2/٤02ميزان االعتدال ( ٤)
 .185تقريب التهذيب ص ( 5)
 .3/3صحيحة السلسلة ال( 6)
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قال عنه ابن منده: )أبو رومان حدث عن علي بن أيب طالب يف  مان:و أبو ر 
. فالذي يظهر (1)الفنت روى حديثه عبد هللا بن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان(

 أنه جمهول العني.

 يصح إسناده الويتضح بعد هذه الدراسة املختصرة إلسناد احلديث أن  احلديث 
 حسب قواعد احملدثني، لكنه ليس موضوًعا.

ألين بي نت حاله، وأهل العلم يتساهلون يف إيراد هذه  ،ومل أحترج من ذكره
 األحاديث وحنوها.

قد ورد عن غري واحد من السلف أنه ال جيوز محل )ل اخلطيب البغدادي: قا
ا من ا من التهمة، بعيدً ئً األحاديث املتعلقة بلتحليل والتحرمي إال عمن كان بري

الظنة، وأما أحاديث الرتغيب واملواعظ وحنو ذلك فإنه جيوز كتبها عن سائر 
 . (2)(املشايخ

ورواية  ،جيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد) وقال ابن الصالح:
فيما  ،من غري اهتمام ببيان ضعفها ،ما سوى املوضوع من أنواع األحاديث الضعيفة

وى صفات هللا تعاىل وأحكام الشريعة من احلالل واحلرام وغريها. وذلك  س
كاملواعظ، والقصص، وفضائل األعمال، وسائر فنون الرتغيب والرتهيب، وسائر ما 

                                                           

 .328فتح الباب يف الكىن واأللقاب ص ( 1)
 .133الكفاية ص ( 2)
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ال تعلق له بألحكام والعقائد. وممن روينا عنه التنصيص على التساهل يف حنو ذلك 
 .(1)(عنهماعبد الرمحن بن مهدي، وأمحد بن حنبل رضي هللا 

م أنه ال جيوز ذكر املوضوع إال مع البيان، يف أي نوع كان. تقد  ) وقال العراقي:
وأما غري املوضوع فجوزوا التساهل يف إسناده وروايته من غري بيان لضعفه إذا كان 

بل يف الرتغيب والرتهيب، من املواعظ والقصص،  ،يف غري األحكام والعقائد
ما إذا كان يف األحكام الشرعية من احلالل واحلرام وفضائل األعمال، وحنوها. أ

 ،وغريمها، أو يف العقائد كصفات هللا تعاىل، وما جيوز ويستحيل عليه، وحنو ذلك
فلم يروا التساهل يف ذلك. وممن نص على ذلك من األئمة عبد الرمحن بن مهدي، 

  .(2)(وأمحد بن حنبل، وعبد هللا بن املبارك، وغريهم
وهذا كاإلسرائيليات، جيوز أن يروي منها ما مل يعلم أنه  ة: )وقال ابن تيمي

هللا تعاىل أمر به يف شرعنا وهنى عنه يف  فيما علم أن  كذب للرتغيب والرتهيب 
 .(3)(شرعنا

فهذا على غلبة الظن، ألنه  ،وقد ذكر أهل العلم أن  احلديث عندما يضع ف
 فقد شروط القبول، ال أنه مقطوع بضعفه. 

                                                           

 .103معرفة أنواع علوم احلديث ص ( 1)
 .1/10٤شرح التبصرة والتذكرة ( 2)
 .251-1/250جمموع الفتاوى ( 3)
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هذا  ل أهليف قو  (بلصحيح  )إذا مت هذا ف (ولسخاوي يف ذلك: ])ويقول ا
هذا حديث ضعيف  :الضعيف( يف قوهلم  )ب(و)هذا حديث صحيح  :الشأن

)قصدوا( الصحة والضعف )يف ظاهر( للحكم مبعىن أنه اتصل سنده مع سائر 
جلواز اخلطأ والنسيان على  ،ا من شروط القبولأو فقد شرطً  ،األوصاف املذكورة

تقان، وكذا الصدق على غريه .الثقة كما ذهب إليه مجهور العلماء من .  والضبط واإلِّ
مع التقيد بلعمل به مىت ظنناه  ،الشافعي :احملدثني والفقهاء واألصوليني، ومنهم

 .ه يف ضدهب، وجتناصدقً 

إذ القطع إمنا يستفاد من التواتر،  ،)ال( أهنم قصدوا )القطع( بصحته أو ضعفه 
كما سيأيت حتقيقه عند حكم   ،اتف هبا اخلرب، ولو كان آحادً ن احملأو القرائ

 ..الصحيحني.

الصحة والضعف مرجعهما إىل وجود الشرائط وعدمها بلنسبة  واحلاصل أن    
 .(1)[ال بلنسبة إىل الواقع يف اخلارج من الصحة وعدمها ،إىل غلبة الظن

 

                                                           

 .30-1/29فتح املغيث ( 1)
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ت بعد قراءهتا فإن شئ ،لكن اصرب على قراءة نصيحيت ،ما حيلو لكنفين كص
 ! وإن شئت نشرها فانشرها ،إحراقها فاحرقها

حممًدا  فإين أشهد أن ال إله إال هللا وأن   ،وإايك أن خترجين من اإلسالم ،صنفين
 القولية والعملية واالعتقادية. امجمتنًبا كل انقض من نواقضه ،رسول هللا

بناًء على تصنيفك  ولكن إايك مث إايك أن ترتك نصيحيت حيلو لك،صنفين كما 
 إايي.

يف جرين صاحبه ثالث ليال  حيرس التمر  صلى هللا عليه وسلملقد أبقى النيب 
 الصحايب ، فريىويراقب املوقف يف وقت التهجد والوتر ،السهرالصدقة، ويعاين 

ي يف الليلة ... حىت حظقهاا، وحياسبها، وتعاهده، مث يطل، وميسكهالدابة السارقة
 (1): أنه كانت له سْهوةرضي هللا عنه، فعن أيب أيوب األنصاري الثالثة بلعلم منها

صلى هللا عليه : فشكا ذلك إىل النيب كانت جتيء الغول فتأخذ منه، قالو ر، فيها مت
)اذهب فإذا رأيتها فقل: بسم هللا، أجييب : صلى هللا عليه وسلم فقال ،وسلم

، فجاء إىل رسول هللا ، قال: فأخذها فَحَلَفت أن ال تعود، فأرسلها(رسول هللا
: ( قال: حلَفت أن ال تعود، قال؟فعل أسريك ما): فقال ،صلى هللا عليه وسلم

                                                           

 (.2/2٤٤( السهوة: الطاق يف احلائط يوضع فيها الشيء )الرتغيب والرتهيب 1)
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، قال فأخذها مرة أخرى، فحلفت أن ال تعود، ()كذبت، وهي معاودة للكذب
، قال: (ل أسريك؟)ما فع: فقال صلى هللا عليه وسلم، فجاء إىل النيب فأرسلها

: ما أان ، فأخذها فقال()كذبت، وهي معاودة للكذب :فقال، حلفت أن ال تعود
، فقالت: إين ذاكرة لك صلى هللا عليه وسلمبتاركك حىت أذهب بك إىل النيب 

، فجاء إىل النيب رأها يف بيتك، فال يقربك شيطان وال غريه، اقشيًئا: آية الكرسي
: قال: فأخربه مبا قالت، قال (ما فعل أسريك؟): فقال ،صلى هللا عليه وسلم

 .(1)(وهي كذوب صدقت)

صاحبه بقبول النصيحة ممن مجع األوصاف  صلى هللا عليه وسلمأفيأمر النيب 
 ، وغداركالمه  يف شيطان يف صورة حيوان، سارق، وسارق الصدقة، وكذاب :التالية

كك يف جهاد وهو يشار  ،ت ال تقبل من أخيك املسلم نصيحتهوأن .يف وعده
 ؟ واملرتدين والزاندقة الصليبيني

، واألمة من بعدهم تنتفع ر هذا الصحايب هذا العلم للصحابة، والتابعنيأفينش
وأنت ال  ،وقد تلقاه عن الشيطان يف صورة حيوان ،وتنشره جياًل بعد جيل ،منه

حق  هذا البحث وأنت تعلم أن   -حد فحسبتنشر إال ما جاءك عن طريق وا
 ؟ال بعد استئذانإ -خريو 

                                                           

(، وقال: حسن غريب، وقال األلباين:صحيح لغريه. وقال شعيب: إسناده 2880، والرتمذي )5/٤23( أخرجه أمحد 1)
 (.5008( و)3275( و)2311أخرجه البخاري تعليًقا بصيغة اجلزم عن أيب هريرة ) ضعيف. قلت: له شاهد
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 ا البحث على حبثكم بكلمة واحدةلكم احلق يف العتب إن رأيتموان جتاوزان يف هذ
 {لِّْلُمَصلِّّنيَ  فَ َوْيل  }: قوله تعاىلكقة من يقتطع من اآلية  أو اقتطعنا منه على طري

  .(5:املاعون) {َساُهونَ  َصاَلهتِِّّمْ  َعن ُهمْ  ال ذِّينَ }: دون قوله ،(٤:املاعون)

 إال العمل فال خيار لكم عند هللا ،كما ترون عداًل ووضوًحا وحجةً األمر   إن  أما و 
الرجوع إىل  فإن   ،لف قناعات  دافعتم عنها طويالً وإن خا -اآلن -مبا تعتقدونه حًقا

 ،عقاب هللا العاجل قد أصابه ومن أىب فليعلم أن   ،حلق خري من التمادي يف الباطلا
 عقاًب...  وكفاه ،وذلك بصرفه عن اهلدى

اليدخل : )صلى هللا عليه وسلم: يقول النيب قال ،رضي هللا عنه عن ابن مسعودف
الرجل حيب أن  اي رسول هللا إن   :قالوا. كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب  اجلنة من

بطر  :الكرب هللا مجيل حيب اجلمال، : إن  ون ثوبه حسًنا ونعله حسنة ؟! قاليك
  .(1)(وغمط الناس ،احلق

نتفاع بملكتوب بلتفكري ال يصرفنك الشيطان عن عظيم اال ،من كتبهال تفكر في
ت ، كما جر نتقام منه، والعزمية على قتلهمث تبدأ بلتفكري بالكتبه   فيمن كتبه وملِّ 

 !بنيتك -رمبا -زر نفس  مقتولة، فتحمل و من يقف يف طريقكمأكثر العادة مع 

                                                           

(، 1999( و)1998(، والرتمذي )٤091، وأبوداود )٤51و ٤16و 1/٤12(، وأمحد 1٤7( )91( أخرجه مسلم )1)
 (.٤173( و)59وابن ماجه )
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 ،إىل هللا أجله سبق كتابيم أينا وال نعل ،ودعك من الكاتب ،خذ املكتوب
 ، وعند هللا جتتمع اخلصوم.الناصح أم املنصوح

إال حب هللا ورسوله  -أول ما خرجتم -ا أخرجكم من بيوتكم لساح اجلهادمف
 ،-وهللا حسيبكم كمكما حنسب  -وتعظيم حرمات هللا تعاىل صلى هللا عليه وسلم

، يف زمان واحدو واحد،  حلرمات مع احملرمات يف مكانواليوم لو اجتمعت ا
 ! وقد فعلتم ،نتهكتموها متقربنيال

ذلك ، وكان لو اجتمع اإلسالم، والعلم، وحفظ القرآن والسنة يف رجل اليوم
لتسابقتم لقتله متقربني،  ...الرجل يف املسجد يقرأ القرآن، يوم اجلمعة، يف رمضان

 !يف حقه أمريكمصدر أمر  ما دام قد

إمنا  ،ال طاعة يف معصية هللا) صلى هللا عليه وسلم:قوله ال أدري مىت نعمل ب
  إن مل نعمل هبا اآلن؟ (1)(الطاعة يف املعروف

 أليس الزان أهون من القتل. !؟بلزان تزين؟ ومل ال أمريكال أدري هل لو أمرك 

 ؟أتذكر اشتياقك للجنة أول مرة

 متيمة، طريف أيبفعن  ،وأنت ال تدري ،لعله حيل بينك وبني اجلنةوما يدريك 
 وأصحابه، وهو يوصيهم، فقالوا: هل مسعت من قال: شهدت صفوان وجندبً 

                                                           

(، وأمح   د ٤0( و)39( )18٤0(، ومس   لم )7257( و)71٤5( و)٤3٤0( أخرج   ه ع   ن عل   ي رض   ي هللا عن   ه البخ   اري )1)
 .7/159(، والنسائي 2625، وأبو داود )129و 12٤و 9٤و 1/82
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يوم ع هللا به ع مس  من مس  )شيًئا؟ قال مسعته يقول:  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا
إن  ) :. فقالوا أوصنا. فقال(ق هللا عليه يوم القيامةومن يشاقق يشق). قال: (القيامة

بطنه، فمن استطاع أن ال أيكل إال طيًبا فليفعل، ومن  أول ما يننت من اإلنسان
                  .(1)(استطاع أن ال حيال بينه وبني اجلنة مبلء كفه من دم أهراقه فليفعل

من قدور  فكم مألتَ  ،مسلم ئم امر الكف من د ءدار ملهذا ما يصنعه مق
لتحول  ،تنتظرك هناكإهنا ، هم إىل حلظة قراءة هذه الكلماتأشالئبدماء املسلمني و 

 .بينك وبني أعظم أمنية، يف أخطر وآخر حلظة

، فال تبحث عن بب آخر نك وبني دخول بب اجلنة مبثل ذلكإذا حيل بيف
 !دي، فهناك املنزل وهناك النزلهي تناليس مثة إال أبواب النار مفتحة و ف

 يه وسلمصلى هللا علتعاظ مبا جاء عن النيب االإايكم أن حترمكم قسوة قلوبكم 
 من هتديدات خطرية يف شأن القتل.

جيعل لقاتل املؤمن  أنهللا  أىب) قال: صلى هللا عليه وسلمالنيب  أن  نس أفعن 
 . (2)(توبة

                                                           

 (.7152( أخرجه البخاري )1)
سناده حسن. وعزاه السيوطي يف اجلامع الكبري والصغري للطرباين. قال املناوي: بسناد ( وقال: إ216٤( أخرجه الضياء )2)

 صحيح. وصححه األلباين. قال املناوي: إن استحل، وإال فهو زجر وختويف.
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إذا املسلمان محل أحدمها ) :صلى هللا عليه وسلمبكرة قال: قال النيب  أيبوعن 
ا هفإذا قتل أحدمها صاحبه دخال ،على أخيه السالح فهما يف جرف جهنم

 .فألنه قصد قتل أخيه ،وأما املقتول ،، أما القاتل فظاهر(1)ا(مجيعً 

فيمن  ي  هللا أىب عل )إن  : صلى هللا عليه وسلموعن عقبة بن مالك قال: قال النيب 
 شد االمتناع.أيقبل توبته فامتنع  أنسألته  :يأ .(2)(مرات ا ثالثقتل مؤمنً 

املالئكة  إن  ) :صلى هللا عليه وسلميب قال: قال الن رضي هللا عنه هريرة أيبوعن 
 .(3)(وأمه ألبيهوإن كان أخاه  ،أخيه حبديدة إىلإذا أشار  أحدكملتلعن 

ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكبائر،  قال: رضي هللا عنه، نسأوعن    
. وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،عز وجل الشرك بهلل) أو سئل عن الكبائر فقال:

 .(٤)(قول الزور ؟ قال:أبكرب الكبائر أنبئكمأال  وقال:

علينا  )من سل   :صلى هللا عليه وسلمكوع قال: قال النيب وعن سلمة بن األ   
 .(5)(السيف فليس منا

                                                           

 (.3965،  وابن ماجه )7/12٤، والنسائي 5/٤1(، وأمحد 16( )2888( أخرجه مسلم )1)
(، وصححه األلباين، وقال شعيب: إسناده صحيح 8593ئي يف "الكربى" )، والنسا5/288و ٤/110( أخرجه أمحد 2)

 إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي وإال فهو حسن احلديث.
 (.2162، والرتمذي )505و 2/259(، أمحد 125( )2616( أخرجه مسلم )3)
(، والنسائي 3018( و)1207الرتمذي )، و 13٤و 3/131(، وأمحد 1٤٤( )88(، ومسلم )5977( أخرجه البخاري )٤)
 .8/63و 7/88
 .5٤و ٤/٤6(، وأمحد 99( )162( أخرجه مسلم )5)
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)قتل املؤمن أعظم عند هللا  :صلى هللا عليه وسلموعن بريدة قال: قال النيب    
 .(1)(من زوال الدنيا

لزوال الدنيا ) :صلى هللا عليه وسلمقال: قال النيب  وعمر بن  عبد هللاوعن    
 .(2)أهون عند هللا من قتل رجل مسلم(

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وعن الرباء بن عازب رضي هللا عنه أن     
 .  (3))لزوال الدنيا أهون على هللا من قتل مؤمن بغري حق( :قال

 ،كذافالاًن قتل أكثر من كذا و تل فالاًن، و فالاًن ق عليكم يف التاريخ أن   لعله مر     
تقول يف نفسك يسعنا ما وسعهم، هؤالء و  ،استهنت بهلت األمر و هسفاست

ن ئو ... ال بل وجتر لدماء مرة بعد مرةا فتتجرؤون على .جمتهدون حننجمتهدون و 
، حاًضا بقوله وقلمهو ، هحىت يصبح الواحد منكم خمططًا بفكر  غريكم مرة بعد مرة

 إبليس، هنيًئا لك تج ،قدًما يف ميدان القتل... هنيًئا لك هذه اإلمامةقدوة متو 
إذا أصبح ): صلى هللا عليه وسلمالنيب  قال: قال رضي هللا عنه ىعن أيب موسف

قال فيجيء  .من أخذل اليوم مسلًما ألبسته التاج :فيقول ،جنوده إبليس بث  
 ،هذاوجييء  .شك أن يتزوجلق امرأته. فيقول: يو مل أزل به حىت ط فيقول: ،هذا

                                                           

 (، وصححه االلباين.٤957(، والبيهقي يف "شعب اإلميان" )3٤52، ويف "الكربى" )7/83( أخرجه النسائي 1)
حه األلباين، وقال البخاري (، وصح3٤٤9( و)3٤٤8، ويف "الكربى" )7/82(، والنسائي 1395( أخرجه الرتمذي )2)

 الرتمذي والبيهقي: املوقوف أصح. وقال شعيب: حديث حمتمل للتحسني.
(، وحسنه املنذري، ٤961( و)٤960( و)٤959( و)٤958(، والبيهقي يف "الشعب" )2619( أخرجه ابن ماجه )3)

 غريه.وقال البوصريي: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصححه األلباين، وقال شعيب: حسن ل
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 ،وجييء هذا .فيقول: يوشك أن يربمها .والديه مل أزل به حىت عق   فيقول:
وجييء فيقول: مل أزل به حىت  .فيقول أنت أنت . أزل به حىت أشركفيقول: مل

فيقول: أنت  .فيقول: مل أزل به حىت قتل ،وجييء هذا زىن. فيقول: أنت أنت.
 . (1)(ويلبسه التاج .أنت

 ،ى بعضكم مرحلة فعل هذه الكبريةلقد تعد   :القادةأيها األتباع واألشياع و    
فهنيًئا لكم  ،ن املسلمنيجاح قتل كذا وكذا مغتباط بناالو فلقد بلغ بلبعض الفرح 

صلى عن رسول هللا رضي هللا عنه  غتباط مبا رواه عبادة بن الصامتالاو هذا الفرح 
ا وال ا فاغتبط بقتله مل يقبل هللا منه صرفً )من قتل مؤمنً  :قال هللا عليه وسلم

 .الصرف )النافلة( :قال املنذري .(2)(عدالً 

 ،(فاغتبط بقتل)قال خالد بن دهقان: سألت حيىي بن حيىي الغساين عن قوله   
نه على اهلدى ال أحدهم فريى أحدهم أفيقتل  ،الذين يقاتلون يف الفتنة قال:

 .يستغفر هللا
هم قتلى؟ كيف و   ،لكم أن تفرحوا بستشهادهم ما حق هللا لو كانوا شهداءو

 صلى هللا عليه وسلمأمل يبك النيب تبوؤون بدمائهم؟ و  الناس الشهادة  أمتنحون

                                                           

، وعزاه اهليثمي يف "اجملمع" إىل الطرباين يف "الكبري"، وصححه األلباين ٤/350(، واحلاكم 6189( أخرجه ابن حبان )1)
 وشعيب.

(، والضياء يف "املختارة" 1311(، والطرباين يف "مسند الشاميني" )15639(، والبيهقي )٤270( أخرجه أبو داود )2)
 لباين وشعيب.(، وصححه األ٤17( و)٤16( و)٤15)
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هم شهداء معركة... فما الذي أفرحكم شهداء أحد ومؤتة، وحزن على غريهم، و 
 !والناس شهداء هللا على خلقه ،واكممبقتل أانس ال يكفرهم س

 صلى هللا عليه وسلمابن مسعود قد روى عن النيب  فإن   ،بة مىت شئتمروا التو أخِّّ 
 .(1)(أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء: )قال

 صلى هللا عليه وسلم ، فعاتبه النيببعدما أتول فقتل رضي هللا عنه فياحلزن أسامة
 جيعله النيب ملو  (2)(حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليومفحزن حىت قال: )

وكفى  !يف مواجهة شيء  عند احلساب! إمنا هي ال إله إال هللا صلى هللا عليه وسلم
ال كفة لرجحت كفة علت يف كفة والسماوات واألرض يف  ال إله إال هللا اليت لو جُ 

 .األرضو إله إال هللا وطاشت السماوات 
، ذاك كنها عند هللا عظيمةل ،اظًا جمردًة أو أحرًفا جمتمعةً لعلك اليوم تنظر هلا ألف

ذهبت "ال ، تله أعظم كلمة خرجت من لسانهوانطفأت بق ،املسلم الذي قتلته مات
حضر حججك فال إله إال هللا ، واستنفسك، وامجع عملك إله إال هللا" معه فأعِّد  

 !خصيمك

                                                           

( 1396، والرتم  ذي )٤٤2و ٤٤0و 1/388(، وأمح  د 28( )1678(، ومس  لم )686٤( و)6533( أخرج  ه البخ  اري )1)
 (.2617( و)2615، وابن ماجه )8٤و 7/83(، والنسائي 1397و)
، وأبو داود 207و 5/200(، وأمحد 159( و)158( )96(، ومسلم )6872( و)٤269( أخرجه البخاري )2)
(26٤3.) 
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به و  صلى هللا عليه وسلمما جامل رسول هللا  بهحِّ ! ؟أفرتيدين أن أجاملك ،ابن حِّ
! بل يه حني رآه ندم حىت متىن ما متىنعل صلى هللا عليه وسلمت رسول هللا ما رب  

رضي هللا  ، لقد ذهب أسامة قدام أسامة تنتظره عند احلسابجعل ال إله إال هللا
ة: ، وإىل آخر حلظمل يغب عنه حلظة صلى هللا عليه وسلموصوت رسول هللا  عنه

 ؟"فمن لك بال إله إال هللا"

الصحابة  جعله بعضُ بعد ذلك إىل قدوة يف عظيم حذره حىت قد حتول أسامة و 
 أقاتل مسلًما العن سعد بن أيب وقاص أنه كان يقول: )، فقد جاء قدوة يف احلذر

 .، وكأنه يقول ليس بعد حذر أسامة حذر(1)(حىت يقاتله أسامة

 !؟حذرًا، ويزيدكم إصرارًا وإهدارًا القتلُ  أفيزيد أسامةَ  

نطق  أنه ظاهرال مع أن   ،م قتلهرِّ حيُ يف أرض املعركة  بلشهادة الكافرفإذا كان نطق 
. فكيف مبن يتجرأ على قتل َمن مجع بني العلم واجلهاد والدعوة ا من القتلهبا خوفً 

 وحفظ كتاب هللا والسبق، وليس له هم واشتغال إال بنصرة هذا الدين؟!

، وكبرية الكذب، ، إن مل تتوبوا من كبرية القتلال أشك أنكم على خطر عظيم
وكبرية التعايل على الناس، وكبرية القول على هللا بغري علم، وغريها من الكبائر اليت 

 تلبستم هبا. 

                                                           

 .12/196( ذكره احلافظ يف الفتح 1)
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املرتدون : لكأنك تصفنا كما يصفنا احلكوميون و لسان حال الواحد منكم يقول
 .أمثاهلم ب  "اخلوارج"و  وأهل اإلرجاء

، فضاًل عن أن أكون لسااًن أو أمثاهلم هؤالء أن أكون من : أان أبرأ إىل هللاأقول
 عنيين هوإمنا الذي ي ،عنيينتال  األمساء فإن  غري اخلوارج أما اخلوارج و  ،بمسهمانطًقا 

 ،التجاوز على حرمات هللا تعاىلاستمرأ ت أثر هذه النصيحة اليوم و من فو   ، فإن  أنتم
من  اشر   يكونل و ب ،بني أن يصبح من اخلوارج بعد أايمفما الذي حيول بينه و 

 !وارجاخل

قال ابن  ، إمنا هو عملك الذي حيدد وصفك، فقدنعم، ال يعنيين من تكون
عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب يف اخلوارج بلكف  -أي الطربي -وأسندحجر: )

ما مل يسفكوا دًما حراًما، أو أيخذوا مااًل، فإن فعلوا فاقتلوهم ولو كانوا عنهم 
 .(1)(ولدي

فال تستغربن موقف رسول هللا  ،أصررت على استباحتهارأت الدماء، و إن استمف
 .منك صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه : إذا حدثتكم عن رسول هللا رضي هللا عنه قال علي بن أيب طالب
ر  من فوهللا ،حديثًا وسلم من أن أكذب عليه، وإذا  السماء أحب إيلّ  ألن أخِّ

صلى هللا عليه إين مسعت رسول هللا احلرب خدعة، و  بينكم فإن  حدثتكم فيما بيين و 
                                                           

 .299 /13( فتح الباري 1)
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آخر الزمان أحداث األسنان، سفهاء األحالم، سيخرج قوم يف : )يقول وسلم
الدين كما  ، ميرقون منيقولون من خري قول الربية، ال جياوز إمياهنم حناجرهم

ملن لهم أجًرا يف قت ، فإن  ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم
 .(قتلهم يوم القيامة

)خيرج قوم من أميت يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم ويف رواية أخرى: 
 ،وال صالتكم إىل صالهتم بشيء، وال صيامكم إىل صيامهم بشيء ،بشيء

ميرقون  ،يقرؤون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم، ال جتاوز صالهتم تراقيهم
 .(1)من الرمية(من اإلسالم كما ميرق السهم 

الظاهر املتفق عليه إىل رأي فالن، وأمر األمري، وبصرية األمري أجيوز لكم أن ترتكوا 
 ...!حنو ذلكو 

 ،أن يرتك النهي عما خيالف ما يعلم من شرع هللا -عليه السالم -ما حل  ملوسى 
أن  -عليه السالم -للخضر ما حل  ممن أرسله هللا ليتعلم على يديه، و  إن كانو 
 فَ َعْلُتهُ  َوَما}: املعلوم إال أبمر خمصوص من هللا، إذ قال يف آخر القصة جاوز األمريت

 .{َصرْباً  ع َلْيهِّ  َتْسطِّع ملَْ  َما أَتْوِّيلُ  َذلِّكَ  أَْمرِّي َعنْ 

                                                           

، وأبو 131و 113و 1/81(، وأمحد 15٤( )1066(، ومسلم )6930( و)5057( و)3611( أخرجه البخاري )1)
 .7/119(، والنسائي ٤768( و)٤767داود )
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األمري بتجاوز حمرمات، وإبحة دماء مقطوع حبرمتها، وحتكيم أخبار فأين أمر  
رى من خصوصية فيكم  ل اي تفه ،مقطوع بكذهبا، وشهادات مقطوع بزورها

 ثون كعمر؟د  م حمُ ككاخلضر؟ أم أن

، أو ... الدية بلعمليات االنتحاريةال حتسبوا أنين ممن يصف العمليات االستشها
الواجب أن تغلو  حتسبوا أين ممن تغلو عنده النفس فداًء هلل تعاىل... ال،  لكن  

ء نفوسنا أو مثلها، الواجب أن نفوس إخواننا يف اجلهاد ويف اإلسالم أكثر من غال
يها إىل أهلها أن نعيد الفتوى ف... و د يف فتوى عملية استشهاديةنشدد غاية التشدي

أن اخلربة، وأن تكون النية هلل وحده، وأال تبقى وسيلة غريها، و ، وأهل من أهل العلم
اب منتظًرا احلس من أفىت حماسًبا نفسه مستغفًراتصل درجة الضرورة، وبعدها يبقى 

نص قاطع  ةاجتمع يف هذه املسأل فقد ،وجل من أن يكون وقع يف أعظم خطأ على
 ،ل إىل درجة االستثناء من النصق حىت وصضيِّّ تهاد و ق االجاجتهاد واسع، فضيِّّ و 

 فمن يقوى على هذا؟

 صلى هللا عليه وسلمبعث النيب قال: ) رضي هللا عنه فعن علي بن أيب طالب
: وقال ،وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم ،ن األنصارر عليهم رجاًل مسرية وأم  

عزمت  : قدقال .أن تطيعوين؟ قالوا: بلى صلى هللا عليه وسلمأليس قد أمر النيب 
عليكم ملا مجعتم حطًبا وأوقدمت انرًا مث دخلتم فيها، فجمعوا حطًبا فأوقدوا انًرا، فلما 

صلى : إمنا تبعنا النيب مفقال بعضه  ،ينظر بعضهم إىل بعض، فقاموا مهوا بلدخول
فبينا هم كذلك إذ مخدت النار وسكن  ؟فراًرا من النار أفندخلها هللا عليه وسلم
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، لو دخلوها ما خرجوا منها أبًدا): فقال صلى هللا عليه وسلم، فذكر للنيب غضبه
 .(1)(إمنا الطاعة يف املعروف

اعة لطاعنده أمر خاص بوجوب السمع له و  رضي هللا عنه فهذا الصحايب
هؤالء اجلند من الصحابة رضي هللا عنهم عندهم أمر بإلضافة لكل األوامر العامة، و 

مع هذا فما و  ،بوجوب طاعة هذا القائد صلى هللا عليه وسلمخاص من رسول هللا 
على  صلى هللا عليه وسلم قد أقرهم النيبو  ،ذلك كله أن يطيعوه يف املعصيةغ هلم سو  

 .عدم طاعتهم له

، فدخل هذه النار أبمر أمريه بتفجري بيع على السمع والطاعة شابّ  فكم من  
فأُدخل بل كم من شاب ُخدع  ،الشرعية اليت ذكرها أهل العلم سه دون الضوابطنف

 !؟ت نفسه غدًرافذهب عملية ليست شرعية

 !ال عذر لكم، وأنتم تعلمون ،كتم على املنكراتال عذر لكم عند هللا إن سف

 ...! مشرتكون يف قتل النفسو ، كون يف اإلمثإنكم حينئذ  مشرت 

 !يأنفسكم يف ما بق وأنقذوا ،كفى ما مضى

صلى هللا نه رسول هللا ولو كان الذي عي   ،خطأه خري لك أن تنكر على أمريك
فقد صح عن هشام بن حكيم بن  ،، وليكن ما يكونيقظة ال رؤاي عليه وسلم

                                                           

 12٤و 9٤و 1/82(، وأمحد ٤0( و)39( )18٤0(، ومسلم )7257( و)71٤5( و)٤3٤0( أخرجه البخاري )1)
 .7/159(، والنسائي 2625، وأبو داود )129و
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على  صب  يف الشمس و  قد أقيمواو أانس من األنباط،  ابلشام على مر  أنه  حزام
: أشهد بون يف اخلراج، فقال هشامرؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذ  

بون ب الذين يعذ   ذ   هللا يع إن  يقول: ) صلى هللا عليه وسلملسمعت رسول هللا 
 .(1)(الناس يف الدنيا

فيتبعون الذين يستمعون القول ي هللا عن أولئك األمراء الرمحاء األمناء رض
 أحسنه.

 !؟فمن يرحم ،ال إله إال هللا: قولويرحم من ي ،إن مل يرحم املرء أصحابه

هللا إين ألرحم  : اي رسولرجال قال أن   رضي هللا عنه عن معاوية بن قرة عن أبيهف
 .(2)(رمحتها رمحك هللا إن)، فقال: الشاة أن أذحبها

ا أو دجاجة ريش قد نصبوا طريً بفتيان من ق وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه مر  
فلما رأوا ابن عمر  ،وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم ،يرتاموهنا

صلى هللا رسول هللا  ، إن  فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن هللا من فعل هذا ،تفرقوا
 .(3)(شيًئا فيه الروح غرًضا اختذلعن من ) عليه وسلم

                                                           

 (.30٤5، وأبو داود )٤68و ٤0٤و 3/٤03(، وأمحد 119( و)118( و)117( )2613( أخرجه مسلم )1)
، والبزار ٤/231، واحلاكم 19/٤5(، والطرباين 373، والبخاري يف "األدب املفرد" )5/3٤و 3/٤36( أخرجه أمحد 2)
 باين وشعيب.(، وصححه األل3319)
، والنسائي 1٤1و 103و 86و 60و ٤3و 2/13و 1/338(، وأمحد 1958(، ومسلم )5515( أخرجه البخاري )3)
7/238. 
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 مر   وسلم عليه هللا صلى النيب أن   ، عنهماوعن جابر بن عبد هللا رضي هللا  
 .(1)(ومسه الذي هللا عنل) فقال وجهه يف وسم قد محار عليه

 ، أو ظنِّ أما ترون أنكم توسعتم يف كل رخصة: القادةأيها األتباع واألشياع و 
 أن إىل، ك اجلامع لكم هو التوسع يف الرخص، حىت أصبح اخليط املشرت رخصة

 !الظاهرة؟دخلتم يف احملرمات 

بون حىت على إخوانكم فأصبحتم تكذ ،يف الرتخص يف الكذب كثري منكم  توسع
 .يف اجلهاد

( إىل أن أصبحت اخلدعة تعم )احلرب خدعة يف الرتخص يف أن   كثري منكم  توسع
رسًة لتعليم وأصبحتم مد ،ستشهاديةم الذي ترسلونه لبعض العمليات االحىت أخاك

فما أسهل  ،التحرمييف اجلرأة على الفتيا بلتحليل و م ، وتوسعتفن اخلداع ملنتسبيها
توسعتم يف عها، و جملرد اختالف م جهاديةبل مجاعات  ،الفتيا بستباحة دم مسلم

 :صلى هللا عليه وسلمونسيتم حديث النيب  ،وقتلتم بعد التأمني ،االستسالم لألمراء
بل جاء ما . (2)(قيامة، فإنه حيمل لواء غدر يوم الن رجاًل على دمه فقتله)من أم  

                                                           

 (.256٤، وأبو داود )3/323(، وأمحد 107( )2117( أخرجه مسلم )1)
وصححه (. 2688(، وابن ماجه )87٤0( و)8739، والنسائي يف "الكربى" )22٤و ٤37و 5/223( أخرجه أمحد 2)

 األلباين وشعيب.
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)من  :صلى هللا عليه وسلمفعن عمرو بن احلمق قال: قال النيب  ،هو أشد من ذلك
 .(1)(اوإن كان املقتول كافرً  ،فأان بريء من القاتل ،ن رجال على دمه فقتلهأم  

رجال أته،  أن   . وقد جاء عن ابن عباس،سيف فتوى الترت  كثريًا  ولقد توسعتم
ا فيها وغضب هللا قال: جزاؤه جهنم خالدً  ؟امتعمدً  قتل رجالً  فقال: أرأيت رجالً 

قال: لقد أنزلت يف آخر ما نزل، ما نسخها  ،ا عظيمً عليه ولعنه وأعد له عذابً 
شيء، حىت قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول هللا 

قال:  ،مث اهتدى اصلى هللا عليه وسلم. قال: أرأيت إن تب، وآمن وعمل صاحلً 
، )ثكلته أمه وأىن له بلتوبة، وقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول:

ا رأسه ا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذً ا، جييء يوم القيامة آخذً متعمدً  رجل قتل رجالً 
ا يف قبل العرش. يقول: اي رب سل عبدك فيم بيمينه أو مشاله، تشخب أوداجه دمً 

 .(2)قتلين(
 !جمازفة  أكرب من هذه...؟ أي  ف

إعالم تابكم )هذا أبو حامد الغزايل رمحه هللا الذي استشهدمت بكلماته يف ك
 ، فإن  ز عن التكفري ما وجد إليه سبيالً : )والذي ينبغي االحرتا( يقول...انماأل

                                                           

، واب  ن أيب عاص  م يف "اآلح  اد واملث  اين" 3/323(، والبخ  اري يف ترخي  ه 9679(، وعب  دالرزاق )1285( أخرج  ه الطيالس  ي )1)
(، والب      زار 5982(، واب      ن حب      ان )203(، والطح      اوي يف "ش      رح مش      كل اآلاثر" )2308(، والب      زار )23٤٤( و)23٤3)
 (، وحسنه األلباين وشعيب.18203يف معامجه، ويف "مسند الشاميني"، والبيهقي )(، والطرباين أبسانيد كثرية 2308)
، 8/63و 7/85(، والنس ائي 680، وعب د ب ن محي د )3٤6و 29٤و 2٤0و 1/222(، وأمح د ٤88( أخرجه احلمي دي )2)

 (. وصححه األلباين وشعيب. 2621(، وابن ماجه )7072( و)2٤62ويف الكربى )
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اخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة اء املصلني املقرين بلتوحيد خطأ، و استباحة دم
 .(1)(سلم واحدممن اخلطأ يف سفك دم  أهون

 ؟كر يف القرآن أكرب من القتلمنكر عملي ذُ  : أي  القادةأيها األتباع واألشياع و 
لقد ذهب األنبياء وذهب  ؟عليهم السالم ل أعظم من قتل نيب من األنبياءقت وأي  

هذه من وراثة أسوأ من  ... فهلفينا من يقتل ورثة األنبياء فيهم... وورث قتلتهم
  !؟الوراثة

خالفوان يف مسائل، وهذه املسائل مل تصل إىل حد العلماء  هؤالء هب أن  
  !؟النواقض، فهل احلل هو قتلهم

من استحق القتل، ترك قتل الذي توىل   قتلَ  صلى هللا عليه وسلم لقد ترك النيب  
ُأيب بن  منها األذل، رأس النفاق املارد ابن خرجن األعز  ، والذي قال ليُ كربه منهم

. لئال يقول الكفار وليس ..حممًدا يقتل أصحابه ن  إ: لئال يقول الناس ،سلول وغريه
صلى هللا عليه  النيب فنهاهم ،الصحابة هم من تسابق لقتل هؤالء ألن   ،الصحابة

  .(2)(...لئال يقول الناسقائاًل: ) وسلم

 ،الدرجة إىل هذه لمصلى هللا عليه وسفإذا كان اعتبار قول الناس عند رسول هللا 
 ؟ أفال يكون معتربًا عندان

                                                           

 .2/300( فتح الباري 1)
، والرتمذي 392و 3/35٤(، وأمحد 63( )258٤(، ومسلم )٤907( و)٤905( و)3518( أخرجه البخاري )2)
(3315.) 
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أفال يؤثر قول خيار الناس  ،وإذا كان قول الكافرين من الناس مؤثًرا يف هذا األمر
 املسلمني املصلني املتأثرين بقتل أئمتهم وخطبائهم ومعلميهم.

وقد أشران فيما تقدم حلكم ساحر أهل ): الشنقيطي اإلمام وأتمل فيما قاله
واستدالل من قال أبنه ال يقتل بعدم قتله لبيد بن  ،اختالف العلماء يف قتلهو  ،الذمة

وأظهر األقوال  ،ومل يثبت أنه قتله ،والقول أبنه قتله ضعيف ،األعصم الذي سحره
بل يقتل كما يقتل ساحر  ،عندان أنه اليكون أشد حرمة من ساحر املسلمني

ترك  الرواايت الصحيحة أنهوأما عدم قتله البن األعصم فقد بينت  ،املسلمني
لئال يقول  ،وقد ترك املنافقني ،نه لوال ذلك لقتلهفدل على أ فتنة،اثرة قتله اتقاء إ

فيكون يف ذلك تنفري عن دين اإلسالم مع اتفاق  ،حممد يقتل أصحابهالناس: 
 .(1)(وهو عبارة عن املنافق ،العلماء على قتل الزنديق

ل تتصورون اجتماع فعل كبرية من الكبائر : هالقادةواألشياع و  أيها األتباع
 :... هاكم هذا احلديثصلى هللا عليه وسلماملنصوص عليها مع حمبة هللا ورسوله 

  صلى هللا عليه وسلمرجاًل على عهد النيب  أن    رضي هللا عنه عن عمر بن اخلطاب
ه صلى هللا عليوكان ُيضحك رسول هللا  ،وكان يلقب محارًا ،هللا كان امسه عبد

مر به فأُ  ،يت به يوًماقد جلده يف الشراب، فأُ   صلى هللا عليه وسلم، وكان النيب وسلم

                                                           

 .٤/62( أضواء البيان 1)
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صلى هللا فقال النيب  .: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهفجلد، فقال رجل من القوم
 .(1)(ال تلعنوه، فوهللا ما علمت إنه حيب هللا ورسوله) :عليه وسلم

يف هذا احلديث الذي أخرجه البخاري أي  -فيهو )قال ابن حجر العسقالين: 
لثبوت النهي  ،كافر  ةمرتكب الكبري  الرد على من زعم أن   :-عن عمر بن اخلطاب

وفيه أنه ال تنايف بني ارتكاب النهي وثبوت حمبة هللا  واألمر بلدعاء له. ،عن لعنه
 املذكور حيب هللا أخرب أبن   صلى هللا عليه وسلمألنه  ،لب املرتكبورسوله يف ق

من تكررت منه املعصية ال تنزع منه حمبة هللا  وأن   ،ورسوله مع وجود ما صدر منه
اخلمر ال يراد به  نفي اإلميان عن شارب ويؤخذ منه أتكيد ما تقدم من أن   .ورسوله

 .(2)(بل كماله كما تقدم ،زواله بلكلية

ال الثبات وال ، و الشجاعة وحدها وال العبادة وحدها، وال الصربليست ولُيعلم أنه 
 ... وًحا مع عظيم اإلخالص إال بلعلمأي عمل من األعمال ممد

أول الرسالة صل وال صم وال جاهد وال  صلى هللا عليه وسلم يقل هللا لرسوله مل
 شرًفاا و وكفى العلم شاهدً  .{اقْ َرأْ } :إمنا قال له ،عمل من األعمال ل أي  اعم
 .{اقْ َرأْ }

                                                           

فوهللا ما علمت إال أنه حيب هللا ورسوله(، ومها مبعىن (. ووقع يف بعض رواايت البخاري: )6780( أخرجه البخاري )1)
 .12/78واحد. ينظر: فتح الباري 

 .12/78( فتح الباري 2)
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، ويسود وجهه وإن كان مسلًما ،دم صاحبه يستبيح أنه وكفى اجلهل ظلمة
 خملًصا...!اًما اًما قو  وإن كان صو   ،ملهوع

حينما دخل عليهم  يصف اخلوارجهللا بن عباس رضي هللا عنهما  قال عبد
 -أي متغرية -مسهمة ،جتهاًداامل أَر قط أشد منهم  اقومً وأتيت : )ملناظرهتم

 -عليهم قمص مرحضة ،اإلبل -بأي رك -ثفن أيديهمكأن    وجوههم من السهر
 .(1)(-أي مغسولة

 ،ن أيب طالبوحنن مع علي ب ،ملا عدلنا إىل اخلوارج): وعن جندب األزدي قال
 .(2)(النحل من قراءة القرآن فإذا هلم دوي كدوي   ، فانتهينا إىل معسكرهم

 ،دعا مواله ، وكان من اخلوارج،بضرب عنق عروة بن أذينة بن أبيه زايدُ  ملا أمرو 
 .أطنب أم أختصر؟ فقال: بل اختصر :فقال .: صف يل أمره واصدقوقال له
 .(3)، وال فرشت له فراًشا بليل قطما أتيته بطعام يف هنار قطفقال: 

صيام ن صالة و هذا اجتهادهم يف أفضل األعمال مو  ،فإذا كانت هذه عبادهتم
 ... فأين اخللل إًذا؟وقيام

                                                           

 (.16517( أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" )1)
 (.٤051( أخرجه الطرباين يف "املعجم األوسط" )2)
 .1/161( ينظر: امللل والنحل، الشهرستاين 3)
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أن نتأمل يف حال اخلوارج من  ، وينبغيوأصحاب هوى اخللل أهنم جهلة
حيث شجاعتهم وعبادهتم، فقد بلغوا شأاًن عظيًما يف هذين األمرين، ومع هذا 

، ويف هذا دليل قطعي (1)فقد وصفهم النيب صلى هللا عليهم وسلم بكالب النار
بل ال بد من  ،أن  الشجاعة واإلقدام والعبادة لوحدها ال تدل على صحة املنهج

 هذا ما يفتقده اخلوارج.العلم الصحيح، و 

خيرج ) قال: ،صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا رضي هللا عنه يب سعيدعن أ
ميرقون من الدين كما ميرق  ،انس من قبل املشرق ويقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم

 ؟ما سيماهم :قيل (.مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم إىل فوقه ،السهم من الرمية
 .(2)(التحليق سيماهم) :قال

هل مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف  ،سهل بن حنيفوقد سئل 
خيرج منه قوم يقرءون ) -وأهوى بيده قبل العراق- :مسعته يقول :قال ؟ااخلوارج شيئً 

 .(3)(ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية ،ال جياوز تراقيهم ،القرآن

                                                           

(، وقال: 3000، والرتمذي )269و 256و 253و 5/250(، وأمحد 908( أخرجه عن أيب أمامة مرفوًعا: احلميدي )1)
 . وصححه األلباين وشعيب.(176ث حسن، وابن ماجه )حدي

( 6933( و)6931( و)6163( و)5058( و)٤667( و)٤351( و)3610( و)33٤٤( أخرجه البخاري )2)
، وأبو داود 22٤و 197و 6٤و 3/5(، وأمحد 1٤8( و)1٤7( و)1٤3( )106٤(، ومسلم )7562( و)7٤32و)
 يرجعون حىت يرتد السهم إىل مكانه، وهذا من بب التعليق بحملال. (. والُفوق: موضع الوتر من السهم، أي: ال٤765)

 وذكر شراح احلديث أنه ال داللة فيه على كراهة احللق، فإن  كون الشيء عالمة هلم ال ينايف اإلبحة.
 (.693٤( و)6675( أخرجه البخاري )3)
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 ،حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم ام   اخلوارج ل إن  ): جرقال ابن ح
شركني، واشتغلوا بقتال وتركوا قتال امل ،فقالوا نفي هلم بعهدهم ،تركوا أهل الذمةو 

 ملو  ، تنشرح صدورهم بنور العلممل كله من آاثر عبادة اجلهال الذينهذا  و  .املسلمني
 هللا عليه وسلم صلى على رسول هللا رأسهم رد   كفى أن  و  ،يتمسكوا حببل وثيق منه

 .(1)(أمره ونسبه إىل جور، نسأل هللا السالمة

خرج يف عهد  ،رجاًل من اخلوارج امسه بسطام بن بين يشكر أن  ): ابن األثري ذكرو 
ه، فبعث إليه معه مجاعة من أتباعو  ،رضي هللا عنه أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز

عن خمرجه، فكان يف كتاب تب عمر إىل بسطام يسأله ، وكعمر من يقف يف وجهه
 ، فهلم إيل  عمر: بلغين أنك خرجت غضًبا هلل ولرسوله، ولست أوىل بذلك مين

إن كان يف يديك و  ،أبيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس، فإن كان احلق أانظرك
 .نظران يف أمرك

رجلني يدارسانك  إليك قد بعثتُ و  ،فكتب بسطام إىل عمر: قد أنصفتَ 
ا امسه عاصم، ورجاًل من بين وىل لبين شيبان حبشي  إىل عمر مأرسل و  .يناظرانكو 

 .يشكر، فقدما إىل عمر

مما جاء يف تلك املناظرة أن قاال: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك، ومسيتها كان و 
 .همابرأ منمظامل، فإن كنت على هدى وهم على الضاللة فالعنهم و 

                                                           

 .12/301( فتح الباري 1)
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كم أردمت اآلخرة لكنو ، المت أنكم مل خترجوا طلًبا للدني: قد عفقال عمر
قال ، و اانً لع   صلى هللا عليه وسلمهللا عز وجل مل يبعث رسوله  إن   ، طريقهافأخطأمت

يم   َغُفور   َفإِّن كَ  َعَصاينِّ  َوَمنْ  مِّينِّّ  َفإِّن هُ  تَبَِّعينِّ  َفَمن} :إبراهيم عليه السالم ، وقال {ر حِّ
 ،أعماهلم ظلًما قد مسيتُ ، و {اقْ َتدِّهْ  فَبُِّهَداُهمُ  اللُّ  َهَدى ال ذِّينَ  أُْولَ ئِّكَ }: هللا عز وجل

ا فإن قلتم إهن ،عن أهل الذنوب فريضة البد منهاليس لوكفى بذلك ذًما ونقًصا، و 
قال: أفيسعك أن ال  .هفرعون؟ قال: ما أذكر مىت لعنتُ  فريضة فأخربين مىت لعنتَ 

وهم  ،أهل بييتال أن ألعن إ يسعين ال، و شرهمو تلعن فرعون وهو أخبث اخللق 
صلى هللا عليه الرسول  ألن   ،مصلون صائمون؟ قال: أما هم كفار بظلمهم؟ قال: ال

اس إىل اإلميان فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه، فإن أحدث حداًث دعا الن وسلم
دعا الناس إىل  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  : إن  أقيم عليه احلد، فقال اخلارجي

 .ا نزل من عندهقرار مباإلتوحيد هللا و 

صلى هللا عليه ال أعمل بسنة رسول هللا : قال عمر: فليس أحد منهم يقول
سهم على علم منهم أنه حمرم عليهم، ولكن غلب القوم أسرفوا على أنف لكن  و  ،وسلم

 .عليهم الشقاء

 .ورد أحكامهم ،قال عاصم: فابرأ مما خالف عملك

 .؟ قاال: بلىليسا على حقأ ،عمرقال عمر: أخربين عن أيب بكر و 
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 ،وسىب الذراري ،سفك دماءهم ،حني قاتل أهل الردةأب بكر  : أتعلمان أن  قال
 ؟ وأخذ األموال

 .قاال: بلى

 .السبااي بعده إىل عشائرهم بفدية؟ قاال: نعم عمر رد : أتعلمون أن  قال

 .قال: فهل برئ عمر من أيب بكر؟ قاال: ال

 .منهما؟ قاال: التم من واحد : أفتربؤون أنقال

الكوفة  أهل هل تعلمان أن   ،هم أسالفكمقال: فأخرباين عن أهل النهروان و 
البصرة قتلوا  من خرج إليهم من أهل أن  مااًل، و  أيخذوا ملخرجوا فلم يسفكوا دًما و 

 .هللا بن خباب وجاريته وهي حامل؟ قاال: نعم عبد

 .: الل ممن قتل واستعرض؟ قاال: فهل برئ من مل يقتقال

قد علمتم و  ،أهل الكوفةعمر وأهل البصرة و يسعكم أن تتولوا أب بكر و : أفقال
 ،؟ فاتقوا هللاوالدين واحد ،يسعين إال الرباءة من أهل بييتال و  ،هلماختالف أعما
 ،صلى هللا عليه وسلمتقبلون من الناس ما رد عليهم رسول هللا  ،فإنكم جهال

وخياف عندكم من أمن  ،من خاف عنده أيمن عندكمبل، وتردون عليهم ما قو 
حممًدا عبده ورسوله،  أن  كم من يشهد أن ال إله إال هللا و ، فإنكم خياف عند عنده
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أيمن حقن دمه وماله وأنتم تقتلونه، وعند رسول هللا آمًنا و كان من فعل ذلك و 
 .(1)(أمواهلمفتحرمون دماءهم و  ،ئر أهل األداينعندكم سا

يف القتال الذي وقع ما بني خلوض بسيفه أو بلسانه رضي هللا عمن أحجم عن ا
... فرغم قرب العهد رضي هللا عن مجيع الصحابة، و رضي هلل عنهما علي ومعاوية

رغم ، و صلى هللا عليه وسلمرغم قرابة علي من النيب ، و صلى هللا عليه وسلمبلنيب 
كرموا سيوفهم وأ ،احلق مع علي إال أهنم رفضوا اخلوض فيها النصوص الواضحة أبن  

 علًيا األكرب من هذا أن  ، و احلسن بن علي مل يشارك فيها بل إن   ،عن قتل مسلم
 ندم على ذلك... رضي هللا عنه

رجالن يف فتنة ابن  ابن عمر أته أن   ،عن انفع موىل ابن عمر رضي هللا عنهماو 
صلى هللا  أنت ابن عمر صاحب رسول هللاو  ،الناس صنعوا ما ترى : إن  فقاال ،الزبري

دم أخي املسلم،  هللا حرم علي   : مينعين أن  فما مينعك أن خترج؟ فقال ،عليه وسلم
َنة   َتُكونَ  الَ  َحىت   َوَقاتُِّلوُهمْ }: : أمل يقل هللا تعاىلفقاال ِّ  الدِّينُ  َوَيُكونَ  فِّت ْ قال:  ؟{للِّ

حىت تكون فتنة وا أنتم تريدون أن تقاتلو  ،قد قاتلنا حىت مل تكن فتنة وكان الدين هلل
 .(2)ويكون الدين لغري هللا

إهنا : )صلى هللا عليه وسلم: قال رسول هللا قال رضي هللا عنه عن أيب بكرةو 
القاعد فيها خري من املاشي فيها، واملاشي فيها  أال مث تكون فتنة ،ستكون فنت

                                                           

 .٤/15٤( الكامل 1)
 (.٤513البخاري ) ( جزء من حديث أخرجه 2)
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، هفمن كان له إبل فليلحق إببل، أال فإذا نزلت أو وقعت خري من الساعي إليها
، قال: من كانت له أرض فليلحق أبرضهنم فليلحق بغنمه، و من كانت له غو 

يعمد : ل هللا أرأيت من مل يكن له إبل وال غنم وال أرض؟ قال: اي رسو فقال رجل
؟ ه حبجر مث لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغتإىل سيفه فيدق على حد

: أرأيت إن ول هللارس : ايقال: فقال رجل ؟اللهم هل بلغت ؟اللهم هل بلغت
، و إحدى الفئتني فضربين رجل بسيفه، أرهت حىت ينطلق يب إىل أحد الصفنيأك

 .(1)(ريكون من أصحاب الناإمثك و ه و يبوء إبمث): قال ؟أو جييء سهم فيقتلين

نَ َوساهُتا على حفصة و  قال: دخلتُ  ،هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن عبدو 
لت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم جُيعل يل ق -أي ذوائبها تقطر ماء -تنطف

أخشى أن يكون يف احتباسك و  ، حلق، فإهنم ينتظرونكإ: من األمر شيء، فقالت
: من كان خطب معاوية وقال ،، فلما تفرق الناسفلم تدْعه حىت ذهب .عنهم فرقة

قال  .منه ومن أبيهفلنحن أحق به  ،يريد أن يتكلم يف هذا األمر فلُيطلع لنا قرنه
هللا: فحللت حبويت، ومهمت أن أقول:   أجبته؟ قال عبدحبيب بن سلمة: فهال  
ق ت أن أقول كلمة تفرِّ ، فخشين قاتلك وأبك على اإلسالمأحق هبذا األمر منك مَ 

فذكرت ما أعد هللا تعاىل يف  ،حُيمل عين غري ذلكو  ،وتسفك الدم ،بني اجلمع
 .(2)(ُحفظت وُعصمت: قال حبيب .اجلنان

                                                           

 (.٤256، وأبو داود )٤8و 5/39(، وأمحد 2887( أخرجه مسلم )1)
 (.٤108( أخرجه البخاري )2)
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 ؟ بعدما أصبت دًما حراًما أم ال ،ال أدري هل أقول انتهت فسحتك: أيها التابع

ال ): صلى هللا عليه وسلم: قال رسول هللا قال، رضي هللا عنهما ابن عمر فعن
 .(1)(ة من دينه ما مل يصب دًما حراًمايزال املؤمن يف فسح

 (2)اقً عن   ال املؤمن م  )ال يز  :صلى هللا عليه وسلمالدرداء قال: قال النيب  أيبوعن 
 .(4)((3)حا بل  ا حرامً فاذا أصاب دمً  ،اا حرامً ا مامل يصب دمً صاحلً 

إمنا أخشى أنك سوف تنهي   ،: توبتك اليوم خري من توبتك غًدالكين أقول لك
ارًا، وال ني ال تزيدك املوعظة إال إصرارًا، وال يزيدك النصح إال استكبكل فسحة ح

  !مك من دم املسلمني مل يشبعهنوت و ومت ،يزيد الدم إال دًما

تقول: هؤالء ليسوا  ،ك أن تشكك يف حرمة الدم املسلمإايك مث إاي: أيها التابع
صلى هللا عليه ! إن وسعك ذلك فلُتخرج أمة حممد فعلوا وفعلواهؤالء  ،مبسلمني

 ؟ ألن  أتدري ملاذا ،من حولككلها من اإلسالم، ولتبق األمة كلها هي أنت و   وسلم
)من صلى  :كما يف حديث أنس رضي هللا عنه  قال صلى هللا عليه وسلم ول هللارس

 ،فذلك املسلم الذي له ذمة هللا وذمة رسوله ،وأكل ذبيحتنا ،واستقبل قبلتنا ،صالتنا

                                                           

 .2/9٤(، وأمحد 6862( أخرجه البخاري )1)
 ( أي خفيف احلمل واملراد سريًعا يف طاعة هللا.2)
 ( انقطع من االعياء .3)
(، ويف "مسند الشاميني" 1108(، ويف "الصغري" )9229) (، والطرباين يف "األوسط"٤270( أخرجه أبو داود )٤)
 (، وصححه االلباين وشعيب.156٤0(، والبيهقي )1309)
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 :قوله .أمانته وعهده :أي ،: )قوله ذمة هللاقال يف الفتح  .(1)(فال ختفروا هللا يف ذمته
 .(2)ال تغدروا( :أي ،ربعيبلضم من ال "فال ختفروا"

نواقض  لإلميان إن  نقول: نعم  ؟اإلميانمن نواقض  أنتوأين  :ولعلكم ستقولون
نواقض "ويف ذلك رسالتان علميتان ننصح بقرائتهما ومها  ،قولية وعملية واعتقادية

 اإلمياننواقض "واللطيف  العزيز العبد " للدكتور عبدالقولية والعملية اإلميان
. ولكن للتكفري " للدكتور حممد الوهييبة وضوابط التكفري عند السلفاالعتقادي

، لعامل متمكن إالر العلماء من الكالم يف مسائل التكفري وقد حذ   ،شروط وموانع
" للشيخ ابن تيمية يف مسألة التكفري اإلسالممنهج شيخ " وننصحكم بدراسة كتاب

يف مسائل التكفري ليدرك  مام اجلبلالدارس ملنهج هذا اإل وإن   ،يبعاجمليد املش عبد
 .ةه ومنهج أصحاب الدولة الومهينهجالبون الشاسع بني م

ممن يقتل الرب والفاجر وال  يس كثري منكم: ألأيها األتباع واألشياع والقادة
فإليكم حديث النيب  ،وهذا بشهادة مجيع اجملاهدين من غريكم ،يتحاش من املؤمن

أنه  صلى هللا عليه وسلمعن النيب  رضي هللا عنه ريرةعن أيب ه :صلى هللا عليه وسلم
 من قاتلوفارق اجلماعة، فمات، مات ميتة جاهلية، و ، من خرج من الطاعة: )قال

ي ة  يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينصر عصبة، فُقتل فقِّْتلة  حتت راية ُعمِّّ

                                                           

 .8/105(، والنسائي 391( أخرجه البخاري )1)
 .1/٤96( فتح الباري 2)



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

208  http://alabasirah.com

  

 

ال مؤمنها، و وفاجرها وال يتحاش من  ومن خرج على أميت، يضرب برها جاهلية،
 .(1)(لست منه، فليس مين و يفي لذي عهد عهده

من محل : )قال صلى هللا عليه وسلمعن النيب  عن ابن عمر رضي هللا عنهماو 
 .(2)(علينا السالح فليس منا

لو أردت أن  -وهللا الذي ال إله إال هو -أتكدوا: أيها األتباع واألشياع والقادة
بتأويالت ال ختطر لكم  أكثر يف العراق لزودتكم آتيكم بتأويالت تستباح هبا الدماء

ن يل بلنصوص الصرحية إذا واجهين هللا هبا يوم القيامة؟ من يل لكن مَ و  ،على بل
 ؟من يل بنتهاء الفسحة ؟من يل حبرمان اجلنة ؟من يل برباءة الشفيع ؟بغضب هللا

د اصولية من ينفع التقاط قواعماذا  ؟أعظم من حرمة الكعبة من يل حبرمة هْتكها
أميكن أن   ؟وانزاهلا يف غري حملها من هناك لبعض أهل العلمالتقاط كلمات هنا، و 

ء اليت هدرها هللا بنص تتساوى عندي الدماء اليت حرمها هللا بنص الكتاب مع الدما
 !؟الكتاب

ا وجدت نفسي متعطشة للدماء اليت جتري فيها ال كيف إذ  ،ال وهللا ال تتساوى
 ..! .عبادة األواثندل الدماء اليت تشربت التثليث و بإله إال هللا 

 .(1)(يقتلون أهل اإلسالم......): صلى هللا عليه وسلمأمل يقل النيب  إيه  
                                                           

 (.39٤8، وابن ماجه )7/123، والنسائي 306و 2/296(، وأمحد 5٤( و)53( )18٤8( أخرجه مسلم )1)
، وابن ماجه 150و 1٤2و 53و 16و 2/3(، وأمحد 161( )98(، ومسلم )7070( و)687٤البخاري ) ( أخرجه2)
(2576.) 
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جعوا كفارًا يضرب بعضكم : مطلب العدو هو أن تر أيتها العصائب اجملاهدة
 .رقاب بعض

ذي وا التنور الفتدخل ،مهؤالء ال ميكن الصرب عليهاخلالف مع هؤالء، و : واال تقول
نتقام من حبماسة طاليب االوبتحريض الشياطني، و  أُوقد بقش اجلاهلني املتجرئني،

 ...أولئك اجلاهلني

اجلاهلني حىت  الصرب على وأعظم الصرب هنا .إهنا أايم الصرب القتطاف النصر..
طب، األمة اليت دافعتم عنها ستكون هي احل إال فلتعلموا أن  ، و يفوت كيد الكائدين

 أنتم يف هناية األمر السبب!و 

... وقاان التجاوب منكملمة القادمة اليت تنتظر اجلواب و هللا إهنا احلقيقة املظو   
 عنكم.صرفها عنا و إايكم شرها و هللا و 

بعد أن أصبح  على مقصلة الصليب صلى هللا عليه وسلمفهل تقدمون أمة حممد 
 ...الصليب على املقصلة

اب على اجلاهلني أحسن ال جو  سبيل مثل احلوار، و ال، و ال عالج مثل االجتماع
 ال نور للجاهلني أحسن من العلم.، و عراضاإلمن العزل و 

                                                                                                                                                                                                       

 72و 67و 31و 3/٤(، وأمحد 1٤3( )106٤(، ومسلم )7٤32( و)33٤٤( جزء من حديث أخرجه البخاري )1)
 .5/87(، والنسائي ٤76٤، وأبو داود )73و
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كلماتكم   دوي   ،ركم يف امليدان حاضر صباح مساء: دو اي سادتنا العلماء
 .م وهدير نفااثهتم يف كبد السماءكتبكم أعلى من صفارات إنذاراهتوخطبكم و 

على  إمنا الفخر ملن دل   ،محلنا السالح يف سبيل هللا انليس الفخر لنا وحدان أل
مث  والفضل كل الفضل هلل، من فعل هذا غريكمو  ،حرضنا عليهاان سبيل هللا و وأر  ،هللا

 .لكم

بفكرة ضالة يف صفوف اجلهاد تقال، يصدقها  ال تتهاونوا :أيها العلماء األعالم 
 .فردبعتزال املعتزلة ابتدأ او  ،، ويتبعها اثلث فخروج اخلوارج ابتدأ بكالمآخر

ا ساحة اجلهاد يف سبيل هللا جغرافي  : مهما ابتعدمت عن اي سادتنا العلماء 
العالمية فصوتكم داخل الساحة اجلهادية أقوى من صوت أقوى احملطات ا

 ...والفضائيات العاملية

 ،ليه التيه يف أرض مطرية مسبعةوإنقاذ ملن اجتمع ع ،صوتكم صيحة هداية 
كلما خبت بنفخ   احلياة تبعث فيه هاد روًحاروح جديدة تنفخ يف رحم اجل صوتكم

 تنادي عليها أن ألقوا السالح وعليكم بلعينة وخذوا بلزرع واتبعوا أبواق النفاق اليت
 !أذانب البقر

ال يناصرون فما بل ورثة األنبياء  ون مع األنبياءبي  إذا قاتل الرِّ  :اي قادتنا العلماء 
 !ولو بلدعاء؟ بينيالرِّ 
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بغري  م من املسلمنيمسل : إننا وهللا نربأ إىل هللا ممن قتل أي  علماءان األفاضلاي 
يف وا ذلك نقطة سوداء ، فال تعد  ًما من العلماء راءة ممن يقتل عال، وحنن أشد بحق

 .صفحة اجلهاد النرية الشهباء

صلى هللا  ة نبيكاللهم إنك تعلم أين ما كتبته إال غرية على كتابك وعلى سن 
 .عليه وسلم

، أو حرمة سبًبا لفتنة بني املسلمني يوقدهااللهم إين أبرأ إليك ممن جعله 
 يستبيحها، أو دم حمرم يسفكه.

وصلين كتاب "مد  ،"لدولة اإلسالمية بني احلقيقة والوهمبعد سنني من كتابيت "او 
يعة البغدادي" وهو حقيق بسم "تالعب الشيطان الغرور أبهل التكفري األايدي لب

أرجو أن الكتاب علم حىت يرد عليه بلعلم، و وليس يف هذا  ،والتقتيل واجلهل والزور"
 ما يغين ويزيد، ولكندولة اإلسالم"  كتاب "إعالم األانم مبيالد  يكون يف ردان على

 كما  علمه، والشاهد يؤدي شهادتهيؤدي حق أن  يبقى الواجب على طالب العلم
بيااًن وإعذاًرا، ولوال خشية اغرتار اجلهلة ملا  فكان هذا الفصل ،سبحانه أمر هللا

نسود  قطرة حربالبغدادي  َمن مس ى نفسه ب وال الزور مؤلف الكتيِّّ استحق شاهدُ 
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هؤالء هو الواجب الذي أيمث إنقاذ املسلمني من تغرير  لكن   هبا الصفحة عنهم،
لسانه أو إعراض  بلسكوت عليه وأيمث الشاهد بكتمان شهادته أو يلِّّ  الب العلمط

 وجهه وصراحة قوله.

فما أكثر ضحااي هؤالء من الفراش واهلوام الذين ال يغريهم شيء مثل إيقاد النار 
فيصبح عدوهم من حيول بينهم وبني ذلك،  الليل فيسارعون ويتقامحون فيها، يف

كثري من الناس إىل هؤالء   فإن حتول طلًبا لردة فعل انتقامية، جاء موخصوًصا إذا ما 
الغالة، أييت عادة بعد جرائم تقع ألهل السنة، وهذا من أعظم أدلة بطالن منهجية 
الغالة، فهؤالء العوام ما جاؤوا إال بذهاب عقوهلم وطلب أثر  هلم وقلة علمهم أو 

و الذي وهذا هو اجل ة اجلهادية،سهم عن احللول الشرعيأيس آخرين من احلياة، أو أي
 يصطاد به الغالة فرائسهم.

 ،أنرقع هلؤالء الغالةال ندري  فنحن ،لقد أصبحنا اليوم يف موقف ال حنسد عليه
ن على اجلهاد واإلسالم أم نستحث اهلمم لتعود للميدان، ونثق ألهنم حمسوبو 

طعنة مزدوجة نصلها  وفاعليته، بعدما طعنها الغالة الشرعية مبنهجية اجلهاد وقيادته
 .والشامي األول يف قلب اجلهاد واجملاهدين ونصلها اآلخر يف الصف العراقي

املعادلة تقرتب من أن تكون سجال  وأصبحت ،ما إن قوي اجلهاد يف الشامف
 ،مسرحيتهم املفضوحة غالةت، عمل هؤالء البني الفصائل وبني جند الطاغو 

وذلك إبعالن دولتهم املوهومة على  ،وروصبغوها بصبغة شرعية وألبسوها ثوب الز 
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 ،الورق ويف اإلعالم يف الشام! وهم من أقل اجلماعات اجلهادية سيطرة على األرض
 وما هي إال برهة قصرية حىت بدأت أيديهم تبطش أبهل اجلهاد أنفسهم.

خطط اليهودي الصلييب امل الذي يعيش الواقع هناك يدرك أهنم خدمواو  
، وبسببهم بدأ اخلالف وشاع القتل بني أهل اجلهاد علمونمن حيث ال يالنصريي، 
 ألول مرة!

ت وإال فما نسبة ئاوأهنم أهل زور وافت ،هذا ينبيك عن مدى جباحة هؤالء إن   
 البقيعات اليت حتت أيديهم بلنسبة لألراضي اليت حتت أيدي اجملاهدين.

رب حتولت وماذا لو كانت ردة فعل اجلماعات اليت تسيطر على مساحات أك 
 هنا وهناك؟! دول إىل إقامة

ن انركم وفتككم بلبالد فيالسالمة العدو منكم واي ويل أهل اإلسالم م 
 وأهلها.

مث هل تراهم لو وجدوا مجاعة أخرى سبقتهم إىل إعالن الدولة أو اخلالفة  
    لبايعوها؟! ال وهللا.

 :أحدد الكالم يف هذا األمر يف مسائلوأريد أن 

 وىل:األ املسألة
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 والبهتان وشهادة الزور ملن مسى نفسه مبىن الكتاب الكذبليس من شك أن  
والشهادة له أبنه كما قدم له "الشيخ اجملاهد، والعابد الزاهد،  ،بكر البغدادي" "أب

 .احملور األول وقائد كتائب الدين" كما ورد يف

ضي هللا عنه وقد امتثل الشيخ اجلليل ما روي عن عمر بن اخلطاب ر : )عنه وقال
فلم  ،".اه  ]رواه البخاري تعليقًا جمزومًا به[تفقهوا قبل أن تسودواحني قال: "

 .(1)(...يتنقل يف مناصبه إال بعد التفقه ومع التفقه

ولقد اجتمع يف الشيخ أيب بكر ما الكاتب وكذبه حيث يقول: ) أتمل يف جهلو
 .(2)(...متفرق يف غريه، علم ينتهي إىل النيب صلى هللا عليه وسل

، بل هو رأي جملس الشورى وليت شهادة الزور هذه هي رأي الكاتب فحسب
الكلمة قد اجتمعت على بيعة  ...)املذكور:  عندهم، فقد جاء يف بيان جملسهم

الش يخ اجملاهد أيب بكر البغدادي  احل سيين  القرشي  أمريًا للمؤمنني بدولة العراق 
لُقرشّي وزيرًا أّوال اجملاهد أيب عبد هللا احَلسيّن ا، وكذا على تولية الشيخ اإلسالمي ة
والش يخان الفاضالن من أهل  القدم الراسخة يف الع لم والس ابقة يف ، وانئبًا له

 .(3)(الد عوة لدين  هللا واجلهاد يف سبيله حنسبهما كذلك وهللا حسيب هما

                                                           

 .٤( مد األايدي ص1)
 .٤ص املصدر نفسه( 2)
 .5ص  املصدر نفسه( 3)
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ا بعده، إذ هلان اخلطب بلنسبة ملولو اقتصرت شهادة الزور على جملس شوراهم 
احلديث  يسوقون األحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وكأن   أهنم

وهذا من توفيق هللا له، وإرادة اخلري به، ) ، فقد جاء:يف البغداديمساق له ووارد 
فعن معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال: 

 ]متفق عليه[. "ًا يفقهه يف الدينمن يرد هللا به خري "

لتوقري هذا الرجل احلسيين، وقد روى أبو عبد هللا  ،لذا فإن هذا هو السبب الثاين
 عليه وآله احلاكم والطرباين: عن عبادة بن الصامت قال: مسعت رسول هللا صلى هللا

ويعرف لعاملنا ليس من أميت من مل جيل كبريان ويرحم صغريان، "وسلم يقول: 
 ..."هحق  

 أال اي قاصدًا أرض الرمادي
 

 وفجر اإلنتصار هبا تالىل 
 أال أبلغ أاب بكر احلسي 

 
 .(1)(نقيمك فوق هامتنا عقاال 

  

وأان أقول هلذا الذي كتب هذا الكتاب متكنًيا متسمًيا أبيب مهام بكر بن 
 عبدالعزيز األثري، لقد كتبت شهادتك ونشرهتا على األمة، وقد حق عليك قول هللا

: وحق عليك قوله سبحانه  ،(19:الزخرف){َوُيْسأَُلونَ  َشَهاَدهُتُمْ  َسُتْكَتبُ }: تعاىل
 .(80:مرمي){فَ ْرداً  َوأَيْتِّيَنا يَ ُقولُ  َما َونَرِّثُهُ }

                                                           

 .٤-3ص  املصدر نفسه( 1)
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 هذا الدعيِّّ الذي أما أان فإين أشهد هللا الذي ال إله إال هو مبا أعرف عن قرب  
شيًئا قليالً  مع جمموعة من الفضالء يمسى نفسه أب بكر البغدادي، وقد درس عند

وقد  مث انقطع الدرس بسبب اعتقايل، م،2005يف سنة  املستقنع من كتاب زاد
ته معرفة دقيقة، وقد كان حمدود الذكاء، بطيء االستيعاب، بهت البديهة، عرف

 اسة أكادميية يف اجلامعات احلكوميةودراسته در  ،فليس هو من طلبة العلم املتوسطني
 علم فضاًل عن عامل. بتكوين طالب اواها هزيل جًدا واليت ال عالقة هلومست

من ضمن جنود جيشنا، ومل يكن من املربزين  معنا 2005مث إنه كان إىل هناية 
يف امليدان بل وال من أهل الصولة واجلولة، وال املهمات الكبار، وال نذكر له واقعة 

عندها تغري  ،املعتقلبتليت بدخول ا حىت ال يف اإلمداد وال يف املواجهة مشهودة
 .وتنمر وبدأ يثري املشاكل يف اجلماعة وانقلب رأًسا على عقب.. على اإلخوة الرجل

أقول هذا هلوى يف نفسي، بل ما كنت ألسجله لوال أهنم كتبوا وأسأل هللا أن ال 
شهادهتم يف كتاب وأرادوا من هذا الكتاب ما أرادوا، فتأمثت بلسكوت وخشيت 

 زور يهوي هو ومن حيملهم يف جهنم.ون جسر أن أك

يس راسًخا يف العلم بل أب بكر هذا ل ولذا فإين أؤكد حالًفا بهلل غري حانث أن  
حًدا معتمًدا يف العقيدة أو إمنا ال يتقن كتاًب وا ،فحسب وال طالب علم متمكن

توجهات يعرفون الفقه أبًدا، وإخواننا من طلبة العلم العراقيني من مجيع اجلماعات وال
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هذا جيًدا، ويعلمون أنه ليس بينه وبني العلم نسب، ويدركون املستوى اهلزيل جًدا 
 للعلم الشرعي الذي تقدمه اجلامعات احلكومية.

هذه التزكيات املذكورة خلليفتهم املزعوم! بإلضافة إىل أهنا  ن  : إة الثانيةاملسأل
مل تكن تزكية جمردة وإمنا أريد هبا  ، وتزوير احلق، وما إىل ذلك فإهناةشهادة بطل

 ذلك ألكثر من دليل وأكثر من جهة.اقتطاع أعظم حق وهذا إمث مركب، و 

 تزكية وكذب: كوهنا  وىل:اجلهة األ

هو الشيخ ) فقال:ف شاهد الزور هذا خليفة الزور أيب بكر! فانظر كيف عر  
أبو بكر القرشي احلسيين  أمري املؤمنني، وقائد كتائب الدين: ،اجملاهد، والعابد الزاهد

 ..البغدادي حفظه هللا ورعاه، وسدد على اخلري واحلق خطاه.

 هذا ابن  َخري  ع باد  هللا ك ل ه م  *** هذا الت قي  الن قي  الط اه ر  الَعَلم  

َد ه  أْنب َياء  هللا َقْد خ ت م وا َله  *** ِب   .(1)(هذا ابن  فاطَمةٍّ، إْن ك ْنَت جاه 

ان هذا ليكون، لو كان الشيخ يف سكون، بل مل يتحصل ذلك له وما كوقال: )
إال لعطائه املستمر، وبذله املثمر، إذ أنه لبس ألمة احلرب منذ  -بعد فضل هللا–

عقد من الزمن ومل خيلعها بعد، وأقدم على الدواهي املدهية ومل خيف من أحد، ومل 
 تلن له قناة وال ُعرف لتضحيته حد!

                                                           

 .2( مد األايدي ص 1)
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دينه   أرضه، ليدفع العدو الصائل علىدخول األمريكان إىلحيث اثر الشيخ منذ 
وعرضه، وكون مجاعة سلفية جهادية أبلت يف األعداء بالء حسنا، وواجهت 

 .ا..ابتالءات عديدة وحمنً 

وت طرح وُعني الشيخ حفظه هللا قاضي الدولة، تُعرض عليه القضااي واملشاكل، 
 ...عليه العويصات والنوازل

كان يطوف بلقبائل والعشائر، وبجلماعات اجلهادية   -أيضاً –ويف هذه احلقبة 
وحياورهم يدعوهم لوحدة الصف ونبذ الفرقة واالختالف،  ،وأجناد اإلميان والعساكر

 ...يف ذلك حبيادية اتمة وإنصاف

 قواف الشعر هيا للعراقِّ *** لنمدح شيخنا ماح النفاقِّ 

 التالقي؟! ومنك إىل أيب بكر احلسيين *** وقويل شيخنا فمىت

 أاي جباًل على العالت يبقى *** واي حبراً على األهوال بقي

 جهادك مل يزل كالبدر فينا *** مجعت الناس يف درب الوفاقِّ 

وإننا واحلمد هلل ال نتلقى قال الشيخ اجملاهد أبو حممد العدانين حفظه هللا: "... 
ا أىن  لنا أبمري كأيب وملا جتندل أبو عمر، قلن ضربة إال ونزداد هبا قوة وصالبة،

 ،عمر، فعال يف إثره أبو بكر، وما أدراكم من أبو بكر؟! إن كنتم تتساءلون عنه
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فإنه حسيين قرشي من ساللة آل البيت األطهار، عامل عامل عابد جماهد، رأيت 
فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أيب مصعب، مع حلم وعدل ورشد وتواضع أيب 

وقد عركته احملن، وصقلته الفنت، وصرب أيب محزة،  عمر، مع ذكاء ودهاء وإصرار
يف مثان سنني جهاد يسقي من تلك البحار، حىت غدى جذيلها احملكك، 
وعذيقها املرجب، حري به أن يتقرب إىل هللا ابلغسل عن قدميه وتقبيلها، 
ودعوته أمري املؤمنني، وفدائه ابملال والنفس والولد، وهللا على ما شهدت 

 ..شهيد

ان ميكنين لكشفت لكم عن امسه ورمسه، وإين ألحسب أن هللا عز وجل ولو ك
قد اختاره وحفظه وادخره هلذه األايم العصيبة، فهنيئًا لكم اي أبناء الدولة أبيب 

 ".اه بكر!

 أولئك "أشياخي" فجئين مبثلهم* * إذا مجعتنا اي "خصيم" اجملامع!

للحق وعنه بحث، حلبه عند كل متحر  ،وعمل الشيخ بعلمه هو سبب اثلث
وهناك أسباب كثرية، ومناقب غزيرة، حلب الشيخ وتوقريه، وكما قال زهري يف مدح 

 [:55بن سنان ]يف ديوانه: 

 لو انل حي من الدنيا مبكرمة *** أفق السماء لنالت كفه األفقا!
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املتنقص من الشيخ وله ساب اثلب، فليكف عنا  ،أما من مل يُقر هبذه املناقب
 .(1)(...مل يسؤان بل أساءهجشاءه! فإنه 

 ومن ذلك ،ا كالم فيه من الكذب الكثريهذ وأقول رًدا على الكذب الفاضح:
معنا  عادايً  ن مجاعة سلفية[ أي مجاعة هذه وهو قد كان جندايً أن يقول إنه ]كو  

ما ذكرمتوه من أنه أبلى بالء حسًنا يف اجلهاد وما إىل  م، مث إن  2005حىت هناية 
ت يف دماء املسلمني وتلطخ موغل يف احلقيقةوإال فهو  سب رأيكم،ذلك فهذا حب

يده حىت العضد ورجله حىت الركب، وإن  رضاه بكذبة اإلمامة الكربى دليل 
على جهله وهواه، فإذا كنتم التستطيعون ذكر امسه فأين التمكني  سكالشم

الرافضة عن املد عى؟! وهللا إن  دولتكم هذه وأمري مؤمنيكم تذكرين خبزعبالت 
 مهديهم يف السرداب وخزعبالت غالة الصوفية عن دولة األولياء.

 تُ زَك وا َفاَل }: هللا سبحانه فنقول هلم ما قالاليت ذكروها عنه،  أما التزكيات
َنِّ  َأْعَلمُ  ُهوَ  أَنُفَسُكمْ  ، ووهللا ما علمنا ذلك عنه رغم معرفتنا (32:النجم) {ات  َقى مبِّ

لقوم يربز فيهم أشد الناس ولوًغا يف الدماء وأشدهم جرأة يف الدقيقة به، وهؤالء ا
ومن نظر إىل تزكية الصديق رضي هللا عنه يف وصيته لعمر بخلالفة أو تزكية التكفري، 

جيد  فإنه العمر رضي هللا عنه للستة الذين أوصى أن تكون فيهم اخلالفة من بعده 
 بكر!ما ذكره هؤالء إلمامهم أيب التزكيات عشر معشار 

                                                           

 .8-6( مد األايدي ص 1)
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...(، يفهم منه أنه أهل  وت طرح عليه العويصات والنوازلوقول الكاتب: )
ال حيسن الفتوى يف  ههللا الذي سنقف بني يديه أنوول، للفتوى يف العويصات والنواز 

 ،كفتح القدير عند احلنفية  ،املسائل اليت ذكرها الفقهاء يف كتبهم املعتمدة املشهورة
أو املغين عند احلنابلة،  ،أو مغين احملتاج عند الشافعية ،ةاملالكي دأو الشرح الكبري عن

بل ال يتقن أي  منت من املتون املعتمدة يف املذاهب األربعة، كمنت القدوري وشرحه 
أو املنهاج  ،أو خمتصر خليل والشرح الصغري عليه عند املالكية ،اهلداية عند احلنفية

. عند احلنابلة وشرحه الروض املربع تقنعأو زاد املس ،وشرح احمللي عليه عند الشافعية
فال أدري كيف يفيت يف العويصات والنوازل وهو ال يتقن أي مذهب من املذاهب 

رؤها صغار املعتمدة؟! أما علمه يف أصول الفقه فهو مل يتجاوز "الورقات" اليت يق
مجع اجلوامع وشروحاته أو منهاج األصول وشروحاته أو روضة الناظر  الطلبة، أما
 أو ما يعادهلا فال يعرف شيًئا عنها. وهذا حاله يف سائر علوم الشريعة.  وشروحاته

 اجلهة الثانية: أنه أخبث النجش:

الزايدة يف ) : قال ابن حجر العسقالين:وشرًعا ،(1)لغة النجش هو االستثارة إن  
الرغبة  الناجش يثري ألن   ،بذلك يمثن السلعة ممن ال يريد شراءها ليقع غريه فيها، مس

فيشرتكان يف اإلمث، ويقع ذلك بغري علم  ،ويقع ذلك مبواطأة البائع ،يف السلعة
فيختص بذلك الناجش، وقد خيتص به البائع كمن خيرب أبنه اشرتى سلعة  ،البائع

                                                           

 ينظر: لسان العرب ( 1)
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فهو ألجل هذا حرام، فبأي شيء ميكن  ،(1)(أبكثر مما اشرتاها به ليغر غريه بذلك
 !جملس شوراهم؟أن يوصف عمل هذا الكاتب، وبيان 

 وهل يف الوجود جنش أخبث وأقبح من هذا؟!

ألنه كذب،  ،فإن مل يكن له أثر فهو حرام ،إمث الكذب يعظم بعظم أثره إن  
الفة وبيعة فكيف بلكذب الذي يراد به قبض أعظم األمثان وهو البيعة على اخل

 .لإلمام الزوراملسلمني 

 فهل من جنش أعظم من هذا النجش!؟

 ش أعظم من هذا الكاتب وجملس شوراهم املزور!؟وهل من انج

 كان  عياانً  األمر أتوا لو اآدميً  خيادعون كأمنا  هللا خيادعون) السختياين: أيوب وقال
 .(2)(علي أهون

احملدثني يف طلب االستسالم لدولتهم والبيعة خلليفتهم  غالةكل كت اب ال  ةإن  طريق
كذًب... حيث يصف البائع السلعة   هي طريقة النجش واخلداع واحللف على البيع

ليغرر اآلخرين بشرائها  ،ورمبا تواطأ مع من يدفع فيها أكثر من قدرها ،مبا ليس فيها
فإذا اشرتوها مث اكتشفوا، وأرادوا الرجوع، قالوا هلم: قد  ،وهو ال يريد أن يشرتيها

 لزمتكم البيعة!
                                                           

 ينظر: لسان العرب )مادة جنش(. ( 1)
 .٤/355فتح الباري  (2)
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 إنه الكذب الصريح الذي يعرفه كل واحد  يف امليدان. 

 عصابت ليس إال،و حرب إمنا ه حرهبم يف العراق فمن ذا الذي ال يعرف أن   
 جًدا، ويف الشام هلم مناطق حمدودة مكننا هللا من رقاهبم، ،والتمكني حلكومة الزاندقة

 والسيطرة األكرب للجماعات اجلهادية األخرى.

 

 اجلهة الثالثة: أخبث اخليانة: 

 املنافق آية) :قال وسلم عليه هللا صلى يبالن عن رضي هللا عنه، هريرة أيب عن
 .(1)(خان اؤمتن وإذا ،أخلف وعد وإذا ،كذب  حدث إذا :ثالث

 :يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال رضي هللا عنه، هريرة أىب عنو 
 بئست فإهنا اخليانة من بك وأعوذ الضجيع بئس فإنه اجلوع من بك أعوذ إىن اللهم)

 .(2)(البطانة

 :وسلم عليه هللا صلى النيب قال: قال عنهما هللا رضي حصني بن عمرانعن 
 النيب أذكر أدري ال :عمران قال. (يلوهنم الذين مث ،يلوهنم الذين مث ،قرين خريكم)

 إن  ) :وسلم عليه هللا صلى النيب قال ،ثالثة أو قرنني قرنه بعد وسلم عليه هللا صلى
                                                           

(، وأمحد 109( و)108( و)107( )59(، ومسلم )6095( و)27٤9( و)2682( و)33( أخرجه البخاري )1)
 .8/116(، والنسائي 2631والرتمذي ) ،2/357
 (. وحسنه األلباين.335٤، وابن ماجه )8/263(، والنسائي 15٤7( أخرجه أبو داود )2)
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 ،يفون وال وينذرون، يستشهدون وال شهدونوي ،يؤمتنون وال خيونون اقومً  بعدكم
 .(1)(السمن فيهم ويظهر

 جملس يف وسلم عليه هللا صلى النيب بينما :قال رضي هللا عنه هريرة أيب عنو 
 عليه هللا صلى هللا رسول فمضى ؟الساعة مىت :فقال أعرايب جاءه ،القوم حيدث
 مل بل :بعضهم لوقا ،قال ما فكره قال ما مسع :القوم بعض فقال ،حيدث وسلم
 اي أان ها :قال ؟(،الساعة عن السائل أراه أين) :قال حديثه قضى إذا حىت ،يسمع
 :قال ؟إضاعتها كيف  :قال (،الساعة فانتظر األمانة ضيعت فإذا) :قال .هللا رسول

 .(2)(الساعة فانتظر أهله غري إىل األمر وسد إذا)

وقد حتولت البطانة إىل خيانة  اي أيها املسلم: أترى الناس سوف يصلون إىل احلق 
ك من اخليانة فإهنا بئست وأعوذ بالنيب صلى هللا عليه وآله وسلم: )كما قال 

 .(3)البطانة(

وكيف لألمة أن هتتدي إذا كان من يدعي أنه يدعوها إىل اهلدى يعرف أنه  
 ؟!من غري أن يستشهدزورًا ه ويشهد كاذب يف شهادت

                                                           

 ٤27و ٤/٤26(، وأمحد 21٤( )2535(، ومسلم )6695( و)6٤28( و)3650( و)2651( أخرجه البخاري )1)
 .7/17(، والنسائي 2222(، والرتمذي )٤657، وأبو داود )٤٤0و ٤36و
 .2/316(، وأمحد 6٤96( و)59( أخرجه البخاري )2)
 (. وحسنه األلباين.335٤وابن ماجه ) ،8/263والنسائي  ،(15٤7أخرجه أبو داود ) ( أخرجه3)
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ن األمني وأؤمتن اخلائن وتكلم يف اخلالفة من ال وكيف تبلغ األمانة أهلها إذا ُخوِّ 
 لعامة.بعلم عنده وال فقه وال رمحة 

 على سيأيت): قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن: عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 ،األمني فيها نو  وخيُ  ،الصادق فيها بكذ  ويُ  ،الكاذب فيها قصد  يُ  ،سنون الناس
 الرويبضة؟ وما هللا رسول اي :قيل :قال (،الرويبضة فيها نطقوي ،اخلائن فيها ويؤمتن

  .(1)(العامة أمر يف يتكلم هالسفي): قال

 ظم ألمور العامة من شأن اخلالفة؟!وهل أع

 

 :: أكرب شهادة زوراجلهة الرابعة
ُرونَ  ال ذِّينَ }: قال ربنا سبحانه نُكم ُيظَاهِّ  أُم َهاهُتُمْ  إِّنْ  أُم َهاهتِِّّمْ  ُهن   م ا نَِّّسائِّهِّم مِّّن مِّ

ئِّي إِّال   ُمْ  َوَلْدهَنُمْ  الال  نَ  ُمنَكراً  لَيَ ُقوُلونَ  َوإِّهن   {َغُفور   َلَعُفو   الل َ  َوإِّن   َوُزوراً  اْلَقْولِّ  مِّّ
 .(2:اجملادلة)

لل ْغوِّ  َمر وا َوإَِّذا الز ورَ  َيْشَهُدونَ  اَل  َوال ذِّينَ }: وقال سبحانه  {كَِّراماً   َمر وا بِّ
 (.72:الفرقان)

                                                           

 (. وصححه األلباين، وحسنه شعيب.٤036، وابن ماجه )338و 2/291( أخرجه أمحد 1)



 كتاب الدولة اإلسالمية بين الحقيقة والوهم

226  http://alabasirah.com

  

 

فال أدري كيف  إذا مل يكن مثل هذا الكتاب شهادة زور وتغرير بلناس بلباطلف
 تكون شهادة الزور؟!

وإنين ألخشى أن أكون بسكويت كمن جلس يف جملس يسمع شهود الزور 
 ينظرون إليه وهو ال يزال ساكًتا.يشهدون مث هو يسكت والناس 

خري عباد إماًما للمؤمنني وتصفه أبنه  أي شهادة زور مثل أن جتعل هذا الرجل
بل وتنزل عليه  بن علي،قيل يف زين العابدين  هللا كلهم وتستشهد عليه بلبيت الذي

 النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؟! أحاديث

بل هل هو من طلبة العلم؟ ومن يشهد له بلعلم من طلبة  راسخ يف العلم؟ أهو
وهؤالء القوم يربز فيهم أكثر  انه ال علم وال خلق،قد خرب لالعلم العراقيني املعتربين؟ 

 الناس غلو ا يف التكفري وأشدهم استهانة بدماء املسلمني.

وحنن يف شك -فاهلل أعلم، لكنها إن ثبتت  كما ذكر الكاتب،  ا،أما كونه عابدً 
فقه يف عالمة من عالمات اخلوارج ما دامت قد انفصلت عن ال فهي -من ذلك

 ما جاء يف األحاديث الصحيحة املعروفة.القرآن والسنة ك

فوهللا ليس أمر شهادة الزور بألمر اهلني كما تلوكه ألسنة  ،اي عباد هللا أقصروا
: طه أقالمهم، فقد ُقرِّن النهي عنه بلرجس من األواثن، قال تعاىلشهوده، أو خت

 .(30:احلج) {ورِّ الز   قَ ْولَ  َواْجَتنُِّبوا اأْلَْواَثنِّ  مِّنَ  الرِّْجسَ  َفاْجَتنُِّبوا}
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 أنبئكم أال) :وسلم عليه هللا صلى النيب قال :قال عنه هللا رضي بكرة أيبوعن 
 وعقوق ،بهلل اإلشراك :قال .هللا رسول اي بلى :قالوا "(ثالاثً " الكبائر أبكرب

 يكررها زال فما :قال (.الزور وقول أال) :-فقال امتكئً  وكان وجلس- ،الوالدين
 .(1)سكت ليته :قلنا حىت

 ...صيامكمعبادتكم و أوقفوا أنفسكم عن هذا الزور وإال فالسالم على 

 الزور قول يدع مل من): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هريرة أيب عن
 .(2)(وشرابه طعامه يدع أن حاجة هلل فليس واجلهل به والعمل

 

 : النهم من اإلمث:اجلهة اخلامسة
 عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال بيهكعب بن مالك األنصاري عن أ  عن
 املال على املرء حرص من هلا أبفسد غنم يف أرسال جائعان ذئبان ما): وسلم

 .(3)(لدينه والشرف

                                                           

( 1901، والرتمذي )38و 5/36(، وأمحد 1٤3) (87(، ومسلم )6919( و)6273( و)265٤( أخرجه البخاري )1)
 (.3019( و)2301و)
(، وابن ماجه 707(، والرتمذي )2362، وأبو داود )505و 2/٤52(، وأمحد 6057( و)1903( أخرجه البخاري )2)
(1689.) 
 (، وقال: حديث حسن. وصححه األلباين وشعيب.2376، والرتمذي )٤60و 3/٤56( أخرجه أمحد 3)
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فأي هنم أكرب من أن ال تكون قد سيطرت على شيء يذكر، وسيطرتك على 
دية مث تزعم أهنا دولة، مث تطلب من الفصائل اجلها أبًدا ذلك الشيء غري مستقرة

العراقية مبايعتك، مث تعترب العراق كله ضيعتك، مث متارس نفس العمل يف الشام! 
 وكثري من اجلماعات اجلهادية يف الشام أكثر سيطرة على األرض منكم بكثري جد ا.

واملناطق احملدودة جد ا اليت تسيطرون عليها ليس فيها مقومات الدولة، وذلك 
 ألخرى.بشهادة مجيع اجلماعات اجلهادية ا

أما واقع العراق احلايل فعمل اجملاهدين مجيًعا مبن فيهم أهل الغلو هو حرب 
ظيم أن ميكِّن للمجاهدين على األرض، أسأل هللا الع عصابت، وال سيطرة فيه

 احلقيقيني.

 

 جلهة السادسة: النصيحة املفضوحة:ا
 َمْقتاً  َكرُبَ {  2}تَ ْفَعُلونَ  اَل  َما ونَ تَ ُقولُ  ملَِّ  َآَمُنوا ال ذِّينَ  أَي  َها ايَ }: يقول ربنا سبحانه

 َصّفاً  َسبِّيلِّهِّ  يفِّ  يُ َقاتُِّلونَ  ال ذِّينَ  حيِّب   الل َ  إِّن  { 3}تَ ْفَعُلونَ  اَل  َما تَ ُقوُلوا َأن الل ِّ  عِّندَ 
ُم  .)الصف( {٤}م ْرُصوص   بُنَيان   َكَأهن 

هو  ألخرى والذيلفصائل اجملاهدين ا ما جاء يف هذا الكتاب من إطراءأتملوا 
ملطخة بدماء اجملاهدين قبل العامة، وهم يعرفون من  حرب على ورق، وإال فأيديهم
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قتلوا من قادة اجملاهدين طوال ترخيهم يف العراق، ويعرفون كم مرة كشف هللا آتمرهم 
 ئك اجملاهدين من غدرهم...م هللا أولعلى آخرين وسل  

هذا هو بيعة البغدادي، ابتداء من املقصود من كل  بل هم اآلن يصرحون أبن  
عنوان الكتاب وما تبعه من إطراء كاذب، وتوظيف للنصوص فاستمع ماذا قال هذا 

 املسوِّق الناجش:

 

 اثنيًا: إىل أمراء اجلماعات اجلهادية، وشيوخ العشائر األبية:

إىل من قاتل يف سبيل هللا وما زال يقاتل، وبذل النفس والنفيس لدفع العدو 
 ، إىل أمراء اجلماعات ورؤوس القبائل..الصائل

أما آن لكم أن تتكاتفوا مع إخوانكم؟ وتؤسسوا وتشيدوا دولتكم؟ فإن العدو قد 
  ...أبجناده إليكم فاقطعوا عليه دربهاحتد حلربكم، فاحتدوا حلربه، وسار 

خ أيها األكابر والقادة، اي أهل السؤدد والرايدة: إن كنتم ترون أنفسكم أقراانً للشي
 .األمري، أو أنه دونكم يف الفضل واخلري! فتواضعوا للحق، وال ترتفعوا على اخللق..

(! ]أخرجه أيىب هللا واملؤمنون إال أاب بكرفمدوا األايدي، لبيعة البغدادي، و)
 مسلم عن عائشة مرفوعاً، ومبعناه عند البخاري[.
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 :-زرافات ووحداان-ولتشنجوا أمساعنا، بقولكم 

 م األعادي *** حببك قد شهدان بتفاقِّ وأنت أمريان رغ

 أمريي *** وهذي بيعيت قبل الفراقِّ  الدولة العظمىأمري 

 اه ..(1)(أبيع شيخنا البطل احلسيين *** أمرياً للشآم وللعراقِّ 

 

 .!؟.أليس أحق الناس بلنصيحة هم أنتم.: اي أيها الغالة

 .!؟.أليس أول واجب على القائلني هم أصحابه.

 قيادة أهل السنة، وأنتم لستم على منهجهم؟! وكيف تريدون

يشهد لكم من أهلم العلم يف العراق أنكم على منهج أهل السنة يف مسائل من ف
 التكفري؟!

إن  مما ال شك فيه عندي وعند املعتربين من أهل العلم يف العراق ممن عرفكم 
بلكبرية كالزان  نرو كفِّّ أنكم يف مسائل التكفري أقرب إىل منهج اخلوارج، فاخلوارج يُ 

 رون مبسائل خمتلف فيها بنيكفِّّ وشرب اخلمر، وأنتم ال تقولون بذلك، لكنكم تُ 

                                                           

 .21-19ي ص ( مد األايد1)
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اتفق أهل العلم على مشروعيتها،  رون مبسائلكفِّّ العلماء هل هي مشروعة أو ال، وتُ 
 ه هبا.هي كفر لكنها ال تثبت على من رميتمو  رون مبسائلكفِّّ وتُ 

رى يشهد أنكم ولغتم يف دماء املسلمني، بل ومجيع اجملاهدين من الفصائل األخ
قتلتم كثريًا من اجملاهدين. هذا هو واقعكم العملي يف بالد الرافدين وال ينكر ذلك 

 متلبس مبا ذكران. ع أوإال جاهل بلواق

 !ومن ذا من أهل العراق يشهد على أنكم أهل وفاق أو أهل رمحة بلناس؟

 !ومن ذا شق صف العراقيني مثلكم؟

 !ا عمل ردة الفعل السيئة على اجملاهدين أمجعني سواكم؟ومن ذ

الشعب العراقي الذي ُفطر على الغرية والنصرة ينبذ أبناءه  كثريًا من  ومن ذا جعل
  !اجملاهدين ومينعهم من دخول بيوتته إذا عملوا عملية جهادية سواكم؟

منذ أول  ؟ ال وهللا، ولو كان هو السبب لفعلهاأكان الشعب العراقي هو السبب
مرة، فإن سألتم عن السبب قلنا لكم: أليس السبب هو من قتل خطباء وعلماء 

 !؟(1)وخيار اجملاهدين

واالنضمام حتت  النفاق صحواتلنجاح  أعطيتم ضعاف النفوس املربر لقد 
 ..لوائها.

                                                           

وال خيفى أننا نعين بكالمنا العراقيني من حيث العموم، وإال فال شك أن  فيهم منافقني مردوا على النفاق مل يكن سبب  (1)
 نفاقهم أخطاء أهل الغلو.
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 لعراق، وإلقائه يف أحضان اجملوس،ولقد بئتم إبمث متكني الصليبيني يف أرض ا
ويستغيث بكل  ىت أصبح وجوده على شفا جرف هار،رجح حبعدما كان يتأ

 .أحد..

تصاحلات، أليس من احلكمة يف األزمات عدم فتح جبهات جديدة بل عمل 
 وتفويت الفرص على العدو؟! 

أهل السنة عموًما  كان علىة وإيران واألمريولقد مجعتم أبسكم وأبس الرافض 
 .خصوًصا اجملاهدين يف سبيل هللا وعلى

 

 خفي نياهتم: هللا ة الثالثة: أظهراملسأل
هذه التزكية الكاذبة ملن كنوه أبيب بكر كان املقصود منها حتقيق أخطر  إن  

 الشرع. مكسب ليس دنيواًي فحسب وإمنا شرعي وبسم

ليفة املطلوب وهو الكنز إنه يقول بطريقة أخرى: إننا قد عثران لكم على اخل
ا ترخيه وإن مل تعرفو  فتعالوا فبايعوه وإن مل تعرفوه، ناوبناًء على معرفتنا وتزكيت املفقود،

 وال أعماله فنحن نعرفه.

 بيعتموه أم مل تبايعوه فذلك سيان ما دمنا حنن قد بيعناه!إن مث اعلموا أنكم 

 .وعليكم أن تعرفوا ضمًنا ما معىن عدم مبايعتكم له بعد مبايعتنا حنن له..
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 أهل الشام وأهل العراق!اي  كم الشرعي فيمن مل يبايع وما احل

 ربوا عنقه بلسيف كائًنا من كان،على ذلك واضح وهو اض  احلكم املرتتبإن  
هنا ُأجل حىت تضع الفريسة قدمها يف  ذا احلكمه لكن ملا مل يكن من املصلحة ذكر

من  ل الكرسيرُكِّ  ، فإن أراد اخلروجفيبايع قة،الفخ، ويضع املقتول رأسه يف املشن
 كما جتندل غريه من قبل.  ليتجندل ،حتته

القول ببطالهنا  أتمل كالمهم جيًدا وكيف برروا وجوب بيعة إمامهم لدرجة أن   
فهل منكم من  يز، بل اخلالفة العباسية برمتها،العز  قول ببطالن خالفة عمر بن عبد

العزيز، أو ينكر اخلالفة العباسية كلها أيها الشاميون  أحد ينكر خالفة عمر بن عبد
 اقيون واملسلمون؟!والعر 

لقد تقدم يف احملور األول أن الشيخ أب بكر البغدادي ليس مبجهول، بل ) قال:
 األعالم الفحول!هو من 

 قد خيفى امسه ورمسه على بعض العوام، أو بعض القاعدين من أهل اخلصام! ،نعم

  َواحلََرم  َهذا ال ذي َتعر ف  الَبْطحاء  َوْطأَته  *** َوالبَيْيت  يْعر ف ه  َواحل لُّ 

 َوَلْيَس قَيْول َك: َمن هذا؟ بَضائر ه *** الع ْرب  َتعر ف  من أنَكْرَت َوالَعجم !

ة واإلمامة، قال اإلمام يوحىت لو كان جمهواًل عند العامة، فال مطعن يف هذه الوال
املاوردي رمحه هللا: ")فصل( فإذا استقرت اخلالفة ملن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم  
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وال يلزم أن يعرفوه األمة أن يعرفوا إفضاء اخلالفة إىل مستحقها بصفاته،  كافة
 ."م حجة وببيعتهم تنعقد اخلالفة.بعينه وامسه إال أهل االختيار الذين تقوم هب

والذي عليه مجهور الناس أن معرفة اإلمام تلزم الكافة على إىل أن قال: "
بعينه وامسه إال عند النوازل  وليس على كل أحد أن يعرفهاجلملة دون التفصيل، 

 ...".اليت حتو ج إليه

فليطعن  -عنده–ومن طعن يف إمرة الشيخ أيب بكر البغدادي حفظه هللا جلهالته 
 اخلالفة العباسيةرمحه هللا، وكذا نلزمه أبن يطعن يف  عمر بن عبد العزيزيف إمرة 
 برمتها!

َد اخلليفة عبد امللك بن مروان لبنيه بخلال فة من بعده، فتوىل الوليد مث فقد َعهِّ
َوة أبن يَ ْعَهد  َر سليمان أشار عليه التابعي اجلليل رجاء بن َحي ْ سليمان، فلما ُحضِّ

 .(1)..(إىل عمر بن عبد العزيز.

وأقول: فرق كبري جًدا بني عدم معرفة العامة بعني واسم إمامكم وبني عدم  
طعية على أنكم لستم ممكنني  اللة قدل د، فإن هذا التعليل يذكركم له لدواع أمنية
 كما تزعمون كاذبني.

                                                           

 .13-12( مد األايدي ص 1)
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إن  من يعرف من تسمى زوًرا أبمري املؤمنني سواء األول أو الثاين، وكالمها بل  
فعلوا ذلك  -وال أجزم  –تكىن بلبغدادي، يعلم أهنما ليسا بغداديني، وأظنهم 

 متويًها حىت ال يعرفا.

 الفة العباسية؟!هون دولتهم الومهية بخلشبِّّ يُ والعجب أهنم 

 هل بعد هذا االستغفال لعقول الناس من استغفال؟!

العامل واجلاهل  ،وهللا إن  عجيب ال ينقضي وأان أقرأ هلم، فكل من يعيش يف العراق
والذكي والغيب يعلم أن  التمكني للرافضة اجملوس، وعمل اجملاهدين جبميع مجاعاهتم 

بيعتكم،  اس وخداعهم لتوجبوا عليهمالن الكذب على إمنا هو حرب عصابت، فلمَ 
، فنعم هناك مناطق حمررة، ولكن  كثريًا من اجلماعات اجلهادية أما احلال يف الشام

بكثري، فهل ُيشرع هلؤالء أن يعلنوا دولة أيًضا و أكثر سيطرة على األرض منكم 
م ولو أهنم أعلنوا دولة إسالمية قبلك بعتبار أهنم أقوى منكم على األرض بكثري.

 فهل ستوافقوهنم؟!

وال يقتصر هذا الكذب على هذا األمر وحده، بل هو منهج دعوهتم ومنهج 
 .تربيتهم أفرادهم، ومنهج تعاملهم مع اجلماعات اجلهادية األخرى

بل هم يفرتون على هللا الكذب، ويقولون هذا حكم هللا يف كذا وهذا حكم  
يحون حرمات البيوت املسلمة، بل هللا يف كذا... وهكذا، فيحلون الدم احلرام ويستب

ينتهكون حرمات بيوت هللا، ويستبيحون حرمات املال املسلم،  ويستبيحون حرمة 
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إخواهنم أنفسهم إذا خالفوهم فيقتلون بعضهم البعض شر قتلة، كل هذا بناء على  
كذب مفرتى وهو أهنم علماء، وهم أعلم الناس أهنم كاذبون، فليسوا بعلماء وال 

  مل يسلكوا طريًقا يف طلب العلم ويكملوه.طالب علم، و 

 وَمن من أهل العلم املعاصرين املعتربين يوافقكم على بدعتكم هذه؟!

 عاملاً واحًدا معروًفا مشهوًدا له بلعلم يوافقكم على ذلك!اذكروا لنا 

 ى عنهم بإلسنادو وال نريد جماهيل كمن حد ث عنهم مؤلف "مد األايدي"، ور 
، وكأنه يروي عن سعيد بن املسيب أو الصبيان متعاملًا مضحًكاالعايل، حيث قال 

عن الشيخ اجملاهد عثمان آل  -بإلسناد العايل–وما أمجل ما وصلين : )األوزاعي
وهللا لو مل انزح حفظه هللا، أنه ملا قيل له: هل فعاًل خرجت ونقضت البيعة؟ قال: "

  .(1)("!يبق إال أان وأبو بكر ما نقضت البيعة

املنهجية القائمة على طلب االستسالم للمجاهيل ليست وليدة العراق وال  وهذه
 الشام بل هي األساس منذ والدتكم!

النيب صلى هللا  تعالوا مسوا لنا مشايخ ذو اخلويصرة اليماين الذي ما رضي حبكم
 عليه وآله وسلم.

 ومسوا لنا مشيخة أئمتكم يف هذا الزمان، وماذا درسوا، وأي شيء تعلموا؟!

                                                           

 .18( مد األايدي ص 1)
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أن يتوقف، وآن لكل ما مضى أن يراجع وسوف  قد آن لالستسالم للمجاهيل
 ل هللا العظيم أن يردكم إىل احلق.. أسأينكشف إىل أي مدى أخذمت األمة بعيًدا..

حني تواجههم أو تقرأ كتبهم، هو أهنم وينبغي أن ينتبه اجملاهدون لطريقة هؤالء 
بل يضطر لتربئة نفسه كاملتهم يف  ،فاعيبتدئون بهلجوم واالهتام فيضطر املقابل للد

القفص، فكيف والتهمة اليت يطلقوهنا يف الدين، بل هي خمرجة له عن الدين، 
بقوة الصدمة والرعب فيتخدر فال ميلك بعدها  لضعف علمه وعندما يبهتون املقابل

 ألن  طريقهم هو طريق السالمة الوحيد! ،إال أن يسري وراءهم

 .طلبة العلمالرئيسة هم العلماء و  غالةاللذا كانت مادة هؤالء  

 فإذا خلت الساحة من العلماء، فمن بقي للقيادة واإلمامة سواهم؟! 

 فيا عباد هللا: إن  األمر دين فاعرفوا عمن أتخذون دينكم! 

واي أيها اجملاهدون واي أهل العلم والدعوة: كفاان جماملة هلؤالء، فإن  اجملامل  
مضيع لألمانة  ،للشيطان األخرس يف وصفه وفعله وآاثرهعلى حساب احلق مشارك 

وماذا يصنعون اآلن اليت ائتمنه هللا عليها، أما ترون ماذا صنع هؤالء بلعراق؟ 
 بلشام.

وشراسة هجمتهم وتركيزها على علماء  هؤالء بيان خطروجيب على أهل العلم 
ش واملشغب يف األمة خاصة وأئمة اجلهاد ومجاعاته، وتواجدهم املؤذي واملشو 

وإذا نزلوا امليدان نزلت الفرقة بني الصفوف على أقبح اليت يدخلوهنا،  نيدايامل
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وأما إعالن كفر بعض  ،اجملاهدين أنفسهم وقتال ي صورة أقبح من تكفريأو  ،صورها
فال ، أئمة اجلهاد ومجاعاته فذلك راجع ملقتضى التدرج والتمكن واستدراج اآلخرين

 .داايت، وال معرفتك الشخصية لبعض أفرادهمتغرنك وداعتهم يف الب

ملا أصبح هذا حال اجلهاد  غالةغري حانث أنه لوال هؤالء ال وأان أقسم ابهلل 
،  يف العراق اليوم؟! مع أننا مستيقنون أبن  املستقبل هلذا الدين، وأن  اجلهاد ماضٍّ

 يز.وأن  الزاندقة يف العراق إىل أفول واحنسار، وما ذلك على هللا بعز 

واخلالصة أن  هذين الكتابني "إعالم األانم مبيالد دولة اإلسالم" و"مد 
األايدي" يريد املؤلفان من خالهلما أتسيس بدعة مل يقل هبا عامل معترب، ويريدان 
أيًضا أتكيد كذبة مل يقل هبا عاقل حيرتم عقله، وهي كذبة التمكني وخصوًصا يف 

ررة ولكن  أكثرها ومعظمها بيد مجاعات العراق، أما يف الشام فهناك مناطق حم
جهادية أخرى، واملناطق القليلة اليت يسيطر عليها الغالة ليس فيها مقومات 

 الدولة عرًفا حىت يعلنوا ذلك.

وليست املصيبة العظمى يف جهل َمن تسمى أبيب بكر، فلو كان جاهاًل 
معرفته بقدر  ويرجع إىل أهل العلم هلان اخلطب، وإمنا املصيبة بتعامله وعدم

نفسه، وتكفريه املسلمني بل واجملاهدين ممن هلم فضل عليه بغري حق، وإمنا 
اجلهل واهلوى، وسفكه لدماء كثري من أهل اخلري. ومن نظر يف وجه الرجل قبل 
أن يلج طريق التكفري والقتل بغري حق ونظر يف وجهه اآلن أدرك ببصريته 
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دثين عدد من اإلخوة الفضالء وفراسته أن  الرجل على خطر عظيم. وقد ح
ممن تعاملوا معه أايم كان يف مجاعتنا،  -حنسبهم كذلك  –الذين أثق بدينهم 

وقالوا أبنه كان يتعامل بك رْب مع أقرانه،  وأظنُّ أن  هذا املسكني أويت من هذا 
الباب القاتل، فالك رْب من أرذل األمراض وأشنعها، وصاحبها على خطر عظيم، 

 واملسلمني ما يغضبه سبحانه.وقاان هللا 

القلب يعرض له  مث إن  رب: )أتمل جيًدا يف كالم ابن القيم رمحه هللا عن الكِّ 
ومها الرايء  ،تراميا به إىل التلف وال بد ،إن مل يتداركهما العبد ،مرضان عظيمان

 .(1)(ربوالكِّ 

والقنوط  ،الءواخلي ،والفخر ،ربوالكِّ  ،والعجب ،كالرايء  :فالكبائروقال رمحه هللا: )
والفرح والسرور أبذى  ،واألمن من مكر هللا ،واليأس من روح هللا ،من رمحة هللا

وحسدهم على ما  ،وحمبة أن تشيع الفاحشة فيهم ،والشماتة مبصيبتهم ،املسلمني
وتوابع هذه األمور اليت هي أشد  ،زوال ذلك عنهم ومتين ،آتهم هللا من فضله

 .(2)(وغريمها من الكبائر الظاهرة ا من الزان وشرب اخلمرحترميً 

 ،وعيوب عمله ،جهله بنفسه وصفاهتا وآفاهتا وحاصل ذلك أن  وقال رمحه هللا: )
يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان  ،وما ينبغي أن يعامل به وجهله بربه وحقوقه

                                                           

 .1/5٤مدارج السالكني ( 1)
 .1/113املصدر نفسه ( 2)
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ما هو أكرب من الكبائر رب واآلفات ويتولد من ذلك من العجب والكِّ  ،ظنه هبا
 .(1)(ن الزان وشرب اخلمر والفرار من الزحف وحنوهاالظاهرة م

وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رضي هللا عنه يقول: من أراد وقال رمحه هللا: )  
وقال بعض العارفني: ال طريق أقرب إىل هللا  .السعادة األبدية فليلزم عتبة العبودية

رب عمل ب والك  وال ينفع مع اإلعجا ،وال حجاب أغلظ من الدعوى ،من العبودية
 .(2)(بعد فعل الفرائض :يعين .وال يضر مع الذل واالفتقار بطالة ،واجتهاد

 يَ ْومَ }  أسأل هللا العظيم أن يطهران واملسلمني واجملاهدين من أمراض القلوب، 
  .(الشعراء){89}َسلِّيم   بَِّقْلب   الل َ  أََتى َمنْ  إِّال  {88}  بَ ُنونَ  َواَل  َمال   يَنَفعُ  اَل 

د كتابة بعض املالحظات على "مد األايدي"، وصلين كتاب "موجبات وبع
االنضمام للدولة اإلسالمية يف العراق والشام"، ومل أجد فيه شيًئا جديًدا، والكتاب 
قائم على الكذب وعلى تنزيل األدلة يف غري حملها، فانظر ماذا يقول يف "أيب 

ولة أمري املؤمنني أيب بكر شروط اإلمامة قد حتققت يف أمري الد أن  )بكرهم": 
وانظر  .(البغدادي نصره هللا، مبا ال يضارعه فيه مضارع، أو يعتلي فيها عليه منازع

 وأنت ترى يف واقع اليوم أن  ماذا يقول يف حال العراق احملتل من قبل أفراخ اجملوس: )
لبالد ومل يكن شيء  جاورها يف ا ،الدولة اإلسالمية قد قامت يف العراق بعد حتريره

 (.ربقة الطواغيت ا منحمررً 

                                                           

 .1/175ه املصدر نفس (1)
 .1/٤31املصدر نفسه ( 2)
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 "أبو بكرهم": حتققت فيه شروط اإلمامة!!! 

 والعراق: حترر من ربقة الطواغيت!!!  

أي  كذب هذا!؟ وأي  مكابرة للواقع تلك؟! كيف ميكن لك أن حتاور قوًما  
بلغ هبم الكذب إىل هذا احلد؟! وهللا الذي ال إله إال هو إن  عجيب ال ينقضي من 

ء، أال يستحون من هذا الكذب املفضوح، ونبينا صلى هللا عليه وسلم يقول هؤال
 .(1))إذا مل تستح فافعل ما شئت(

بغض إىل رسول هللا صلى أكان خلق   ما) قالت: رضي هللا عنه، عن عائشة 
ث عند النيب صلى هللا عليه وسلم دِّ ، ولقد كان الرجل حيُ لم من الكذبهللا عليه وس

 5736ابن حبان .(2)(حدث منها توبةأنه قد أيف نفسه حىت يعلم  كذبة فما يزالبل
 1973و"الرتمذي" والرتمذي .152/ 6أخرجه أمحد 

ويواصل صاحب كتاب "موجبات االنضمام" كذبه، وينقل عن املاوردي  
وإذا قام اإلمام "دي رمحه هللا: ور قال اإلمام املا) النص الذي نقلناه سابًقا، فيقول:

قد أدى حق هللا تعاىل فيما هلم وعليهم، ووجب له  حقوق األمة،مبا ذكرانه من 
. وهو يريد بكالم اإلمام (3)"...(عليهم حقان: الطاعة، والنصرة، ما مل يتغري حاله

                                                           

واب       ن  (،٤797) وأب       و داود  ،5/273و 122و ٤/121أمح       د (، و 6120( و)3٤8٤( و)3٤83البخ       اري ) أخرج      ه(1)
 (، من حديث أيب مسعود.٤183ه )ماج

 وصححه األلباين وشعيب. (.5736(، وابن حبان )1973، والرتمذي )6/152أخرجه أمحد  (2)
 (.٤2األحكام السلطانية ) (3)
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املاوردي أن يثبت إلمامهم وجوب الطاعة والنصرة. وصاحب "موجبات االنضمام" 
وق األمة، وقد نقلنا سابًقا مل ينقل يف كتابه ما جيب على اإلمام أن يقوم به من حق

يف كتابنا هذا النص عن اإلمام املاوردي قبل أن يصلنا هذا الكتاب بسنوات، ومن 
خالل النظر يف الواجبات اليت ذكرها املاوردي وأبو يعلى ومجيع علمائنا الذين كتبوا 

 يف هذا الباب تدرك تدليس وجهل هؤالء.

اذا مل تنقل ما ذكره وأان أسأل صاحب كتاب "موجبات االنضمام" مل 
املاوردي مما جيب لألمة على اإلمام من حقوق، واليت بتحققها جتب الطاعة 

 والنصرة.
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 أسقية هذه النبتة اخلارجية:
سقى أبخبث أنواع البد أن تُ  ارجيةالنبتة اخلهذه ينبغي أن أذكر أن  و 

 رايح.النجاسات، وإال فإهنا تصغر وتيبس ومتوت وتصبح هشيًما تذروه ال

فساد من حيسبون على هو  هذه النبتة وأول تلك النجاسات اليت تسقي 
فلو كان العلماء أصحاب كلمة حق عند سلطان جائر ما جاء أمثال  العلماء،

إن صح أن يسموا طالب –هؤالء الذين هم أجهل طالب العلم على اإلطالق 
أساس نفاق العلماء وتطاولوا على العلماء احلقيقيني، واستقطبوا الناس على  -علم

وبيعهم الدين بلدنيا وشرائهم سالمة أنفسهم من بطش احلاكم وامللك، وكل هذا 
 صحيح وموجود بدرجة مل تسبق يف تريخ األمة كله.

حىت  ،وإال فأي عامل يعمى عن خطر دخول الصليبيني جبيوشهم بالد املسلمني 
 جيدوا الفتوى من علماء كبار وجمالس علمية؟! 

فكانت  ،ىت الكبار تتابع املفتون يف أقطار العامل اإلسالمي وخطباؤهموحني أف 
تلك هي احلمار الذي ركبه الغالة أساًسا يف الطعن على كل من مل يوافقهم من 

 العلماء!
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 ،وقد وجد هؤالء املادة اخلصبة هلم ليهيجوا األمة على علمائها وال يزالون 
 !وذلك ليوصلوا األمة أن ال طريق إال طريقهم

فإنه حني تكاثرت اجلماعات اجلهادية يف  اإلعالم اخلبيث نبتتهمومن سقاء  
العراق كان اإلعالم العاملي اخلبيث مسلطًا على أهل الغلو، واليوم يعود نفس 

 السيناريو يف الشام!

صليبيني، بعض اجلماعات اجلهادية ال هو مهادنة السقاء اخلبيث ومن 
م اإلعالمية اليت هبا يسوِّقون دعاواهم على مادهت غالةوبذلك حصل هؤالء ال

ألهنم الوحيدون الثابتون  ،ويظهرون للناس أهنم الوحيدون القادرون على حترير العراق
 على مبدئهم!

وكم اخندع الناس هبذه احليلة، وكم اخندع أفراد من هنا وهناك فهرعوا هلؤالء  
 اجملرمني زرافات ووحدااًن...

وتورق وتثمر وتكرب هي إحداث التفريق  هتيج معها اليت ةتومن سقاء هذه النب 
والفتنة، ولقد كان من أول أعمال هؤالء إاثرة الفتنة اليت مل تكن يف صاحل أهل 

فكانت هذه  ،غري احملاربني قتل عوام الرافضة السنة، حيث كان تركيز أعماهلم على
 .الفعلة اهلوجاء هي مطلب إيران وأمريكا واحلكومات العميلة

كانت ردة فعل إيران من خالل عمالئها الرافضة يف العراق على   ولقد 
أكرب من طاقة السنة وأكرب من قدرهتم على حراسة أعراضهم  تفجريات هؤالء
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وحراسة مساجدهم وحراسة شباهبم وحراسة مناطقهم، وال تزال النار اليت أوقدها 
 الغالة هي الوقود الذي يطحن أهل السنة طحًنا.

يفاخرون أهنم أصحاب هذا املشروع، وال أشك أهنم لو مل  وهم يعرتفون بل 
 يكونوا هم أصحاب هذا املشروع ألوجدت أمريكا من يقوم به.

 د هذا املنهج، وكتب توجيهاتأمين الظواهري تذكر اآلن فسا الغريب أن  الشيخو 
وكل ما سأنقله من  أشد املخالفة، شاميف العراق وال ختالف ما يفعله هؤالء الغالة

بال استثناء يفعل ما يسمى زوًرا الدولة اإلسالمية يف العراق عكسه  هذه التوجيهات
وكنا نتمىن أن تكون هذه التوجيهات قبل سنوات، وقبل أن يظهر اخلالف  متاًما،
مين اآلن وبعد أن أصبح اخلالف علنًيا بني أ -ألن  أتثري هذه التوجيهات  ،بينهم

 أصبح حمدوًدا، -راق والشاماهري وبني ما يسمى زوًرا الدولة اإلسالمية يف العو الظ
 وأعمالأن  توجيهاته يف واد   -والعلم عند هللا –أجزم ملعرفيت الدقيقة هبم  بل إين

 يف واد آخر. ما يسمى زورًا بلدولة اإلسالمية يف العراق والشام وقناعات

يقوله  قول ببعض مايشنعون علينا، وحنن ن الةالغ ولقد كان هؤالء اجلهلة 
وأما استهداف عمالء أمريكا احملليني فيختلف الظواهري اآلن، فتأمل فيما يقول: )
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من مكان ملكان، واألصل ترك الصراع معهم إال يف الدول اليت ال بد من مواجهتهم 
 ...فيها

اينية والصوفية املنحرفة عدم مقاتلة الفرق املنحرفة مثل الروافض واإلمساعيلية والقاد
فيقتصر الرد على اجلهات املقاتلة منها، مع  هم، وإذا قاتلتأهل السنة ما مل تقاتل

يف مساكنهم ويتجنب ضرب غري مقاتليهم وأهاليهم  بيان أننا ندافع عن أنفسنا
أماكن عبادهتم وموامسهم وجتمعاهتم الدينية. مع االستمرار يف كشف بطلهم و 

 ي والسلوكي.واحنرافهم العقد

أما يف األماكن اليت تقع حتت سيطرة اجملاهدين وسلطتهم فُيتعامل مع هذه الفرق 
بحلكمة بعد الدعوة والتوعية وكشف الشبهات، واألمر بملعروف والنهي عن املنكر 
مبا ال يسبب ضرًرا أكرب منه، كأن يؤدي لطرد اجملاهدين من تلك املناطق، أو لثورة 

 إلاثرة فتنة يستغلها أعداؤهم يف احتالل تلك املناطق.اجلماهري ضدهم، أو 

يف البالد اإلسالمية، وإذا حدث والسيخ واهلندوس عدم التعرض للنصارى  -5
عدوان منهم فيكتفي بلرد على قدر العدوان، مع بيان أننا ال نسعى يف أن نبدأهم 

أن نعيش  بقتال، ألننا منشغلون بقتال رأس الكفر العاملي، وأننا حريصون على
 معهم يف سالم ودعة إذا قامت دولة اإلسالم قريًبا إن شاء هللا.

وبلعموم يتجنب قتال أو ضرب كل من مل يرفع يف وجهنا السالح أو يعني  -6
 عليه، والرتكيز على التحالف الصلييب أساًسا ووكالئه احملليني بلتبعية.
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 ولو كانوا أهايل من يقاتلنا االمتناع عن قتل وقتال األهايل غري احملاربني، حىت -7
 ما استطعنا لذلك سبياًل.

االمتناع عن إيذاء املسلمني بتفجري أو قتل أو خطف أو إتالف مال أو  -8
 ممتلكات.

االمتناع عن استهداف األعداء يف املساجد واألسواق والتجمعات اليت  -9
 خيتلطون فيها بملسلمني أو مبن ال يقاتلنا.

صلى هللا عليه -م العلماء والدفاع عنهم ألهنم ورثة النيب احلرص على احرتا -10
وقادة األمة، ويتأكد هذا الواجب مع العلماء الصادعني بحلق واملضحني  -وسلم

فضح شبهاهتم، ونشر األدلة على تقتصر مواجهتنا لعلماء السوء من أجله، و 
عمل قتايل ضد  األكيدة على عمالتهم، وال يقاتلون أو يُقتلون إال إذا اشرتكوا يف

 املسلمني أو اجملاهدين.

 املوقف من اجلماعات اإلسالمية األخرى. -11

 نتعاون فيما اتفقنا فيه، وينصح بعضنا بعًضا فيما اختلفنا فيه. -أ

األولوية يف املواجهة مع أعداء اإلسالم وخصومه، ولذا ال جيب أن خيرجنا  -ب
صراف عن مواجهة أعداء اخلالف مع اجلماعات اإلسالمية األخرى إىل االن

 اإلسالم وخصومه عسكراًي ودعواًي وفكراًي وسياسًيا.
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نؤيدهم ونشكرهم على كل عمل وقول صحيح يصدر منهم، وننصحهم يف   -ج
كل خطأ يبدر منهم السر بلسر والعلن بلعلن. مع  احلرص يف الرد والنصح على 

واملهاترات، فإن القوة  بيان األدلة مبنهج علمي وقور، بعيًدا عن التجريح الشخصي
 يف الدليل وليست يف اهلجاء.

وإذا تورطت مجاعة تنتسب لإلسالم يف املشاركة يف القتال مع العدو الكافر،  -د
فريد عليها أبقل قدر يكف عدواهنا، سًدا لباب الفتنة بني املسلمني، أو اإلضرار مبن 

 مل يشارك العدو...

ني املهضومة ويتصدى للمعتدين تشجيع وأتييد كل من يساند حقوق املسلم
، ما عليهم بلقول والرأي والعمل، وجتنب توجيه األذى هلم بليد والتجريح بلقول

  .(1)داموا مؤيدين وغري معادين للمسلمني(

 بعًضا من هذا الكالم لقيادهتم هذا كالم من كانوا ينتسبون إليه، وقد كنا نقول
ف مل يسمعوا، وجاءت األايم وتتابعت من األايم األوىل لالحتالل، ولكنهم لألس

 .مرحلة غاية يف اخلطورة السنون، فإذا بلغلو يتوسع شيًئا فشيًئا حىت وصل إىل

ويف هذا املوطن أود  أن أقف وقفة سريعة مع موضعني من كالم للدكتور أمين 
 الظواهري، قاله قبل هذه التوجيهات:

                                                           

 توجيهات جهادية.( 1)
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ن يف متكن دولة العراق )أقول للذين يشككو : الظواهري ل الشيخقا األول:
الدولة املباركة  هل يستطيع أحد  أن ينكر أن   ،اإلسالمية وسيطرهتا على األرض

 من أرض العراق؟تسيطر على األقل على كيلومرت مربعٍّ واحدٍّ 

، إذن فلماذا تنكرون عليها أن  وهو كذلك بفضل هللا، فإن كان اجلواب بنعم 
وكم كانت مساحة دولة  يطر عليها؟تقيم دولة إسالميًة على األرض اليت تس

 .(1)املدينة املنورة قبل غزوة األحزاب؟ وكيف كان حاهلا يف غزوة األحزاب؟(

د إعادة الكالم، ولكين وأقول: لعل يف كتابنا إجابة على تساؤلك هذا، وال نري
الدكتور فأقول: إذا كانت الدولة اإلسالمية يف هذا الزمن تقام على كيلو مرت  أسأل
واحد، فلماذا أنكرت على البغدادي إعالن دولة الشام وهو يسيطر على أكثر مربع 

 من كيلو مرت مربع يف الشام؟!

صحيح أن  املدينة النبوية قبل غزوة األحزاب كانت مساحتها قليلة، ولكن  كل 
موجودة فيها، والعربة يف  كانت  حسب عرف ذاك الزمانمقومات وأركان الدولة 

. أما ما يسمى زوًرا بدولة العراق فهم جمموعات تضرب وهترب  هذه املسائل بلعرف
أحيااًن  (2)، وقد يسمح هلم الصليبيونبقية اجلماعات اجلهادية كما هو حال

اايت يعرفها عموم الناس ممن يعيش بلتواجد العلين ملدة معينة ويف أماكن حمددة لغ
 رعي كما بيناه يف كتابنا هذا.ال يعد  متكيًنا بملفهوم الش كل هذا  ، ولكن  يف العراق

                                                           

 احللقة الثانية. – 2008اللقاء املفتوح  (1)
 فكالم الظواهري قيل أايم وجود القوات الصليبية يف شوارع العراق. (2)
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وال أدري هل يصح عندكم إعالن دولة إسالمية على كيلو مرت مربع واحد يف 
! وما مدلوله الشرعي ليس فيها أركان الدولة؟! فما معىن هذا اإلعالن؟ صحراء

والواقعي؟! ولو سبقكم إىل هذا اإلعالن مجاعة جهادية أخرى هل ستوجبون 
  ألمريها السمع والطاعة؟!

 أيًضا ، ويدلعلى أنك ال تعرف واقع العراق -ولألسف - إن  كالمك هذا يدل
 على عدم معرفة بفقه األحكام السلطانية.

، وقد نقلت  أبو قتادة الفلسطيين الظواهري التأمل مبا يقوله وأرجو من الشيخ
 : )من انفلة القول تذكري إخواين إن  كالمه لعلمي أن  بينكم قواسم مشرتكة كثرية

اإلمرة اليوم هي إمرة جهاد، والطوائف إىل اآلن طوائف جهاد، فليس هناك أمري 
ومن مل ي بصر هذا مُمك ن يُعاَمل معاملة اخلليفة أو ما أشبهه من األمساء واأللقاب، 

، حيث يُلزم اآلخرين بلوازم هذا االسم من إمرة املؤمنني أو املعىن كان فساده أشد
 الصلح أو التحكيم على معىن آخر غري أن  اجلماعات خليفة املسلمني. والدخول يف

ألن  مبناه على اجلهل  ،ال حيقق إال الفسادمجاعات جهاد تسعى لتحقيق التمكني 
 .(1)والغرور بال وقائع عند العقالء وأهل العلم(

فيعلم القاصي والداين وأهل العلم  ابملباركة، أما وصفك هلذه الدولة الومهية
راق أن  هذا التنظيم أوغل يف دماء أهل السنة بألوهام والظنون، بل واجلهاد يف الع

                                                           

 .5رسالة أهل اجلهاد يف الشام ص (1)
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وخيار اجملاهدين ممن مجعوا بني العلم واجلهاد والدعوة والسابقة وحفظ كتاب هللا 
 والنكاية بلصليبيني واجملوس. 

ألنك  ،سايكس بيكوشيخ الظواهري أهنم اهتموك بتكريس معاهدة وتذكر أيها ال
لة واحدة، وأنت أمريهم وقائدهم، فكيف يتعاملون مع بقية اختلفت معهم مبسأ

 املسلمني؟!

 يف الشام هل أيمنون على أنفسهم من غدر هؤالء! واسأل قادة جبهة النصرة

 أليس يف هذا دالالت قطعية لكل منصف على إجرام هؤالء؟!

، فنحن يف هذا الباب عندهم وأان ال أريد احلديث معك عن السياسة الشرعية
ألهنم ال يفقهون شيًئا يف هذا  ،فضاًل عنهم ،يف بعض املسائلحىت معك  خنتلف

الباب، وإمنا أحدثك عن مجاعات جهادية تقاتل اجملوس اآلن يف العراق وهم 
 مستهدفون من قبل ما يسمى زورًا بدولة العراق والشام اإلسالمية. 

فة من وليس عندي شك لو أنك تعرف حقيقة هذه اجلماعات اجلهادية املستهد
 قبل هؤالء الغالة لتربأت من هذه الدولة املباركة!!! 

)أود أن أوضح أنه ليس هناك شيء اآلن يف العراق امسه الثاين: قال الظواهري: 
تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين اندمج بفضل هللا مع غريه من  القاعدة، ولكن  

وهي إمارة شرعية تقوم هللا،  اجلماعات اجلهادية يف دولة العراق اإلسالمية حفظها
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على منهج شرعي صحيح وأتسست ابلشورى وحازت على بيعة أغلب 
 .(1)اجملاهدين والقبائل يف العراق(

 ،وأقول: هذا الكالم فيه عدة مغالطات، وال أريد أن أقف إال على واحدة منها
هذا  ألن  كل منصف يقرأ كتابنا أو يعيش يف العراق سيعرف ما هذه املغالطات يف

الكالم، ولكن  الذي أوقفين كثريًا وتعجبت منه غاية العجب، هو أن  الظواهري هنا 
أهنا أصبحت دولة إسالمية وليست  العراق، مبعىن لقاعدة يفتنظيم ل نفى وجود

مجاعة "القاعدة"، وهذه الدولة على رأسها أمري املؤمنني البغدادي كما يسمونه!! 
الظواهري هنا، فكيف أيمر الظواهري  أمرَي املؤمنني  فإذا كان األمر كذلك كما قرره

املوهومة وبعدها يُرفع األمر للقيادة  البغدادي أبن يبقى سنة واحدة على رأس الدولة
العامة للقاعدة؟! أليس البغدادي أمري املؤمنني عندكم؟! ومن مبادئ الفقه أن  أمري 

ه له األوامر من قائد توج   املؤمنني هو أعلى سلطة يف الدولة اإلسالمية، فكيف
فقه  يتكلم هؤالء؟! لقد قرأت فقه الدولة  مجاعة جهادية وهو الظواهري؟ أبيِّّ 

أو  ع أمريًا جلماعة!اإلسالمية واألحكام السلطانية فلم أجد أبًدا أن  أمري املؤمنني يبايِّ 
 أن  أمري مجاعة له سلطة على أمري املؤمنني.

دالالت كثرية، أسأل هللا العظيم أن هذا  الظواهري إن  العاقل يستنبط من كالم
 يبصران بعيوب أنفسنا وأن يعلمنا ديننا.

                                                           

 الرابع مع مؤسسة السحاب، واملعنون ب  )قراءة لألحداث(. ظواهريلقاء ال (1)
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 اخلامتة:

هو شأن  ، كما ، مث ركنت، مث نسيتُقرئت حسب هذا الكتاب جمرد ورقاتن م
كتاب أو كتاب يف   شهادة يف إنه أعظم اخلطأ،كثري من الكتب فقد أخطأ و 

 ،وهللا أعلم ،كما أحسب  ،ضاء حبكم هللا وحدهق، و بل هو شهادة هلل وحده ،شهادة
 .وأستغفر هللا من كل خطأ

، فهل يسع قاضًيا أو متقاضًيا وحكمك لنفسك أوالً  فأنت قاض  شئت أم أبيت،
إال أن  لقضية، استمع هلذه الشهادة التفصيلية يف هذه القضية الواقعيةيف هذه ا
  !؟فيعلن حكمه دون تردد ،يستجيب

 !هذه القضية، يف هذا الكتاب نعم هذه هي خطورة
أمام حكم ترى نفسك و  ميت إىل هذا التنظيمخطورهتا أنك أيها القارئ ممن انت

ما مدى أتثري ؟ و ستحكم مَ فبِّ  ت عليه،هللا تعاىل الذي خيالف كل املخالفة ما أن
 ؟حكم هللا يف قرارك

 ال جمال لك أن تلوي أو تعرض.
 !ك! ال جمالألن تصرف احلكم عن نفسك إىل غري ال جمال 

 صعوبته انبعة من أمرين:وهللا إين ألدرك أنه اختبار صعب، و 
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ُنونَ  الَ  َوَربِّّكَ  َفالَ } هللا عز وجل يقول:، وخطورة املوضوع: األول  َحىت َ  يُ ْؤمِّ
نَ ُهمْ  َشَجرَ  فِّيَما حُيَكُِّموكَ  ُدواْ  الَ  مُث   بَ ي ْ هِّمْ  يفِّ  جيِّ  لُِّّمواْ َوُيسَ  َقَضْيتَ  ممِّّ ا َحَرجاً  أَنُفسِّ
 .(65:النساء){َتْسلِّيماً 

، مع قناعتك  حلظة واحدة تؤجل فيها قبول احلكم هذا: فإن  فورية القرار :والثاين
 !وأنت تعلم ،ذلك بردك حكم هللا، و إمنا تعين حلظة لك من سخط هللاأبنه احلق، 

 ؟فهل من جمازفة أعظم من هذه
فلعل  النظر، يف واجتد  تنظروا، و  ليس أمامكم أيها األشياع واألتباع والقادة إال أن

إجيايب يدور يف داخلك لعل أول وارد ، و كم من قبل كما بلغتكم اليومتبلغ ة ملالقضي
الذي يتكعكع  ة القرار شيء من الشجاعة اللهم إال شجاع: ال ينقصينهو أن تقول
بفالن  والوارد الثاين أن تقول: أان ال دخل يل من أهل اإلقدام يف امليدان،عنده كثري 

ال ، و ليكن من يكون، فهذه اآلخرة عقيدته،اجملازفة مبصريه ودينه و  إذا رضيفالن و 
 ...!جمال فيها لالستدراك

لبشر! وهل تغين األمساء ة إذ املوت يتخطف اما يدريين لعلها الفرصة األخري و 
واهليئات والعلوم مهما ارتفع اسم صاحبها وملع إذا واجه احلق، وتقطعت  واألشكال

 !؟لرباءاتسباب، وارتفعت األصوات باأل
، أو مك يف هذا الطريقدَ تكون شهرة فالن ممن تعرف من قادة، أو قِّ إايك أن 

ك معهم على تُ خو  ، أو عالقاتك بفالن وفالن وأهذا األمر معرفة الناس بك على
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إايك أن تكون هذه األشياء ، ما إىل ذلكدماء و هذا املعتقد، أو ولوغك يف أخطاء و 
 . ا حجاًب لك عن قبول حكم هللا، والتسليم له، وعدم وجدان احلرج مع الرضااهلأمثو 

 !لكنه حكم هللا وكفىو  ،هللا إنه اختبار يف غاية الصعوبةنعم و
 ومن ،اأعزه فقد هلل نفسه أذل   ومن) :ابن تيمية وأتمل يف كالم شيخ اإلسالم

 ومن ،هماأتق اّلل   عند اخللق أكرم فإن   ،هنفس أكرم فقد نفسه من احلق بذل
 :اىلتع اّلل   قال ،اهناوأه نفسه أذل   فقد، اإلمث وفعل احلق منع من: ملابلظ اعتز

يعاً  اْلع ز ة   َفل ل ه   اْلع ز ةَ  ي ر يد   َكانَ   َمن}  .(1)({مجَ 
... ذاك هو عدم التوقف القرار الشخصي إىل الزمه الشرعي احلكم يتعدىو 

، أما أن هذا األمر بألسلوب الذي خيتاره العاملِّ  بلسكوت، فالالزم هو أن يظهر
حكم هللا  اآلخرين لقبول، لك أن ختتار األسلوب املناسب .. نعم.يسكت فال

أو ليكن أسلوب األب املشفق  وب الدليل الواضح مع قوة العبارةليكن أسلو  ،تعاىل
لوًب بني و فليكن أساألخ احملب ينادي على أحبابه أال هتلكوا على هذا الطريق أو 

 .هذاهذا و 
 هذا الرد يف هذا الظرف؟ لك أن تتساءل ملَِّ 

يعانون  هم يعانون الذيسكتوا و  : اي لصربهم ملَِّ كذلك فتقولعنا  لك أن جتيب و 
 ؟طوال الفرتة السابقة منا

                                                           

 .23/327( جمموع الفتاوى 1)
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 ورمبا لو واصلوا السكوت لقد سكتوا كثريًا كثريًا، جتيب فتقول: اي حللمهم،و 
 !كوننا أوزاره وتبعاته ما بقي إىل يوم القيامةًت على بطل يشار ألصبح سكو 

َا} ربنا سبحانه يقول:و    لَِّيْحُكمَ  َوَرُسولِّهِّ  الل ِّ  إِّىَل  ُدُعوا إَِّذا اْلُمْؤمِّنِّنيَ  قَ ْولَ  َكانَ   إِّمن 
نَ ُهمْ  ْعَنا يَ ُقوُلوا َأن بَ ي ْ  .(51)النور: {اْلُمْفلُِّحونَ  ُهمُ  َوأُْولَئِّكَ  َوَأَطْعَنا مسِّ

 
  ان أن احلمد هلل رب العاملني.وآخر دعوا

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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