بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد اهلل رب العاملني،
والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني،
رسالة مفتوحة
إىل الدكتور السيد إبراهيم عواد البدري امللقب بـ "أبو بكر البغدادي"،
وإىل مجيع املقاتلني واملنتمني إىل ما مسيتموه "الدولة اإلسالمية"،
السالم عليكم ورمحة اهلل،
قُلتم يف خطبتكم بتاريخ  6رمضان  1341هـ املوافق 4113/7/3م يف مسجد اجلامع النوري
الكبري يف املوصل ،مقتبساً من كالم سيدنا أبي بكر الصديق " :فإن رأيتموني على حق فأعينوني،
وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني" .ففيما يلي النصيحة كما طلبتم .وقال رسول اهلل
(( :الدين النصيحة))(.)1
وكل ما يرد هنا أُخذ من أقوال وأفعال املنتمني إىل "الدولة اإلسالمية" كما ينشرونه هم أو
ينقله عنهم شهود عيان مسلمون ،وليس كما هو مُعلن عنهم يف أي إعالم آخر .وإن شاء اهلل ال يكون
هذا تق ّوالً عليكم بأي افرتاء أو سوء فَهم.
قال أبو حممد العدناني يف كلمة له( )2يف بداية شهر 4113/3م" :اللهمَّ صلِّ على سيدنا حممد
املبعوث بالسيف رمحة للعاملني"( .)3لكنَّ يف تركيب هذه اجلملة لبسًا مضاعفاً ،وأخطاءً مستحكمةً.
وسُمِعتْ مكررة على ألسنة بعض املنتمني لـ "الدولة اإلسالمية" .واألخطاء هي كما يلي :أرسل اهلل
 الرسول  رمحة للعاملني :قال تعاىل("     " :األنبياء .)117: 44،وهذا

( )1رواه مسلم يف صحيحه ( )11يف كتاب اإلميان.
( )4وهذه الكلمة هي خطبة موجودة على موقع اليوتيوب بعنوان" :وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم".
( )4قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (" :)471/42قال النيب (( :بعثت بالسيف بني يدي الساعة حتى يعبد اهلل وحده ال شريك له
وجعل رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)) واحلديث رواه أمحد يف املسند عن
ابن عمر واستشهد به البخاري" .واحلديث رواه أمحد ( )11/4وإسناده ضعيف.
1

صحيح لكل زمان ومكان ولكل األكوان .فأُرسل  للبشر وللحيوانات وللنبات وللسموات ولإلنس
واجلن رمحة ،وال اختالف يف هذا .وهذا كالم اهلل تعاىل يف القرآن الكريم وهو عام وغري مقيد .لكن
عبارة "بُعث بالسيف" مقتبساً من حديثٍ وهو خاص يف مكان واحد وزمان واحد وظرف معني قد
انتهى .فال جيوز اخللط بني القرآن واحلديث بهذه الطريقة؛ وال بني األمر العام واألمر اخلاص؛ وال بني
األمر املطلق واألمر املقيد :فاهلل  كتب على نفسه الرمحة؛ قال تعاىل..." :

   

( "... األنعام)13: 6،؛ "("...              األنعام.)14: 6،
وقال تعاىل بأن رمحته وسعت كل شيء..." :

   

( "...األعراف .)116: 7،وجاء يف

سبَقَتْ
اللهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ َكتَبَ عِ ْندَهُ فَوْقَ عَ ْرشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي َ
احلديث الصحيح عن النيب (( :إِنَّ َّ
ضبِي))( .)4فال جيوز املساواة بني السيف وأمور الغضب والشدة وبني الرمحة .بل أكثر من ذلك ،ال
غَ َ
ث بالسيف" ،ألن هذا يعين أن الرمحة مرتبطة بالسيف،
جيوز أن تكون الرمحة للعاملني منوطة جبملة "بُ ِع َ
وهذا غري صحيح .و أصالً كيف يؤثر السيف على العوامل اليت مل يكن فيها سيوف مثل :السموات،
وعامل اجلن ،وعامل النبات؟ فمن املستحيل أن يكون إرسال الرسول  رمحة للعاملني منوطًا يف بعثه
بالسيف .وهذه النقطة ال تثار للجدل األكادميي ،بل فيها عنوان جلوهر ما سيأتي ،ألنه جيعل – خطأً –
السيف يف نفس مستوى الرمحة اإلهلية.
.1

األصول والتفسري :بالنسبة لتفسري القرآن الكريم وفهم احلديث الشريف ويف أصول الفقه

بشكل عام يف أي مسألة ما ،فإن املنهج الذي وضعه اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم والرسول 
يف احلديث هو التالي :أن جيمع مجيع ما أنلل يف أي مسألة ،وال يُركن على اجللء أو البعض ،ثم َيحْكُم
– إن كان أهالً لذلك – بناءً على كل النصوص .يقول اهلل ..." :
( "...  البقرة")21: 4،؛ ويقول اهلل تعاىل... " :

  

      

("...   املائدة)14: 1،؛ ويقول اهلل تعاىل( "    " :احلجر.)11: 11،

( )3رواه البخاري ( )7344يف كتاب التوحيد ومسلم ( )4711يف كتاب التوبة.
4

وعند مجع مجيع النصوص جيب معرفة أي نص عام وأي نص خاص ،وأي نص مقيد وأي
نص مطلق ،وأي آية حمكمة وأي آية متشابهة .وجيب معرفة أسباب النلول جلميع النصوص والشروط
األخرى اليت حددها األئمة .فال جيوز االستدالل بآية أو مبقتطف من آية دون إحاطةٍ بكل ما جاء يف
الكتاب والسنة عن املوضوع .وسبب هذا هو أن مجيع ما جاء يف القرآن حق ،وكل ما جاء يف احلديث
الصحيح وحي ،فال جيوز أن يُرتك البعض .وبالتالي جيب التوفيق بني النصوص قدر املستطاع ،أو أن
يكون هناك سبب واضح لرتجيح أمر على أمر .وهذا ما شرحه اإلمام الشافعي يف "الرسالة" وأمجعَ
عليه علماء األصول على بَكرة أبيهم.
قال إمام احلرمني يف كتابه "الربهان يف أصول الفقه" (" :)271/4فصل يف صفات املفيت
واألوصاف اليت يُشرتط استجماعه هلا  ...ينبغي أن يكون املفيت عاملاً باللغة فإن الشريعة عربية ...
ويشرتط أن يكون عاملاً بالنحو واإلعراب  ...ويشرتط أن يكون عاملاً بالقرآن فإنه أصل األحكام ...
ومعرفة الناسخ واملنسوخ ال بد منه وعلم األصول أصل الباب  ...ويستبني مراتب األدلة واحلجج،
وعلم التواريخ  ...وعلم احلديث ليميل بني الصحيح والسقيم واملقبول واملطعون  ...وعلم الفقه ...
ثم يشرتط وراء ذلك كله فقه النفس فهو رأس مال اجملتهد  ...وعربوا عن مجلة ذلك بأن املفيت من
يستقل مبعرفة أحكام الشريعة نصاً واستنباطاً ،فقوهلم (نصاً) يشري إىل معرفة اللغة والتفسري واحلديث،
وقوهلم (استنباطاً) يشري إىل معرفة األصول واألقيسة وطرقها وفقه النفس" .وكذلك قال قريباً منه
اإلمام الغلالي يف "املستصفى" ( ،)434/1واحلافظ جالل الدين السيوطي يف "اإلتقان يف علوم
القرآن" (.)414/3
.4

اللغة :كما ذُكر أعاله من أهم أركان األصول :فهم اللغة العربية .وهذا يعين فهم علوم اللغة

والقواعد والنحو والصرف والبالغة والشعر وأصل الكلمات والتفسري .وبدون هذه العلوم فإن اخلطأ
حمتمل ،بل مؤكَّد ،في الحظ أن إعالن ما مسيتموه "اخلالفة" كان بعنوان "هذا وعد اهلل" وقصد
صاحب اإلعالن "بوعد اهلل" اآلية الكرمية:

"       

               

("                النور.)11: 43،
4

ث حصل بعد  1311عام من
ح ّمل آية من آيات القرآن الكريم بشكل خاص يف حَ َد ٍ
لكن ال جيوز أن تُ َ
نلول القرآن .فكيف يقول أبو حممد العدناني بأن وعد اهلل هو اخلالفة امللعومة" :هذا وعد اهلل"؟
فعلى فرض صحة زعمه ،كان عليه أن يقول" :هذا من وعد اهلل" .وهناك خطأ آخر لغوي وهو جعله
معنى "االستخالف" هو اخلالفة امللعومة ،والدليل على عدم صحة ذلك اآلية الكرمية..." :
          



( "األعراف.)141: 7،

فاالستخالف يعين أنهم حَلُّوا يف األرض بدل قوم آخرين ،ومل يعنِ أنهم حكام على نظام معني
سياسي .فعلى رأي ابن تيمية ال ترادف يف القرآن  . 5فهناك فرق بني "اخلالفة" و"االستخالف" .قال
( )

اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه(" :ويستخلفكم) يقول :جيعلكم ختلفونهم يف أرضهم بعد هالكهم
ال ختافونهم وال أحداً من الناس غريهم"( .)6وهذا يثبت أنه يقول بأن معنى "االستخالف" هنا ليس
احلاكمية ،وإمنا السُكنى يف أرضهم.
.4

االستسهال :ومن هنا فال جيوز الكالم دائماً يف "تبسيط األمور" أو أن يؤخذ مقتطف من

القرآن بدون فهمه يف سياقه الكامل .كما ال جيوز أن يقال" :إن الدِّين بسيط ،وإن الرسول 
وصحابته الكرام كانوا بسطاء ،فَلِمَ نعقِّد الدِّين"؟ وهذا ما فعله أبو الرباء اهلندي يف مقطع فيديو
بتاريخ 4113/7م حيث قال":افتحوا املصحف واقرأوا آيات اجلهاد وكل شيء سيتضح  ...كل
العلماء يقولون لي( :هذا فرض وذاك ليس فرضاً وهذا ليس وقت اجلهاد)  ...اتركوا اجلميع واقرأوا
القرآن تعرفوا اجلهاد" .فعلى اجلميع أن يفهم أن الرسول  والصحابة الكرام كانوا متقللني ماديًا،
وكانوا يعيشون بدون التكنولوجيا املعقَّدة ،ولكن كانوا أكرب وأعظم منَّا مجيعاً فهماً وفقهاً وعقالً ،يقول
اهلل سبحانه وتعاىل( "...         ..." :اللمر .)1: 41،ويقول اهلل تعاىل:
"( "        ...األنبياء )7: 41،و(النحل .)34: 16،ويقول اهلل تعاىل:

"  ...

( )1قال الشيخ ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (" :) 431/14فإن الرتادف يف اللغة قليل وأما يف ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم".
وقال الراغب األصفهاني يف كتابه "مفردات القرآن" ،ص": 11وأُ ْتِبعُ هذا الكتاب  ...بكتاب ينبئ عن حتقيق األلفاظ املرتادفة على
املعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة ،فبذلك يُعرف اختصاص كل خرب بلفظ من األلفاظ املرتادفة دون غريه من أخواته".
( )6تفسري ابن جرير الطربي (.)42/1
3

( "...          النساء .)24: 3،فالفقه ليس باألمر السهل،
وليس ألي إنسان أن يتحدث فيه ويفيت .يقول اهلل سبحانه وتعاىل..." :
("الرعد .)11: 14،وقال (( :من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من

   

النار)) .
()7

فكفى أيضاً قول

"حنن رجال وهم رجال" ،ففهم من يقول ذلك ليس مثل فهم من أشري إليه من الصحابة الكرام
واألئمة من السلف الصاحل.
.3

االختالف :أما بالنسبة لالختالف ،فاالختالف نوعان :االختالف املذموم واالختالف احملمود.

أما بالنسبة لالختالف املذموم ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل:

"        

("   البينة ،)3: 12،وأما بالنسبة لالختالف احملمود ،فيقول اهلل تعاىل..." :
      

  

( "...البقرة .)414: 4،وهذا رأي الشافعي يف الرسالة وبقية األئمة

األربعة ومجيع العلماء ألكثر من ألف سنة.
وحينما يوجد اختالف بني األئمة املعتربين فينبغي األخذ باألرحم ،أي باألحسن ،وال يشدد،
وال يُظن أن الشدة هي معيار التقوى .يقول اهلل تعاىل"...       " :
(اللمر .)11: 41،ويقول اهلل تعاىل("       " :األعراف .)111: 7،ويقول اهلل
تعاىل:

"              

("اللمر.)12: 41،
وال يُعترب الرأي األشد هو األتقى وأن يف الشدة درجة أعلى من التدين واإلخالص هلل .
بل يف الشدة غلو ،يقول اهلل تعاىل( "...         ..." :البقرة.)121: 4،
شدَّ َد اهلل عليهم
شدِّدوا على أنفسكم فيُشدَّدَ عليكم ،فإنَّ قوماً شَدَّدوا على أنفسهم فَ َ
وقال (( :ال تُ َ
 .)8())...إن يف التشدد غرورًا ،ألن املتشدد يف طبيعة احلال يقول لنفسه" :أنا متشدد ومَن دوني فيه
( )7رواه الرتمذي ( )4111يف كتاب تفسري القرآن.
( )2رواه أبو داود ( )3113يف كتاب األدب.
1

نقص" و "أنا أكمل منه" .وفيه أيضاً سوء ظن خفي باهلل تعاىل .كأن اهلل سبحانه وتعاىل نلّل القرآن
ليشقى الناس ،قال تعاىل( "       " :طه.)4-1: 41،
بالذكْر أن معظم الناس الذين أسلموا عرب التاريخ أسلموا بالدعوة احلسنة ،قال
ومن اجلدير ِّ
اهلل تعاىل:

"                

("        النحل .)141: 16،وإذا امتد اإلسالم سياسياً نتيجة للفتوحات
اإلسالمية ،بقي أهالي بالد الفتوحات ،من خُراسان إىل املغرب العربي ،معظمهم نصارى ملئات
السنوات إىل أن أسلموا بالتدريج نتيجة الدعوة احلسنة اليت حصلت ،وليس بالشدة واإلكراه .وهنالك
دول كبرية وأقاليم كاملة أسلمت بدون فتوحات نتيجة الدعوة ،مثل أندونيسيا وماليليا وأفريقيا
الغربية والشرقية وغريها ،فالتشدد ليس معياراً للتقوى وال خياراً لنشر اإلسالم.
.1

فقه الواقع :املراد بفقه الواقع هو كيفية إنلال األحكام الشرعية على الناس والتعامل معها

حبسب الواقع الذي عليه الناس وأحواهلم .وذلك بإبصار الواقع الذي يعيشه الناس والتعرف على
مشكالتهم ومعاناتهم واستطاعتهم وما يتعرَّضون له .وفقه الواقع ينظر إىل النصوص اليت تتنلل على
الناس يف واقعهم يف مرحلة معينة من اللمن ،وما يؤجل من التكاليف لتوفري االستطاعة .قال اإلمام
الغلالي" :أما الواقع يف رتبة الضرورات فال بُعْ َد يف أنْ يؤدي إليه اجتهاد وإنْ مل يشهد له أصل
معني"( .)9ويقول ابن قيم اجلوزية" :بل ينبغي له أن يكون فقيهاً يف معرفة مكر الناس وخداعهم
واحتياهلم وعوائدهم وعُرفياتهم فإن الفتوى تتغري بتغري اللمان واملكان والعوائد واألحوال ،وذلك
كله من دين اهلل كما تقدم بيانه"(.)10
.6

قتل األبرياء :يقول اهلل تعاىل:

"       

" (اإلسراء.)44: 17،

"

                  
                   

( )1املستصفى يف أصول الفقه ( )341/1لإلمام الغلالي طبع مؤسسة الرسالة.
( )11كتاب إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية (.)117/3
6

( "         األنعام .)111: 6،فقتل النفس (أي نفس) هو حرام ومن
أكرب املوبقات ،يقول اهلل تعاىل:

"             

               

("           املائدة .)44: 1،وقد أقدمتم على قتل
كثري من األبرياء الذين مل يكونوا حماربني وال مسلحني ،لكنهم ممن خيالفونكم يف الرأي.
.7

قتل الرسل (السفراء) :من املعلوم يف كل األديان أن قتل الرسل حرام .واملراد بالرسل هنا هم

األشخاص الذين يُ ْرسَلونَ من قوم آلخرين ألداء مهمة نبيلة كالصلح أو كإبالغ رسالة ما .فالرسول
له حرمة خاصة .قال ابن مسعود" :فمضت السُّنَّة أن الرسل ال تُقَْتل"  .)11والصحفيون هم رُسُلُ
(

احلقيقة ،أل ن عملهم هو إظهار احلقيقة للناس عامة ،فقتلتم بدون رمحة الصحفيني (جيمل فولي) و
(ستيفن سوتلوف) ،وكان قتلكم لـ (ستيفن سوتلوف) بعدما استنجدتكم أمه وطلبت الرمحة وتذللت
إليكم .وكذلك العاملون باملساعدات ا خلريية فهم أيضاً رُسل :رُسل الرمحة واخلري .فكذلك قتلتم
العامل باملساعدات اخلريية (رتشرد هينل) .وما فعلتموه حرام باالتفاق.
.2

اجلهاد :مجيع املسلمني يرون الفضل العظيم يف اجلهاد .يقول اهلل تعاىل:

"  

( "...            التوبة .)42: 1،ويقول اهلل تعاىل:
           

" 

("البقرة .)111: 4،وآيات أخرى

كثرية .ويرى اإلمام الشافعي واألئمة الثالثة اآلخرون ومجيع العلماء أن اجلهاد فرض كفاية وليس
فرض عني ،وهذا بدليل قول اهلل تعاىل..." :

         

( "  النساء .)11: 3،وكلمة "اجلهاد" مصطلح إسالمي ال يصح أن يستعمل ضد أي مسلم
آخر ،وهذا أصل وأساس .ومجيع العلماء يرون أن اجلهاد مشروط بإذن من الوالدين ،وذلك بدليل
أنه جاء رجل إىل النيب  فأستأذنه يف اجلهاد فقال(( :أحيٌّ والداك)) قال :نعم ،قال ((ففيهما

( )11رواه اإلمام أمحد يف مسنده (.)416/6
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فجاهد))

( .)12واجلهاد نوعان يف اإلسالم .اجلهاد األكرب الذي هو اجلهاد ضد النفس ،واجلهاد األصغر الذي هو
اجلهاد ضد العدو ،أما بالنسبة للجهاد األكرب فقد قال رسول اهلل (( :رجعنا من اجلهاد األصغر إىل
اجلهاد األكرب)) ( .)13فإن قلتم بأن هذا احلديث ضعيف أو موضوع ،فاجلواب :مفاده يف اآلية الكرمية:
"( "       الفرقان .)14: 41،وقوله تعاىل" :به" هنا أشارة إىل
القرآن الكريم الذي هو شفاء ملا يف الصدور .ويؤكد هذا املعنى قول رسول اهلل (( :أال أنبئكم خبري
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب والوَرق ،وخري
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم))؟ قالوا :بلى .قال(( :ذكر اهلل تعاىل

))

( .)14فإذن اجلهاد األكرب هو اجلهاد ضد النفس وسالحه ذكر اهلل تعاىل وتلكية النفس .وقد أوضح اهلل
سبحانه وتعاىل العالقة بني اجلهادين يف آية أخرى وهي:
     

"      

" (األنفال .)31: 2،فالثبات هو اجلهاد األصغر يُناط باجلهاد

األكرب الذي هو اجلهاد ضد النفس بالذكر والتلكية .وعلى أية حال ،اجلهاد وسيلة للسالم واألمن
واالطمئنان وليس غاية حبد ذاتها .وهذا واضح من قوله تعاىل:
         

"     

( "البقرة .)114: 4،وقد قلتم يف خطبتكم بتاريخ

4113/7/3م إنه" :ال حياة بدون جهاد" ورمبا هذا الكالم نتيجة تفسري القرطيب لآلية الكرمية:
"("...           األنفال .)43: 2،فإن اجلهاد احلقيقي
حييي القلب .ولكن رمبا تكون حياة بدون جهاد ،ألنه رمبا يأتي وضع معني على املسلمني ال يستللم
فيه قتال.

( )14رواه البخاري برقم ( )4113يف كتاب اجلهاد.
( )14رواه البيهقي يف كتاب اللهد ( )161/4واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد (.)144/4
( )13رواه اإلمام مالك يف املوطأ ( )311يف كتاب النداء للصالة ،الرتمذي ( )4477يف كتاب الدعوات ،وابن ماجه ( )4711يف كتاب
األدب ،وصححه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني (.)674/1
2

وحقيقة يُرى فيكم ويف مقاتليكم شجاعة واستعداد للتضحية ونية اجلهاد ،وال ينكر هذا أحدٌ
– صديقاً كان أو عدواً إن كان صادقاً – تابَ َع األحداث ،لكن اجلهاد بدون سبب مشروع وغاية
مشروعة ومن غري أسلوب مشروع ومن دون نية مشروعة ليس جهادًا ،بل حرابة وإجرام.
أ) النية :يقول اهلل تعاىل( "      " :النجم ،)41: 14،وعن أبي موسى األشعري
قال جاء رجل إىل النيب  فقال :الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمَِّيةً َويُقَاتِلُ شَجَا َعةً َويُقَاتِلُ ِريَاءً َفأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ
اللهِ))( .)15وقال النيب (( :أول الناس
اللهِ؟ قَالَ(( :مَنْ قَاتَلَ ِلتَكُونَ كَلِ َمةُ اللَّهِ هِيَ ا ْلعُ ْليَا َفهُوَ فِي سَبِيلِ َّ
َّ
يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به ،فعرَّفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال:
قاتلت فيك حتى استشهدت .قال :كذبت .ولكنك قاتلتَ ألن يُقال جريء ،فقد قيل .ثم أمر به
فسحب على وجهه حتى ألقي يف النار .)16())...
ب) سبب اجلهاد :هو أن يقاتل املسلمون من يقاتلهم ،وال يقاتلوا أحداً مل يقاتلهم وال يعتدوا على
أحد مل يعتد عليهم .فإن قوله تعاىل باإلذن يف اجلهاد هو:

"       

                   
               

( "      احلج .)31-41 ،فاجلهاد مرتبط باألمن ،وحبرية الديانات ،وبظلم سابق
قد وقع يف األرض ،وباإلخراج من الديار .وهاتان اآليتان نللتا بعد ثالثة عشر عامًا من التعذيب
ل املشركني .فال جهاد هجومياً عدوانيًا بسبب
والقتل واالضطهاد والظلم للنيب  والصحابة من ِقبَ ِ
اختالف الرأي أو الدِّين .وهذا رأي أبي حنيفة ومالك وأمحد ومجيع العلماء مبا فيهم ابن تيمية .ومل
خيالف يف ذلك إال بعض الشافعية(.)17

( )11رواه البخاري ( )7312يف كتاب التوحيد ،ومسلم ( )1113يف كتاب اإلمارة.
( )16رواه مسلم ( )1111يف كتاب اإلمارة.
( )17انظر كتاب الدكتور وهبة اللحيلي :أحكام احلرب يف اإلسالم.
1

ج) غاية اجلهاد :أما بالنسبة لغاية اجلهاد فهي أيضاً موضوع اتفاق عند العلماء لقول اهلل تعاىل:
"               

( "البقرة.)114: 4،

وكذلك قول رسول اهلل (( أُ ِمرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله أال اهلل ،فمن قال :ال إله إال
اهلل فقد عصم مين نفسه وماله إال حبقه وحسابه على اهلل)) ( .)18فهذا هو غاية اجلهاد بعد أن يُحارب
املسلمون .فهذه النصوص حتدد صورة الفوز يف حالة انتصار املسلمني ،وال يُخلط بني غاية اجلهاد
وسببه ،وهذا ما اتفق عليه مجيع األئمة .وهذا احلديث قد حتقق وهو منوط باآلية الكرمية بالوعد يف
قوله تعاىل:

"              

( "الفتح .)42: 32،فقد حتقق يف اجلليرة العربية يف عصر رسول اهلل  فإن اهلل تعاىل قال..." :
"...   

(األنعام)14: 6،

وقوله تعاىل:

 

"       

( "...التوبة .)144: 1،وقال الرسول (( :أخرجوا املشركني من جليرة العرب)) ( .)19وكيف ال يكون هذا
حمققًا واهلل تعاىل وعد بذلك رسوله  حيث قال سبحانه:
      

"      

("الصف)1: 61،؟ واملقصود هنا جيب أن يكون يف اجلليرة

العربية مبا أن هذا حصل يف حياة رسوله الكريم  .وعلى أية حال ،ألمراء اجلهاد أن يوقفوا القتال
دون ذلك اهلدف إن رأوا يف ذلك مصلحة للمسلمني ،وذلك لقوله تعاىل..." :

   

( "   البقرة.)114: 4،
د) أسلوب اجلهاد :ملخص ما جاء يف أسلوب اجلهاد هو قول رسول اهلل (( اغلوا وال تغلوا وال
تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليداً  .)20())...وقال رسول اهلل  يوم فتح مكة(( :ال يُقتل مدبر وال
يُجهل على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن)) ( .)21وكذلك قول سيدنا أبي بكر الصديق  حينما جهل
جدُونَ َأقْوَامًا قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَ ُهمْ يف َهذِهِ الصَّوَامِعِ فَاتْرُكُوهُمْ َومَا
ستَ ِ
جيشاً وبعثه للشام " :وَإَِّن ُكمْ َ
( )12رواه البخاري ( )4136يف كتاب اجلهاد.
( )11رواه البخاري ( )4114يف كتاب اجلهاد ،ومسلم ( )1647يف كتاب الوصية.
( )41رواه مسلم ( )1741يف كتاب اجلهاد ،والرتمذي ( )1312يف كتاب الديات.
( )41رواه ابن أبي شيبة ( )312/6يف املصنف).
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سهِمْ مَقَا ِعدَ َيعْنِى الشَّمَامِسَةَ
الشيْطَانُ عَلَى رُءُو ِ
جدُونَ َأقْوَامًا َقدِ اتَّخَذَ َّ
حبَسُوا لَهُ أَنْفُسَ َهمْ وَسَتَ ِ
َ

()22

فَاضْرِبُوا تِلْكَ األَ ْعنَاقَ َوالَ تَ ْقتُلُوا َكبِريًا هَ ِرمًا وَالَ امْ َرأَةً وَالَ وَلِيدًا وَالَ تُخَرِّبُوا عُمْرَانًا وَالَ تَقَ َّطعُوا
شَجَرَةً إِالَّ ِلنَفْعٍ وَالَ َتعْقِرَنَّ َبهِيمَةً إِالَّ لِنَفْعٍ وَالَ تُحْ ِرقَنَّ نَخْ الً وَالَ ُتغْرِقَنَّهَ وَالَ َت ْغدِرْ وَالَ تُمَثِّلْ وَالَ تَجْبُنْ
اللهَ َقوِىٌّ عَلِيلٌ"(.)23
اللهُ َمنْ َينْصُرُ ُه َو ُرسُلَ ُه بِا ْل َغيْبِ إِنَّ َّ
َوالَ تغلل وََليَنْصُرَنَّ َّ
أما بالنسبة لقتل األسرى فهو حرام ،وقد قتلتم وذحبتم الكثري من األسرى ،فعلى سبيل املثال:
قتلتم ( )1711أسريٍ يف قاعدة سبايكر يف تكريت يف شهر 4113/6م؛ وقتلتم ( )411أسريٍ يف حقل
غاز الشاعر يف شهر 4113/7م؛ وقتلتم أيضاً يف شهر 4113/2م ( )711أسريٍ من قبيلة الشعيطات
يف دير اللور و( )611منهم كانوا من املدنيني غري مسلحني؛ وقتلتم ( )411أسريًا يف قاعدة الطبقة
اجلوية يف الرقة يف شهر 4113/2م؛ وجنودًا أكرادًا وجنوداً لبنانيني وغريهم وآخرين كثريين ،ال
نعلمهم اهلل يعلمهم .وهذه جرائم حرب كبرية بشعة.
وإن قلتم إن الرسول  قتل بعض األسرى يف بعض املعارك ،فاجلواب :أمر بقتل اثنني يف
معركة بدر وهما :عقبة ابن أبي مُ َعيْط والنَّضْر بن احلارث .ومجيع مَنْ قُتلوا هم قادة وجمرمو حرب،
وقتل جمرم احلرب جائل بأمر احلاكم .وهذا ما فعله صالح الدين األيوبي بعد فتح القدس .وكذلك
هذا ما فعله احللفاء يف حماكم نيورنربغ بعد احلرب العاملية الثانية .فأما بالنسبة لعشرات اآلف من
األسرى الذين وقعوا بيد رسول اهلل  من غري القادة عرب عشرة أعوام من اللمن وتسعة وعشرون
غلوة ،فلم يقتل واحداً من املقاتلني العاديني ،بل أوصى الرسول  باألسرى خريًا( .)24واحلكم
اإلهلي فيهم هو قوله تعاىل( "...          ..." :حممد .)3: 37،وقد
أمر اهلل سبحانه وتعاىل باحرتام وإكرام األسري فقال سبحانه:

"    

( "  اإلنسان.)2: 76،

( )44الشمامسة هم القسيسون املسلحون احملاربون.
( )44رواه البيهقي يف السنن الكربى ( )11/1واملروزي يف مسند أبي بكر برقم (.)41
( )43رواه ابن عبد اهلل يف االستيعاب ( ، )214/4ويف تفسري القرطيب ( )141/11قال قتادة :لقد أمر اهلل باألسرى أن يُحسن إليهم.
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وإن قلتم إن رسول اهلل  أمر رجاالً بقتل بين قريظة ،وكانوا حنو ( )711رجل ،فاجلواب هو:
أن رسول اهلل  مل يأمر بذلك ،بل كان هذا حكماً قضائياً من أعلى أنواع العدل ،حيث مسح هلم
باختيار قاضيهم فكان حكمهم على أنفسهم ،من خالل طلبهم احلر أن حيكم فيهم حليفهم سعد بن
معاذ( .)25وكان السبب ليس حملاربتهم املسلمني وإمنا خليانتهم للدولة زمن احلرب اليت كانوا فيها
مواطنني متساويني وتعريض أرواح األمة كلها للقتل .وإن استنبطتم من هذا احلَ َدث سنة فعليكم أن
تستنبطوا منه سنة ختيري املتهم إىل أي حمكمة يتقاضى بإرادته احلرة .وعلى أية حال فسنة رسول اهلل 
يف األسرى هي سنة فتح مكة وهي العفو ،كما قال هلم(( :أقول كما قال أخي يوسف "ال تثريب
عليكم اليوم" اذهبوا فأنتم الطلقاء))(.)26
ل إال املقاتلون .وال جيوز قتل أهلهم أو غري املقاتلني
وأخرياً ،إن من أسلوب اجلهاد أن ال يُقَْت َ
بقصد ،وإن قلتم بأن النيب  سئل عن الذراري من املشركني يصابون هم والنساء فقال(( :هم
منهم))( ،)27فاجلواب :هذا احلديث يشري إىل حالة قتل األبرياء خطأ وال يدل على قتل األبرياء قصداً
كما هو احلال يف التفجريات االنتحارية .وأما بالنسبة لقوله تعاىل( "...    ..." :التوبة،)74: 1،
وقوله تعاىل( "...    ..." :التوبة ،)144: 1،فهذا أثناء القتال وليس بعده.
.1

التكفري :إن بعض مشكالت الفهم املغلوط يف التكفري أصلها مستمد من رسالة "األصول

الثالثة" للشيخ حممد بن عبد الوهاب ،ومن رسالته "نواقض اإلسالم" كذلك .وأنه بالرغم من
األفكار اإلجيابية اليت أتى بها لتنقية الدين فقد غال يف موضوع التكفري ،وجتاوز الشيخني :ابن تيمية
وابن القيم يف أمور هامة .فملخص القول يف التكفري هو التالي:
أ)

األصل يف اإلسالم هو أن من قال "ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل" فهو مسلم ،ومن أقام
أركان اإلسالم فال جيوز تكفريه .قال تعاىل:

"      ...

( "      التوبة .)1: 1،وقال رسول اهلل " :ويلكم ،أو وحيكم ،انظروا ،ال
( )41كما يف صحيح البخاري ( )4213كتاب املناقب ،ومسلم ( )1762يف كتاب اجلهاد والسري.
( )46رواه البيهقي يف السنن الكربى ( ،)112/1وانظر فيض القدير شرح اجلامع الصغري (.)171/1
( )47رواه مسلم ( )1731كتاب اجلهاد.
14

ترجعوا بعدي كفاراً ،يضرب بعضُكم رقاب بعض"( .)28وكذلك قال رسول اهلل ...(( :من
قال :ال إله إال اهلل فقد عصم مين نفسه وماله إال حبقه وحسابه على اهلل)) ( .)29وكذلك قول ابن
عمر والسيدة عائشة رضي اهلل عنهما" :ال تكفري ألهل القبلة"(.)30
ب)


هذه املسالة هي من أخطر املسائل ،ألن فيها استحالالً لدماء املسلمني وحياتهم وانتهاك
حرمتهم وأمواهلم وحقوقهم ،وألن اهلل سبحانه وتعاىل قال:

"    

( "           النساء .)14: 3،كذلك قال النيب
(( :أميا رجل قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما))( .)31واهلل سبحانه وتعاىل قد حذر حتذيرًا
شديدًا َمنْ َقَتل مَنْ َعبَّ َر عن إسالمه نطقاً فقال..." :

     

( "       النساء .)11: 3،وقال سبحانه" :

   

              
                

("     النساء.)13 : 3،
ومعنى قوله تعاىل " " :أي اسألوهم هل هم مسلمون؟ وهنا يؤخذ بالظاهر ،وال
يُطلب أن يُمتحن إميانهم .وال جيوز قتل مسلم بل أي إنسان ،غري مسلح وغري مقاتل .وقد جاء
يف قصة أسامة بن زيد عندما قتل رجالً قال :ال إله إال اهلل فقال له رسول اهلل (( :أقال ال إله
إال اهلل وقتلته؟)) .قلت :يا رسول اهلل إمنا قاهلا خوفاً من السالح .قال(( :أفال شققت عن قلبه
حتى تعلم أقاهلا أم ال)).)32( .

( )42رواه البخاري ( )3314يف كتاب املغازي ،ورواه مسلم ( )66يف كتاب اإلميان.
( )41رواه البخاري ( )4136يف كتاب اجلهاد.
( )41كما يف جممع اللوائد للحافظ اهليثمي (.)116/1
( )41رواه البخاري ( )6113يف كتاب األدب.
( )44رواه مسلم ( )16يف كتاب اإلميان .ويف رواية أخرى(( :أقتلته بعدما قال ال إله إال اهلل؟)) .قلت :كان ُمتَعَوِّذاً .فما زال يُ َكرِّرها ...
رواها البخاري ( )3461يف كتاب املغازي ،ومسلم ( )16يف كتاب اإلميان.
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فقد انتشر على االنرتنت فيديو لشاكر وهيب املنتمي لـ "داعش" (يف حينها) أنه أوقف
مدنيني غري مسلحني قالوا إنهم مسلمني ،ثم سأهلم عن بعض الصلوات كم ركعة فأخطئوا
فقتلهم( .)33فهذا عمل حمرّم وجرمية نكراء.
ج)

أفعال اإلنسان مرتبطة بالنية وراء الفعل .قال رسول اهلل (( :إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل
امرئ ما نوى  .)34( ))...وقال اهلل تعاىل:

"         

       

( "املنافقون .)1: 64 ،فاهلل سبحانه وتعاىل

ف قول املنافقني بأنهم يشهدون برسالة الرسول  – وهو قولٌ َوصف حقيقة قاطعة –
ص َ
َو َ
بأنها كذب ألنها قيلت يف نية كذب ولو كان مضمونها حقاً ،فمحل تكذيبهم أنهم قالوا
بألسنتهم مبا يعلم اهلل أن قلوبهم تنكره .فهذا يعين أن الكفر يتطلب نية الكفر ،وليس قوالً
سهوًا أو عمل غافل .فال جيوز احلكم على أي شخص بالكفر دون أن تثبت عليه نية الكفر.
وال جيوز التكفري بدون التأكُّد من هذه النية .فقد يكون مُكْ َرهاً ،أو غري قاصد ،أو جاهالً ،أو
جمنونًا .وقد يكون قد أخطأ يف فهمه مسألة ما .يقول اهلل تعاىل:

"     

               

( "  النحل.)116: 16،
سر مقتضى عمل بتفسري غري صاحب هذا العمل إذا كان عمالً عليه اختالف
وال جيوز أن يُ َف ّ
بني املسلمني .وال جيوز التكفري بأي مسألة عليها اختالف بني علماء املسلمني .كما ال جيوز التكفري
باجلملة ألَُناس معينني .فالتكفري هو للشخص حسب عمله هو ونيته ،قال اهلل تعاىل:

"   ...

("...   اللمر .)7: 41،وال جيوز تكفري من يشكك يف كفر اآلخرين أو من ال يكفرهم.
وسبب اإلطالة يف هذا املوضوع أنكم وزعتم على الناس كتب الشيخ حممد عبد الوهاب أوَّل
ما وصلتم إىل املوصل وكذلك يف حلب .وعلى أية حال فإن العلماء مبا فيهم ابن تيمية وابن قيم
( )44وهذا منشور على االنرتنت يف موقع اليوتيوب يف شهر  ،4113/6بعنوان "قتل سائقي الشاحنات على يد شاكر وهيب".
( )43رواه البخاري ( )1يف كتاب بدء الوحي  ،ومسلم ( )1117يف كتاب اإلمارة.
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اجلوزية فرَّقوا بني عمل الكافر والتكفري ،فحتى لو وقع من إنسان عمل فيه عنصر أو شيء من الكفر
فهذا ال يوجب احلكم على هذا الشخص بالكفر لألسباب اليت مت بيانها .وقد نقل الذهيب

()35

عن

شيخه ابن تيمية أنه كان يقول يف أواخر أيامه":أنا ال أكفر أحداً من األمة" ،ويقول" :قال النيب :
((ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن)) فمَن الزم الصلوات بوضوء فهو مسلم".
وهنا نقطة هامة ،وهي أن الرسول  قال(( :الشرك اخلفي أن يقوم الرجل يصلي فيلين صالته
ملا يرى من نظر رجل)) ( .)36فوصف الرياء يف الصالة "بالشرك اخلفي" ،وهو الشرك األصغر .فهذا
الشرك األصغر الذي يفعله بعض العُّباد ال يعترب شركاً أكرب وال يؤدّي إىل تكفريٍ وال خروج من امللة.
والناس مجيعاً بعد األنبياء والرسل يعبدون اهلل تعاىل على قدرهم وليس على قدره سبحانه .يقول اهلل
سبحانه وتعاىل( "...     " :األنعام .)11: 6،ويقول اهلل تعاىل:
         

"    

( "اإلسراء .)21: 17،لكن اهلل سبحانه وتعاىل يقبل هذه

العبادة .والناس ال تدرك حقيقة اهلل تعاىل ،ألنه( " ...     ..." :الشورى .)11: 34،و

"

( "...     األنعام .)114: 6،وال يُعرف عنه تعاىل إال مبا أخرب عن نفسه بالوحي
أو أخرب عنه سيدنا حممد ..." :

        

( "...غافر .)11: 31،فكيف

يكون ألي شخص أن حيمل السيف على اآلخرين إذا رأى أنهم ال يعبدون اهلل  على قدره؟ فال
أحد يعبد اهلل  على قدره إال أن يشاء اهلل  .وعلى أية حال ،فموضوع الشرك عند العرب ليس
وارداً .فقد قال رسول اهلل  (( :إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جليرة العرب ولكن يف
التحريش بينهم)) (.)37
 .11أهل الكتاب :أما بالنسبة للنصارى العرب ،فخريمتوهم بني اجللية والسيف أو التحول إىل
اإلسالم .ودهنتم بيوتهم باللون األمحر ،ودمرمت كنائسهم ،ويف بعض احلاالت نهبتم بيوتهم وأمواهلم.
وقتلتم البعض منهم ،وتسببتم بتشريد البعض منهم إىل أن فرّ كثريٌ منهم بأرواحهم وثيابهم فقط.
( )41يف كتابه :سري أعالم النبالء (.)414/11
( )46رواه ابن ماجه ( )3413يف كتاب اللهد.
( )47رواه مسلم ( )4214كتاب صفة القيامة واجلنة والنار.
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وهؤالء النصارى ليسوا حماربني ضد اإلسالم وليسوا معتدين عليه بل أصدقاء وجريان وشركاء يف
الوطن .ومن ناحية شرعية مجيعهم حتت عهود قدمية منذ  1311عام ،وال تنطبق عليهم أحكام
اجلهاد .فمنهم من حارب مع جيش رسول اهلل  ضد البيلنطيني ،فهم يعتربون مواطنني يف دولة
املدينة من ذلك اللمن .ومنهم من هو حتت العهود اليت أخذها هؤالء من عمر بن اخلطاب وخالد بن
الوليد واخللفاء األمويني والعباسني والعثمانيني ومن دوهلم .وخمتصر املوضوع هو أنهم ليسوا غرباء
بل هم أهل هذه البالد من قبل اإلسالم ،وليسوا أعداء بل أصدقاء .منذ  1311عام ،دافعوا عن
بالدهم يف مجيع احلروب ضد الصليبيني واالستعمار وإسرائيل واحلروب األخرى ،فكيف تعاملونهم
معاملة العدو؟ يقول اهلل تعاىل:

"             

("         املمتحنة.)2: 61،
أما بالنسبة للجلية فهي نوعان يف الشريعة .أوالً اجللية اليت تؤخذ عن يدٍ وهم صاغرون وهي
ملن حارب اإلسالم كما يُفهم من قوله تعاىل:

"        

                 

( "  التوبة .)41: 1،فاملقصود هنا هو من بدأ مبحاربة املسلمني ،بدليل اآلية الكرمية اليت
هي قبلها بقليل يف نفس السورة" :

        

( "             التوبة .)38( )14: 1،أما بالنسبة
ملن مل حيارب فتؤخذ منه بعهد من دون قسوة ،وقد وافق عمر بن اخلطاب بتسميتها صدقة ،وهي
تؤخذ بد الً من اللكاة ونسبتها أقل من نسبة اللكاة .وتؤخذ إىل بيت املال ويعطى منها للنصارى
املواطنني من بيت املال عند احلاجة كما فعله عمر .

( )42قال ابن جرير الطربي يف تفسريه (" :)117/6وليس يف قوله"...        " :داللة على
األمر بنفي معاني الصفح والعفو  ...وإذا كان ذلك كذلك وكان جائلاً مع إقرارهم بالصَغَّار وأدائهم اجللية بعد القتال األمر بالعفو
عنهم يف غدرة هموا بها أو نكثة علموا عليها ما مل ينصبوا حرباً دون أداء اجللية وميتنع من األحكام الالزمة منهم ."...
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 .11اليليديون  :أدخلتم اليليدين حتت أحكام اجلهاد وهم مل حياربوكم ومل حياربوا املسلمني.
واعتربمتوهم عبدة الشيطان ،وخريمتوهم بني القتل أو الدخول كُرهاً يف اإلسالم .وقتلتم منهم املئات
ودفنتموهم يف مقابر مجاعية ،وسببتم املوت والعذاب ملئات آخرين .ولوال تدخل األمريكان واألكراد
ملات منهم عشرات اآلالف من نسائهم ورجاهلم وشيوخهم وأطفاهلم .وهذه كلها جرائم بشعة .ومن
الناحية الشرعية هم جموس ،وبالتالي هم أهل كتاب .قال اهلل تعاىل:

"    

                


( "احلج .)17: 44،وحتى لو شككتم بأنهم أهل كتاب ،فمن الناحية الشرعية كثريٌ من علماء

السلف الصاحل اعتربوهم يف حكم اجملوس ،واألمويون اعتربوا اهلندوس والبوذيني من أهل الكتاب،
قال القرطيب( " :)39وقال األوزاعي :تؤخذ اجللية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب.
وكذلك مذهب مالك ،فإنه رأى أن اجللية تؤخذ من مجيع أجناس الشرك واجلحد ،عربياً أو عجمياً
 ...إال املرتد".
 .14الرق :من أهداف اإلسالم اليت ال ينكرها أحد من العلماء القضاء على الرق .فإن اهلل سبحانه
وتعاىل قال( "              " :البلد .)13-14: 11،وقال
تعاىل("...       ..." :اجملادلة .)4: 12،ومنذ أكثر من مائة سنة أمجع املسلمون – بل
أمجع العامل بأكمله – على حتريم وجتريم الرِّق ،وهذا عمل فاضل كبري يف تاريخ اإلنسانية .وقال
رسول اهلل  عن حلف الفضول الذي كان يف اجلاهلية(( :لو أُدعى به يف اإلسالم ألجبت)) ( .)40وأنتم
بعد مائة عام وبعد إمجاع املسلمني خرقتم هذا ،واختذمت من النساء سبايا ،فبهذه الطريقة استأنفتم من
جديد الفتنة والفساد يف األرض ،والفحشاء باستئناف شيء تشوَّف الشرع إىل اخلالص منه وحمرم
باإلمجاع من حنو مائة سنة وبتوقيع مجيع الدول اإلسالمية على معاهدات منع الرق .وقال تعاىل:
"("       ...اإلسراء .)43: 17،فستحملون مسؤولية هذه اجلرمية العظيمة
اليت رمبا تؤدي مستقبالً إىل استعباد املسلمات يف املناطق اليت يسيطر عليها بعض الذين يكرهون
( )41القرطيب يف تفسريه (.)111/2
( )31رواه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار ( )141/11والسنن الكربى للبيهقي ( )116/6وابن هشام يف السرية النبوية (.)466/1
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اإلسالم وتتحملون مسؤولية اغتصاب النساء املسلمات وإكراههن على البغاء "ردة فعل" ملا فعلتم
باليليديات.
 .14اإلكراه :قال اهلل تعاىل( "   " :الغاشية)44: 22،؛ وقال تعاىل:
( "...     البقرة)416: 4،؛ وقال تعاىل:

"    

"         

( "      يونس)11: 11،؛ وقال تعاىل:

"      

( "...    الكهف)41: 12،؛ وقال تعاىل( "     ":الكافرون.)6 : 111،
ومن املعلوم أن آية " "    نللت بعد فتح مكة ،فال يستطيع أحد أن يقول بأنها
منسوخة .وقد أكرهتم الناس على اإلسالم كما أكرهتم املسلمني على األخذ بآرائكم ،وتُكرهون كل
من يعيش حتت سيطرتكم على كل صغرية وكبرية هي بني العبد وربه .ففي الرَّقة ودير اللور واملناطق
األخرى اليت حتت سيطرتكم جعلتكم مسلحني ميشون بني الناس يسمون أنفسهم "احلسبة"،
حياسبون العباد كأنهم مكلفون من اهلل سبحانه وتعاىل لتنفيذ أوامره .وال يعهد عن أي من الصحابة
فعل ذلك .وهذا ال يعترب أمرًا باملعروف ونهيًا عن املنكر فما تفعلونه هو إكراه وسطو ورعب مستمر
عشوائي .لو أراد اهلل تعاىل هذا العمل ألجرب الناس على أدق تفاصيل دينه رغماً عنهم .يقول اهلل
تعاىل( "...            ..." :الرعد .)41: 14،وقال تعاىل:
"( "           الشعراء.)3: 46،
 .13النساء :هذا موضوع طويل خمتصره هو أنكم جعلتم النساء كأنهن سجينات ومعتقالت ،يلبسن
حسب أراءكم وال خيرجن وال يتعلمن وال يعملن وال يكسنب وال يتحركن حبرية .وجتربون النساء
على اللواج من مقاتليكم .وخمتصر القول هو قوله تعاىل:

"      

                   

( "   النساء .)1: 3،وكذلك قول النيب (( :استوصوا بالنساء خرياً))(.)41
( )31رواه البخاري ( )1126يف كتاب النكاح ،ومسلم ( )1362يف كتاب الرضاع.
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 .11األطفال :جعلتم األطفال يشاركون يف احلروب والقتل .فمنهم من محل السالح؛ ومنهم من
جعل يلعب برؤوس الناس املقطوعة؛ ومنهم من صار حيارب ويَقْتُلُ ويُقَْتل؛ ومنهم من تعذب يف
مدارسكم كي يُكره على أفعال معينة؛ ومنهم من أعدمتموه .وكفى هنا أن نقول :هذه كلها جرائم
ضد األبرياء ،ألن هؤالء األطفال غري مكلفني .قال اهلل تعاىل:

"      

             

( "          النساء.)71: 3،
 .16احلدود :احلدود واجبة يف الشريعة اإلسالمية ال حمالة .لكن احلدود ال تطبق إال بعد اإلنذار
والتحذير ،فال تطبق يف ظروف القسوة .فعلى سبيل املثال كان النيب  قد درأ احلدود يف بعض
احلاالت .وعمر بن اخلطاب رفع احلدود يف عام اجملاعة كما هو مشهور .ويف كل املذاهب الشرعية
للحدود إجراءات واضحة ينبغي أن تنفذ بالرمحة ،وشروطها جتعل تطبيقها صعبًا .واحلدود تُدْ َرأ
بالشبهات ،أي إذا وجد أي شك فال يطبق احلد .وال حدود ملن له حاجة أو فاقة أو كان فقرياً معدماً.
وال حدود يف سرقة الفاكهة واخلضروات .وال حدود يف سرقة أموال حتت مبلغ معني .وأنتم
استعجلتم باحلدود ،بينما احلماس للدِّين الواعي جيعل تطبيق احلدود من أصعب األمور .وال داعي
ألن نتكلم يف شروط إثبات اللنا والشهود األربعة العدول الذين عليهم أن يروا بعينهم امليل يف
املكحلة.
 .17التعذيب :إن بعضًا ممن كانوا حتت حكمكم أو أسرى عندكم اشتكوا أنكم عذبتموهم بالرعب
والضرب والقتل وصنوف العذاب املختلفة مبا يف ذلك دفن اإلنسان وهو حي .وقطع الرؤوس
بالسكاكني هو من أشد أنواع التعذيب ،وال جيوز شرعاً ،فإن كان هناك قتل مشروع فهو بالسيف
بضربة واحدة .وباإلعدام اجلماعي – وهو حمرم أصالً كما ذكر – فمقاتلوكم يستهلئون مبن سيقتلون
َوَيشْ َمتُون بهم ويصدرون أصواتاً كاألغنام قائلني هلم سنذحبكم مثل األغنام ثم يفعلون ذلك .فلم
يكتفِ مقاتلوكم بالقتل وإمنا يضيفون على القتل اإلهانة واإلذالل والسخرية .يقول اهلل
( "...            احلجرات.)11: 31،
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تعاىل":

 .12املُثْ َلة :أما بالنسبة لل ُمثْلَة وهي التمثيل باجلثث ،فإنكم تقطعون الرؤوس وتنصبونها وتعلقونها
يف كل مكان .وترفسونها كالكرة ،وتبثون هذه اجلرائم للعامل يف الوقت الذي كان العامل سعيداً يشاهد
لعبة كرة القدم ،وهي لعبة ترفيهية مشروعة من حيث املبدأ تنفّس عن الناس ضيقهم ومشاكلهم.
وأيضاً تسخرون باجلثث والرؤوس املقطوعة ،وبثثتم هذه األعمال من املعسكرات اليت اقتحمتموها
يف سوريا .واآلن ال داعي ألحد يف العامل أن يتقوَّل عن وحشية اإلسالم ألنكم أثبتم على االنرتنت
هذه الوحشية باسم اإلسالم ،وأعطيتم للعامل احلجة البالغة ضد اإلسالم ،مع أن اإلسالم بريء من
هذه األخالق واألعمال وحيرمها.
 .11نسبة اجلرائم إىل اهلل تعاىل حتت عنوان التواضع :يف قاعدة الفرقة ( )17يف مشال شرق سوريا
بعدما ربطتم األسرى من اجلنود السوريني على األسالك الشائكة وقطعتم رؤوسهم بالسكاكني
ووضعتم فيديو هلذه الواقعة على االنرتنت قلتم فيه" :إخوانكم جنود الدولة اإلسالمية :قد مَنَّ اهلل
علينا بفضل من عنده ونصره أن فتح عليهم الفرقة ( )17بنصر من اهلل ومنةٍ نربأ إىل اهلل من حولنا
وقوتنا ونربأ إىل اهلل من عدتنا وأعتادنا" .فنسبتم هذه اجلرمية البشعة إىل اهلل تعاىل .واعتربمت هذا الفعل
تواضعاً هلل تعاىل وأنه هو الذي فعله وليس أنتم .وبهذه الطريقة نسبتم هذه اجلرمية إىل اهلل سبحانه
وتعاىل كأنه تواضع منكم .لكن يقول اهلل

تعاىل        ":

( "               األعراف.)42: 7،
 .41تدمري قبور األنبياء والصحابة ومقاماتهم :لقد فجرمت ودمرمت قبور األنبياء والصحابة،
وموضوع القبور موضوع خالف بني العلماء .لكن يف مجيع األحوال ال جيوز نسف قبورهم ونبشها
واإلضرار بأجساد األنبياء والصحابة ،كما ال جيوز حرق العنب حبجة أن بعضهم جيعله مخراً .يقول
اهلل تعاىل( "         ..." :الكهف .)41: 12،وقال تعاىل:
"( "...       ...البقرة .)141: 4،وقال رسول اهلل َ (( :قدْ ُكنْتُ نَ َه ْيتُ ُكمْ َعنْ ِزيَارَةِ
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الْ ُقبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي ِزيَارَةِ َقبْرِ أُمِّهِ فَلُورُوهَا َفإَِّنهَا ُتذَكِّرُ اآلخِرَةَ))( .)42ففي زيارة القبور تذكري
باملوت واآلخرة .يقول اهلل سبحانه وتعاىل( "        " :التكاثر.)4-1: 114،
أما بالنسبة لقول أبي عمر البغدادي" :نرى وجوب هدم وإزالة كل مظاهر الشرك وحتريم
وسائله ملا روى مسلم يف صحيحه عن أبي اهلياج األسدي قال :قال لي علي بن أبي طالب رضي اهلل
عنه(( :أال أنبئك على ما بعثين عليه  :أال تدع متثاالً إال طمسته وال قرباً مشرفاً إال سويته))"،
فنقول :إن كان كالمكم صحيحًا فهو ال يعين قبور األنبياء والصحابة بدليل أن الصحابة أمجعوا على
دفن رسول اهلل  يف بنيان مالصق للمسجد ،وكذلك صاحبيه أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما.
 .41اخلروج على احلاكم :أما بالنسبة للخروج على احلاكم ،فال جيوز اخلروج على احلاكم إال بكفر
"بواح"– أي بكفر اعرتف هو به صراحة مما انعقد إمجاع املسلمني على التكفري به – أو مبنعه إقامة
الصالة .ودليل ذلك قول اهلل تعاىل:

"          

( "...النساء .)11: 3،وكذلك بدليل قوله (( :امسعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأنَّ رأسه زبيبة))(،)43
وقوله (( :خيار أئمتكم الذين حتبونهم وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ،وشرار أئمتكم
الذين تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم .قيل :يا رسول اهلل أفال ننابذهم بالسيف؟
فقال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة ،وإذا رأيتم مِن والتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله وال تنلعوا يداً
ل أهل احلل والعقد ،بغري فتنة
من طاعة))( .)44أما بالنسبة للحاكم الفاسق أو الفاسد فإنه يُخْ َلع من قَِب ِ
ح وبغري دماء ،إن استطاعوا .لكن ال يُخْ َرج عليه .وال جيوز اخلروج عليه حتى ولو
سلَّ ٍ
وبغري خروج مُ َ
مل يُقِمِ الشريعة أو بعضها ،ألن اهلل سبحانه تعاىل يقول..." :

       

( " املائدة)33: 1،؛ "("          ...املائدة)31: 1،؛ "...
("         املائدة .)37: 1،فهنالك ثالث درجات من التقدير
على مَن ال يقيم الشريعة :الكفر ،والفسوق ،والظلم .فمن منع الشريعة بالكلية يف بلد إسالمي فهو
( )34رواه مسلم يف الصحيح ( )177والرتمذي ( )1113وغريهما.
( )34رواه البخاري ( )614كتاب األذان.
( )33رواه مسلم ( )1211يف كتاب اإلمارة.
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كافر ،ومن مل يُقم بعضها أو مل يُقم إال مقاصدها فهو فاسق أو ظامل .ويف بعض الدول تُ َقيَّدُ أحكام
الشريعة بسبب أحكام سلطانية مبنية على أمن البلد وهذا جائل .فمختصر القول هو ما رآه ابن
عباس

()45

أن من مل يُ ِقم الشريعة فهو فاسق ظامل ولكن ليس كافرًا وال يُخرج عليه .قال ابن عباس

رضي اهلل عنهما بأن احلكم بغري ما أنلل اهلل تعاىل هو" :كفر دون كفر" .وقال :إنه ليس بالكفر الذي
يذهبون إليه إنه ليس كفراً ينقل عن امللة.
 .44اخلالفة :اخلالفة أمر واجب على األمة باتفاق .وقد افتقدت األمة اخلالفة بعد سقوطها عام
1143م .لكن اخلالفة اجلديدة تتطلب إمجاعًا من املسلمني ،وليس فقط من فئة معينة حيتلون زاوية أو
رقعة معينة من األرض .وقد قال عمر بن اخلطاب " :فمن بايع رجالً على غري مشورة من
املسلمني ،فال يُتَابَعُ هو وال الذي بايعهُ ،تغرة أن يُقتال"( .)46فإعالن اخلالفة بدون إمجاع فتنة ،ألنها
جتعل عامة املسلمني الذين مل يقرّوها خارج اخلالفة .وستؤدي أيضاً إىل إعالن خالفات كثرية فتكثر
الفنت .وظهرت بداية هذه الفتنة ألئمة املوصل السنيني الذين مل يبايعوكم.
قلتم يف خطبتكم مقتبساً من خطبة أبي بكر الصديق " :إني وُّليتُ عليكم ولست خبريكم"،
فالسؤال هنا َمنْ الذي والكم على األمة؟ هل هي مجاعتكم؟ فبهذه الطريقة تأتي مجاعة ال يليد
عددها على عشرات اآلالف فتولي نفسها على أكثر من مليار ونصف مسلم .وهناك دائرة مغلقة
فاسدة من املنطق يقال فيها( :فقط حنن املسلمون ،وحنن نقرر من هو اخلليفة ،وقد قررنا خليفة ومن
ال يعترب من نصبناه خليفة فهو غري مسلم) .ففي هذه احلالة ما معنى اخلليفة إال رئيس مجاعة معينة
تكفر  %11من املسلمني؟ ومن ناحية أخرى إن اعرتفتم باملليار ونصف الذين يعتربون أنفسهم
مسلمني فكيف ال تشاوروهم على خالفتكم امللعومة ،فأحد أمرين :إما أن تعرتفوا بأنهم مسلمون
ومل يولوكم عليهم فأنتم لستم خبليفة ،أو ال تعرتفوا بكونهم مسلمني ،فَلِمَ تستعملون كلمة خليفة؟
ففي هذه احلالة يكون املسلمون مجاعة صغرية ال حتتاج إىل خليفة .فاخلالفة جيب أن تأتي من خالل
إمجاع من الدول اإلسالمية وإمجاع من منظمات علماء الدول اإلسالمية وإمجاع من املسلمني يف كل
أحناء العامل.
( )31رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني (.)434/4
( )36رواه البخاري ( )6241يف كتاب احلدود ،وتغرة :أي حذرًا وكراهةً.
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 .44االنتماء إىل األوطان :قلتم يف خطبتكم" :سوريا ليست للسوريني ،والعراق ليست
للعراقيني"( .)47ويف نفس املقالة دعومت املسلمني من مجيع أحناء العامل ليهاجروا إىل مناطق نفوذ "الدولة
اإلسالمية" يف العراق والشام .فأنتم بهذا اإلعالن أخذمت حقوق وخريات هذه البالد ووزعتموها
على أناس غرباء ولو كانوا من نفس الدين ،متاماً كما فعلت إسرائيل يف طلب املستوطنني اليهود من
خارج إسرائيل وأخذهم حقوق أهل فلسطني وأراضيهم وطردهم من أرضهم وأرض أجدادهم.
فأين العدالة يف هذا؟
وباملختصر :إن حب الوطن واالنتماء إليه ليس نقيضًا لإلسالم بل حب الوطن من اإلميان.
فحب األوطان شيء طبيعي لكل إنسان ،ومن السنة للمسلم أن حيب وطنه .فالرسول  خاطب
ك إليّ ولوال أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنت غريكِ)) (.)48
مكة وقال(( :ما أطيبك من بلد وأحبَّ ِ
فلحب األوطان واالنتماء إليها شواهد كثرية يف القرآن والسنة .فمن القرآن قوله تعاىل:
             

"  

( "...النساء .)66: 3،قال الفخر

الرازي(" :)49جعل مفارقة األوطان مُ َعادَِلة لقتل النفس" .وعن أنس بن مالك  :أنه " كان إذا
قدم من سفر فنظر إىل جدرات املدينة أوضع ناقته ،وإن كان على دابة حركها من حبها"( .)50قال
احلافظ ابن حجر"(" :)51ويف احل ديث داللة على فضل املدينة ،وعلى مشروعية حب الوطن ،واحلنني
إليه".
 .43اهلجرة :دعومت املسلمني من مجيع أحناء العامل ليهاجروا إىل مناطق نفوذ "الدولة اإلسالمية" يف
العراق والشام( .)52وقال أبو مسلم الكََن ِدي وهو أحد جنود "الدولة اإلسالمية"" :تعالوا احلقوا (أي

( )37وهذا منشور يف  4113/7/1على صفحة الـ (بي بي سي) على االنرتنت.
( )32رواه الرتمذي ( )4146يف كتاب املناقب ،وابن حبان يف صحيحه (.)44/1
( )31تفسري الفخر الرازي ( )111/11عند تفسري اآلية  71من سورة األنفال.
( )11رواه البخاري ( )1226يف كتاب احلج.
( )11يف فتح الباري شرح صحيح البخاري (.)641/4
( )14وهذا منشور يف  4113/7/1على صفحة الـ (بي بي سي) على االنرتنت.
44

إىل سوريا) قبل أن تغلق األبواب"( )53واختصار القول هنا أن الرسول  قال(( :ال هجرة بعد الفتح
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا))(.)54

اخلالصة
ويف اخلالصة ،وصف اهلل تعاىل نفسه بأنه أرحم الرامحني .وقد خلق اإلنسان من رمحته .يقول
اهلل سبحانه وتعاىل"       " :
خلق اإلنسان لرمحته ،قال تعاىل:
     

(الرمحن.)4-1: 11،

واهلل سبحانه وتعاىل

"             

( "...هود .)111-112: 11،ولغوياً كلمة "لذلك" عائدة ألقرب مذكور ،أي

"للرمحة" .وليس لالختالف .وهذا رأي ابن عباس حيث قال" :وللرمحة خلقهم"(.)55
والطريقة األسلم لنيل هذه الرمحة هي عبادة اهلل تعاىل .يقول اهلل تعاىل:

"  

( "   الذاريات .)16: 11،وعبادة اهلل سبحانه وتعاىل ليست مَّناً على اهلل تعاىل ولكنها رزق
للعبد .قال اهلل تعاىل:

"                

( "الذاريات .)12-17: 11،واهلل سبحانه وتعاىل أنلل القرآن رمحة منه:


"      

( "...اإلسراء .)24: 17،فالدِّين اإلسالمي رمحة وصفاته رمحة .والرسول - الذي بعث رمحة

للعاملني -خلص معاملة املسلم للناس بقوله(( :ارمحوا تُرْمحوا))( .)56لكن جعلتم الدين اإلسالمي يف كل
ما ذكر أعاله دين قسوة وبطش وتعذيب وقتل ،وهذا كما تبني أعاله خطأ وغلط وإساءة إىل الدين
واملسلمني والعالَم كله .فراجعوا أعمالكم هذه كلها وانتهوا عنها ،وتوبوا منها ،وكفوا األذى عن

( )14قاله يف مقطع فيديو على االنرتنت حلياة ميديا سنرت يف شهر 4113/2م.
( )13رواه البخاري ( )4724كتاب اجلهاد والسري.
( )11انظر تفسري الرازي (.)314/12
( )16رواه أمحد (.)161/4
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      "

: يقول اهلل سبحانه تعاىل. وعودوا إىل دين الرمحة،الناس

.)14: 41،" (اللمر               
واهلل أعلم
م4113/1/11  املوافق/ هـ1341  ذو القعدة43
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قول سيدنا علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه
روى نُ َعيم بن محَّاد يف كتابه "الفنت" أن سيدنا علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه قال:
"إذا رأيتم الرايات السود فاللموا األرض فال حتركوا أيديكم وال أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء ال
يؤبه هلم قلو بهم كلبر احلديد هم أصحاب الدولة ال يفون بعهد وال ميثاق يَدْعُون إىل احلق وليسوا من
أهله أمساؤهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعور النساء حتى خيتلفوا فيما بينهم ثم
يؤتي اهلل احلق من يشاء(.")17
يتسائل البعض :هل هذا القول الذي قاله سيدنا علي ابن أبي طالب كرم اهلل وجهه ورواه
شيخ البخاري (نُ َعيم بن محاد) يف كتاب الفنت قبل حنو ( )1411سنة ينطبق على أصحاب "الدولة
اإلسالمية"؟
فهل ميكن فهم هذا األثر كالتالي:
إذا رأيتم الرايات السود :ورايات "الدولة اإلسالمية" سوداء.
فاللموا األرض :أي" :ابقوا يا مسلمني يف مكانكم وال تهاجروا إليهم".
فال حتركوا أيديكم وال أرجلكم :أي" :ال تساعدوهم باملال وال باملعدات".
ثم يظهر قوم ضعفاء ال يؤبه هلم" :واملقصود ضعفاء يف معرفة الدين واألخالق وممارستها".
قلوبهم كلبر احلديد :أي" :يقتلون األسرى ويعذبون الناس بقسوة شديدة".
هم أصحاب الدولة :ومنذ مائة عام تقريباً مل يدع أحد أنه دولة اإلسالم غري "الدولة اإلسالمية"
احلالية يف سوريا والعراق.
ال يفون بعهد وال ميثاق :و"الدولة اإلسالمية" مل تفِ على سبيل املثال مبيثاق الشعيطات بعدما
بايعوها ،أو حبرمة عهد الرسل املوفدين إليها كالصحفيني.
َيدْعُون إىل احلق :و"الدولة اإلسالمية" تدعو إىل اإلسالم.
وليسوا من أهله :أهل احلق هم الرامحون يقول رسول اهلل (( :ارمحوا تُرْحَموا)).
أمساؤهم الكنى :مثل "أبو حممد" و"أبو مثنى" و"أبو مسلم" وهلم جرا.
ونسبتهم القرى :مثل "البغدادي" و"اللرقاوي" و"التونسي" و"اليمين" و"ال َكنَدِي".
وشعورهم مرخاة كشعور النساء :وهكذا شعور مقاتلي "الدولة اإلسالمية".

( )17رواه نُ َعيم بن محاد يف كتاب الفنت برقم (.)174
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حتى خيتلفوا فيما بينهم :كاختالف أصحاب "الدولة اإلسالمية" مع أصلهم وهي القاعدة وجبهة
النصرة .والقتل بينهم أدّى إىل أكثر من عشرة آالف قتيل يف عام واحد.
ثم يؤتي اهلل احلق من يشاء :ببيانٍ إسالميٍّ صحيح كهذا البيان.
يقول اهلل سبحانه وتعاىل على لسان سيدنا لقمان احلكيم:
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(لقمان)16: 41،

خمتصر تنفيذي
.1

ال جيوز يف اإلسالم اإلفتاء إال بعد استكمال الشخص املفيت لشروط االجتهاد املنصوص عليها

يف كتب األصول .وال جيوز االقتباس من آية يف القرآن الكريم حلكم ما دون اعتبار مجيع النصوص.
.4

ال جيوز احلكم الشرعي يف اإلسالم دون إتقان اللغة العربية.

.4

ال جيوز يف اإلسالم االستسهال يف األمور الشرعية بعدم اعتبار العلوم الشرعية.

.3

جيوز االختالف يف اإلسالم يف غري املعلوم من الدين بالضرورة.

.1

ال جيوز يف اإلسالم عدم اعتبار فقه الواقع.

.6

ال جيوز يف اإلسالم قتل النفس الربيئة.

.7

ال جيوز يف اإلسالم قتل الرسل "السفراء" وبالتالي ال جيوز قتل الصحفيني.

.2

اجلهاد يف اإلسالم دفاعي وهو منوط بسبب شرعي وأسلوب شرعي وغاية شرعية.

.1

ال جيوز التكفري يف اإلسالم إال ملن صرح بالكفر.

 .11ال جيوز اإلساءة للنصارى بأي طريقة ما أو ألهل الكتاب.
 .11جيب اعتبار اليليديني من أهل الكتاب.
 .14ال جيوز الرق يف اإلسالم بعد انتهائه باإلمجاع.
 .14ال جيوز يف اإلسالم اإلكراه على الدين.
 .13ال جيوز يف اإلسالم سلب حقوق النساء.
 .11ال جيوز يف اإلسالم سلب حقوق األطفال.
 .16ال جيوز يف اإلسالم إقامة احلدود بدون إجراءات تضمن العدالة والرمحة.
 .17ال جيوز يف اإلسالم التعذيب.
 .12ال جيوز يف اإلسالم املُثْ َلة.
 .11ال جيوز يف اإلسالم نسبة األفعال احملرمة والفاحشة إىل اهلل تعاىل.
 .41ال جيوز يف اإلسالم تدمري قبور األنبياء والصحابة ومقاماتهم.
 .41ال جيوز يف اإلسالم اخلروج على احلاكم ألي سبب دون الكفر البواح ما أقام الصالة.
 .44ال جيوز يف اإلسالم إعالن اخلالفة بدون إمجاع األمة اإلسالمية.
 .44االنتماء إىل األوطان جائل يف اإلسالم.
 .43ال هجرة بالضرورة بعد النيب  يف اإلسالم.
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