ُشبهات تنظيم
«الدولة اإلسالمية» وأنصاره
وال َّرد عليها
إعداد

د .عماد الدين خيتي

املكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية

الطبعة األولى 1436هـ ـ 2015م

بسم الله الرحمن الرحيم
إن احلمــد للــه نحمــده ،ونســتعينه ،ونســتغفره ،ونعــوذ باللــه مــن شــرور
أنفســنا ،ومــن ســيئات أعمالنــا.
مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،ونشــهد أن
ال إلــه إال اللــه وحــده ال شــريك لــه ،ونشــهد أن محم ـ ًدا عب ـ ُده ورســولُه ،
وبعــد:
فمنــذ أن ظهــرت بعــض التنظيمــات ذات الفكــر الغالــي وعلــى رأســها
تنظيــم (الدولــة) علــى الســاحة الســورية؛ وهــي تعمــ ُد إلــى بــثِّ ُّ
الشــبه
واملغالطــات التــي تدعــم أفكارهــا وآراءهــا الغاليــة ،وحتــاول بهــا تضليــل
النــاس وخداعهــم ،والتشــكيك والطعــن فــي اخملالفــن ،ويشــترك معهــم
فــي ذلــك عــد ٌد مــن املناصريــن لهــم واملدافعــن عنهــم.
ونظ ـ ًرا ملــا حتملــه هــذه ُّ
الشــبه مــن خطــورة فــي تلبيــس احلــق بالباطــل،
وحــرف األحــكام الشــرعية
وتغريــر املســلمني بزائــف القــول واملعتقــدَ ،
عــن حقيقتهــا ،ومــا يتر َّتــب علــى ذلــك مــن تكفيــر املســلمني ،واســتحالل
دمائهــم وأموالهــم ،وإثــارة الفتنــة ونشــر ُّ
الشــبهة والبدعــة؛ كان لزا ًمــا على
َح َملــةِ العلــم بيــا ُن الصحيــح فــي هــذه املســائل ،والــر ُّد علــى أهــل البــدع
ْ
والشــبهات؛ حمايــة للعقيــدة واجملتمعــات ،وعمــ ً
ا بقولــه تعالــىِ{ :إَوذ
َ
َ َ َ َّ ُ َ َ
َ ْ َ
ـاب َلُبَ ّينُ َّنـ ُ
ـن أُوتُــوا الْك َِتـ َ
ـاق َّالِيـ َ
ـه ل َِّلنـ ِ
ـاس َول تك ُت ُمون ُه}
أخــذ الل مِيثـ
ِ
[آل عمــران.]178 :
فانعقــد العــزم علــى جمــع أهــم هــذه ُّ
الشــبه وأكثرهــا خطــورة ،حســب
مــا اطلعنــا عليــه ،وممــا دار مــن حــوارات ونقاشــات مــع العديــد مــن

اجملاهديــن ،وطلبــة العلــم واخملتصــن ،ومــن نتــاج العديــد مــن الــدروس
ٍ
علميــة مختصــرة ،ولغــة
والــدورات العلميــة ،ثــم أجبنــا عنهــا بطريقــة
ميســرة؛ حتــى تكــون قريبــة مــن عمــوم املســلمني ،ال تســأمها النفــوس
َّ
وال متلَّهــا ،مــع العنايــة واالســتفادة واإلحالــة إلــى مــا صــدر مــن بحــوث
ودراســات وفتــاوى فــي املســائل املطروحــة.
وقــد اكتفينــا فــي هــذا الكتــاب بال ـ َّر ِّد علــى أهــم ُّ
الشــبه ،دون اســتقصاء
ملناقشــة جميــع أفــكار التنظيــم ،ومعتقداتــه.

فجاءت في عشرين شبهة ،مقسمة إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :ال َّر ُّد على ُّ
الشبه املتعلقة مبنهج تنظيم (الدولة).
القسم الثاني :ال َّر ُّد على ُّ
الشبه حول قتال تنظيم (الدولة).
القسم الثالث :ال َّر ُّد على ُّ
الشبه حول منهج اخملالفني لتنظيم (الدولة).

أن هــذه املســائل واألقســام مترابطــة ،ومبن َّيــة بعضهــا علــى
ونن ِّبــه إلــى َّ
بعــض ،ومبجموعهــا يكتمــل كشــف الشــبهات.
وقــد قــام بقــراءة هــذا الكتــاب وإثرائــه كل مــن :فايــز بــن حســن الصــاح،
ود .معــن بــن عبــد القــادر كوســا ،وجهــاد بــن عبــد الوهــاب خيتــي ،وعبــادة
بــن محمــد الناصــر.

فنســأله -تعالــى -أن ينفــع بــه ،وأن يجعلــه حجــة لنــا ال علينــا ،وأن يــر َّد
ضــال املســلمني ،ويهــدي حائرهــم ،وأن يقمــع أهــل الزيــغ والفســاد.
واحلمد لله رب العاملني.

وكتبه
عماد الدين بن عبد الوهاب خيتي
1436-3-29هـ
2015-1-20م
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ُّ
الشبهة األولى

ال يفتي قاعد جملاهد!
تقول ُّ
الشبهة:

بدايــة :كيــف تتكلمــون فــي أمــور اجلهــاد واجملاهديــن ،وحتكمــون
وتناقشــون ،ومعلــوم أ َّنــه ال يفتــي قاعــد جملاهــد؟ فــا يؤخــذ إال قــول أهــل
الثغــور مــن اجملاهديــن فــي نــوازل اجلهــاد ومســتقبل األمــة ،وأمورهــا
العظــام.
ويزيــد بعضهــم قائ ـ ً
فضــل اجملاهديــن علــى القاعديــن
إن اللــه تعالــى َّ
اَّ :
بقولــهَ :
{ل يَ ْســت َِوي الْ َق ِ
ن َغيْــ ُر أُولِــي َّ
الضــ َررِ
اعــ ُدو َن مِ ــ َن الْ ُمؤْمِ نِــ َ
اهـ ُدو َن فِ ــي َسـبِيلِ اللــه ِب َأ ْم َوالِهِ ـ ْم َوأَنْف ُِســهِ ْم َف َّضـ َل اللـ ُه الْ ُم َج ِ
َوالْ ُم َج ِ
اهدِ يـ َن
ِب َأ ْم َوالِهِ ــ ْم َوأَنْف ُِســهِ ْم َعلَــى الْ َق ِ
اعدِ يــ َن َد َر َجــ ًة َو ُك ًّل َو َعــ َد اللــ ُه الْ ُح ْســنَى
اهدِ يـ َن َعلَــى الْ َق ِ
َو َف َّضـ َل اللـ ُه الْ ُم َج ِ
اعدِ يـ َن أَ ْجـ ًرا َع ِظي ًمــا} [النســاء.]95 :
بــل إ َّنــه قــد تكفــل بهدايــة اجملاهديــن فقــال{ :والذيــ َن جاهــ ُدوا فينــا
لنهدينَّهــم ُســبلَنا} [العنكبــوت.]69 :
وعليــه :فتنظيــم (الدولــة) علــى حــق ،وهــم مهديــون بهدايــة اللــه لهــم،
وال يُؤخــذ بقــول غيرهــم فيهــم.

اإلجابة عن هذه الشبهة:
إن مقولــة (ال يفتــي قاعــد جملاهــد) ليســت مــن القواعــد الفقهيــة،
أوالًَّ :
أو األصــول الشــرعية التــي يُعــرف بهــا احلــق ،وليــس لهــا أصــل شــرعي
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مــن نصــوص القــرآن أو الســنة ،أو أقــوال أهــل العلــم ،كمــا يظــن البعــض،
بــل هــي مــن البــدع املُحدثــة ،التــي تخالــف جميــع ذلــك.
فقــد وضــع أهــل العلــم شـ ً
والسـنَّة ،ولم
ـروطا للفتــوى مســتمد ًة مــن الكتــاب ُّ
أن مــن شــروط املفتــي أن يكــون مقات ـ ً
ا أو مجاه ـ ًدا ،أو أن يقيــم
يذكــروا َّ
إن العالـ ِـم يُؤخــذ بقولــه أ ًيــا كان موقعــه ،واجلاهــل
مبناطــق الثغــور ،بــل َّ
يُتــرك قولــه أيــا كان موقعــه وعملــه ،فاإلصابــة فــي الفتــوى ليســت منوطــة
باجلهــاد ،وإمنــا باالســتدالل وطرائقــه.
والكثيــر مــن األئمــة وأهــل العلــم لــم يكونــوا مــن أهــل الغــزو ،كاألئمــة
أن مــا كتبــوه ،وأفتــوا بــه فــي بــاب اجلهــاد كان ومــا يــزال
األربعــة ،إال َّ
عمــد ًة فــي الفقــه اإلســامي ،ومرجــع العلمــاء فــي كل العصــور.
وإمنــا يجــب علــى الفقيــه أن يعــرف حقيقــة مــا يفتــي بــه معرفــة حقيقيــة
صحيحــا ،يبنــي عليهــا احلكــم
تُمكنــه مــن تصــور املســألة تصــو ًرا
ً
الشــرعي.
قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه« :وال يتمكــن املفتــي ،وال احلاكــم ،مــن الفتــوى،
واحلكــم باحلــق إال بنوعــن مــن الفهــم:
أحدهمــا :ف ْهــم الواقــع والفقــه فيــه ،واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع،
بالقرائــن ،واأل َمــارات ،والعالمــات ،حتــى يحيــط بــه عل ًمــا.
والنــوع الثانــي :فهــم الواجــب فــي الواقــع ،وهــو فهــم حكــم اللــه الــذي
حكــم بــه ،فــي كتابــه ،أو علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع ،ثــم يطبــق
أحدهمــا علــى اآلخــر»(((.
وتصــ ُّور املســألة يحصــل بالنقــل واإلخبــار ،وال يُشــترط وجــود العالــم
( )١إعالم املوقعني (.)96/1
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أو الفقيــه فــي مــكان احلــدث وزمانــه ،ووقوفــه الشــخصي عليــه ،ومــا زال
أهــل العلــم والفتــوى يجيبــون ويفتــون عمــا يُرســل إليهــم مــن املســائل وهــم
فــي بلدانهــم ،بــل رمبــا ألفــوا الكتــب الطــوال فــي اإلجابــة عــن ذلــك.
ثان ًيــا :للعالــم فضــل ومكانــة فــي اإلســام ال يدانيهــا أحــد غيــره،
ونصــوص القــرآن والســنة مشــهورة معلومــة فــي ذلــك ،ومنهــا:
َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ ٰ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ٰ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ْ ْ
 قولــه تعالــى{ :شـ ِهد ٱلل أنــه ال إِلـــه إِال هــو وٱلملــئِكة وأولــوا ٱلعِل ِمَ َ ٰ َ َّ
َ ً ْ ْ
ـو ٱلْ َعزيـ ُ
ٱلكِيـ ُ
ال ُهـ َ
ـز ْ َ
ـم} [آل عمــران.]18 :
قائ ِ َمــا بِٱلقِسـ ِ
ـط ال إِلـــه إ ِ
ِ
قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــهَ « :قـ َر َن شــهادة مالئكتــه وأولــي العلــم بشــهادته
َ َّ ُ َ َّ ُ َ ٰ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ ْ
فقــال{ :شَهِــد ٱلل أنــه ال إِلـــه إِال هـ
ـو َوٱل َمل ٰــئِكة َوأ ْولــوا ٱلعِل ِم} وهذه
(((
خصوصيــة عظيمــة للعلمــاء فــي هــذا املقــام» .
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه« :استشــهد ســبحانه بأولــي العلــم علــى أجـ ّل
ـهود عليــه وهــو توحيــده ،وهــذا يـ ّ
مشـ ٍ
ـدل علــى فضــل العلــم وأهلــه»(((.
 وقــد شــهد النبــي ﷺ للعلمــاء بوراثــة علــم ومكانــة األنبيــاء ،فقــال( :وإنفض ـ َل العالـ ِـم علــى العا ِبــدِ كفضــل ال َق َمــرِ ليل ـ َة البــدرِ علــى ســائر الكواكِ ـ ِـب،
وإن العلمــا َء ورثـ ُة األنبيــاء)(((.
َّ
 ومهمــا بلــغ اجملاهــد فــي ســبيل اللــه  -تعالــى -مــن األجــر والفضــلـإن للعالــم فضـ ً
ا يفــوق ذلــك؛ فاجلهــاد نــو ٌع مــن العبــادة ،وفضــل العالــم
فـ َّ
أن أفضــل األعمــال اجلهــاد،
علــى العابــد كبيــر ،ومــا جــاء مــن أحاديــث َّ
ـاس أفْض ـ ُل؟ فقــا َل رســو ُل اللــه ﷺ:
أي ال َّنـ ِ
كحديــث( :قِ ي ـ َل يَــا رســو َل اللــه ُّ
( )١تفسير ابن كثير (.)24/2
( )٢مفتاح دار السعادة (.)48/1
( )٣رواه أبو داود ( ،485/5برقم  ،)3641والترمذي ( ،50/5برقم  ،)2685وابن ماجه ( ،151/1برقم .)223
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ُمؤمِ ـ ٌن يُ َجاهِ ـ ُد فِ ــي َسـبِيلِ اللــه ِبنَف ِْســهِ وما ِلــهِ )((( ،فــا تعنــي األفضليــة علــى
اإلطــاق ،وقــد ب َّيــن أهــل العلــم املــراد بذلــك:
قــال العينــي رحمــه اللــه« :قالــوا :هــذا عــا ٌم مخصــوص تقديــره :هــذا مــن
أفضــل النــاس؛ وإال فالعلمــاء أفضــل ،وكــذا الصديقــون كمــا جــاءت بــه
األحاديــث»(((.
ـاس
وقــال القســطالني رحمــه اللــه« :وعنــد النســائي( :إ َِّن مِ ـ ْن َخيْــرِ ال َّنـ ِ
َر ُجـ ًـا َعمِ ـ َل فِ ــي َس ـبِيلِ اللــهِ َعلَــى َظ ْهــرِ َف َر ِســهِ ) مبــن التبعيضيــة ،وذلــك
يُقــوي قــول مــن قــال :إن قولــهُ ( :مؤمِ ـ ٌن يُ َج ِ
اه ـ ُد) املقـ َّـدر بقولــه( :أفضــل
النــاس)؛ مؤمــن يجاهــد» عــام مخصــوص ،وتقديــره :مــن أفضــل النــاس؛
ألن العلمــاء الذيــن حملــوا النــاس علــى الشــرائع والســن وقادوهــم إلــى
َّ
(((
اخليــر أفضــل» .
ألن
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه« :وإمنــا ُجعــل طلــب العلــم مــن ســبيل اللــه َّ
بــه قــوام اإلســام ،كمــا أن قوامــه باجلهــاد ،فقــوام الديــن بالعلــم واجلهــاد،
والســنان ،وهــذا املشــارك فيــه
ولهــذا كان اجلهــاد نوعــن :جهــاد باليــد ِّ
كثيــر ،والثانــي اجلهــاد باحلجــة والبيــان ،وهــذا جهــاد اخلاصــة مــن أتبــاع
الرســل ،وهــو جهــاد األئمــة ،وهــو أفضــل اجلهاديــن لعظــم منفعتــه وشــدة
مؤنتــه وكثــرة أعدائــه».
ثــم قــال بعــد كالم طويــل« :وجــاء عــن بعــض الصحابــة رضــى اللــه عنهــم:
ـب العلــم وهــو علــى هــذه احلــال مــات وهــو شــهيد،
«إذا جــاء املـ ُ
ـوت طالـ َ
وقــال ســفيان بــن عيينــة :مــن طلــب العلــم فقــد بايــع اللــه عــز وجــل ،وقــال
( )1رواه البخاري ( ،15/4برقم  ،)2786ومسلم ( ،1503/3برقم .)1888
( )2عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)83/14
( )3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (.)34/5
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أبــو الــدرداء :مــن رأى الغــدو والــرواح إلــى العلــم ليــس بجهــاد فقــد نقــص
فــي عقلــه»(((.
ثال ًثــا :علــى فــرض علــم اجملاهديــن بالواقــع فإ َّنــه ال يعنــي معرفتهــم
باحلكــم ،أو أحقيتهــم بالفتــوى؛ إذ احلكــم الشــرعي يؤخــذ مــن كتــاب اللــه
وســنة رســوله ﷺ ،والعــارف بهمــا هــو العالــم.
قــال تعالــى{ :فَ ـإ ْن َت َن َ
الر ُســول إ ْن ُكنْ ُتــمْ
از ْع ُتـ ْ
ـر ُّدوهُ إ َل اهللِ َو َّ
ش ٍء فَـ ُ
ـم ِف َ ْ
ِ ِ
ِ
ْ
َ
َ ِْ َ ْ ْ
َ َ َ ٌْ َ ْ َ ُ َ ً
َ
ُْ
خـ
ـر ذلِــك خــر وأحســن تأوِيــا} [النســاء،]59 :
تؤم ُِنــون بِــاهللِ والــوم ال ِ
ِ
َ
َ
َ ْ ُ ْ َ ّ ْ
ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ َ
ـر إِن كنتـ
اســألوا أهــل اذلِكـ
وقــال{ :ف
ـم ل تعل ُمــون} [النحــل ،]43 :وقــال:
ِ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ـن ي َ ْســتَنْب ُطونَهُ
ُ
ْ
ُ
ُ
{ولَـ ْ
ُ
َ
َ
الرســول ِإَول أول المــر مِنهــم لعل ِمــه الِيـ َ
ـو َر ُّدوه إل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
مِن ُه ْم} [النســاء.]82 :
فمســائل الشــرع ال يُقـ َّـدم فيهــا قــول اجملاهــد علــى العالــم ،وال يعتبــر قــول
اجملاهــد إال أن يكــون مــن أهــل العلــم والفتــوى ،بــل وال يقـ َّـدم قــول عالـ ٍـم
فــي الثغــور علــى عالـ ٍـم غيــرِ مجاهـ ٍـد فــي مســائل الشــرع والتأصيــل جملـ ِّرد
مــكان وجــوده.
أمــا العمــل العســكري امليدانــي مــن خطــط للمعــارك ،وتدريــب اجلنــد،
وتوزيعهــم علــى الكتائــب ،وتقســيم اجليــوش ،وأنــواع األســلحة ،ونحــو
ذلــك ممــا هــو مــن طبيعــة ســير اجلهــاد والقيــادة ،فيعــود تقديــره إلــى
أصحابــه ،وهــذا ال ينازعهــم فيــه العلمــاء.
صحيحــا ال َّدعــى
راب ًعــا :لــو كان تقــدمي قــول اجملاهــد علــى العالــم
ً
أصحــاب املهــن واألعمــال األخــرى أنــه ال يُؤخــذ إال بفتــوى مــن يعمــل
عملهــم أو مــن هــو قريــب مــن صنعتهــم ،كالطبيــب الــذي ال يأخــذ
( )١مفتاح دار السعادة (.)70/1
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إال بفتــوى طبيــب مثلــه ،والصانــع الذيــن ال يأخــذ إال بفتــوى صانــع مثلــه،
وكــذا التاجــر ،واملــزارع ،وغيرهــم ،وهــذا قــول ب ِّيــن الفســاد والبطــان.
ومــازال أهــل تلــك الصنائــع واملهــن والتخصصــات اخملتلفــة يرجعــون
ألهــل العلــم ،ويُصـ ِّورون لهــم املســائل ويُق ِّربونهــا؛ ليتمكــن أهــل العلــم مــن
إفتائهــم فيهــا.
فــإن مؤسســات البحــث العلمــي واإلفتــاء ترجــع إلــى أهــل
وكذلــك
َّ
التخصــص فــي كل بــاب؛ للســؤال عمــا يخفــى عليهــم ممــا يتعلــق باملســائل
التــي يبحثونهــا؛ حتــى تكــون أبحاثهــم وفتاواهــم مبنيــة علــى تصــور
صحيــح.
خامســا :مــآل هــذه املقولــة ر ُّد أقــوال العلمــاء الثقــات األثبــات املعروفــن،
ً
واألخــذ بأقــوال مــن لــم ترســخ قدمــه فــي العلــم ،ولــم يُعــرف بفقـ ٍـه وال
ـض الْعِ ل ْـ َم
(إن اللـ َه َل يَ ْق ِبـ ُ
علــم ،فيحصــل بذلــك االنحــراف ،كمــا قــال ﷺَّ :
ـض الْ ُعل َ َمــاءَِ ،ح َّتــى ِإ َذا
ـاسَ ،ولَكِ ـ ْن يَ ْق ِبـ ُ
ـض الْعِ ل ْـ َم ِب َقبْـ ِ
َاعــا يَنْتَزِ ُع ـ ُه مِ ـ َن ال َّنـ ِ
انْ ِتز ً
ؤوســا ُج َّهـ ً
ـالَ ،ف ُس ـ ِئلُوا َف َأ ْفتَ ـ ْوا ِب َغيْــرِ عِ لْـ ٍـم،
ـاس ُر ً
لَ ـ ْم يَتْ ـ ُر ْك َعا ِل ًمــا ،ات ََّخ ـ َذ ال َّنـ ُ
ضلُّــوا َوأَ َ
َف َ
ضلُّــوا)(((.
وال يُؤخــذ بقــول ك ِّل مــن ا َّدعــى العلــم أو حفــظ شــي ًئا منــه ،فــا بـ َّـد أن يكون
ممــن شــهد لــه أهــل العلــم الراســخون بالعلــم ،والقــدرة علــى الفتيــا ،قــال
تكملــت أهليتــه ،وظهــرت ديانتــه
النــووي رحمــه اللــه« :وال يُتعلَّــم إال ممــن َّ
وحتقَّقــت معرفتــه ،واشــتهرت صيانتــه؛ فقــد قــال محمــد بــن ســيرين
عمــن
ومالــك بــن أنــس وغيرهمــا مــن الســلف :هــذا العلــم ديــن فانظــروا َّ
( )١رواه البخاري ( ،31/1برقم  ،)100ومسلم ( ،2058/4برقم .)2673
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تأخذون دينكم»(((.
ــت بِالْ َمدِ ينَــةِ مِ ائَــ ًةُ ،كلُّ ُهــ ْم
وقــد َّ
حــدث أبــو ال ِّزنَــادِ َعــ ْن أَ ِبيــهِ َقــا َل« :أَ ْد َر ْك ُ
ــس مِ ــ ْن
َم ْأ ُمــو ٌن [أي مــن الكــذب]َ ،مــا يُؤ َْخــ ُذ َعنْ ُهــ ُم الْ َحدِ يــثُ  ،يُ َقــا ُل :لَيْ َ
أَ ْهلِــهِ »(((.
فــإذا كان هــذا مــن ُعرفــت ديانتــه وأمانتــه ،فكيــف باجملاهيــل الذيــن
ال يُعرفــون ،وال يُعــرف أهــل ســنة هــم أم أهــل بدعــة؟ قــال ابــن ســيرين
رحمــه اللــه« :لــم يكونــوا يســألون عــن اإلســناد ،فلمــا وقعــت الفتنــة،
قالــواَ :ســ ُّموا لنــا رجالكــمَ ،فيُن َْظــ ُر إلــى أهــل الســنة َفيُؤ َْخــ ُذ حديثهــم،
َويُن َْظــ ُر إلــى أهــل البــدع فــا يُؤ َْخــ ُذ حديثهــم»(((.
سادســاُ :فهمــت اآليــات املذكــورة فــي الســؤال علــى غيــر وجههــا ،وبيانهــا
ً
كمــا يلــي:
َْ ُ َ َ ُْ ْ َ َ ُْ ُ
َ
ََّ
َ
 -1قولــه تعالــى{ :ل ي ْسـ َ
ـتوِي القا ِعــد
ون ِمــن المؤ ِمن ِني غــر ْ أ ِ
ول الضرِ
َ
َ
ْ َ َّ َ
َْ ْ ُْ
َ ُْ َ ُ َ
ون ف َ
ـل ُ
اهلل ال ُم َجاهِدِيـ َ
ـن
ـم َوأنف ِسـ ِهم فضـ
يل اهلل بِأموال ِ ِهـ
ب
ـ
س
والمجاهِــد
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ً َ ُ ًّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ
ْ ََ َْ
َْ َ ْ ََُْ
بِأموال ِ ِهــم وأنف ِسـ ِهم ع القا ِعدِيــن درجــة وك وعــد اهلل الســى وفضل
َ ََ
ُ ْ
ـن أَ ْ
ـرا َع ِظ ً
ع الْ َقا ِعدِيـ َ
جـ ً
يما} [النســاء:]95-94 :
اهلل ال ُم َجاهِدِيــن
فهــم الغــاة هــذه اآليــة أ َّنهــا تفضي ـ ٌل مطلــق للمجاهديــن علــى غيرهــم،
مبــن فيهــم أهــل العلــم ،وليــس األمــر كذلــك:
فهــذه اآليــة لبيــان فضــل مــن خــرج مجاهـ ًدا في ســبيل اللــه  -تعالى -على
القاعديــن غيــر اجملاهديــن ،وفضــل اجملاهديــن بأموالهــم وأنفســهم علــى
اجملاهديــن بأنفســهم فقــط ،فهــي مســوق ٌة لبيــان درجــات اجملاهديــن،
( )1التبيان في آداب حملة القرآن (.)47/1
( )2أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ،باب في أن اإلسناد من الدين (.)15/1
( )3املصدر السابق.
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والتفاضــل بينهــم ،وليــس لبيــان فضــل اجملاهديــن علــى أهــل العلــم.
أن الفضــل للمجاهديــن،
قــال الطبــري رحمــه اللــه« :فأخبــر -جـ َّـل ثنــاؤهّ -
وأن لهــم وللقاعديــن احلســنى ،ولــو كان القاعــدون مض ِّيعــن ً
فرضــا لــكان
الســوأى ال احلســنى»(((.
لهــم ُّ
فــإن لــه مثــل أجــر
أن مــن قعــد عــن القتــال
ٍ
لعــذر َّ
أن اآليــة أثبتــت َّ
كمــا َّ
اجملاهديــن.
قــال القرطبــي رحمــه اللــه« :وصـ َّـح وثبــت فــي اخلبــر أنــه عليــه الســام
قــال وقــد َق َف ـ َل مــن بعــض غزواتــه( :إ َِّن بِالْ َمدِ ينَــةِ رِ َجـ ً
ـال َمــا َق َط ْعتُـ ْم َوادِ ًيــا
َو َل ِس ـ ْرتُ ْم َم ِســي ًرا إ َِّل َكانُــوا َم َع ُك ـ ْم أُولَ ِئـ َ
ـك َق ـ ْو ٌم َح َب َس ـ ُه ُم الْ ُع ـ ْذ ُر).
فهــذا يقتضــي أن صاحــب العــذر يُعطــى أجـ َر الغــازي ،فقيــل :يُحتمــل أن
يكــون أجــره مســاو ًيا ،وفــي فضــل اللــه متَّســع ،وثوابــه فضــل ال اســتحقاق،
فيُثيــب علــى النيــة الصادقــة مــاال يُثيــب علــى الفعــل .وقيــل :يُعطــى أجـ َره
ْضل ُـ ُه الغــازي بالتضعيــف للمباشــرة .واللــه أعلــم.
مــن غيــر تَضعيــفَ ،ف َيف ُ
ـت :والقــول األول أصــح -إن شــاء اللــه -للحديــث الصحيــح فــي ذلــك
قلـ ُ
(إ َِّن بِالْ َمدِ ينَــةِ رِ َجـ ً
ـال) ،وحلديــث أبــي َكبْ َشـ َة األمنــاري قولــه عليــه الســام
( ِإ َّن َمــا ال ُّدنْ َيــا ِلَ ْربَ َعــةِ نَ َفـ ٍـر) احلديــث»(((.
فــإذا كان ت ُ
َــرك القتــال ألجــل االنشــغال بالعلــم وتعليــم النــاس ،وإفتــاء
ـإن عملهــم فــي ذلــك مــن اجلهــاد ،وقــد يكــون أفضــل مــن
اجملاهديــن :فـ َّ
( )١تفسير الطبري (.)296/4
( )2تفســير القرطبــي ( .)342/5واحلديــث هــوِ ( :إ َّن َمــا ال ُّدنْ َيــا ِلَ ْربَ َعــةِ نَ َفـ ٍـرَ ،عبْـ ٍـد َر َز َق ـ ُه اللَّ ـ ُه َمـ ً
ـال َو ِعل ْ ًمــا َف ُه ـ َو يَتَّقِ ــي
ْضــلِ املَنَــازِ لِ َ ،و َعبْـ ٍـد َر َز َقـ ُه اللَّـ ُه ِعل ْ ًمــا َولَـ ْم يَ ْر ُز ْقـ ُه َمـ ً
فِ يــهِ َر َّبـهَُ ،ويَ ِصـ ُل فِ يــهِ َر ِح َمـهَُ ،ويَ ْعل َـ ُم ِللَّــهِ فِ يــهِ َح ًّقــاَ ،ف َهـ َذا ِب َأف َ
ـال َف ُهـ َو
ـت ِب َع َمــلِ ُفـ َـا ٍن َف ُهـ َو ِب ِن َّي ِتــهِ َف َأ ْج ُر ُه َمــا َسـ َوا ٌءَ ،و َعبْـ ٍـد َر َز َقـ ُه اللَّـ ُه َمـ ً
صــادِ ُق ال ِّن َّيــةِ يَ ُقــو ُل :لَـ ْو أَنَّ ِلــي َمـ ً
ـال َولَـ ْم يَ ْر ُز ْقـ ُه
ـال لَ َعمِ لْـ ُ
َ
ِعل ْ ًمــاَ ،ف ُهـ َو يَخْ ِبـ ُ
ـط فِ ــي َما ِلــهِ ِب َغيْــرِ ِعلْـ ٍـم َل يَتَّقِ ــي فِ يــهِ َر َّبـهَُ ،و َل يَ ِصـ ُل فِ يــهِ َر ِح َمـهَُ ،و َل يَ ْعل َـ ُم ِللَّــهِ فِ يــهِ َح ًّقــاَ ،ف َهـ َذا ِب َأخْ َبـ ِـث
ـال َو َل ِعل ْ ًمــا َف ُهـ َو يَ ُقــو ُل :لَـ ْو أَنَّ ِلــي َمـ ً
املَنَــازِ لِ َ ،و َعبْـ ٍـد لَـ ْم يَ ْر ُز ْقـ ُه اللَّـ ُه َمـ ً
ـت فِ يــهِ ِب َع َمــلِ ُفـ َـا ٍن َف ُهـ َو ِب ِن َّي ِتــهِ َفوِ ْز ُر ُه َمــا
ـال لَ َعمِ لْـ ُ
َس ـ َواءٌ) رواه الترمــذي ( ،563/4برقــم  ،)2325وأحمــد ( ،562/29برقــم .)18031
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عمــل العديــد مــن اجملاهديــن املقاتلــن ،ويشــمل ذلــك كل مــن كان لــه عمـ ٌل
فــي دعــم اجلهــاد واجملاهديــن وعامــة النــاس ،مــن اإلغاثيــن ،واألطبــاء،
واإلعالميــن ،ونحوهــم.
فليــس فــي اآليــة تفضيــل اجملاهديــن علــى غيرهــم بإطــاق ،بــل هــو
تفضيــل لهــم فــي مقابــل مــن لــم يخــرج للجهــاد ولــم يشــارك فيــه ،أمــا مــن
ـوع مــن أنــواع اجلهــاد فليــس مــن املضيعــن ،فكيــف إذا
شــارك فيــه بــأي نـ ٍ
كان يشــارك بعلمــه وتوجيهــه وفتــاواه للمجاهديــن؟
َّ ُ َ
ُ
َ
 -2قوله{ :واذلين جاهدوا فينا نلهدينهم سبلنا} [العنكبوت.]96 :
َفهِ ــ َم الغــاة هــذه اآليــة علــى أ َّنهــا تكفُّــ ٌل مــن اللــه  -تعالــى -بهدايــة

اجملاهديــن ،فمــا اختــاروه ورأوه فهــو حـ ٌق ألنــه مــن هدايــة اللــه وتوفيقــه،
وليــس األمــر كذلــك:
ـت هــذه اآليــة قب ـ َل تشــريع اجل َهــاد بالقتــال ،فهــي آخــر آيــة مــن
فقــد نزلَـ ْ
ســورة العنكبــوت ،وســورة العنكبــوت مكيــة علــى الصحيــح مــن أقــوال
ـص املقاتلــن فــي ســاحات املعــارك ،بــل املقصــود
املفســرين ،فهــي ال تخـ ُّ
باجلهــاد هنــا :عمــوم مجاهــدة الكفــار ومدافعتهــم بــكل أنــواع املدافعــة.
الصبــر علــى إذايــةِ
قــا َل ابـ ُن جــزي رحمــه اللــه« :يَعنــي :جهــا َد النفــس مِ ــن ّ
الكفــار ،واحتمــالِ اخلــروج عــن األوطــانِ وغيــرِ ذلـ َ
ـك ،وقيــل :يَعنــي القتا َل.
وذلـ َ
ـك ضعيـ ٌ
ن نــزولِ اآليــة»(((.
ألن القتــا َل لــم ي ُكـ ْن مأمــوراً بــه حـ َ
ـف؛ َّ
وقــال القرطبــي رحمــه اللــه« :أي :جاهــدوا الكفــار فينــا ،أي فــي طلــب
مرضاتنــا.
وقال السدي وغيره :إن هذه اآلية نزلت قبل فرض القتال.
( )١تفسير ابن جزي «التسهيل لعلوم التنزيل» (.)129/2
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وقــال ابــن عطيــة :فهــي قبــل اجلهــاد العرفــي ،وإمنــا هــو جهــاد عــام فــي
ديــن اللــه وطلــب مرضاتــه...
وقــال أبــو ســليمان الدارانــي :ليــس اجلهــاد فــي اآليــة قتــال الكفــار فقــط
بــل هــو نصــر الديــن ،والــرد علــى املبطلــن ،وقمــع الظاملــن ،وعظمــة
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،ومنــه مجاهــدة النفــوس فــي طاعــة
اللــه وهــو اجلهــاد األكبــر.((( »...
َ
َ
 -3وأ َّما قوله تعالى{ :لَ ْهد َِي َّن ُه ْم ُس ُبلنا}:
أن اللــه تكفَّــل للمقاتلــن أن يهديهــم
فليســت كمــا يزعــم بعــض الغــاة َّ
ســبيل الرشــاد جملــرد جهادهــم وقتالهــم! بــل الهدايــة هنــا هــي األجــر
والثــواب.
قــال القرطبــي رحمــه اللــه« :قــال عبـ ُد اللــه بــن عبــاس :والذيـ َن جاهـ ُدوا
ـوم الطاعــةِ جميـ َع
فِ ــي طاعتِنــا لنهدي َّن ُهــم ُســب َل ثوابِنــاَ ،
وهــذا يتنــاو ُل بعمـ ِ
األقــوالِ  ،ونحــوه قــو ُل عبــدِ اللــه بــن الزبيــر»(((.
َ َّ َ َ َ
ـدوا ف َ
اهـ ُ
ِينــا} علَّــق ســبحانه
وقــال ابــن الق ّيــم رحمــه اللــه{« :والِيــن ج
وأفــرض
الهدايــ َة باجلهــاد ،فأ ْكمــ ُل النــاس هدايــ ًة أعظ ُمهــم جهــا ًدا،
ُ
اجلهــاد جهــا ُد ال َّن ْفــس ،وجهــا ُد الهــوى ،وجهــا ُد َّ
الشــيطان ،وجهــا ُد ال ُّدنيــا؛
ف َمــن جاهــد هــذه األربعــة فــي اللــه ،هــداه اللــه ُســبُل رِ ضــاه املوصلــة
بحســب مــا َّ
عطــل مــن
إلــى جنَّتــه ،و َمــن ت ـ َرك اجلهــاد ،فاتَــه مــن ال ُهــدى َ
اجلهــاد ،قــال ا ُ
جلنيــد :والذيــن جاهــدوا أهوا َءهــم فينــا بالتوبــة ،لنهدينهــم
ُســبُ َل اإلخــاص»(((.
( )١تفسير القرطبي «اجلامع ألحكام القرآن» (.)364/13
( )٢تفسير القرطبي (.)365/13
( )3الفوائد (.)59/1

19

20

شُ بهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

أن الهدايــة هنــا ُمعلَّقــة بشــروطها ،فليســت ح ًقــا الز ًمــا لــكل مــن
كمــا َّ
جاهــد.
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ
َ َّ َ َ َ
َ
ُ
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه{« :والِيــن جاهدوا فِينــا لهدِينهم ســبلنا}،
ُ ََْ
ـي
ق َــا َل ُمعــاذ بـ ُن جبــل :والبحــثُ َ فــي العِ لْـ ِـم جهــا ٌد ،وقــا َل تعالــى{ :اهلل يتـ ِ
ــاء َو َي ْهــدِي إلْــهِ َم ْ
إلْــهِ َم ْ
ــن يُن ِ ُ
ــن ي َ َش ُ
يــب} ،فعلَّــق الهداي ـ َة باإلنابــة،
ِ
ِ
ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ
ْ
َ
ـن اتبــع رِضوانه ســبل الســا ِم} ،وقــا َل تعالَى:
وقــال{ :يهـدِي ب ِـهِ اهلل مـ ِ
َ َ َ َ ْ ً َ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ
ً
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ
ً
{ولــو أنهــم فعلــوا مــا يوعظــون ب ِـهِ لــان خــرا لهــم وأشــد تثبِيتــا ِإَوذا
َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َّ َ ْ ً َ ً َ َ َ َ ْ َ ُ
ص ًاطــا ُم ْسـ َ
اهـ ْ
ـتقِ ً
ـم ِ َ
ل َتيناهــم ِمــن لنــا أجــرا ع ِظيمــا ولهدين
يما}»(((.
ســاب ًعا :ورد فــي بعــض اآلثــار :قــول« :إذا اختلــف النــاس فانظــروا مــا
عليــه أهــل الثغــر-أو فاســألوا أهــل الثغــر -فــإن اللــه يقــول{ :واذليــن
جاهــدوا فينــا نلهدينهــم ســبلنا}» وبيانــه كمــا يلــي:
 -1نُســب هــذا القــول لعبــد اللــه بــن املبــارك ،وأحمــد بــن حنبــل ،وســفيان
بــن ُعيينــة ،وبعــد تتبــع اآلثــار تب َّيــن أن ســنده إلــى ســفيان بــن عيينــة ،ثــم
نُســب إلــى غيــره ،رحمهــم اللــه جمي ًعــا.
 -2كل ما ورد من أسانيد هذا القول فهو ضعيف ال يثبت.
ـإن املــراد بــه تفضيــل أهــل العلــم الذيــن جمعــوا
 -3علــى فــرض صحتــه :فـ َّ
مــع العلــم :اجلهــاد والربــاط ،وال يُــراد بــه تفضي ـ ُل اجملاهــد غيــر العالــم
علــى العالــم ،بدليــل مــا جــاء فــي هــذا القــول« :فاســألوا أهــل الثغــر»،
َ ْ َُ َ ْ َ ّ
اذل ِْكــر إ ْن ُكنْ ُتـ ْ
ـم
وإمنــا يُســأل أهــل العلــم ،قــال تعالــى{ :فاســألوا أهــل
ِ ِ
َ ََُْ َ
ل تعلمــون} [األنبيــاء.]7 :
( )1جامع املسائل (.)82/6
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ـدمي فت ـ َوى اجملاهــدِ املقاتــلِ علــى فت ـ َوى العلمــاء (الذي ـ َن
ثام ًنــا :منهــج تقـ ِ
أن اللــه يهــدي املقاتــل للحــق مبجـ ِّرد قتالــه هــو منهـ ٌج
ال يقاتلــون) ،وا ِّدعــاء َّ
َ َّ ُ
َ ََُُّ ُ
كــمُ
أشــبه باملنهــج الباطــل فــي تفســير قولــه تعالــى{ :واتقــوا اهلل ويعل ِم
ُ
أن مج ـ َّرد تقــوى اللــه  -تعالــى-
اهلل} [البقــرة .]282 :فقــد زعــم بعضهــم َّ
توصــل العابــد إلــى مرحلــة تنفتــح عليــه أبــواب العلــم واملعرفــة مــن اللــه
ـعي لذلــك.
 تعالــى -إلها ًمــا دون طلـ ٍـب منــه وال سـ ٍأن املعرفــ َة باللــه وبغيــر ِه مــن
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :يزع ُمــون َّ
النفــس عنــ َد جت ّردِ هــا مــن العــوارِ ض
املوجــودات شــي ٌء يُل َقــى فــي
ِ
ويحتجــون لتصحيـ ِـح َهــذا
الشــهوانية ،وإقبالهــا بالفكــر ِة َعلــى املطلُــوب.
ُّ
َّ ُ
َ ََُُّ ُ
كــمُ
بظواه ـ َر مــن ّ
الشــرع كثيــرةٍ مثــل قولــه تعالــى{ :وَاتقــوا اهلل ويعل ِم
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ
َ َّ َ َ َ
ُ
ُ
اهلل} ،ومثــل قولــه تعالــى{ :والِيــن جاهــدوا فِينــا لهدِينهــم ســبلنا ِإَون
ْ َ ُ
َ ََْ ْ َ ُ
ـع ال ْ ُم ْ
ح ِسـن َ
كـ ْ
َّ َ
الل ل َ َمـ َ
ـم
ني} ،ومثــل قولــه تعالــى{ :إِن ت َّتقــوا اهلل يعــل ل
ِ
َ ً
فُ ْرقانــا} ،إلــى أشــباه ذلـ َ
ـك كثيــرة يظــن أ ّنهــا عاضــدةٌ لهــذا املعنــى»(((.
واخلالصــة :أ َّنــه يجــب الرجــوع ألقــوال العلمــاء الثقــات األثبــات ،وأخــذ
الفتــاوى عنهــم ،ســواء كانــوا ممــن حمــل الســاح أم ال؛ فالعبــرة بصحــة
االســتدالل ممــن هــو أهــل لذلــك ،أمــا حمــل الســاح فــا أثــر لــه فــي
قبــول العلــم ،أو صحــة الفتــوى.

( )١بيان تلبيس اجلهمية (.)157/2
وللمزيد ينظر :
مقــال :تصحيــح خلطــأ شــائع فــي االســتدالل بقولــه تعالــىَ { :وا َّلذِ ي ـ َن َجاهَ ـ ُدوا فِ ينَــا لَنَ ْهدِ يَ َّن ُه ـ ْم ُس ـبُلَنَا} للشــيخ كمــال
ِ
املعاصــر ،للشــيخ علــوي بــن عبــد القــادر الســقاف.
املرزوقــي ،ومقــال :إشــكالية الغلــو فــي اجلِ هــاد
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ُّ
الشبهة الثانية

تنظيم (الدولة) يستم ُّد شرعيته
من تاريخ اجلهاد ومشايخه
تقول ُّ
الشبهة:

تنظيــم (الدولــة) يســتم ُّد وجــوده وشــرعيته مــن تاريــخ اجلهــاد فــي األمــة
اإلســامية ،ومشــايخه هــم مشــايخ (تيــار الســلفية اجلهاديــة) ،فهــم
الذيــن ز َّكــوا هــذه (الدولــة) فــي الســابق ،وأقوالهــم فــي ذلــك كثيــرة.
أن هــذا التنظيــم كان ســبا ًقا لرفــع علــم اجلهــاد فــي ســوريا عندمــا
كمــا َّ
كان مــع جبهــة النصــرة .فهــم األحــق برفــع رايــة اجلهــاد وقيادتــه.

اإلجابة عن هذه الشبهة:
أن مشــايخ (تيــار الســلفية اجلهاديــة) قــد تبــرؤوا مــن منهــج
أوالً :ثبــت َّ

هــذا التنظيــم ،وصرحــوا مبخالفتهــم لــه ،وســحبوا اعترافهــم بــه.
ولعــل مــن أبرزهــم الظواهــري ،والــذي ذكــر فــي كلمتــه (شــهادة حلقــن
دمــاء اجملاهديــن بالشــام):
قيــام دولــةِ
أن القاعــدة لــم تُســتأمر ،ولــم تُستشــ ْر ،قبيــ َل إعــانِ
َّ -1
ِ
العــراقِ اإلســاميةِ .
أن تنظيم (الدولة) لم يكن مطي ًعا للقاعدة مستجي ًبا ألوامرها:
َّ -2
أ -فهــو لــم يســتأذنها فــي إنشــاء (الدولــة) فــي العــراق ،ثــم لــم يســتأذنها
فــي إعــان التمـ ُّدد لبــاد الشــام ،ولــم يرضــخ لطلبــات القاعــدة املســتمرة
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فــي العــودة إلــى العــراق.
ب -أبــو بكــر البغــدادي شــخص ال تعرفــه قيــادات القاعــدة ،وهــو مجهــول
بالنســبة إليهــا ،وقــد طالبــت القاعــدة تنظيــم (الدولــة) بالتعريــف بــه
مــرا ًرا فيمــا مضــى.
ج -مخالفــة تنظيــم الدولــة للقاعــدة فــي األمــور السياســية والعســكرية،
علــى الرغــم مــن تكــرار الرســائل فــي هــذا الشــأن.
د -رفــض تنظيــم (الدولــة) تأســيس محاكــم مســتقلة فــي األحــداث
األخيــرة فــي ســوريا رغــم مطالبــات تنظيــم القاعــدة العديــدة بذلــك.
وهــذا هــوا موقــف كافــة قيــادات التيــار مثــل أبــي محمــد املقدســي ،وأبــي
قتــادة الفلســطيني ،وغيرهــم.
أن عامــة مشــايخ التيــار وقيــادات اجلماعــة التابعــة لــه فــي مختلفــة
كمــا َّ
البلــدان لــم توافــق التنظيــم علــى سياســاته وتصرفاتــه ،بــد ًءا مــن إعــان
اخلالفــة ،إلــى املوقــف مــن اجلماعــات اجلهاديــة األخــرى ،وغيــر ذلــك.
فلــم يبــق قيــادي مــن قيــادات الســلفية اجلهاديــة مواف ًقــا لهــم فــي ذلــك،
فثبــت بطــان هــذه املقولــة(((.
ثان ًيــا :أمــا مــا ينقلونــه مــن أقــوال ومواقــف ســابقة البــن الدن ،والزرقــاوي
وغيرهــم :فهــي أقــوال قدميــة كان لهــا ظروفهــا وأســبابها ،ثــم ظهــر رفض
( )١ولعــل هــذه املواقــف هــي مــا أدت بالتنظيــم إلــى تنســيق حملــة إعالميــة شــرعية علــى هــذه القيــادات إلســقاطها
وســحب املشــروعية منهــا عــن طريــق:
 -1حملة تشويه واتهام باالنحراف عن املنهج الصحيح ،وخيانة األمانة.
 -2إســقاط مشــروعية هــذه اجلماعــات واحلكــم بحلهــا ،وأنهــا أصبحــت واجبــة البيعــة خلالفــة التنظيــم ،وهــو مــا
ســتأتي اإلشــارة لــه فــي الشــبهة العاشــرة ص (.)8٨
وبذلك يصبح تنظيم (الدولة) هو الوريث واملؤمتن على فكر (تيار السلفية اجلهادية)!
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قــادة تنظيــم القاعــدة الالحقــن لتنظيــم (الدولــة) وانحرافاتــه ،وســحب
الشــرعية منــه ،فكيــف يســتدلون علــى صحــة منهجهــم مبقولــة أشــخاص
ســابقني مــن (تيــار الســلفية اجلهاديــة) فــي وقــت؟ ثــم يرفضــون حكمــه
فــي وقــت الحــق؟
بــل إ َّنــه قــد ظهــر مــن كالم العديــد مــن القيــادات معرفتهــا الســابق
بانحــراف تنظيــم (الدولــة) منــذ ظهــوره فــي العــراق ،ورفــض العديــد مــن
هــذه التصرفــات ،وإرســال الرســائل بذلــك ،كمــا فــي رســائل ابــن الدن
وغيــره ،لكنهــم فضلــوا عــدم احلديــث عنهــا بهــدف احلفــاظ علــى اجلهاد،
وعــدم إعطــاء فرصــة لألعــداء لالســتفادة مــن أي خــاف يحصــل ،كمــا
قـ َّرر ذلــك الظواهــري ،وأبــو حفــص املوريتانــي (املفتــي الســابق للقاعدة).
فال يص ُّح واحلالة هذه االستمرار في هذا الزعم.
أن تنظيــم (الدولــة) قــد خالــف جميــع فتــاوى وتعليمــات مشــايخ
ثال ًثــاَّ :
وقــادة (تيــار الســلفية اجلهاديــة) ،األحيــاء منهــم واألمــوات ،وخــرج عــن
نصائحهــم ،ورفــض االســتماع ملشــورتهم ،ورمــى طريقتهــم ومنهجهــم
بالبطــان.
بــل إ َّنــه قــد طعــن فيهــم وأســقطهم ،ووصــف العديــد منهــم باإلرجــاء،
والضــال((( ،وك َّفــر عــد ًدا منهــم ممــن ينتمــي لهــذا التنظيمــات ،كشــرعيي
جبهــة النصــرة ،كمــا حملتــه العديــد مــن بيانــات التنظيــم ،والتســجيالت
عنهــم.
ـدد مــن املقــاالت التــي وصفــت ك ً
( )١فقــد احتــوى العــدد ( )6مــن مجلــة دابــق التــي تصــدر باللغــة اإلجنليزيــة علــى عـ ٍ
ال
مــن والظواهــري ،واملــا عمــر ،وأبــو محمــد املقدســي وأبــو قتــادة بالضــال ،كمــا رمــت تنظيــم القاعــدة وقياداتــه  -مبــا
فيهــم -ابــن الدن باإلرجــاء .وقــد قامــت املعرفــات التابعــة ألنصــار تنظيــم (القاعــدة) بترجمــة هــذه املقــاالت وحتليلهــا
والــرد عليهــا فــي العديــد مــن املقــاالت املنشــورة علــى النــت.
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أن أولئــك
فكيــف يص ـ ُّح لهــم أن يقولــوا بعــد ذلــك إنهــم امتــدا ٌد لهــم ،أو َّ
املشــايخ يشــهدون لهــم؟
أن أهــل العلــم والفتــوى والــرأي واملشــورة غيــر محصوريــن بتنظيــم
راب ًعــاَّ :
أن أهــل العلــم
أو انتمــاءٍ معــن ،بــل هــم مــن عمــوم األمــة وجمهورهــاَّ ،
والفتــوى والــرأي واملشــورة غيــر محصوريــن بتنظيــم أو انتمــاءٍ معــن ،بــل
هــم مــن عمــوم األمــة وجمهورهــا ،وقــد رفــض علمــاء األمــة مــن غيــر
(تيــار الســلفية اجلهاديــة) هــذا التنظيــم ،وحكمــوا عليــه باالنحــراف عــن
الديــن .وقــد صــدرت الكثيــر مــن الفتــاوى والبيانــات مــن جهــات علميــة
تضــ ُّم علمــاء مــن مختلــف البــاد اإلســامية ،ترفــض أفــكار التنظيــم،
وتُب ِّيــن عقيدتــه ،وهــي فتــاوى يطــول جمعهــا ،وفيمــا يلــي ذكــر بعضهــا:
 -1فتــوى هيئــة الشــام اإلســامية ،والتــي ســبقت بكشــف عقيــدة التنظيــم
اخلارجية.
ـأن القتــال القائــم بــن
 -2فتــوى الروابــط والهيئــات الشــرعية الســورية بـ َّ
الكتائــب اجملاهــدة وتنظيــم (الدولــة) ليــس قتــال فتنــة ،وإمنــا هــو قتــال
فئــة خارجــة عــن الشــرع ،وباغيــة علــى املســلمني(((.
 -3عدة فتاوى وبيانات للمجلس اإلسالمي السوري(((.
 -4بيــان لكبــرى الفصائــل اجملاهــدة فــي ســوريا بهيئاتهــا الشــرعية
(ممثلــة باجلبهــة اإلســامية) حــول ادعــاء اخلالفــة ،والــذي قــرروا فيــه
( )١ينظر فتوى (هل القتال القائم بني الكتائب اجملاهدة وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟)
http://islamicsham.org/fatawa/1549

( )٢وهي :فتوى حول تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام http://sy-sic.com/?p=263

وبيان اجمللس اإلسالمي السوري بشأن احلرب على اإلرهاب http://sy-sic.com/?p=182
وبيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام http://sy-sic.com/?p=244
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وأن خالفته غير شرعية(((.
أن تنظيم الدولة تنظيم خارجيَّ ،
 -5بيــان هيئــة علمــاء املســلمني بالعــراق :والتــي رأت رفضــت إعــان
اخلالفــة ،ورأت أنــه يصــب فــي غيــر مصلحــة املســلمني(((.
 -6مواقــف عامــة الفصائــل اجملاهــدة فــي العــراق منــذ نشــأة تنظيــم
(دولــة العــراق اإلســامية) ،ومــن اإلصــدارات احلديثــة إصــدار جيــش
اجملاهديــن «الدولــة اإلســامية بــن احلقيقــة والوهــم» ألميرهــا أبــي
عبداللــه املنصــور(((.
أن إعــان خالفــة
 -7االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني ،والــذي قــ َّرر َّ
البغــدادي مــن قبــل تنظيــم الدولــة بالعــراق يفتقــد ألي معاييــر شــرعية
وواقعيــة ،وحــذر مــن فتــح بــاب الفوضــى فــي االجتهــادات ،بعيــداً عــن أهل
احلــل والعقــد لألمــة اإلســامية مــن علمائهــا وفقهائهــا ومتخصصيهــا.
 -8رابطــة علمــاء املســلمني فــي الســودان ،والتــي رفضــت إعــان
أن التنظيــم جماعــة خارجيــة.
اخلالفــة ،وب َّينــت َّ
 -9عــدد كبيــر مــن مشــايخ األمــة وعلمائهــا مــن الســوريني وغيرهــم،
أمثــال :أبــي بصيــر الطرطوســي ،وســليمان العلــوان ،وعبــد العزيــز
الطريفــي ،ود .أحمــد الريســوني.
ـأن تنظيــم الدولــة قــد بــدأ اجلهــاد فــي ســوريا غيــر
خامســا :االدعــاء بـ َّ
ً
صحيــح ،فأهــل البــاد هــم مــن بــدأ هــذه الثــورة املباركــة ،باإلضــراب،
( )1وهي :فتوى حول تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام http://sy-sic.com/?p=263

وبيان اجمللس اإلسالمي السوري بشأن احلرب على اإلرهاب http://sy-sic.com/?p=182

وبيان توضيحي حول تنظيم دولة العراق والشام http://sy-sic.com/?p=244
( )2ينظر بيان (رقم ( )1003املتعلق بإعالن تنظيم الدولة اإلسالمية اخلالفة في العراق وسوريا).
( )3وقــد صــدر للفصائــل العســكرية فــي العــراق وهيئاتهــا الشــرعية اخملتلفــة الكثيــر مــن البيانــات والفتــاوى واملواقــف
لبيــان حــال تنظيــم (دولــة العــراق اإلســامية) أيــام احلــرب فــي العــراق.
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ثــم باملظاهــرات ،وهــي مــن اجلهــاد فــي ســبيل اللــه((( ،ثــم انتقلــوا للعمــل
املســلح عندمــا أجبرهــم تعامــل النظــام علــى ذلــك.
وغالــب التجمعــات اجلهاديــة املوجــودة اليــوم ظهــرت وباشــرت عملهــا
قبــل أن يكــون لتنظيــم (الدولــة) أو (النصــرة) وجــود فــي ســوريا.
إن قــادة جبهــة النصــرة  -وكان زعمــاء وقــادة تنظيــم (الدولــة)
بــل َّ
أن ســبب مجيئهــم لســوريا وتأســيس حركاتهــم تلــك:
ضمنهــا -ذكــروا َّ
نصــرةُ الشــعب الســوري وإعانتــه علــى مواجهــة النظــام ،وأن ذلــك لــم يكــن
ليحــدث لــوال الثــورة الســورية.
قال اجلوالني في مقابلته على قناة «اجلزيرة» بتاريخ 2013/12/19م:
«توالــت علينــا ظــروف فــي العــراق ونحــن أجســادنا هنــاك وقلوبنــا كانــت
معلقــة فــي أرض الشــام إلــى أن بــدأت الثــورة الســورية ...الشــام لــم تكــن
مهيــأة لدخولهــا لــوال الثــورة الســورية ...هــذه الثــورة دفعــت أو أزالــت
الكثيــر مــن العوائــق التــي مهــدت لنــا الطريــق فــي الدخــول والوصــول إلــى
هــذه األرض املباركــة ،فكانــت االنطالقــة بعــد أن أُقــرت املوافقــة علــى
دخولنــا إلــى أرض الشــام» انتهــى.
فجميــع التنظيمــات اجلهاديــة فــي ســوريا تديــن للثــورة الســورية بالفضــل
فــي وجودهــا وانطالقــة شــرارتها ،ثــم االنضمــام لهــا ،ودعمهــا ،وحمايتها،
وتوفير اجلو املالئم الستمرارها ،ومتكينها من العمل.
( )1فمنــذ انطــاق الثــورة الســورية املباركــة انطلقــت جهــود أهــل العلــم والفتــوى ببيــان األحــكام الشــرعية املتعلقــة

بالثــورة ،فكانــت ســباقة إلــى ذلــك قبــل أي تنظيمــات خارجيــة غاليــة ،فــكان مــن أوائــل الفتــاوى (حكــم دفــع الــزكاة
مقدم ـاً إلغاثــة الشــعب الســوري ؟) ،و(هــل يطيــع األوامــر بقتــل املتظاهريــن لينجــي نفســه؟) ،و(هــل يســمى املقتــول
علــى أيــدي النظــام الســوري شــهيدًا؟) ،وغيرهــا ،ينظــر:
 .http://islamicsham.org/fatawa?page=3ثــم ملــا حتولــت الثــورة إلــى جهــاد صــدر (ميثــاق املقاومــة الســورية)
و(شــرحه) عــن هيئــة الشــام اإلســامية ،ثــم شــرحه ،والــذي يُعنــى ببيــان أحــكام اجلهــاد فــي ســوريا
.http://islamicsham.org/versions/715
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سادســا :ليســت العبــرة مبــن بــادر إلــى (إعــان) اجلهــاد ،أو كونــه أول مــن
ً
والتعجــل،
بــدأ بــه ،فاألولويــة ال تعنــي احلــق دائ ًمــا؛ بــل قــد تعنــي التسـ ُّرع
ُّ
كمــا ظهــر ذلــك فــي احلــركات اخلارجيــة واملنحرفــة مــن الزنادقــة
والباطنيــن ،التــي أعلنــت (اجلهــاد) ضــد دولــة اخلالفــة الراشــدة،
والدولــة األمويــة ،والدولــة العباســية.
لكــن العبــرة فــي صحــة اجلهــاد :موافقتــه للشــرع ،وحتقُّــق املصلحــة
َّ
منــه ،فــإن صـ َّـح منهــج اجلماعــة التــي أعلنــت اجلهــاد :فعملهــا وجهادهــا
صحيــح ومقبــول وإن تأخــرت فــي الظهــور ،وإن ظهــر فســاد منهجهــا:
تقدمــت فــي الظهــور.
فعملهــا وجهادهــا باطــل ومــردود وإن َّ
أن تنظيــم (الدولــة) هــو أول مــن أعلــن اجلهــاد،
ســاب ًعا :علــى فــرض َّ
فــإن هــذا ال يبيــح لــه أن يتح َّكــم فــي اجلهــاد والدولــة دون مشــورةٍ
َّ
مــن املســلمني ،أو أن ينفــرد بالقيــادة عنهــم ،أو أن يؤ ِّمــر عليهــم مــن
ال رغبــة لهــم بــه أو قبــول ،وخاصــة مــن هــو مــن خــارج البــاد ،وعلــى هــذا
كان مشــايخ اجلهــاد قيــادات اجملاهديــن فــي ك ِّل ٍ
بــاد َحلُّــوا فيهــا مــن
أفغانســتان ،إلــى الشيشــان ،والبوســنة ،وغيرهــا ،وعلــى هــذا كان تاريــخ
اجلهــاد الــذي يزعمــون أنهــم يســتمدون شــرعيتهم منــه!
فــإن قيــل :هــؤالء املســلمون األوائــل خرجــوا مــن اجلزيــرة العربيــة وفتحوا
البــاد وحكموهــا ،ومازالــوا كذلــك إلــى وقـ ٍـت قريب.
إن هــؤالء الفاحتــن كانــوا معروفــن بأشــخاصهم،
فيجــاب عــن ذلــكَّ :
وأحوالهــم ،وارتضاهــم النــاس حكا ًمــا لهــم ،فأيــن هــم مــن قــادة هــذا
التنظيــم اجملاهيــل بالعــن واحلــال؟ والذيــن يعتنقــون األفــكار والعقائــد
املنحرفــة ،ويتوصلــون إلــى الســلطة بالطــرق اخملادعــة واجملرمــة؟
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ويفرضــون أنفســهم علــى النــاس دون مشــورة أو رأي؟ بــل يجــدون
معارضــ ًة فــي ذلــك؟
إن املســلمني لــم يكونــوا يتشـ َّوفون للحكــم والســيطرة وقمــع معارضيهم
ثــم َّ
مــن املســلمني كمــا هــو حــال تنظيــم (الدولــة) ،قــال العدنانــي فــي كلمتــه
«هــذا وعــد اللــه»« :بإعــان اخلالفــة؛ صــار واج ًبــا علــى جميــع املســلمني
مبايعــة ونصــرة اخلليفــة إبراهيــم حفظــه اللــه ،وتبطــل شــرع ّية جميــع
اإلمــارات واجلماعــات والواليــات والتنظيمــات ،التــي يتمــدد إليهــا
ســلطانه ويصلهــا جنــده».
بــل كان رســول اللــه ﷺ يرســل إلــى امللــوك واحلــكام يقــول لهــم فيهــا:
ـت يَ َديْــك».
«أَ ْس ـ ِل ْم ت َْس ـل َ ْمَ ،وأَ ْج َع ـ ْل لَــك َمــا ت َْحـ َ
وكان ﷺ يطلــب مــن القبائــل واألقــوام أن يرســلوا لــه مــن يعلمــه أمــور
دينــه ،ثــم يعــود لقومــه يعلمهــم ويقــوم بشــؤونهم ،فشــتان بــن األمريــن!(((.
أن عامــة علمــاء األمــة ،ومجاهديهــا ،باإلضافــة لقيــادات
واخلالصــةَّ :
(تيــار الســلفية اجلهاديــة) قــد حكمــوا بانحــراف تنظيــم (الدولــة)
وضاللــه ،وخروجــه عــن عقيــدة األمــة وجماعتهــا ،فدعــوى التنظيــم أ َّنــه
علــى منهــج اجملاهديــن أو مشــايخهم ادعــا ٌء باطــ ٌل مــردو ٌد.
( )١قــال أبــو بصيــر الطرطوســي فــي مقالــة «ال يُـ َؤ ُّم املــرءُ فــي ُســلطانه»« :قــال رســول اللــهَ ( :مـ ْن زَا َر َق ْو ًمــا َفـ َـا يَ ُؤ َّم ُهـ ْم،
ـس َعلَــى تَ ْكرِ َم ِتــهِ
َولْ َي ُؤ َّم ُهـ ْم َر ُجـ ٌل مِ نْ ُهـ ْم) .وقــالَ ( :و َل يُـ َؤ َّم ال َّر ُجـ ُل فِ ــي أَ ْه ِلــهِ َو َل فِ ــي ُسـل ْ َطانِهِ َ ،و َل يُ ْجلَـ ْ
فِ ــي بَيْ ِتــهِ إ َِّل ِب ِإ ْذ ِنــه).
قال السلف :صاحب املنزل أحقُّ باإلمامة من الزائر.
قياســا عليــه؛ فكمــا ال يــؤ ُّم الزائـ ُر الوافـ ُد القــو َم فــي الصــاة مراعــا ًة حلقــوق وحرمــة ،ومشــاعر صاحــب املنــزل
قلــت:
ً
والــدار ..وكمــا أ َّنــه ال يجــوز للزائــر الوافــد أن يجلــس علــى أريكــة ُمضيفــه فــي بيتــه إال بإذنــه ..كذلــك ال يجــوز لــه أن
يؤ ّمــه فــي شــؤون احلكــم ،والسياســة ،وإدارة البــاد ..أو أن يجلــس علــى كرســي احلكــم ..إال بإذنــه ،وبعــد رضــاه..
بــل هــذا املعنــى أولــى مــن ســابقه ..وأشــد حساســية ..وأظهــر فــي االعتــداء علــى مشــاعر وحقــوق وحرمــة الطــرف
امل ُ ِضيــف .وأميــا ضيــف وافــد ال يراعــي هــذا األدب ،وهــذا التوجيــه النبــوي العظيــم ..ســيدخل فــي خصومــة مــع
صاحــب احلــق والــدار ..ال محالــة ..وال يلومـ َّـن إال نفســه!».

[ أي مــكان جلوســه]
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ُّ
الشبهة الثالثة

تنظيم (الدولة) ليسوا خوارج
تقول ُّ
الشبهة:

أن اخلــوارج
كيــف حتكمــون علــى تنظيــم (الدولــة) أ َّنهــم خــوارج ،ومعــروف َّ
هــم مــن خــرج علــى اإلمــام املســلم ،ومــن ك َّفــر بالكبيــرة ،وتنظيــم الدولــة
لــم يخرجــوا علــى حاكــم مســلم ،وال يقولــون بكفــر مرتكــب الكبيــرة!

اإلجابة عن الشبهة:
أوالً :الضابــط املُعتبــر ،والقــول الفصــل فــي تعريــف اخلــوارج وإحلــاق

هــذا الوصــف بطائفــة أو فرقــة مــن الفِ ــرق هــو مــا ورد فــي النصــوص
فصلــت الســنة النبويــة فــي صفــات اخلــوارج مــا لــم
الشــرعية ،وقــد َّ
أي فرقــة أخــرى؛ لعظيــم خطرهــم ،وســرعة االغتــرار بهــم،
ُفصلــه فــي ِّ
ت ِّ
ومــن أهمهــا :التَّكفيــر ،واســتباحة الدمــاء ،وســوء الفهــم لنصــوص القــرآن
والســنةَّ ،
والســفه ،وحداثــة الســن ،مــع الغــرور والتعالــي.
والطيــش َّ
ثان ًيــا :مــا ذكــره كثيــر مــن العلمــاء مــن أن مذهــب اخلــوارج (تكفيــر
مرتكــب الكبيــرة) ،ليــس وص ًفــا جام ًعــا لــكل «اخلــوارج» ،وليــس شـ ً
ـرطا
للوصــف باخلــروج ،بــل يدخــل فــي اخلــوارج كل مــن يك ّفــر املســلمني بغيــر
حــق ،ويســتحل دماءهــم ولــو لــم يعتقــد كفــر مرتكـ ِـب الكبائــر.
فالــذي جــاء فــي الوصــف النبــوي أنهــم (يقتلــون أهــل اإلســام) ،وذكــر
أهــل العلــم أن ســبب هــذا القتــل هــو :أ َّنهــم يحكمــون بالكفــر والـ ِّردة علــى
مخالفيهــم بغيــرِ حــق.

القسم األول  -ال َّرد على الشُّ به املتعلِّقة مبنهج تنظيم (الدولة)

قــال القرطبــي رحمــه اللــه« :وذلــك أنهــم ملــا حكمــوا بكفــر َمــن خرجــوا
عليــه مــن املســلمني ،اســتباحوا دماءهــم»(((.
وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :اخلــوارج دينهــم الْ ُم َع َّظـ ُم :مفارقـ ُة جماعــةِ
املســلمني ،واســتحال ُل دمائِهــم وأموالِهــم»(((.
وقــال « :فإنهــم يَ ْس ـت َِحلُّو َن دمــا َء أهــلِ القبلــة العتقادِ هــم أنهــم مرت ـ ُّدون
أكثــر ممــا يَ ْس ـت َِحلُّو َن مــن دمــاء الكفــار الذيــن ليســوا مرتديــن»(((.
اس ـت ََحلُّوا مبــا تَ َأ َّولُــوا مــن
وقــال ابــن عبــد البــر رحمــه اللــه« :وهــم قــوم ْ
كتــاب اللــه عــز وجــل :دمــاء املســلمني ،وكفروهــم بالذنــوب ،وحملــوا
عليهــم الســيف»(((.
واخلــوارج الذيــن خرجــوا علــى أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب
والصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن -لــم يكونــوا ممــن يعتقــد القول
بكفــر مرتكــب الكبائــر كالزنــا والســرقة وشــرب اخلمــر ،وإ ّنمــا كفّــروا
بذنــب أصــ ً
ا ،فكفــروا عل ًيــا
الصحابــة بقبــول التَّحكيــم ،مــع أنــه ليــس
ٍ
ومعاويــة واحل َكمــن -رضــي اللــه عنهــم -أجمعــن ،و َمــن رضــي معهــم
الصحابـ ُة بأنهــم اخلــوارج
بالتَّحكيــم ،واســتحلوا دماءهــم ،فحكــم عليهــم ّ
الذيــن أخبــر عنهــم النّبــي ﷺ لفعلهــم هــذا ،ولــم يســألوهم عــن مذهبهــم
فــي بقيــة ّ
الذنــوب ،وهــل يُك ِّفــرون بهــا أم ال.
بــل إن «النَّجــدات» وهــم مــن رؤوس اخلــوارج باتفــاق أهــل العلــم ،ال يقولون
بكفــر مرتكــب الكبيــرة ،قــال أبــو احلســن األشــعري -رحمــه اللــه -مبي ًنــا
( )١املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)84/9
( )٢الفتاوى (.)209/13
( )٣الفتاوى (.)497/28
( )٤االستذكار (.)499/2
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عقيــدة اخلــوارج« :وأجمعــوا علــى أن كل كبيــرة كفــر ،إال النجــدات فإنهــا
ال تقــول بذلــك»(((.
فالوصــف اجلامــع للخــوارج هــو «تكفيــر املســلمني بغيــر حــق واســتحالل
دمائهــم بذلــك» ،وهــذا التكفيــر لــه صــور كثيــرة :كتكفيــر مرتكــب الكبيــرة
أو مبطلــق الذنــوب ،أو التكفيــر مبــا ليــس بذنــب أصـ ً
ا ،أو التكفيــر بالظن
ّ
والشــبهات واألمــور احملتملــة ،أو باألمــور التــي يســوغ فيهــا اخلــاف
واالجتهــاد ،أو دون التّحقــق مــن توفــر الشــروط وانتفــاء املوانــع(((.
وإذا كان العلمــاء قــد حكمــوا علــى مــن يكفــر مرتكــب الكبيــرة بأنــه مــن
اخلــوارج ،فكيــف مبــن يكفــر بالصغائــر واألمــور االجتهاديــة أو مبــا هــو
مبــاح ،كاجللــوس مــع الكفــار ومراســلتهم مث ـ ً
ا؟
ثال ًثــا :كذلــك لــم يــرد فــي النصــوص الشــرعية مــا يــدل علــى اشــتراط
(اخلــروج علــى اإلمــام املســلم) للوصــف باخلــروج ،بــل كل مــن كان علــى
معتقدهــم ومنهجهــم فهــو مــن اخلــوارج ســواء خــرج علــى اإلمــام أم لــم
يخــرج.
و(اخلــروج علــى األئمــة) عنــد اخلــوارج نتــج عــن التكفيــر بغيــر حــق
واســتباحة دمــاء املســلمني ،فــإن وجــ َد اخلــوارج اإلمــام خرجــوا عليــه
( )١مقاالت اإلسالميني (.)86/1
( )٢بــل إنَّ مــن اخلــوارج فرقــة معروفــة باســم «ال َق َع ـدَة ،أو القعديــة» لقعودهــم عــن القتــال ،قــال احلافــظ ابــن حجــر
فــي «الفتــح»« :والقعديــة قــوم مــن الْخَ ـ َوارِ ج َكانُــوا يَقُولُــو َن ب َق ْولهـ ْمَ ،و َل يـ َر ْو َن الْخُ ـ ُروج ،بــل يزينونــه» .وقــال فــي «تهذيــب
التهذيــب»« :والقعــدة اخلــوارج كانــوا ال يــرون باحلــرب ،بــل ينكــرون علــى أمــراء اجلــور حســب الطاقــة ،ويدعــون إلــى
ويحســنونه».
رأيهــم ويزينــون مــع ذلــك اخلــروج
ِّ
فقــد ســماهم أهــل العلــم خــوارج ،وعدُّوهــم مــن فرقهــم ،مــع أنهــم لــم يكونــوا يباشــرون القتــال ،ولــم يخرجــوا علــى
احلاكــم.
بــل عدَّ هــم عــدد مــن أهــل العلــم مــن أخبــث اخلــوارج؛ ملــا يقومــون بــه مــن نشــر الفتنــة والتلبيــس علــى عامــة النــاس،
الضعِ يـ ُ
ـف ،أ َّنــه َقــا َلَ « :ق َعـ ُد الْخَ ـ َوارِ ُج ُهـ ْم
روى أبــو داود فــي مســائل اإلمــام أحمــد عــن َعبْـ َد اللَّــهِ بْـ َن ُم َح َّمـ ٍـد أَبُــو ُم َح َّمـ ٍـد َّ
أَخْ َبــثُ الْخَ ـ َوارِ ِج» (.)362/1
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واســتباحوا الدمــاء واألمــوال ،وإن لــم يجــدوا اإلمــام اســتباحوا دمــاء
عامــة املســلمني وخيارهــم مــن اجملاهديــن والعلمــاء والدعــاة.
فتســميتهم بـــ «اخلــوارج» إمنــا هــي خلروجهــم عــن أحــكام الديــن
(سـ َيخْ ُر ُج فِ ــي ِ
آخــرِ ال َّز َمــانِ
ومفارقتهــم جماعــة املســلمني ،كمــا قــال ﷺَ :
َقــ ْو ٌم أَ ْحــ َداثُ ْالَ ْســنَانِ ُ ،ســ َف َهاءُ ْالَ ْح َ
ــا ِم ،يَقُولُــو َن مِ ــ ْن َخيْــرِ َقــ ْولِ الْ َبرِ َّيــةِ ،
السـ ْه ُم
يَ ْقـ َرؤو َن الْ ُقـ ْرآ َن َل يُ َجــاوِ ُز َحن ِ
َاج َر ُهـ ْم ،يَ ْم ُر ُقــو َن مِ ـ َن الدِّيــنِ َك َمــا يَ ْمـ ُر ُق َّ
مِ ـ َن ال َّرمِ َّيــةِ َ ،ف ـ ِإ َذا لَقِ يتُ ُمو ُه ـ ْم َفا ْقتُلُو ُه ـ ْمَ ،ف ـ ِإ َّن فِ ــي َقتْلِهِ ـ ْم أَ ْج ـ ًرا ِل َم ـ ْن َقتَل َ ُه ـ ْم
عِ نْـ َد اللــهِ يَ ـ ْو َم الْقِ َيا َمــةِ )(((.
«ســموا بذلــك خلروجهــم عــن
قــال احلافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــهُ :
(((
الديــن ،وخروجهــم علــى خيــار املســلمني» .
وقــال النــووي رحمــه اللــه« :وســموا خــوارج؛ خلروجهــم علــى اجلماعــة،
وقيــل :خلروجهــم عــن طريــق اجلماعــة ،وقيــل :لقولــه ﷺ( :يَخْ ـ ُر ُج مِ ـ ْن
ِضئْ ِضـ ِـئ َه ـ َذا)»(((.
وحــن اختلــف النــاس فــي حكــم التتــار جعلهــم ابــن تيميــة مــن جنــس
اخلــوارج مــع أنهــم لــم يخرجــوا علــى إمــام ،قــال احلافــظ ابــن كثيــر رحمــه
اللــه« :وقــد تَ َكلَّـ َم النــاس فــي كيفيــة قتــال هــؤالء التتــر مــن أي َقبِيـ ٍـل هــو؟
فإنهــم يُظهــرون اإلســام ،وليســوا بغــاة علــى اإلمــام؛ فإنهــم لــم يكونــوا
فــي طاعتــه فــي وقــت ثــم خالفــوه!.
فقــال الشــيخ تقــي الديــن (أي ابــن تيميــة) :هــؤالء مــن جنــس اخلــوارج
الذيــن خرجــوا علــى علــي ومعاويــة ،ورأوا أنهــم أحــقُّ باألمــر منهمــا،
( )١رواه البخاري ( ،16/9برقم  ،)6930ومسلم ( ،746/2برقم .)1066
( )٢فتح الباري ()283/12
( )٣شرح النووي ( .)164/7ومعنى (يَخْ ُر ُج مِ ْن ِضئْ ِض ِئ) :يخرج من أصله ونسبه.
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وهــؤالء يزعمــون أنهــم أحــقُّ بإقامــة احلــق مــن املســلمني»(((.
وحتــى إن أقــام اخلــوارج دولتهــم ،فهــذا ال ينفــي عنهــم صفــة اخلــروج ،فما
زال اخلــوارج يقيمــون الــدول واإلمــارات علــى َمـ ِّر التاريــخ ،بــل فيهــم مــن
ادعــى اخلالفــة((( ،ولــم ينــزع ذلــك صفــة اخلــروج عنهــم جملــرد وصولهــم
للحكــم ،طاملــا أنهــم يكفــرون أهــل اإلســام ويســتبيحون دماءهــم.
راب ًعــا :تنظيــم (الدولــة) قــد وقــع فــي العديــد مــن اخملالفــات  -وهــي
منشــورة مــن أقوالهــم ،ومتواتــرة مــن أفعالهــم -التــي تقتضــي احلكــم
عليهــم بأنهــم خــوارج منحرفــون عــن املنهــج النبــوي ،وهــي:
 -1احلكــم علــى بــاد املســلمني بأنهــا بــاد كفـ ٍـر وردة ،وإيجــاب الهجــرة
منهــا إلــى مناطــق ســيطرتهم ونفوذهــم.
 -2احلكــم علــى مــن خالفهــم بالكفــر والــ ِّردة ،ووصفهــم بالصحــوات،
بالشــبه ،ومبــا ليــس كفــ ًرا أصــ ً
ورميهــم باخليانــة والعمالــة للكفــارُّ ،
ا،
كالتعامــل مــع احلكومــات واألنظمــة األخــرى واللقــاء مبســؤوليها.
 -3اســتحاللهم قتــال مــن خالفهــم فــي منهجهــم ،أو رفــض اخلضــوع
لدولتهــم املوهومــة ،فأعملــوا فــي املســلمني خط ًفــا ،وغــد ًرا ،وســجنًا،
ً
وقتــا ،وتعذي ًبــا ،وأرســلوا مفخخاتهــم ملقــرات اجملاهديــن ،فقتلــوا

مــن رؤوس الثــوار واجملاهديــن ،والدعــاة ،واإلعالميــن ،والنشــطاء مــا
لــم يســتطع النظامــان الطائفيــان فــي العــراق وســوريا فعلــه ،وقاتلــوا
املســلمني مبــا لــم يقاتلــوا بــه األعــداء.
وجميــع ذلــك يصــدق قــول الرســول ﷺ( :يَ ْقتُلُــو َن أَ ْهـ َل ا ِإل ْسـ َ
ا ِم َويَ َد ُعــو َن
( )1البداية والنهاية (.)28/14
( )2كما سيأتي ص (.)92
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أَ ْه َل األَ ْوثَانِ )(((.
 -4اســتحالل أخــذ أمــوال املســلمني بحجــة قتــال اجلماعــات املنحرفــة،
ومصادرتهــا دون وجــه حــق ،واحتــكار مــوارد الدخــل العامــة مــن آبــار نفط
وصوامــع غــال وغيرهــا ،والتصــرف فيهــا كتصــرف احلاكــم املتمكــن.
 -5اخلــروج عــن جماعــة املســلمني ،وحصــر احلــق فــي منهجهــم ،واحلكــم
علــى جميــع مــن يخالفهــم فــي الفكــر أو املشــروع بالعــداء للديــن ،وآخــر
ذلــك ادعاؤهــم «اخلالفــة» ،وإيجــاب بيعتهــم علــى جميــع املســلمني.
 -6ليــس فيهــم علمــاء معروفــون مشــهود لهــم عنــد املســلمني ،كمــا قــال
صحابَــةِ
ابــن عبــاس ] ألســافهم مــن اخلــوارج« :أتيتُ ُكــم مــن عنــدِ
َ
املهاجريـ َن واألنصــارِ  ...وفيهِ ــم أُنــزِ َل،
النَّبـ ِّـي صلَّــى اللـ ُه عليــهِ وسـلَّ َم ،مِ ـ َن
ِ
أح ـ ٌد»(((.
ـس في ُكــم من ُهــم َ
ولَيـ َ
فغالبهــم مــن صغــار الســنِّ الذيــن تغلــب عليهــم اخلِ فَّــة واالســتعجال
واحلمــاس ،وقصــر النظــر واإلدراك ،مــع ضيــق األفــق وعــدم البصيــرة،
(ح َدثَــاءُ ْالَ ْس ـنَانِ ُ ،س ـ َف َهاءُ ْالَ ْحـ َـا ِم)(((.
فهــم كمــا قــال عنهــم النبــي ﷺُ :
وقــد أ َّثــر غيــاب أهــل العلــم واحلكمــة علــى تصرفاتهــم فوقعــوا فــي
الســفاهة والطيــش ،وعــدم النظــر ملــآالت األمــور وعواقبهــا ،ومــا جتــره
علــى املســلمني مــن ويــات ودمــار ،بزعــم الصــدع بكلمــة احلــق أو التــوكل
علــى اللــه.
 -7وجميــع ذلــك يدفعهــم إلــى الغــرور والتَّعالــي علــى املســلمني ،فقــد
زعمــوا أنهــم وحدهــم اجملاهــدون فــي ســبيل اللــه ،والعارفــون بســن اللــه
( )1أخرجه البخاري ( ،137/4برقم  ،)3344ومسلم ( ،741/2برقم .)1064
( )2أخرجه احلاكم في املستدرك ( ،164/2برقم .)2656
( )3أخرجه البخاري ( ،200/4برقم .)3611
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فــي اجلهــاد؛ لــذا فإنهــم يُكثــرون مــن التفاخــر مبــا قدمــوه ومــا فعلــوه!!
ـب
قــال ﷺ فــي اخلــوارج( :إ َِّن فِ ي ُك ـ ْم َق ْو ًمــا يَ ْعبُ ـ ُدو َن َويَ ْدأَبُــونََ ،ح َّتــى يُ ْع َجـ َ
الســ ْه ِم مِ ــ َن
ُوســ ُه ْم ،يَ ْم ُر ُقــو َن مِ ــ َن الدِّيــنِ ُمــ ُرو َق َّ
َّــاسَ ،وتُ ْع ِج َب ُهــ ْم نُف ُ
بِهِ ــ ُم الن ُ
ال َّرمِ َّي ِــة)(((.
وهــذا الغــرور هــو الــذي يدفعهــم للتطــاول علــى أهــل العلــم واحلكمــة،
فيدعــون العلــم والفهــم ،ويواجهــون األحــداث
وعــدم األخــذ بكالمهــمَّ ،
اجلســام ،بــا جتربــة وال َرويــة ،ويرفضــون التحاكــم حملاكــم مســتقلة فيمــا
ـج َر بينهــم وبــن الفصائــل األخــرى.
َشـ َ

 -8كمــا أن تنظيــم (الدولــة) ناصــر النظــام املعتــدي ضــد اجملاهديــن فــي
القتــال واحلصــار ،وأظهــروا الفــرح بانكســار اجملاهديــن أمــام النظــام،
ــن مــن دخــول
واســتيالئه علــى مقراتهــم ،حتــى لــم يعــد بعيــ ًدا مــا يُ َظ ُّ
أعــداء اإلســام واســتخبارات بعــض الــدول فــي صفوفهــم ،يضربــون بهــم
اجملاهديــن ويحققــون مــا عجــزوا عــن حتقيقــه باحلــرب املباشــرة.
فاجتمــع فــي تنظيــم (الدولــة) مــن الشــر مــا لــم يجتمــع فــي غيرهــم مــن
اخلــوارج مــن قبــل ،مــن االجتمــاع علــى الباطــل ،واالمتنــاع مــن االنقيــاد
للحــق واحملاكــم الشــرعية ،والكــذب ،والغــدر ،واخليانــة ،ونقــض العهــود،
وممــاألة أعــداء اإلســام ،فصــاروا أخطــر علــى املســلمني واجملاهديــن
مــن النظــام النصيــري الطائفــي ،وفاقــوا اخلــوارج األولــن ش ـ ًرا وســو ًءا

( )1أخرجه أحمد ( ،289/20برقم .)12972
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وانحرا ًفا(((.
وحكمنــا علــى تنظيــم الدولــة بأنــه مــن اخلــوارج ،ال يعنــي بالضــرورة
ُ
احلكــم علــى كل فــرد مــن أفــراده بذلــك؛ إذ قــد يكــون فيهــم مــن هــو
جاهــل بحقيقــة أقوالهــم وحالهــم ،أو مغــرر بــه ،إال أنهــم جمي ًعــا مــن حيــث
حكــم التعامــل معهــم ســواء ،فعلينــا دفــع شــرورهم ،وحســابهم علــى اللــه
تعالــى(((.
واخلالصــة :أ َّنــه يصــد ُق علــى تنظيــم (الدولــة) أنهــم خــوارج؛ خلروجهــم
عــن العقيــدة الصحيحــة ،وجماعــة املســلمني ،واســتباحتهم دمائهــم
بالباطــل(((.

( )1وقــد ورد األمــر بتقــدمي قتــال اخلــوارج علــى قتــال الكفــار واملشــركني فــي أقــوال العديــد مــن الســلف ،ومــن ذلــك:
َع ـ ْن َع ِ
اصـ ِـم بْــنِ ُش ـ َميْ ٍخَ ،قــا َلَ :ســمِ ْع ُت أَبَــا َســعِ ٍيد الْخُ ـدْرِ يِّ يَ ُقــو ُلَ ،ويَ ـدَاهُ هَ َك ـ َذا ،يَ ْع ِنــي تَ ْرتَعِ َشــانِ مِ ـ َن الْكِ َبــرِ « :لَقِ تَــا ُل
ـب ِإلَـ َّـي مِ ـ ْن قِ تَــالِ عُدَّ تِهِ ـ ْم مِ ـ ْن أَ ْهــلِ ِّ
الشـ ْر ِك» أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه ( ،553/7برقــم .)37886
الْخَ ـ َوارِ ِج أَ َحـ ُّ
ونقــل احلافــظ ابــن حجــر عــن ابــن هبيــرة رحمهمــا اللــه« :وفــي احلديــث أن قتــال اخلــوارج أولــى مــن قتــال املشــركني
واحلكمــة فيــه أن فــي قتالهــم حفــظ رأس مــال اإلســام وفــي قتــال أهــل الشــرك طلــب الربــح وحفــظ رأس املــال أولــى»
(فتــح البــاري .)301/12
( )2ينظر فتوى( :هل تنظيم (الدولة اإلسالمية) من اخلوارج؟ . http://islamicsham.org/fatawa/1945
( )3كمــا ال مينــع وجــود بعــض عمــاء االســتخبارات مــن املســلمني أو غيرهــم فــي صفــوف التنظيــم مــن إطــاق وصــف
اخلــروج؛ فاألســاس فــي انحــراف هــذه اجلماعــة ،وأصــول أفكارهــا وعقائدهــا هــي هــذه األفــكار اخلارجيــة.
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ُّ
الشبهة الرابعة

اجتهاد أفراد تنظيم (الدولة) في العبادة وجهادهم
دلي ٌل على صحة منهجهم
تقول ُّ
الشبهة:

كيــف تصفــون تنظيــم (الدولــة) باخلــوارج ،ونحــن نــرى منهــم اجتهــا ًدا
فــي العبــادة ،وحرص ـاً علــى االلتــزام بهــا؟ فــا يوجــد بينهــم مدخنــون،
أو مــن يتــرك الصــاة ،ونــرى منهــم شـ َّـدة فــي القتــال وبــذل النفــس فــي
العمليــات االستشــهادية ،وهــذه العبــادة ال تصــدر إال عــن تقــوى ،بــل إننــا
نــرى العديــد منهــم يتعامــل مــع النــاس بحســن اخللــق ..وهــذا يــدل علــى
صحــة املنهــج.

اإلجابة عن هذه الشبهة:
ـوع مــن االلتــزام ببعــض جوانب الديــن ،كاللحية،
أوالً :علــى فــرض وجــود نـ ٍ
أو أداء الصلــوات ،وتــرك التدخــن بــن عناصــر تنظيــم (الدولــة) فهــذا
ـإن التنظيــم قــد وقــع
ال يعنــي التــزام التنظيــم وانضباطــه العــام بالديــن؛ فـ َّ
فــي أمــور عظيمــة وخطيــرة ،كفســاد املعتقــد واملنهــج ،وتكفيــر املســلمني
واســتحالل دمائهــم وأموالهــم ،والكــذب والغــدر واخليانــة ،والطعــن فــي
أهــل العلــم وتخوينهــم.
فهــذا ا االلتــزام الظاهــري بالديــن ،وفــي بعــض اجلوانــب ال كلهــا ،فــي
مقابــل تضييــع جوانــب أخــرى أهــم وأعظــم ليــس مــن االلتــزام الصحيــح

القسم األول  -ال َّرد على الشُّ به املتعلِّقة مبنهج تنظيم (الدولة)

ََُ ْ ُ َ ْ
ْ َ
ــاب
بالديــن ،قــال تعالــى محــذ ًرا مــن ذلــك{ :أفتؤمِنــون ب ِ َبع ِ
ــض الكِت ِ
َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ
ََ ْ
ك ُفـ ُ َ َ ْ
خـ ْ
ـز ٌي ِف
ـض فمــا جــزاء مــن يفعــل ذلِــك مِنكـ
وت
ـم إِل ِ
ـرون بِبعـ ٍ
َ
ْ
ُّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ ّ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ
َ
ـل
اليــاة ِ ادلنيــا ويــوم القِيامـةِ يــردون إِل أشـ ِ
ـد العــذ ِ
اب ومــا الل بِغافِـ ٍ
َ َّ َ ْ َ ُ َ
عمــا تعملــون} [البقــرة.]85 :
فكيــف وكثيــر ممــن عامــل جنــود التنظيــم لــم يــر فيهــم هــذا االدعــاء
املزعــوم مــن االلتــزام والقــوة فــي العبــادة؟
ثان ًيــا :إذا كان هــذا التَّديــن ال ينهــى عــن االبتــداع فــي الديــن ،واســتحالل
دمــاء املســلمني ،وأموالهــم ،والغــدر والكــذب ،وســوء ا ُ
خللــق ،فــا عبــرة
بــه ،وال يعنــي صحــة املنهــج ،أو ســامة العقيــدة ،فقــد يجتمــع مــع العبــادة
انحــراف وبدعــة ،بــل هــذا مــا ُعــرف بــه اخلــوارج طــوال تاريخهــم.
فقــد أخبرنــا رســول اللــه ﷺ عــن اجتهــاد اخلــوارج فــي العبــادة حتــى
ال نغتــ َّر بهــم فقــال مخاط ًبــا الصحابــة -رضــي اللــه عنهــم -وهــم مــن
ص َلتَ ـ ُه َم ـ َع
هــم فــي العبــادة وااللتــزام بالديــن والفضــل( :يَ ْحقِ ـ ُر أَ َح ُد ُك ـ ْم َ
ص َلتِهِ ــ ْم َ ،و ِص َيا َمــ ُه َمــ َع ِص َيامِ هِ ــ ْم)(((.
َ
لشــدة
َّ
قــال احلافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه« :كا َن يُقــال لهــم الْقُــ َّراءُ
اجتهادِ هــم فــي التــاوة والعبــادة ،إال أنهــم كانــوا يَتَ َأ َّولُــو َن القــرآن علــى
غيــر املــراد منــهَ ،ويَ ْس ـتَ ِب ُّدو َن برأيهــمَ ،ويَتَن ََّط ُعــو َن فــي الزهــد واخلشــوع
وغيــر ذلــك»(((.
كذلــك ال يُعــ ُّد مجــرد بــذل النفــس فــي املعــارك ،والقيــام بالعمليــات
الفدائيــة ،دليــ ً
ا علــى التَّديــن أو صحــة املنهــج ،فقــد ُعــرف اخلــوارج
( )١أخرجه البخاري ( ،200/4برقم  ،)3610ومسلم ( ،744/2برقم .)1064
( )٢فتح الباري (.)291/12
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طيلــة تاريخهــم باجلــرأة والعنــف فــي القتــال ،وقــد اســتماتوا فــي معركــة
النهــروان ضــد جيــش علــي بــن أبــي طالــب ] حتــى لــم ينــ ُج منهــم
إال عشــرة نفــر! ثــم كان لهــم مــع الدولــة األمويــة صــوالت وجــوالت ،حتــى
ســارت بشــدتهم وقســوتهم فــي املعــارك الركبــان.
قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه ...« :مــع مــا عــرف مــن شــدة اخلــوارج فــي
القتــال وثباتهــم وإقدامهــم علــى املــوت ،ومــن تأمــل مــا ذكــر أهــل األخبــار
مــن أمورهــم حتقــق ذلــك»(((.
ِّ
والشــدة قــد يصــدر مــن غيــر املســلمني ،بــل
إن هــذا ا ِإلقــدا َم
بــل َّ
مــن املنحرفــن؛ فقــد ُعــرف فــي التاريــخ الكثيــر مــن حــوادث مــن
الشــدة والثبــات ،وبــذل النفــوس مــن غيــر املســلمني الشــيء الكثيــر،
َّ
ميــا،
ميــا وحدي ًثــا ،كمــا ُعــرف بذلــك اإلســماعيلية احلشاشــون قد ً
قد ً
و(الكاميــكازي) اليابانيــون((( ،والعديــد مــن املنظمــات الشــيوعية
املناهضــة الحتــال اليهــود لفلســطني ،فبذلهــم وتضحيتهــم وثباتهــم ال
يســاوي شــي ًئا فــي ميــزان الشــرع واحلــق مــا دامــوا غيــر مســلمني.
أن القــوة واجلــرأة والبــأس والتضحيــة بالنفــس ال تــدل
ممــا يــدل علــى َّ
وحدهــا علــى قبــول العمــل أو صحــة املنهــج.
ثال ًثــا :مــن اخلطــأ اعتبــار مجــرد املنــاداة بتطبيــق الشــريعة أو محاربــة
الطواغيــت ،أو رفــع شــعارات إســامية داللــ ًة علــى التَّديــن ،أو صحــة
املنهــج والســامة مــن االنحــراف.
فحســن الــكالم والشــعارات يُحســنها كل أحــد ،بــل كثي ـ ًرا مــا تغ َّنــى بهــا
ُ
( )١فتح الباري (.)48/9
( )٢الكاميكازي :كلمة يابانية ،تعني الرياح املقدسة ،وهي كلمة تستخدم لإلشارة إلى إعصار يقال أنه أنقذ اليابان
من غزو أسطول مغولي بقيادة قبالي خان في 1281م.
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ســيئ املعتقــد والنيــة ،قــال ﷺ( :إ َِّن أَخْ ــ َو َف َمــا أَ َخ ُ
ــاف َعلَــى أ ُ َّمتِــي ُك ُّل
ِيــم اللِّ َســانِ )(((.
ُمنَافِ ٍــق َعل ِ
يدعــي خــاف مــا هــو عليــه ،قــال
ومــن عالمــات آخــر الزمــان كثــرة مــن َّ
صـ َّـد ُق فِ ي َها الْـ َكاذِ ُبَ ،ويُ َك َّذ ُب
(سـ َي ْأتِي َعلَــى ال َّنـ ِ
اعـ ُ
ـاس َسـنَ َو ٌ
ات َخ َّد َ
ـات ،يُ َ
ﷺَ :
ن)(((.
الصــادِ قَُ ،ويُ ْؤتَ َمـ ُن فِ ي َهــا الْ َخا ِئـ ُنَ ،ويُ َخـ َّو ُن فِ ي َهــا ْالَمِ ـ ُ
فِ ي َهــا َّ
أن اخلــوارج يحســنون القــول ويظهــرون الدعــوة للحــق،
وقــد أخبرنــا ﷺ َّ
علــى الرغــم مــن انحــراف منهجهــم واالبتــداع فــي معتقدهــم ،فقــال
عنهــم( :يُ ْح ِســنُو َن الْقِ يــ َلَ ،ويُ ِســيؤو َن الْفِ ْعــ َل)((( .وقــال( :يَتَ َكلَّ ُمــو َن ِب َك ِل َمــةِ
الْ َحــقِّ َل ت َُجــاوِ ُز ُحلُو َق ُهــ ْم)(((.
قــال الســندي رحمــه اللــه« :أي يتكلَّمــون ببعــض األقــوال التــي هــي مــن
ِخيــار أقــوال النــاس فــي الظاهــر ،مثــل :إن احلكــم إال للــه ،ونظائــره،
كدعائهــم إلــى كتــاب اللــه»(((.
وقــد اجتمــع رؤوس اخلــوارج فــي عهــد علــي بــن أبــي طالــب ،وتعاهــدوا
علــى حكــم القــرآن ،وطلــب احلــق وإنــكار الظلــم ،وجهــاد الظاملــن وعــدم
الركــون إلــى الدنيــا ،واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،ثــم قامــوا إلــى
قتــال الصحابــة رضــي اللــه عنهــم!.
وعــنِ ابْــنِ أَ ِبــي نُ ْعـ ٍـمَ ،قــا َل« :كنــت شــاه ًدا البــن عمــر ،وســأله رجــل عــن
َ
دم ال َبعــوض ،فقــال :ممــن أنــت؟ فقــال :مــن أهــل العــراق ،قــال :انظــروا
إلــى هــذا! يســألني عــن دم البعــوض ،وقــد قتلــوا ابــن النبــي ﷺ! -يعنــي
( )١أخرجه أحمد ( ،227/1برقم .)143
( )٢أخرجه ابن ماجه ( ،162/5برقم .)4036
( )٣أخرجه أبو داود ( ،143/7برقم .)4765
( )٤أخرجه أحمد ( ،122/2برقم .)1254
( )٥حاشية السندي على سنن النسائي (.)72/1
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احلســن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا.(((»-
أن مجــرد إعــان األقــوال احلســنة ،والتغنــي بهــا ،ورفــع
وبهــذا يتب َّيــن َّ
الشــعارات ،وإظهــار احلــرص علــى أمــور الديــن ،ال يــدل بالضــرورة علــى
صــدق قائلهــا ،أو صحــة منهجــه.
راب ًعا :أما ما قيل عن ُحسن خُ لق أفراد تنظيم (الدولة):
 -1فإنــه ليــس بصحيــح ،ووجــود أفـ ٍ
ـراد مــن التنظيــم ممــن يتم َّتــع بحســن
اخللــق هــو مــن القليــل أو النــادر ،واحلكــم لألغلــب األعــم.
 -2قــام الدليــل مــن الواقــع علــى خــاف هــذا الزعــم ،فالتَّكبــر علــى
النــاس ،وازدراؤهــم ،وإظهــار جهلهــم ،والســخرية بهــم لذلــك -وغيــر ذلــك
مــن التصرفــات -دليــل علــى ســوء خلــق قادتهــم وعامتهــم.
 -3بــل وقــع مــن أفــراد هــذا التنظيــم مــا هــو أشــ ُّد مــن ذلــك وأفظــع:
مــن اعتقــاالت ،وتعذيــب ،وقتــل لــكل مــن طالتــه أيديهــم مــن الثــوار ،بتهـ ٍـم
متعــددة ومتنوعــة ،مدارهــا علــى التخويــن ،واحلكــم بالــر َّدة ،حتــى وصــل
عــدد مــن قتــل علــى أيديهــم قرابــة خمســة آالف شــخص بــن مجاهــد
ومــن عامــة النــاس! وقــد رافقــت عمليــات القتــل املو َّثقــة  -بالشــهود
وتســجيالت الفديــو -الســباب والشــتائم ،واملشــاهد الوحشــية ،والتمثيــل
باجلثــث ،والعبــث بهــا مبــا تشــمئز منــه النفــوس الســوية ،فمــاذا يســاوي
التعامــل مــع عمــوم النــاس باحلســنى  -علــى فــرض وقوعــه -إذا كانــوا
يعاملــون خيــرة النــاس مــن اجملاهديــن والدعــاة بالتكفيــر والقتــل؟
منافــس للتنظيــم،
مشــروع
 -4أمــا عامــة النــاس الذيــن ال يحملــون أي
ٍ
ٍ
( )١أخرجه البخاري ( ،7/8برقم .)5994
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وليــس لهــم اتصــاالت أو عالقــات مــع الثــوار أو فصيـ ٍـل مجاهــد((( :فقــد
يعاملهــم التنظيــم معاملــة عاديــة مــا دامــوا خاضعــن حلكمــه ،وغيــر
معارضــن لتصرفاتــه ومنهجــه وفتــاواه وأحكامــه ،وهــذا كان حــال النــاس
أيــام النظــام؛ ال يتع ـ َّرض لهــم مبضايقـ ٍـة أو مســاءلة مــا دامــوا خاضعــن
لــه ،حتــى قــال البعــض منتقــداً الثــورة ،ومــا ســببته مــن متاعــب( :كنــا
عايشــن)!.
 -5خضــوع غالبيــة النــاس لهــم ،وعــدم مخالفتهــم ،ســبببه اخلــوف منهــم
واتقــاء شــرهم ،وليــس رغبــة أو ً
رضــا بهــم أو مبنهجهــم ،متا ًمــا كمــا كانــوا
يخضعــون للطغــاة بســبب اخلشــية مــن بطشــهم ،وال يــدل هــذا اخلضــوع
علــى صحــة منهــج هــؤالء الطغــاة أو ســامة تصرفاتهــم ،أو ُحســن
أخالقهــم ،وليــس فــي ذلــك مــد ٌح لهــم أو ثنــا ٌء عليهــم ، ،قــال ﷺ( :إ َِّن َشـ َّر
ـاس ا ِّت َقــا َء َش ـ ِّرهِ)(((.
ال َّنـ ِ
ـاس عِ نْـ َد اللَّــهِ َمنْزِ لَـ ًة يَـ ْو َم القِ َيا َمــةِ َم ـ ْن تَ َر َك ـ ُه ال َّنـ ُ
وليــس أدل علــى خــوف النــاس منهــم :األعــداد الغفيــرة مــن الهاربــن
والالجئــن اخلارجــن مــن مناطــق ســيطرة التنظيــم ،أو التــي فــي طريقهــا
للســقوط بيــد التنظيــم؛ هر ًبــا مــن جحيــم ســيطرته.
وحســن التعامــل دليــ ً
 -6إن كان ُحســن ا ُ
ا علــى صحــة املنهــج:
خللــق ُ
ففــي الكفــار مــن هــو َح َســ ُن اخللــق ،حســن املعاملــة ،بــل إن الــدول
الغربيــة أصبحــت محــل جلــوء عـ ٍ
ـدد مــن املســلمني فــي العقــودِ الســابقة
ملــا يجدونــه فيهــا مــن حســن معاملــة وعدالــة يفتقدونهــا فــي البــاد
اإلســامية الرازحــة حتــت الطغيــان.
ٌ
هدف لهم بالتكفير والقتل ،بينما ينجو من ذلك من لم يثر ضد النظام!
( )1من عمل في الثورة ضد النظام هو
( )2أخرجه البخاري ( ،13/8برقم .)6032
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وقــد كان بعــض عســاكر النظــام قبــل الثــورة طيبــي املعاملــة ،فهــل يــدل
هــذا علــى صحــة منهجهــم ً
أيضــا؟
خامســا :فــي هــذا الــكالم طعــن بالفصائــل األخــرى ونفــي االتــزام
ً
الدينــي عنهــا!
فوجــود االلتــزام والتديــن واحلــرص علــى العبــادات ،والــدروس الشــرعية،
فــي الكتائــب األخــرى واضــح وجلــي ،ســواء كان بــن أفرادهــا أو قياداتهــا،
بــل إن فــي العديــد مــن هــذه الكتائــب ممــن ُشــهد لهــم بالعلــم والفضــل،
وممــن ُعــرف بســيرته احلســنة ،وال نزكــي علــى اللــه أحـ ًدا.
فحصــر هــذا االلتــزام بجماعــة أو فئــة دون أخــرى حت ُّكــم ال دليــل عليــه.
وال يعنــي ذلــك وجــود بعــض الكتائــب أو األفــراد الذيــن يقــل فيهــم االلتزام
الشــرعي ،وهــذا التفــاوت طبيعــي بــن النــاس ،وخاصــة فــي ظــروف
اجملتمــع الســوري الســابقة(((.
( )١مــن األخطــاء التــي يقــع فيهــا البعــض اعتبــار بعــض األمــور داللـ ًة علــى العبــادة ،أو االتــزام بالديــن ،أو صحــة اجلهــاد ،كإطالــة
الشــعر ،ولبــس مالبــس علــى هيئــة معينــة ،كاملالبــس التــي اشــتهرت فــي بــاد األفغــان ،أو العمامــة ،أو اللــون األســود ونحــو ذلــك.
فهــذه األمــور وأمثالهــا ليســت داللــة علــى الديــن أو التديــن ،أو صحــة اجلهــاد ،أو املنهــج.
أمــا حكمهــا :فهــو دائـ ٌر بــن اجلــواز واملنــع ،أو الكراهــة ،أو االســتحباب ،حســب الزمــان واملــكان ،وليســت مســنون ًة أو مشــروع ًة
بإطــاق .بــل إنَّ مخالفــة عــادات النــاس وأعرافهــم حتــى فــي املباحــات هــو مــن ثــوب ُّ
الشــهرة املنهــي عنــه بقــول الرســول ﷺ:
ـب فِ يــهِ ال َّنــا ُر) رواه أبــو داود ( ،143/6برقــم  ،)4029وقولــهَ ( :م ْن
ـس ثَـ ْو َب ُشـ ْه َرةٍ أَلْ َب َسـ ُه اللَّـ ُه يَـ ْو َم الْقِ َيا َمــةِ ثَ ْو ًبــا مِ ثْل َـهُ ،ثُـ َّم تُل َ َّهـ ُ
( َمـ ْن لَ ِبـ َ
ـس ثَـ ْو َب ُشـ ْه َرةٍ أَلْ َب َسـ ُه اللَّـ ُه يَـ ْو َم الْقِ َيا َمــةِ ثَـ ْو َب َم َذ َّلــةٍ ) رواه ابــن ماجــه ( ،601/4برقــم  ،)3606وأحمــد ( ،480/5برقــم .)6245
لَ ِبـ َ
وثــوب ُّ
الشــهرة :مــا يُشــتهر بــه البســه بــن النــاس ،ويتم َّيــز عنهــم بــأي صفــةٍ مــن أوصافــه .ســواء كان في قيمتــه :قال السرخســي»:
واملــراد أن ال يلبــس نهايــة مــا يكــون مــن ا ُ
حلســن واجلــودة فــي الثيــاب علــى وجــه يُشــار إليــه باألصابــع ،أو يلبــس نهايــة مــا يكون من
الثيــاب ا َ
خل ِلــقِ [القــدمي البالي]علــى وجــه يُشــار إليــه باألصابــع؛ فــإن أحدهمــا يرجــع إلــى اإلســراف واآلخــر يرجــع إلــى التَّقتيــر،
وخيــر األمــور أوســطها» (املبســوط .)268/30
أو فــي لونــه :نقــل العظيــم أبــادي فــي قــول بــن ْالَثِيــرِ ُّ :
«الشــهرة :ظهــو ُر الشــيء ،واملــراد :أن ثوبــه يَشْ ـتَهِ ُر بــن النــاس خملالفــة لونــه
أللــوان ثيابهــم ،فيرفــع النــاس إليــه أبصارهــم» (عــون املعبــود .)50/11
أو فــي غرابتــه بــن النــاس مبــا يخالــف عاداتهــم وتقاليدهــم ومــا يألفونــه ،نقــل ابــن أبــي الدنيــا« :عــن عــدي بــن الفضــل قــال :قــال
ـت ،فلبســها أيا ًمــا ثــم تركهــا ،فقلــت لــه فــي ذلــك ،فقــال:
احـ ُذ نَ ْعلَيْــنِ علــى نحــو حــذو نعــل رســول اللــه ﷺ ،قــال :ففعلـ ُ
لــي أيــوبْ :
لــم أر النــاس يلبســونها» (التواضــع واخلمــول .)86/1
وعــن احلصــن َ ،قــا َل« :كان زُبيــد اليامــي يلبــس بُ ْرنُ ًســا ،قــال :فســمعت إبراهيــم َعابَ ـ ُه عليــه ،قــال :فقلــت لــه :إن النــاس كانــوا
يلبســونها ،قــال :أجــل ،ولكــن قــد َف ِنـ َـي مــن كان يلبســها ،فــإن لبســها أحــد اليــوم َشـ َه ُروهُ ،وأشــاروا إليــه باألصابــع» أخرجــه ابــن أبي
شــيبة فــي املصنــف ( ،205/5برقــم .)25267
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أن أتبــاع تنظيــم (الدولــة) لــم يُعرفــوا مبزيــد عبــادةٍ أو طاعـ ٍـة
واخلالصــةَّ :
عــن غيرهــم ،بــل إ َّنهــم قــد وقعــوا فــي االنحــراف فــي العقيــدة ،وارتــكاب
الكبائــر ،واإلجــرام بحــق املســلمني مــا لــم يقــع فيــه غيرهــم ،ولــو كان
ـإن االجتهــاد فــي الطاعــة ال يــد ُّل علــى
بعضهــم مــن الع َّبــاد الطائعــن :فـ َّ
صحــة املنهــج أو ســامة االعتقــاد (((.

( )1فاالجتهــاد فــي العبــادة والعمــل لــم ينفــرد بــه اخلــوارج ،بــل ُعــرف بــه غيــر املســلمني كذلــك ،ك ُع َّبــاد الهنــدوس،
والســيخ ،والبوذيــن ،ورهبــان النصــارى ،وغيرهــم ،لكنــه ال يفيدهــم يــوم القيامــة؛ إذ ال بــد لصحــة العمــل وقبولــه مــن
شــرطني :اإلخــاص للــه تعالــى ،واملتابعــة ،أي أن يكــون العمــل علــى وفــق شــرع اللــه.
أح َســ ُن َع َمــ ً
ا} [امللــك« :]2:أخلصــه
قــال الفضيــل بــن عيــاض -رحمــه اللــه -فــي قولــه تعالــىِ { :ل َيبْل ُ َو ُكــ ْم أ ّيُ ُكــ ْم ْ
خالصــا ولــم يكــن صوا ًبــا لــم يُقبــل ،وإذا
وأصوبــه ،قيــل :يــا أبــا علــي ،مــا أخلصــه وأصوبــه؟ قــال :إن العمــل إذا كان
ً
خالصــا لــم يقبــل ،حتــى يكــون خالصـاً صوا ًبــا ،واخلالــص أن يكــون للــه ،والصــواب أن يكــون علــى
كان صوابـاً ولــم يكــن
ً
الســنة» (حليــة األوليــاء ،ألبــي نعيــم .)95/8
ُّ
{صـ َ
وتراجــع أقــوال أهــل العلــم فــي تفســير اآليــات القرآنيــةِ :
ـوب َعلَيْهِ ـ ْم َوال
ـراط ا َّلذِ ي ـ َن أَنْ َع ْمــتَ َعلَيْهِ ـ ْم َغيْــرِ الْ َمغ ُ
ْضـ ِ
الضا ِّلـ َـن} [الفاحتــة ،]7 :وقولــه { َو َقدِ ْمنــا إِلــى مــا َعمِ لُــوا مِ ـ ْن َع َمـ ٍـل ف ََج َعلْنــاهُ هَ بــا ًء َمنْثُــوراً} [الفرقــان ،]23 :وقولــه:
َّ
{عامِ ل َـ ٌة ِ
َصلــى نــاراً حامِ َي ـ ًة} [الغاشــية.]4-3 :
ناص َب ـ ٌة ( )3ت ْ
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ُّ
الشبهة الخامسة

وجود املهاجرين في صفوف تنظيم (الدولة)
داللة على صحة املنهج
تقول ُّ
الشبهة:

املهاجــرون تركــوا ديارهــم وأهلهــم هجــر ًة وجهــا ًدا فــي ســبيل اللــه ،وهــذا
يــدل علــى أ َّنهــم علــى احلــق واملنهــج الصحيــح ،وهــم موجــودون فــي تنظيــم
(الدولــة) ،ممــا يــدل علــى صحــة منهــج التنظيــم.

اإلجابة عن هذه الشبهة:
أوالً :تســمية القادمــن إلــى ســوريا باملهاجريــن غيــر صحيــح ،فاملهاجــر

هــو مــن انتقــل مــن بــاد الشــرك والكفــر إلــى بــاد اإلســام فــا ًرا بدينــه،
وهــؤالء ال ينطبــق عليهــم هــذا الوصــف.
فغالبيــة هــؤالء جــاؤوا مــن بـ ٍ
ـاد إســامية ال كافــرة ،ومــن جــاء منهــم مــن
بــاد غيــر إســامية لــم يخــرج منهــا فــرا ًرا بدينــه ،وال هر ًبــا مــن اضطهـ ٍـاد
أو مضايقــة ،بــل كان يعيــش فيهــا آم ًنــا مطمئ ًنــا قبــل انتقالــه.
وحتــى لــو كانــوا مهاجريــن حقيقــة؛ فليــس جملــرد هجرتهــم أثــر فــي
الترجيــح بــن احلــق والباطــل؛ إذ ليــس فــي مصطلــح الهجــرة داللــة علــى
صحة املنهج مبجرد إطالقه!
ثان ًيــا :ظهــر فــي كالم تنظيــم (الدولــة) غلــو فــي فهــم نصــوص الهجــرة
وتطبيقهــا ،ومــن ذلــك:

القسم األول  -ال َّرد على الشُّ به املتعلِّقة مبنهج تنظيم (الدولة)

تنزيــل النصــوص الشــرعية الــواردة فــي الصحابــة املهاجريــن علــى مــن
التحــق بالتنظيــم ،قــال العدنانــي فــي كلمتــه (ثُـ َّم نَبْتَهِ ـ ْل َفن َْج َعــل َّل ْعنَـ َة اللّــهِ
َعلَــى الْ َكاذِ ِب ـنَ) فــي كالم طويــل عــن (املهاجريــن):
ـك ﷺ( :عليـ َ
«يــا َمــن يبغــي الرشــاد :لقــد قــال نب ُّيـ َ
ـك بالشــام فإ ّنهــا خيــرةُ
ُ
فانظــر إلــى املهاجريــن
اللــهِ مــن أرضــه ،يجتبــي إليهــا خيرتــه مــن خلقــه).
أي صـ ٍّ
ـف هــم اليــوم؟...
فــي أرض الشــام فــي ّ
َّ َّ َ َ ُ ْ
يــا أ ّيهــا األنصــار :تأ ّملــوا فــي قــول ر ّبكــم ع ـ ّز وجــل{ :إِن الِيــن آمنــوا
ّ َُْ َ َْ ُ َ َ َْ َ ّ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
ـت اللِ}
يل اللِ أولــئِك يرجــون رحـ
والِيــن هاجــروا وجاهــدوا ِف سـب ِ ِ
[البقــرة.]218 :

َّ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ـم َوأنف ِسـ ِه ْم
وقولــه تعالــى{ :إِن الِيــن آمنــوا وهاجــروا وجاهــدوا بِأموال ِ ِهـ
ّ َ َّ َ َ ْ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ
ْ
ـم أَ ْ
َ
ك َب ْع ُض ُهـ ْ
َ
َ
ـض}
ـ
ع
ب
ـاء
ـ
ل
و
ِ
ٍ
يل اللِ والِيــن آووا ونــروا أولـ ـئ ِ
ِف س ـب ِ ِ
[األنفــال...]72 :
َّ
َ
فلــوذوا باملهاجريــن أيهــا األنصــار ،فــإن اللــه تبــارك وتعالــى قــال{ :وال َ
ِين
َ َ ُ ْ ّ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ
اللِ ِمــن َب ْعـ ِد َمــا ُظل ُِمــوا ْ َلُ َب ّو َئ َّن ُهـ ْ
جـ ُ
ـر
ـم ِف ادلنيــا حســنة ول
هاجــروا ِف
ِ
َ َ ْ َُ َْ َ ُ ْ َ َْ
ُ
خــرة ِ أكــر لو كنــوا يعلمــونَ} [النحــل...]41 :
اآل ِ
فإن الله ضامِ ٌن لهم.
لوذوا باملهاجرين ّ
لوذوا باملهاجرين وآووهم وانصروهم ،فإن الله لن يضلّهم.
فإن اجلهاد ال يقوم إ ّال باملهاجرين واألنصار »..انتهى.
لوذوا باملهاجرين ّ
وفــي هــذا الــكالم انحـ ٌ
ـراف فــي فهــم هــذه النصــوص الشــرعية مــن وجوه:
أن هــذه النصــوص نزلــت فــي الصحابــة املهاجريــن رضــي اللــه عنهــم،
َّ -1
وهــم الذيــن شــهدت لهــم النصــوص الشــرعية بالرضــى مــن اللــه تعالــى،
ورســوله ﷺ ،واجلنــة واملغفــرة ،فأنــى ذلــك لغيرهــم؟
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أن تنزيــل النصــوص الشــرعية الــواردة فــي مهاجــري الصحابــة علــى
َّ -2
مــن أطلقــوا عليهــم أنهــم مهاجــرون ،ثــم تنزيــل مــا ورد فــي الصحابــة مــن
أحــكام وفضائــل علــى مهاجريهــم ،واالســتدالل بتلــك الفضائــل علــى
صحيحــا ،فهــو أمــر واضــح
صحــة منهجهــم كمــا كان منهــج الصحابــة
ً
الفســاد والبطــان.
أن مجــرد الهجــرة
 -3ليــس فــي هــذه النصــوص الشــرعية مــا يــدل علــى َّ
(تعصــم مــن الضــال ،وأ َّنهــا داللــة علــى صحــة األعمــال واألقــوال)!
 -4كذلــك ادعــاء أن اجلهــاد ال يقــوم إال باملهاجريــن واألنصــار فهــو ادعــاء
إن جهــاد الدفــع  -وهــو اجلهــاد
باطــل ،ال أســاس لــه فــي الشــرع ،بــل َّ
الواجــب حــن يصــول الكفــار علــى بــاد املســلمني -يجــب علــى أهــل تلــك
البــاد ،وال يجــب علــى أهــل البــاد األخــرى إال إن احتيــج إليهــم.
«أن اجلهــاد إذا جــاء النفير
نقــل ابــن عابديــن -رحمــه اللــه -فــي حاشــيتهَّ :
ض َعيْـ ٍـن علــى مــن يَ ْق ـ ُر ُب مــن العــدو ،فأمــا مــن وراءهــم
إمنــا يصيــر َف ـ ْر َ
ِببُ ْعـ ٍـد مــن العــدو فهــو فــرض كفايــة عليهــم ،حتــى يســعهم تركــه إذا لــم
يُحتــج إليهــم ،فــإن احتيــج إليهــم بــأن عجــز مــن كان يقــرب مــن العــدو عــن
املقاومــة مــع العــدو ،أو لــم يعجــزوا عنهــا ،لكنهــم تكاســلوا ولــم يجاهــدوا
فإنــه يفتــرض علــى مــن يليهــم فــرض عــن»(((.
فــرض كفايــة ،إال أن ينــزل
وقــال النــووي رحمــه اللــه« :اجلهــاد اليــو َم
ُ
الكفــار ببلــد املســلمنيَ ،ف َيتَ َع َّيــن عليهــم اجلهــاد ،فــإن لــم يكــن فــي أهــل
ذلــك البلــد كفايــة ،وجــب علــى مــن يليهــم تَتْمِ يــم الكفايــة»(((.
( )١حاشية ابن عابدين (.)124/4
( )2شرح مسلم (.)9/13
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وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :وإذا دخــل العــدو بــاد اإلســام فــا ريــب
أنــه يجــب دفعــه علــى األقــرب فاألقــرب»(((.
فالقــول بوجــوب اجلهــاد علــى كل املســلمني وجــوب عــن فــي حــال
االعتــداء ليــس هــو القــول املشــروع ،والــذي عليــه كالم أهــل العلــم.
ثال ًثــا :مــن جــاء إلــى العــراق وســوريا بقصــد النُّصــرة فقــد وجــد مــن
أهــل البــاد الترحيــب واالســتقبال ،وفتحــوا لهــم قلوبهــم قبــل ديارهــم
وبيوتهــم ،وآووهــم ،وأعانوهــم ،وقدمــوا لهــم مــا يحتاجــون ،وفرحــوا بهــم.
لكــن إن َعمِ ـ َل هــذا القــادم علــى تكفيــر أهــل البــاد ،واســتحالل دمائهــم
وأموالهــم ،ورميهــم باخليانــة والعمالــة ،واراد حــرف ثورتهــم إلــى أهــداف
أخــرى ليســت فــي صالــح البــاد أو العبــاد ،وأعــا َن الطاغيــة املســتبد،
ٍ
بطريقــة مباشــرةٍ أو غيــرِ مباشــرة ،قصــد ذلــك
أو املســتعمر املتر ِّبــص
أو لــم يقصــد ،فــا منــاص مــن دفــع بغيــه وعدوانــه؛ الســتعادة احلقــوق،
واحلفــاظ علــى الثــورة ،ال فــرق فــي ذلــك بــن مــن كان مــن أهــل البــاد
أو مــن خارجهــا ،وال تعفيــه نيتــه مــن املســؤولية عــن اخلطــأ واحملاســبة
عليــه(((.
راب ًعــا :أمــا تكــرار حديــث تنظيــم (الدولــة) عــن أنهــم مــا هاجــروا
إال ابتغــاء مرضــاة اللــه ،ونصــرة للمســتضعفني ،وادعــاء صحــة املنهــج
( )1وللشــيخ د .ســفر احلوالــي  -عافــاه اللــه -مناقشــة للقــول بإيجــاب اجلهــاد علــى جميــع املســلمني إذا احتلــت
بالدهــم أو اعتــدي عليهــم ،وبيــان اخلطــأ واللبــس الــذي فــي فهــم كالم أهــل العلــم فــي املســألة .وللمزيــد ينظــر
محاضرتــه (مفهــوم اجلهــاد).
( )2ولعـ َّـل مــن أهــم أســباب اعتمــاد هــذه التنظيمــات علــى (املهاجريــن) واحلــرص علــى تنصيبهــم وتوليتهــم املســؤوليات
القياديــة :عــدم ثقتهــم بأهالــي البلــدان التــي يخرجــون فيهــا؛ ملعرفتهــم أن تلــك اجملتمعــات ال تتقبــل أفكارهــم
ومشــاريعهم التــي تُفــرض عليهــم ،وال تراعــي أحــوال اجملتمــع ،بخــاف مــن جــاء (مهاج ـ ًرا) مــن منطقــة أخــرى؛ فإ َّنــه
لــم يـ ِ
ـاع كامــل بهــذه األفــكار ،وبعــد أن أحــرق جميــع أوراق العــودة ،فلــم يبــق لــه إال هــذا املشــروع الــذي
ـأت إال بعــد اقتنـ ٍ
يُقبــل عليــه بــكل جهــده واجتهــاده ،ويتفانــى فــي خدمتــه والقيــام بــه.
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بالهجــرة ،فهــذا تزكيـ ٌة للنفــس ،و َمـ ٌن وأذى ،وتكبـ ٍـر واســتعالءٍ علــى عامــة
النــاس واجملاهديــن.
يســر لهــم هــذه
وكان الواجــب االعتــراف للــه  -تعالــى -بالفضــل علــى أن َّ
النعمــة ،وشــكره عليهــا ،والتواضــع للنــاس ،فهــذا مــن دالالت العمــل
َ َ َ َْ
الصالــح املتقبــل ،قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــهَ :
«{ي ُم ُّنــون َعليْــك أن
َّ
َ َ
أ ْســل ُموا} :يعنــي :األعــراب الذين مينــون بإســامهم ومتابعتهــم ونصرتهم
ُ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َّ ْ َ ُ
علــى الرســول ،يقــول اللــه ر ًدا عليهــم{ :قــل ل تمنــوا ع إِسـ
ـامك ْم}:
َّ
فــإن نَ ْفـع ذلــك إمنــا يعــود عليكــم ،وللــه امل َّنــة عليكــم فيــه{ ،بَــل ُ
الل َي ُمـ ُّ
ـن
َ
ِ
ْ ُْ
َ َْ ُ ْ َْ َ َ ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ـان إِن كنتــم صادِقِــن} أي :فــي دعواكــم
عليكــم أن هداكــم ل ِإليمـ ِ
صــارِ  ،أَلَـ ْم
ذلــك ،كمــا قــال النبــي ﷺ لألنصــار يــوم ُحنــن( :يَــا َم ْع َشـ َر ْالَنْ َ
ن َف َأ َّل َف ُكـ ُم اللَّـ ُه ِبــي؟ َو َعالَـ ًة
أَ ِج ْد ُكـ ْم ُ
ضـ َّـا ًل َف َه َدا ُكـ ُم اللَّـ ُه ِبــي؟ َو ُكنْتُـ ْم ُمتَ َف ِّرقِ ـ َ
َف َأ ْغنَا ُك ـ ُم اللَّ ـ ُه ِبــي؟ « ُكلَّ َمــا َقــا َل َش ـيْ ًئا َقالُــوا :اللَّ ـ ُه َو َر ُســولُ ُه أَ َم ـ ُّن»)(((.
وقد جاء في سبب نزول هذه اآلية:
ناســا مــن العــرب قالــوا :يــا رســول اللــه ،أســلمنا ولــم نقاتلــك وقاتلــك
«أن ً
بنــو فــان!
أن ال إلــه إال اللــه وحــده
وورد أنهــم قالــوا :يــا رســول اللــه إنــا شــهدنا َّ
ال شــريك لــه وأنــك عبــده ورســوله ،وجئنــاك يــا رســول اللــه ولــم تبعــث
إلينــا! ونحــن ملــن وراءنــا ِســلم .فأنــزل اللــه هــذه اآليــة»(((.
عل ًمــا أ َّنــه يوجــد فــي بقيــة الفصائــل اجملاهــدة فــي ســوريا العديــد مــن
املقاتلــن غيــر الســوريني ،ويعاملــون معاملــة طيبــة ومــا زالوا ،ولــم يتعرض
( )١تفسير ابن كثير (.)390/7
( )٢لباب النقول في أسباب النزول (.)182/1
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لهــم أحـ ٌد بأذيـ ٌة أو مظلمـ ٍـة ،وهــذا يــدل علــى أصــل اخلالف وســببه.

أن مــن جــاء منض ًمــا إلــى تنظيــم (الدولــة) أو إلــى أي فصيــل
واخلالصــةَّ :
آخــر بهــدف اجلهــاد فــي ســبيل اللــه ،فــا تصــح تســميته باملهاجــر ،ولــو
صحــت التســمية لغو ًيــا ملــا كان جملــرد (هجرتــه) أثــر فــي صحــة املنهــج،
أو ســامة العمــل.
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ُّ
الشبهة السادسة

كثرة األعداء داللة على صحة املنهج
تقول ُّ
الشبهة:

«يحظــى» تنظيــم (الدولــة) بكثــرة األعــداء ،فقــد تكالــب عليــه الكفــار
بأصنافهــم ،واخلونــة مــن احلــكام ،ومــن الفصائــل العميلــة ،وكل هــذا
دلي ـ ٌل علــى صحــةِ منهجهــم ،وســامة طريقهــم ،وأن مــن خالفهــم علــى
غيــر احلــق ،وال يضرهــم لــو كانــوا قلــة ،كمــا قــال تعالــىَ { :و ِإ ْن ت ُِطـ ْع أَ ْكثَـ َر
ض يُ ِضلُّـ َ
ـوك َعـ ْن َسـبِيلِ اللَّــهِ } [األنعــام ،]116 :وقــالَ { :ومــا
َمـ ْن فِ ــي ْالَ ْر ِ
ـت ِب ُمؤْمِ ِن ـنَ} [يوســف.]103 :
أَ ْكثَ ـ ُر ال َّنـ ِ
صـ َ
ـاس َولَ ـ ْو َح َر ْ
وقــد ُس ـئِل اإلمــام الشــافعي :كيــف تــرى احلــق مــن بــن كل هــذه الفــن؟
فقــال :اتبــع ســهام أعــداء اللــه ورســوله أيــن تقــع ترشــدك إلــى أهــل
احلــق».

اإلجابة عن هذه الشبهة:
(إن كثــرة األعــداء تــدل علــى صحــة املنهــج) مقولـ ٌة مبتدعــة
أوالً :مقولــة َّ

مخترعــة ،ال أســاس لهــا فــي الشــرع؛ فليســت العبــرة فــي كثــرة اخملالفــن،
بــل فــي موافقــة الشــخص نفســه للحــق.
وإال لــكان اخلــوارج األولــون علــى حــق مــع مخالفــة جمهــور األمــة لهــم
مــن الصحابــة ،والتابعــن ،واألمويــن ،وســائر املســلمني ،وكذلــك ســائر
املبتدعــة مــن اجلهميــة واملعتزلــة وغيرهــم.
بــل لــكان ذلــك حج ـ ًة ألشــهر الطواغيــت الذيــن حاربتهــم البشــرية علــى

القسم األول  -ال َّرد على الشُّ به املتعلِّقة مبنهج تنظيم (الدولة)

م ـ ِّر التاريــخ!
إن اخلوارج واجلهمية واملعتزلة فاسدي املعتقد..
فإن قيلَّ :
قلنــا :وهــذا يــدل علــى نقــض مقولتكــم الســابقة ،وأ َّنــه ال بــد مــن النظــر
وأن كثــرة األعــداء وحدهــا ليســت دليـ ً
ا علــى صحــة
فــي املعتقــد واملنهــجَّ ،
املنهــج.
ثان ًيــا :ورد فــي الشــرع األمــر بلــزوم جماعــة املســلمني ،وعــدم الشــذوذ
عنهــا باعتقــاد ،أو قــول ،أو عمــل ،لــذا كان مــن خصائــص أهــل الســنة:
االجتمــاع علــى احلــق ولــزوم اجلماعــة املتمســكة بــه؛ وعــدم مفارقتهــم،
أن احلــق مــع اجلماعــة ،ومــن النصــوص الشــرعية
وهــذا مــا يــدل علــى َّ
فــي ذلــك:
َ ُْ
َّ َ ً َ َ َ َ َّ ُ
َ ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ــل اللِ جِيعــا ول تفرقــوا واذكــروا
 قولــه تعالــى{ :واعت ِص ُمــوا ِ َبب ِ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ َ َ َّ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
اء فألــف َبـ َ
ـم أعـ َ
ْ
ـن قلوبكـ ْ
ـم إذ كن ُتـ ْ
ْ
ـد ً
ـم فأص َبح ُت ْم
ن ِعمــت اللِ عليكـ ِ
ِ
َْ ً
َْ
بِن ِعمت ِ ـهِ إِخوانــا} [آل عمــران.]103 :
َّ ُ َ
ََ ْ َ
ـن َ ُل ال ْ ُهـ َ
ـن َب ْعـ ِد َمــا تَبَـ َّ َ
ـول ِمـ ْ
ـن يُشــاق ِِق الرسـ
 وقولــه تعالــى{ :ومــدى
ُْ ْ
َ ُ َ ّ َ َ َ َّ َ ُ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ
ْ
َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
يل المؤ ِمنِــن نــو ِلِ مــا تــول ونصل ِـهِ جهنــم وســاءت
ويتبِــع غــر س ـب ِ ِ
َم ِ ً
صــرا} [النســاء.]115 :
(إن الل ـ َه يَ ْر َ
ضــى لَ ُك ـ ْم
 وعــن أبــي هريــرة ] أن رســول اللــه ﷺ قــالَّ :ثَال ًثــاَ ،ويَ ْسـ َ
ـخ ُط لَ ُك ـ ْم ثَال ًثــا ،يَ ْرضــى لَ ُك ـ ْم :أ ْن تَ ْعب ـ ُدوهُ َوال ت ُْشــرِ ُكوا ِبــهِ َش ـيْ ًئا،
وأ ْن تَ ْعت َِص ُمــوا ب َِحبْــلِ اللــهِ َجمِ ي ًعــا َوال تَ َف َّر ُقــوا ،وأ ْن تُن ِ
َاص ُحــوا َم ـ ْن َوالهُ الل ـ ُه
أ ْم َر ُكـ ْم؛ َويَ ْسـ َ
السـ َؤالِ  ،وإ َ
اع َة الْ َمــالِ )(((.
ِض َ
ـخ ُط لَ ُكـ ْم ثَال ًثــا :قيـ َل َو َقــا َلَ ،و َكثْـ َرةَ ُّ
ـاس يَ ْس ـ َألُو َن َر ُســو َل اللَّــهِ ﷺ َع ـ ْن
وعــن ُح َذيْ َف ـ َة بْــنِ الْ َي َمــانِ قــالَ ( :كا َن ال َّنـ ُ
( )١أخرجه مسلم ( ،1340/3برقم .)1715
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ـت أَ ْس ـ َألُ ُه َع ـ ْن َّ
ـت :يَــا َر ُســو َل اللَّــهِ
الش ـ ِّر َم َخا َف ـ َة أَ ْن يُدْرِ َك ِنــيَ ،ف ُقلْـ ُ
الْ َخيْــرِ َو ُكنْـ ُ
ِإ َّنــا ُك َّنــا فِ ــي َجاهِ ِل َّيـ ٍـة َو َشـ ٍّر َف َجا َءنَــا اللَّـ ُه ِب َهـ َذا الْ َخيْــرِ ؛ َف َهـ ْل بَ ْعـ َد َهـ َذا الْ َخيْــرِ
ـتَ :و َهـ ْل بَ ْعـ َد َذ ِلـ َ
ـك َّ
الشـ ِّر مِ ـ ْن َخيْـ ٍـر؟ َقــا َل :نَ َعـ ْم َوفِ يــهِ
مِ ـ ْن َشـ ٍّر؟ َقــا َل :نَ َعـ ْمُ ،قلْـ ُ
ـتَ :و َمــا َد َخنُـهُ؟ َقــا َلَ :قـ ْو ٌم يَ ْهـ ُدو َن ِب َغيْــرِ َه ْد ِيــي تَ ْعــرِ ُف مِ نْ ُهـ ْم َوتُنْكِ ـ ُر،
َد َخـ ٌنُ ،قلْـ ُ
ـتَ :ف َهـ ْل بَ ْعـ َد َذ ِلـ َ
اب َج َه َّنـ َم َم ْن
ـك الْ َخيْــرِ مِ ـ ْن َشـ ٍّر؟ َقــا َل :نَ َعـ ْمُ ،د َعــاةٌ ِإلَــى أَبْـ َو ِ
ُقلْـ ُ
ـت يَــا َر ُســو َل اللَّــهِ ِ :ص ْف ُهـ ْم لَنَــا؟ َف َقــا َلُ :هـ ْم مِ ـ ْن
أَ َجابَ ُهـ ْم ِإلَيْ َهــا َق َذ ُفــوهُ فِ ي َهــاُ ،قلْـ ُ
ـتَ :ف َمــا تَ ْأ ُم ُر ِنــي ِإ ْن أَ ْد َر َك ِنــي َذ ِلـ َ
ـك؟ َقــا َل :تَل ْـ َز ُم
ِجل ْ َد ِتنَــا َويَتَ َكلَّ ُمــو َن ِب َألْ ِسـنَ ِتنَاُ ،قلْـ ُ
اعـ ٌة َو َل ِإ َمــا ٌم؟ َقا َل:
اعـ َة الْ ُم ْسـلِمِ َ
ني َو ِإ َما َم ُهـ ْمُ ،قلْـ ُ
ـتَ :فـ ِإ ْن لَـ ْم يَ ُكـ ْن لَ ُهـ ْم َج َم َ
َج َم َ
َفا ْعتَــزِ ْل ِتلْـ َ
ـج َرةٍ َح َّتــى يُـدْرِ َك َك الْ َمـ ْو ُت
ـك الْفِ ـ َر َق ُكلَّ َهــا؛ َولَـ ْو أَ ْن تَ َعـ َّ
صــلِ َشـ َ
ـض ِب َأ ْ
ـت َعلَــى َذ ِلـ َ
ـك)(((.
َوأَنْـ َ
ـب مِ نْ ُكـ ْم
وعــن عمــر بــن اخلطــاب ] َّأن الرســول ﷺ قــالَ ( :ف َمـ ْن أَ َحـ َّ
اعـ َةَ ،فـ ِإ َّن َّ
الشـيْ َطا َن َمـ َع الْ َو ِ
احــدِ َ ،و ُهـ َو
وحـ َة الْ َج َّنــةِ َ ،فل ْ َيل ْـ َز ُم الْ َج َم َ
أَ ْن يَنَــا َل بُ ْحبُ َ
مِ ـ َن ِالثْنَيْــنِ أَبْ َعـ ُد)(((.

واملقصــود بجماعــة املســلمني :ســوادهم األعظــم ومجموعهــم امللتزمــون
بالســنة ،أو اجملتمعــون علــى إمـ ٍـام يُط ِّبــق فيهــم شــرع اللــه(((.

( )١أخرجه البخاري ( ،199/4برقم  ،)3606ومسلم ( ،1475/3برقم .)1847
( )٢أخرجه أحمد ( ،215/1برقم .)114
( )٣تن َّوعــت عبــارات أهــل العلــم فــي التعبيــر عــن مفهــوم اجلماعــة ،ولعــل أشــمل مــن جمعهــا الشــاطبي فــي «االعتصــام»
وهي:
 -1أنها السواد األعظم من أهل اإلسالم.
 -2جماعة أئمة العلماء واجملتهدين.
 -3الصحابة  -رضوان الله عليهم -على وجه اخلصوص.
 -4جماعة أهل اإلسالم إذا أجمعوا على أمر.
 -5جماعة املسلمني إذا اجتمعوا على أمير.
وهي في أغلبها اختالف تنوع ،ال اختالف تضاد ،وهي تؤول إلى معنيني:
األول :أنها ما كان عليه رسول الله ﷺ وصحابته رضي الله عنهم ،من االعتقاد والقول والعمل،
مما ال يسوغ ألحد من املسلمني أن يخالفه.
الثاني :أنها االجتماع على خليفة شرعي ،وطاعته باملعروف ،وحرمة منازعته األمر ،ما لم يُر منه الكفر البواح.
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ـإن عامــة أهــل العلــم والفقهــاء  -بــل
وبالنظــر فــي حــال املســلمني اليــوم :فـ َّ
وعامــة املســلمني -قــد خالفــوا تنظيــم (الدولــة) فيمــا ذهبــوا إليــه مــن
أفــكار ،ومعتقــدات ،وممارســات ،فتنظيــم (الدولــة) مخالفــون جلماعــة
املســلمني قــوالً واعتقــا ًدا وعم ـ ً
ا.
إن مجمــوع هــؤالء قــد فســ َد وضــل ،وقــد أُمرنــا فــي
ثال ًثــا :قــد يُقــالَّ :
شــخص واحــد.
الشــرع باألخــذ باحلــق حتــى وإن كان مــع
ٍ
ففــي حديــث حذيفــة بــن اليمــان ] أنــه ســأل رســول اللــه ﷺ عــن
الشــر فــي آخــر الزمــان ،ثــم قــال لــهَ ( :ف َمــا تَ ْأ ُم ُر ِنــي ِإ ْن أَ ْد َر َك ِنــي َذ ِلـ َ
ـك؟ َقــا َل:
اعـ ٌة َوالَ ِإ َمــا ٌم؟
اعـ َة امل ُ ْسـلِمِ َ
ني َو ِإ َما َم ُهـ ْمُ ،قلْـ ُ
ـتَ :فـ ِإ ْن لَـ ْم يَ ُكـ ْن لَ ُهـ ْم َج َم َ
تَل ْـ َز ُم َج َم َ
َقــا َلَ :فا ْعتَــزِ ْل ِتلْـ َ
ـج َرةٍ َ ،ح َّتــى يُـدْرِ َك َك
ـك الفِ ـ َر َق ُكلَّ َهــاَ ،ولَـ ْو أَ ْن تَ َعـ َّ
صــلِ َشـ َ
ـض ِب َأ ْ
ـت َعلَــى َذ ِلـ َ
ـك)(((.
امل َـ ْو ُت َوأَنْـ َ
وقــال عبــد اللــه بــن مســعود ]« :اجلماعــة مــا وا َف ـ َق احلــق ،وإن كنــت
َوح ـ َدك»(((.
وقــال أبــو شــامة املقدســي رحمــه اللــه« :حيــث جــاء األمر بلــزوم اجلماعة،
فاملــراد بــه لــزوم احلــق وا ِّتباعــه ،وإن كان املستمســك بــه قليـ ً
ا ،واخملالــف
كثيراً»(((.
أن احلق قد يكون مع غير اجلماعة!
مما يد ُّل َّ
واجلواب:
ضابــط اجلماعــة هــو موافقــة احلــق الــذي كان عليــه الرســول ﷺ،
وجماعــة املســلمني مــن الصحابــة ،والتابعــن ،وأهــل القــرون املفضلــة
( )١أخرجه البخاري ( ،199/4برقم .)3606
( )٢أخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)121/1
( )٣الباعث على إنكار البدع واحلوادث (.)22/1
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ص َحابِــي)(((.
األولــى ،كمــا جــاء فــي احلديــثَ ( :مــا أَنَــا َعلَيْــهِ َوأَ ْ
حمــاد رحمــه اللــه« :إذا َف َســدت اجلماعــة ،فعليــك مبــا
قــال نعيــم بــن َّ
(((
تفســد ،وإن كنــت وحــدك ،فإ َّنــك اجلماعــة حينئـ ٍـذ» .
كانــت عليــه قبــل أن ُ
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه« :ومــا أحســن مــا قــال أبــو محمــد عبــد
الرحمــن بــن إســماعيل املعــروف بأبــي شــامة فــي كتــاب احلــوادث والبدع:
«حيــث جــاء بــه األمــر بلــزوم اجلماعــة فاملــراد بــه لــزوم احلــق واتباعــه،
وإن كان املتمســك بــه قلي ـ ً
ا واخملالــف لــه كثي ـ ًرا»؛ ألن احلــق هــو الــذي
كانــت عليــه اجلماعــة األولــى مــن عهــد النبــي -صلــى اللــه تعالــى عليــه
وســلم -وأصحابــه ،وال نظــر إلــى كثــرة أهــل الباطــل بعدهــم»(((.
اعــ َة اللَّــهِ
اعــ َة َمــا َوا َفــ َق َط َ
ونقــل قــول معــاذ بــن جبــل ]« :إ َِّن الْ َج َم َ
تَ َعالَــى».
وقــال« :وقالــوا :مــن شـ َّـذ شـ َّـذ اللــه بــه فــي النــار ،ومــا عــرف اخملتلفــون أن
الشــاذ مــا خالــف احلــق وإن كان النــاس كلهــم عليــه إال واحـ ًدا منهــم فهــم
الشــاذون ،وقــد شـ َّـذ النــاس كلهــم زمــن أحمــد بــن حنبــل إال نفـ ًرا يســي ًرا،
فكانــوا هــم اجلماعــة ،وكانــت القضــاة حينئــذ واملفتــون واخلليفــة وأتباعــه
كلهــم هــم الشــاذون ،وكان اإلمــام أحمــد وحــده هــو اجلماعــة»(((.
وقــد كان اإلمــام أحمــد -ومــن معــه -علــى عقيدة أهــل الســنة ،واخملالفون
لهــم -علــى كثرتهــم -علــى عقيــدة املعتزلــة .فالعبــرة فــي معرفــة احلــق:
موافقــة عقيــدة اجلماعــة التــي كان عليهــا الصحابــة ،والتابعــون ،واألئمــة
( )1أخرجه أبو داود ( ،6/7برقم  ،)4597والترمذي ( ،26/5برقم .)2641
( )2الباعث على إنكار البدع واحلوادث (.)22/1
( )3إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (.)69/1
( )4إعالم املوقعني (.)308/3
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املتبوعــون الذيــن ســلموا مــن االفتــراق واالبتــداع فــي الديــن ،قـ َّـل العــدد
أو كثــر.
والســؤال :أيــن فــي النصــوص الشــرعية أو ســلف األمــة مــا مياثــل
معتقــدات تنظيــم (الدولــة) أو تصرفاتهــا؟ وهــو مــا ثبــت مخالفــة تنظيــم
(الدولــة) لــه فــي مــن خــال فقــرات هــذه الكتــاب.
أن الغالــب األعــم أن يكــون احلــق مــع كثــرة العــدد كمــا ســبق بيانــه ،وما
مــع َّ
عــدا ذلــك فهــو حــاالت قليلــة ليســت هــي األصــل ،بينمــا جعلهــا تنظيــم
(الدولــة) هــي األصــل الــذي الــذي يوالــي ويعــادي عليــه ،ويعــرف منهجــه.
راب ًعــا :ومــن األخطــاء فــي هــذه املســألة تنزيــل النصــوص التــي تــذم
أن احلق
الكثــرة علــى غيــر دالالتهــا ،كاالســتدالل بالنصــوص التاليــة علــى َّ
ال يكــون مــع غالبيــة النــاس ،بــل يكــون نــاد ًرا وقلي ـ ً
ا دائ ًمــا:
َ
ََ
َ
َ
ْ
َّ ّ َ ُ َ ْ
ـن أكـ َ
كـ َّ
ـر انلَّـ ِ
ـل ع انلَّـ ِ
ـاس
ـاس َول ِ
كقولــه ُتعالــى{ :إِن الل لو فضـ ٍ
َ َْ
َ
ال يشــك ُرون} [البقــرة[ ،]243 :غافــر.]61 :
َ ََُْ َ
َ َ َّ َ ْ
كََ
ث انلَّ ِ
كن أ
اس ال يعلمون} [األعراف.]187 :
وقوله{ :ول ِ
َّ ّ َ ْ َ ُّ َ َ
َّ َ ْ َ
ً َ َّ َ ُ َ َ ْ َ
ـرَ
كــن أكـ
وقولــه
ـزل إِلــك ِمــن ربِــك الــق ول ِ
أيض ـا{ :والِي أنـ ِ
َ ُْ ُ َ
انلَّـ ِ
ـاس ال يؤمِنــون} [الرعــد.]1 :
َ
ْ
ت ب ُم ْؤ ِمن َ
اس َول َ ْو َح َر ْص َ
كَُ
وقولهَ :
ث انلَّ ِ
{و َما أ
ِني} [يوسف.]103 :
ِ
َ َ
ُّ َ َ َ ََ
{ولَ َق ْ
ص ْف َنــا ل َّ
ــذا الْ ُق ْ
وقولــهَ :
ــد َ َّ
ِ
ك
ِــن
م
آن
ــر
ه
ف
ــاس
ِلن
ــل فــأب
ث
م
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ ُ ُ ً
َ ْ
ك َُ
ــر انلَّ ِ
أ
ــاس إِال كفــورا} [اإلســراء.]89 :
ُ
َ
ٌ
َّ
َ
ُ
ّ ْ َ َ
وقوله{ :وقل ِيل مِن عِبادِي الشكور} [سبأ.]13 :
أن احلــق ال يكــون مــع غالبيــة النــاس
فاالســتدالل بهــذه النصــوص علــى َّ
إن هــذه األدلــة ليســت فــي
حجــة فيــه؛ إذ َّ
بإطــاق غيــر صحيــح ،وال َّ
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املســلمني أصـ ً
ا ،بــل هــي فــي عمــوم النــاس ويدخــل فيهــم غيــر املســلمني
أص ـ ً
ا؛ لــذا فإنهــا جــاءت بخطــاب (النــاس) ،كمــا فــي بقيــة النصــوص
أن أكثــر
التــي خاطبــت عامــة النــاس مؤمنهــم وكافرهــم ،وتشــير إلــى َّ
وأن أكثرهــم فــي النــار ،فعلــى اإلنســان
النــاس غيــر عابديــن للــه تعالــىَّ ،
أال يغت ـ َّر بالكثــرة التــي تخالــف احلــق ،وهــو اإلســام.
عــن أبــي هريــرة أن النبــي ﷺ قــال( :أَ َّو ُل َمــ ْن يُ ْد َعــى يَــ ْو َم الْقِ َيا َمــةِ آ َد ُم،
َفتَ ـ َرا َءى ُذ ِّر َّيتُـهَُ ،فيُ َقــا ُلَ :ه ـ َذا أَبُو ُك ـ ْم آ َد ُمَ .ف َي ُقــو ُل :لَ َّبيْـ َ
ـك َو َس ـ ْع َديْ َكَ ،ف َي ُقــو ُل:
أَخْ ــرِ ْج بَ ْعــثَ َج َه َّن ـ َم مِ ـ ْن ُذ ِّر َّي ِتـ َ
ـكَ .ف َي ُقــو ُل :يَــا َر ِّبَ ،ك ـ ْم أُخْ ــرِ ُج؟ َف َي ُقــو ُل :أَخْ ــرِ ْج
ِســعِ نيََ .ف َقالُــوا :يَــا َر ُســو َل اللَّــهِ ِ ،إ َذا أ ُ ِخ ـ َذ مِ َّنــا مِ ـ ْن ُك ِّل
ِس ـ َع ًة َوت ْ
مِ ـ ْن ُك ِّل مِ ائَـ ٍـة ت ْ
ِسـ ُعو َن َف َمــا َذا يَبْ َقــى مِ َّنــا؟ َقــا َل :إ َِّن أ ُ َّم ِتــي فِ ــي األُ َمـ ِـم َك َّ
الشـ َع َر ِة
ِسـ َع ٌة َوت ْ
مِ ائَـ ٍـة ت ْ
الْ َبيْ َ
ضــاءِ فِ ــي ال َّث ـ ْورِ األَ ْس ـ َودِ )(((.
أمــا عنــد احلديــث عــن املســلمني ،ومعرفــة احلــق مــن الباطــل :فقــد ورد
األمــر بلــزوم اجلماعــة ،كمــا ســبق.
راب ًعــا :وأمــا مــا نُســب لإلمــام الشــافعي« :اتبــع ســهام أعــداء اللــه ورســوله
أيــن تقــع ترشــدك إلــى أهــل احلــق» ،فغيــر صحيــح ملــا يلــي:
 -1هــذه العبــارة غيــر ثابتــة عنــه ،وال عــن أحـ ٍـد مــن أهــل العلــم ،بــل هــي
مــن العبــارات الدارجــة التــي ال ســند لهــا.
 -2هذه العبارة تعارض ما سبق من النصوص وأقوال أهل العلم.
 -3لــو قيــل بصحتهــا :فإنهــا ال تكــون ُمطلقــة عامــة ،بــل إنهــا ُمق َّيــدة
مبوافقــة الشــرع.
( )١أخرجه البخاري ( ،110/8برقم .)6529
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أن اجلماعــة هــي مــا عليــه جمهــور األمــة وعامــة علمائهــا،
واخلالصــةَّ :
اجملتمعــون علــى احلــق ،وامللتزمــون بالســنة ،واملعيــار فــي معرفــة هــذه
اجلماعــة :مــا كان عليــه هــدي النبــي ﷺ ،وصحابتــه ،وتابعوهــم ،وأئمــة
العلــم ،فــي املعتقــد والعمــل.
وأن معرفة احلق من خالل كثرة اخملالفني :معيا ٌر مبتدع باطل.
َّ
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ُّ
الشبهة السابعة

تنظيم الدولة يحارب األعداء ويحقق االنتصارات!
تقول ُّ
الشبهة:

تنظيــم (الدولــة) يحــارب الرافضــة والنصيريــن ،ولــه فــي ذلــك إجنــازات
كبيــرة ال تنكــر ،فهــو الــذي قصــم النصيريــة وأنــزل بهــا الهزائــم ،ومــن
أهمهــا حتريــر املطــارات الثالثــة فــي الرقــة ،فكيــف تقولــون إنــه يقتــل
أهــل اإلســام فقــط وتســتدلون بحديــث( :يَ ْقتُلُــو َن أَ ْهـ َل ا ِإل ْسـ َ
ا ِم َويَ َد ُعــو َن
أَ ْهـ َل األَ ْوثَــانِ )؟ وهــم لــم يتركــوا قتــال الرافضــة والنصيريــة؟ ثــم أال تــدل
تلــك االنتصــارات علــى أنهــم مجاهــدون صادقــون؟

اإلجابة عن هذه ُّ
الشبهة:
أوالً :أصــل ُّ
الشــبهة هــو اخلطــأ فــي فهــم قــول النبــي ﷺ( :يَ ْقتُلُــو َن أَ ْهـ َل

ا ِإل ْسـ َـا ِم َويَ َد ُعــو َن أَ ْهـ َل األَ ْوثَــانِ ) حيــث فهمهــا البعــض أنهــم يتركــون قتــال
ـرعا ،وال واق ًعــا.
غيــر املســلمني نهائ ًيــا ،وليــس ذلــك بصحيــح شـ ً
ـرعا :فمعنــى احلديــث :أ َّنــه ملــا كان القتــال يجــب أن يتوجــه إلــى
فأمــا شـ ً
الكفــار فقــط (أهــل األوثــان) ،فــإن صــرف شــيء منــه إلــى مــن ال يســتحقه
هــو تــرك لقتالهــم فــي هــذا املوضــع ،كمــا قــال تعالــى عــن قــوم لــوط:
َ َ َ
َ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ
ـن الْعالَمـ َ
كـ ْ
ـران ِمـ َ
ـم
ـن َ 165وتــذ ُرون مــا خلــق لكــم رب
{أتأتــون اذلكـ
ِ
ُ
ْ َْ
ْ
جكــم} [الشــعراء ،]166-165 :ومعلــوم أنهــم لــم يتركــوا إتيــان
مِــن أزوا ِ
النســاء بالكليــة وإال النقطــع نســلهم ،ولكــن ملــا أتــوا الذكــران لشــهوتهم
حــن كان ينبغــي عليهــم أن يأتــوا النســاء ،صــاروا تاركــن إلتيــان النســاء
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بهــذا املعنــى.
وكمــا يُقــال للزانــي احملصــن :أتتــرك مــا أحــل اللــه لــك وتذهــب إلــى مــا
حــرم اللــه عليــك؟
فهــو حــن أتــى احلــرام بــدل احلــال فــي هــذا املوضــع ُســمي تــار ًكا ملــا
أحــل اللــه لــه ،مــع أ َّنــه لــم يتركــه بالكليــة.
ولذلــك لــم يفهــم العلمــاء مــن احلديــث أنــه يعنــي تــرك قتــال الكفــار
بالكليــة ،قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :وصــاروا يُقاتلــون إخوانهــم املؤمنــن
ـوع ممــا كانــوا يقاتلــون بــه املشــركني ،ورمبــا رأوا قتــال املســلمني آ َك ـ ُد،
بنـ ٍ
ال ْس َ
ص َ
ــا ِم
ــف النبــي ﷺ اخلــوارج حيــث قــال( :يَ ْقتُلُــو َن أَ ْهــ َل ْ ِ
وبهــذا َو َ
(((
َويَ ْد ُعــو َن أَ ْه ـ َل ْالَ ْوثَــانِ )» .
فالنتيجة:
أن اخلــوارج يقاتلــون املســلمني والكفــار علــى حــد ســواء ،ويَســت َِحلُّون
َّ
مــن قتــال املســلمني مــا يســتحلون مــن قتــال الكفــار ،ويع ـ ُّدون ذلــك مــن
اجلهــاد ،بــل يعـ ُّدون قتــال املســلمني أولــى؛ أل َّنهــم يحكمــون عليهــم بالكفــر
وال ـ َّردة.
وأما واق ًعا:
ـإن اخلــوارج علــى م ـ ِّر التاريــخ كانــوا يقاتلــون املســلمني والكفــار ،لكــن
فـ َّ
قتالهــم للمســلمني أكثــر ،وأشـ ُّد نكايــة ،وأعظــم ضــر ًرا ،ونابـ ٌع مــن عقيــدةٍ
غاليـ ٍـة تكفيريــة.
إن فــي قولــه ﷺ( :يَقتُلــونَ) إشــارةٌ إلــى غدرهم باملســلمني ،وتسـلُّطهم
ثــم َّ
عليهــم؛ لقربهــم منهــم ،ومخالطتهــم لهــم ،فلر َّبمــا أَمِ نَهــم املســلمون،
( )١الفتاوى الكبرى (.)360/6
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أو اغت ـ ُّروا بحالهــم فانقلبــوا عليهــم.
أن اخلــوارج كانــوا يتســلَّطون علــى
والتاريــخ يشــهد علــى مــ ِّر العصــورِ َّ
املســلمني ،فيقتلونهــم دون حتـ ُّر ٍج أو إعــذار ،كمــا فعلــوا مــع عبــد اللــه بــن
األرت ،وزوجــه وولــده ،ويُســاملون أهــل الكتــاب ،ويراعــون فيهــم
خ َّبــاب بــن
ّ
ذمــة اللــه ووصيــة رســوله!(((.
ثان ًيــا :يعتمــد تنظيــم (الدولــة) علــى تضخيــم وجــوده ،وأعمالــه،
ومنجزاتــه ،والتهويــل منهــا ،مــن خــال أعمــال إعالميــة احترافيــة،
تقــوم علــى عــدة مرتكــزات نفســية ،تخاطــب العاطفــة مــن خــال التركيــز
علــى القــدرة علــى حتويــل حلــم الدولــة اإلســامية واخلالفــة إلــى واقــع.
والتركيــز علــى إظهــار التنظيــم أ َّنــه األكبــر واألضخــم فــي الســاحة
اجلهاديــة ،وأ َّنــه املشــروع اجلهــادي الشــرعي الوحيــد ،مــع مهاجمــة
اخلصــوم وإســقاطهم واتهامهــم بشــتى االتهامــات وأقســاها ،والغــض مــن
حجمهــم ومنجزاتهــم ،حتــى ليخيــل إلــى الســامع أ َّنــه ال مقاتلــون إال هم(((.
والتأكيــد علــى اســتخدام األلفــاظ ذات املدلــول الضخــم ،كالدولــة
اإلســامية ،أو اخلالفــة ،واســتدعاء األمجــاد الســابقة بتســميات
( )١ومــن تناقضــات تنظيــم (الدولــة) فــي ذلــك :أن بثُّــوا شـ ً
ـريطا فيــه تنفيــذ حكــم القتــل بأحــد أفــراد جبهــة النصــرة
أل َّنهــم قــدروا عليــه قبــل التوبــة ،فــا توبــة لــه ،بينمــا بثــوا إصــدا ًرا فيــه إعــان قبــول توبــة أحــد النصيريــن بعــد أســره!
وقــد تكـ َّرر منهــم هــذا مــرا ًرا.
( )٢وبنظــرة ســريعة فــي إحصائيــات الثــورة الســورية خــال الســنوات الســابقة :فــإنَّ خســائر النظــام الســوري منــذ أن
انطلقــت شــرارة العمليــات العســكرية -علــى وجــه التقريــب -كمــا يلــي:
 -1أكثر من ( )70.000ألف جندي ،منهم ما يقارب ( )30.000نصيري.
 -2أكثر من  3700دبابة وآلية عسكرية.
 -3حوالي  100طائرة.
 -4باإلضافة لعدد كبير من كبار الضباط والرتب العسكرية العالية.
وبالنظــر فــي إعالنــات معــارك تنظيــم (الدولــة) والتــي تــكاد تنحصــر فــي املطــارات الثالثــة فــي الرقــة ،والتــي كانــت
اخلســائر فيهــا تقــارب ( )1000قتيــل ،ولــو زادت ملــا جتــاوزت بأقصــى حســاباتها ( )5000قتيــل خــال ســنوات الثــورة.
باإلضافــة لعــدد الثكنــات العســكرية التــي حررتهــا الفصائــل األخــرى ،وقتلــى كبــار الضبــاط .فــإذا كان احلســاب بكميــة
االنتصــارات واإلجنــازات فمــا قيمــة مــا قــام بــه التنظيــم أمــام عمــل بقيــة الفصائــل األخــرى؟
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تاريخيــة خملتلــف أعمالهــم( ،كالوالــي ،وبيــت املــال) ونحوهــا.
وتصويــر األوضــاع فــي مناطــق ســيطرتها تصويـ ًرا مثال ًيــا ال شــائبة فيــه،
ينعــم بالرخــاء واالســتقرار وإقامــة ديــن اللــه.
باإلضافــة إلــى تع ُّمــد إظهــار القــوة والعنــف وبــث الرعــب فــي قلــب
اخلصــوم فــي إصداراتهــم ،كمشــاهد الذبــح ،وقطــع الــرؤوس ،والتركيــز
انطباعــا مغاي ـ ًرا حلجمهــا وقوتهــا
علــى مشــاهد التفجيــر ،ممــا يعطــي
ً
علــى األرض؛ لــذا فإنهــا تعمــد إلــى تســمية منتجاتهــا بأســماء رنانــة ذات
مدلــول إيحائــي معــن ،كإصــدار (فشــرد بهــم مــن خلفهــم) ،مث ـ ً
ا.
وفــي املقابــل تصمــت عــن الهزائــم واخلســائر وال تذكرهــا ،وإن ُذكــرت
فيجــري التعــرض لهــا ســري ًعا حتــت شــعار :احلــرب ســجال!
وتــؤدي هــذه السياســة اإلعالميــة إلــى اجتــذاب فئــات مــن النــاس وخاصة
طبقــة الشــباب منهــم ،وإلــى جتنيدهــم مدافعــن ومروجــن للتنظيــم ،ممــا
انطباعــا غيــر حقيقــي عــن حجمــه وأعــداد مناصريــه وأتباعــه(((.
يعطــي
ً
ثال ًثــا :يعتمــد تنظيــم (الدولــة) علــى سياســة النشــاط والوجــود فــي
املناطــق الرخــوة ،واخلارجــة عــن ســيطرة األنظمــة احلاكمــة ،مبــا يحقــق
لــه وجــو ًدا قو ًيــا وانتصــارات ســهلة.
الســنة ،وهــي املناطــق
ففــي العــراق لــم يظهــر التنظيــم إال فــي مناطــق ُّ
هــي التــي تشــهد فعل ًيــا حركــة جهــاد ومقاومــة ســنية كبيــرة ،علــى
الرغــم مــن مــرور الســنوات الطــوال علــى ظهــوره ،والتــي كانــت كافيــة
( )١ومــن أشــهر هــذه التهويــات اإلعالميــة :مــا ينشــره التنظيــم مــن صــور خرائــط تظهــر ســيطرته علــى معظــم العــراق
وســوريا ،وأ َّنــه قــاب قوســن أو أدنــى مــن إحــكام الســيطرة عليهمــا ،بينمــا ال تعــدو ســيطرته علــى بعــض املــدن ،والطــرق
بينهــا ،أمــا الغالبيــة العظمــى مــن املناطــق فهــي إمــا صحـ ٍـار غيــر مأهولــة وليــس عنــد التنظيــم مــا يغطــي حراســتها أو
البقــاء فيهــا ،أو يوجــد فيهــا أعــداد قليلـ ٌة مــن مقاتليــه.
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لــه بالتمــ ُّدد إلــى مناطــق الشــيعة ،إال أنــه لــم يفعــل ،أو لــم يســتطع.
وكذلــك احلــال فــي ســوريا :حيــث لــم يظهــر التنظيــم إال فــي املناطــق التــي
ينشــط فيهــا الثــوار وقامــوا بتحريرهــا مــن قــوات النظــام اجملــرم قبــل أن
يعلــن تنظيــم (الدولــة) عــن نفســه ،فقــام بالســيطرة عليهــا بعــد الغــدر
باجملاهديــن علــى اجلبهــات ،كمــا حصــل فــي كل مــن الرقــة وديــر الــزور.
ومي ِّثــل هــذا العمــل انتهازيــة قائمــة علــى التمــ ُّدد علــى حســاب الغيــر،
والتخلــص ممــن كانــوا شــركاءه أو ســبقوه فــي العمــل ،بينمــا يُصورهــا
إعالمــه علــى أ َّنهــا تهيــ ٌر لــأرض مــن الفاســدين ،وحتقيــق لوعــد اللــه
بتمكــن اجملاهديــن الصادقــن!
وبعــد إحلــاق الهزميــة بهــذه التنظيمــات يعرضون على أفرادهــا االنضمام
إليهــم ،فيجــد املهــزوم فــي ذلــك فرصــة لكــي يعيــد االعتبــار لنفســه وأن
يصبــح جــز ًءا مــن تنظيــم قــوي ،ممــا يُكســبه مزيـ ًدا مــن األتبــاع ،ويُصـ َّور
ذلــك علــى أ َّنــه شــعبية كبــرة للتنظيــم ً
ورضــا مبنهجــه.
أما انتصارات التنظيم:
أن النظامــن العراقــي والســوري لــم يقاتــا
بــد أن يُعلــم َّ
 -1فإ َّنــه ال َّ
التنظيــم قتــاالً حقيق ًيــا -إلــى اآلن -كمــا يقاتلــون غيــره مــن التنظيمــات؛
العتبــارات متعــددة منهــا :ال َّرغبــة فــي ســيطرته املؤقتــة علــى مناطــق
معينــة؛ ليقــوم بالقضــاء التنظيمــات اجلهاديــة األخــرى بذريعــة محاربــة
املرتديــن! ثــم اتخــاذ وجــوده ذريعــة للهجــوم علــى تلــك املناطــق وإعــادة
إخضاعها للنظام أو عمالء آخرين ،بحجة القضاء على اإلرهاب(((.
( )١فضربــات التحالــف -مثـ ً
ا -لــم تهــدف إلــى القضــاء علــى تنظيــم الدولــة أو إضعافــه حال ًيــا ،بقــدر مــا هدفــت إلــى
حصــره فــي بقعــة معينــة ،كمــا صـ َّرح قادتــه بذلــك مــرا ًرا ،وهــو مــا حصــل ف ًعـ ً
ا عنــد محاولــة التنظيــم التمـدُّد للمناطــق
الكرديــة فــي شــمال العــراق ،وكــذا احلــال فــي ســوريا؛ حيــث إنَّ  % 75مــن الغــارات كانــت مــن نصيــب بلــدة عــن العــرب
الصغيــرة« ،حيــث تقــول اإلحصائيــات حســب الصحيفــة بــأن  428غــارة جويــة اســتهدفت مواقــع داعــش فــي مدينــة =
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 -2ونتيجــة لذلــك فإ َّنــه لــم حتــدث بــن النظــام لســوري وتنظيــم (الدولــة)
معــارك كبيــرة ،بــل علــى العكــس :كان وجــود التنظيــم فــي مــكان مــا حائ ً
ال
بــن اجملاهديــن وبــن الســيطرة علــى بعــض املناطــق التــي يحتلهــا النظــام،
ومــا إن خــرج التنظيــم منهــا ودخلهــا اجملاهــدون حتــى فتحهــا اللــه عليهم.
ـجل التنظيــم عــد ًدا مــن االنتصــارات تتلخــص فــي حتريــر مناطــق
 -3سـ ّ
معينــة ،كبعــض الســجون فــي العــراق ،ومطــارات الرقــة الثالثــة فــي
ســوريا ،ومــا زال الشــك يــدور حــول كيفيــة حصــول ذلــك(((.
أن مــا يُشــاع عــن انتصــارات تنظيــم (الدولــة) إمنــا هــو فــي
واخلالصــةَّ :
حقيقتــه اســتيالءٌ علــى املناطــق التــي حررهــا اجملاهــدون مــن قبــل ،بينمــا
معظــم أعمالهــم العســكرية موجهــة ضــد بقيــة الفصائــل اجملاهــدة ،وأمــا
جهودهــم فــي قتــال النظــام فهــي ال تــكاد تذكــر.
فــإن ذلــك ال ينفــي عنــه
ولــو حصــل قتــا ٌل وحقــق التنظيــم انتصــاراتَّ ،
العقائــد اخلارجيــة الغاليــة ،وال يعفيــه مــن دمــاء املســلمني فــي رقبتــه.
= «عــن العــرب» ،بينمــا قــام التحالــف بتنفيــذ  21غــارة علــى مواقــع داعــش فــي محافظــة حلــب ،مــن أصــل  559غــارة
شــنها التحالــف منــذ األول مــن أيلــول حتــى  30كانــون االول املاضــي» ،حســب تقريـ ٍـر أعــدَّ ه موقــع أورينــت!
( )١فالســجون العراقيــة شــديدة التحصــن واملراقبــة ،ومــع ذلــك حتــدث عمليــات فــرار جماعيــة باملئــات! وغال ًبــا مــا
تقــع قبــل عمليــات كبيــرة للتنظيــم ،كمــا حــدث قبيــل متــدده فــي ســوريا.
أمــا املطــارات الثالثــة فــي ال َّرقــة ،فقــد كانــت محاصــر ًة مــن بقيــة الفصائــل وبعضهــا كان علــى وشــك الســقوط ،لــوال
مهاجمــة التنظيــم لهــم:
 -1فســقطت فــي يــد التنظيــم بعــد أن انســحب غالــب جنــود النظــام وخاصــة كبــار الضبــاط مــن خــال ممــرات
آمنــة ،ولــم يُ َم ُّســوا بســوء.
 -2لــم تســتمر املعــارك إال بضعــة أيــام ،بينمــا فــي مناطــق أخــرى يخــوض فيهــا اجملاهــدون قتــاالً ضــد النظــام
يســتمر فيهــا ملــا يقــارب الســنة أو أكثــر.
 -3لــم يســتخدم النظــام فــي قتالــه للتنظيــم إال قــوة ناريــة يســيرة ،فــي مقابــل مــا يســتخدمه فــي معاركــه ضــد
الفصائــل األخــرى ،مــن عشــرات اآلالف مــن القذائــف ،والصواريــخ ،ومئــات الطلعــات اجلويــة ،بــل والســاح
الكيميائــي.
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ُّ
الشبهة الثامنة

تنظيم (الدولة) هو الوحيد
الذي يطبق الشريعة ويقيم احلدود
تقول ُّ
الشبهة:

تنظيــم (الدولــة) عمــل علــى تطبيــق الشــريعة فــي مناطــق نفــوذه ،وطهرها
مــن اللصــوص واجملرمــن ،وهــذا ناب ـ ٌع مــن إقامتــه للحــدود الشــرعية،
وهــو يرفــض التحاكــم حملاكــم غيــر واضحــة املنهــج ،أو ال تك ِّفــر الكافــر،
التــي ال يجــوز التحاكــم إليهــا ،وهــذا دليــل علــى صحــة منهجــه ،وصدقــه
فــي تطبيــق الشــريعة.

اإلجابة عن هذه الشبهة:
أوالً :عندمــا ســيطرت الفصائــل والكتائــب علــى عــدد مــن املناطــق
وحررتهــا :كان مــن أول األعمــال التــي قامــت بهــا تأســيس محاكم شــرعية
عديــدة ،والتــي قامــت بدورهــا بتســيير أمــور النــاس والفصــل بينهــم،
فحــازت علــى رضــى النــاس وثقتهــم ،وكانــت هــذه احملاكــم مثـ ً
ـال يحتــذى
بــه ،وهــي أســبق مــن محاكــم التنظيــم فــي الوجــود ،وأوســع انتشــا ًرا.
ولــم يَخــ ُل عمــل هــذه احملاكــم مــن الضعــف أو وجــودِ بعــض األخطــاء،
كمــا هــو حــال ســائر املؤسســات الثوريــة؛ نتيجــة لظــروف الثــورة ،ونقــص
الكــوادر واإلمكانــات ،لكنهــا قائمــة علــى أســاس تطبيــق الشــريعة
اإلســامية.
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فاالدعــاء أن تنظيــم (الدولــة) هــو وحــده مــن قــام بتحكيــم الشــريعة ادعــاءٌ
باطــل غيــر صحيح.
أن تطبيــق الشــريعة فــي املناطــق احملــررة جــرى بطريقـ ٍـة صحيحــة
ثان ًيــاَّ :
وفــق فتــاوى اجلهــات الشــرعية املعروفــة مبنهجهــا وعلمائهــا ،حيــث:
 -1أُشــيعت حريــة الدعــوة إلــى اللــه فــي املســاجد وغيرهــا ،وافتتحــت
الــدورات الشــرعية ،وحلقــات تعليــم القــرآن؛ لرفــع اجلهــل عــن النــاس
املفــروض عليهــم منــذ عقــود.
 -2أُقيــم األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بعــد أن كان مــن اجلرائــم
عنــد النظــام؛ فعومــل النــاس بالتــدرج ،وأُخــذوا بالرفــق ،والتعليــم،
وأُشــيعت بينهــم الفتــاوى التــي تتعلــق بالنــوازل.
وتخريــج الدعــاة ،والقضــاة ،وفــق
 -3أُقيمــت دورات ومعاهــد لتأهيــل
ِ
مناهــج معروفــة ،ومــن علمــاء وطلبــة علــم ثقــات معروفــن؛ ملــلء الفــراغ
احلاصــل فــي املناطــق احملــررة.
ُ -4حــورب الفســاد بجميــع صــوره ،و ُمنعــت الرشــوة ،واســتغالل النــاس،
الســلب والنهــب.
و ُقضــي علــى مــا أمكــن القضــاء عليــه مــن عصابــات َّ
ُ -5ح ِّكــم شــرع اللــه فــي احملاكــم بــدالً مــن القوانــن الوضعيــة الظاملــة
املفروضــة مــن النظــام.
ُ -6طبقــت العقوبــات واحلــدود املُتعلِّقــة بحقــوق اآلدميــن ،كالقصــاص،
وحــدِّ احلرابــة ،وجــرى تأجيــل تطبيــق العقوبــات املتعلقــة بحق اللــه تعالى،
كمــا ســيأتي بيانــه((( ،مــع إيقــاع عقوبــات بديلــة ،واالســتمرار بالتعليــم.
وقــد ســعت الهيئــات الشــرعية للتنســيق فيمــا بينهــا فــي اجلهــود الدعوية،
( )1ص ()68
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والشــرعية ،وســعت احملاكــم للتنســيق فيمــا بينهــا فــي األمــور القضائيــة،
و ُكلِّفــت الفصائــل العســكرية بتأمــن احلمايــة لهــا ،وأُخــذ عليهــا التعهــد
بتنفيــذ أحكامهــا.
وهذا كله من إقامة شرع الله تعالى في األرض.
ثال ًثــا :تطبيــق تنظيــم (الدولــة) لألحــكام الشــرعية يعتريــه العديــد مــن
األخطــاء ،مــن أهمهــا:
 -1حصــر مســألة إقامــة الشــريعة بتطبيــق بعــض احلــدود الشــرعية،
وتضخيــم احلديــث عنهــا ،واملبالغــة فــي تصويرهــا ،ونشــرها بــن النــاس،
وجعلهــا دليـ ً
ا علــى إقامتــه للشــرع ،بينمــا إقامــة الشــريعة أعــم مــن إقامــة
بعــض احلــدود والعقوبــات ،بــل قــد يكــون مــن الشــرع عــدم تطبيــق بعــض
احلــدود كمــا ســيأتي.
 -2عمــل التنظيــم علــى إقامــة احلــدود التــي هــي مــن حــق اللــه تعالــى،
كحــدِّ الســرقة ،وفتــاوى أهــل العلــم علــى عــدم إقامــة احلدود فــي احلرب،
لقولــه ﷺَ :
(ل تُق َْطـ ُع األَيْــدِ ي فِ ــي ال َغـزْوِ )(((.
قــال الترمــذي« :والعمــ ُل علــى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم منهــم
األوزاعــي ،ال يــرو َن أن يقــام احلــدِّ فــي الغــزو بحضــرة العــدو ،مخافــة أن
يلحــق مــن يقــام عليــه احلــد بالعــدو»(((.
َــب ِإلَــى
وفــي ســن ســعيد بــن منصــور أَ َّن ُع َمــ َر بــن اخلطــاب ] َكت َ
َّــاسَ :
ــش َو َل َســرِ َّي ٍة َر ُج ً
ــدا
«ل يَ ْجلِــ َد َّن أَمِ يــ ُر َجيْ ٍ
الن ِ
ــا مِ ــ َن الْ ُم ْســلِمِ َ
ني َح ًّ
الــد ْر َب َقافِ ً
ــا ؛ ِلئَ َّ
ــا ت َْحمِ لَــ ُه َحمِ َّيــ ُة َّ
الشــيْ َطانِ
َو ُهــ َو َغ ٍ
ــاز َ ،حتَّــى يَق َْطــ َع َّ
( )١أخرجه الترمذي ( ،53/4برقم )1450
( )٢املصدر السابق.
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َف َيل ْ َحــ َق بِالْ ُك َّفــارِ »(((.
كمــا اكتفــى ســعد بــن أبــي وقــاص بحبــس أبــي محجــن -رضــي اللــه
عنهمــا -ملــا شــرب اخلمــر فــي القادســية ،ولــم يجلــده.
قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه« :فهــذا حـ ٌد مــن حــدود اللــه تعالــى ،وقــد نهــى
عــن إقامتــه فــي الغــزو خشــي َة أن يتر َّتــب عليــه مــا هــو أبغــض إلــى اللــه مــن
تعطيلــه أو تأخيــره ،مــن حلــوق صاحبــه باملشــركني َحمِ َّيـ ًة وغض ًبــا»(((.
وبهذا صدرت فتاوى الهيئات الشرعية اخملتلفة في سوريا(((.
 -3ثبــت بالبرهــان والدليــل القاطــع عــدم أهليــة قضــاة محاكــم التنظيــم
للقضــاء؛ وذلــك ألنهــم مجاهيــل احلــال ،لــم يشــهد لهــم أهــل العلــم بالعلــم
أن كثيــ ًرا منهــم قليــل العلــم ،بداللــة
والقــدرة علــى القضــاء ،بــل ثبــت َّ
تطبيــق األحــكام بطريقـ ٍـة غيــر صحيحــة ،ومــن ذلــك:
أ -تطبيــق حــدِّ الســرقة فــي حــال اجملاعــة ،ومــن املعلــوم أنــه ال يقــام حـ ُّد
الســرقة فــي اجملاعــة ،وال تخفــى شــدة احلاجــة والفقــر التــي يعيشــها
النــاس فــي ســوريا بســبب ظــروف احلــرب واحلصــار.
ب -تنفيــذ قطــع يــد الســارق بالســاطور ،ومــا فيــه مــن تعـ ٍـد علــى احلــد
املشــروع بتهشــيم عظــم الســاعد ،بينمــا الطريقــة الشــرعية هــي قطــع
اليــد بالســكني مــن املفصــل.
ج -التعذيــب الشــديد للكثيــر مــن املعتقلــن مبــا يشــابه أفعــال النظــام
اجملــرم ،ممــا أدى ملــوت العديــد منهــم(((.
( )1أخرجه سعيد بن منصور في سننه ( ،235/2برقم .)2500
( )2أعالم املوقعني (.)13/3
( )3ينظر فتوى :هل تقام احلدود والعقوبات في املناطق احملررة من سوريا في الوقت احلالي؟
.http://islamicsham.org/fatawa/1423

( )4ينظر مقال :تعليق على إقامة تنظيم الدولة حد السرقة في ريف حلب

.http://syrianoor.net/revto/8358
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د -اجلــور الشــديد والظلــم فــي األحــكام الشــرعية ،كاحلكــم علــى العديــد
مــن املســلمني بــل وقــادة اجملاهديــن بال ـ ِّر َّدة والكفــر ،وتعذيبهــم وقتلهــم
بذلــكُ ،
بشــبه ال تُعـ ُّد مــن الكفــر ،كالتعامــل مــع الكتائب األخــرى ،أو مواالة
الكفــار ،ونحــو ذلــك ،واحلكــم مبصــادرة أمــوال وممتلــكات النصــارى.
ـور تأنــف منهــا النفــوس الســوية ،كاتخــاذ الذبــح
هـــ -تطبيــق احلــدود بصـ ٍ
عــادة فــي إعــدام الكثيــر ممــن حكــم عليهــم باإلعــدام ،وادعــاء أن ذلــك
ســنة نبويــة ،مــع جمــع النــاس لهــا ،وتصويــر ذلــك ،والتباهــي بــه ،والعبــث
بالــرؤوس واجلثــث.
مــع أن األدلــة الشــرعية تنهــى عــن هــذا الفعــل القبيــح ،ولــم يثبــت فــي
ذبحــا طريقـ ٌة لــم تُعهــد عــن املســلمني منــذ
ـص شــرعي ،فـــ «القتـ َل ً
ذلــك نـ ٌّ
عهــد النبــي ﷺ وصحابتــه ومــن بعدهــم مــن أهــل العلــم والقضــاء؛
فنِســبة هــذا األمــر إلــى الســنة منكــر مــن القــول ،وادعــاء بــا علــم.
وإمنــا ُعرفــت هــذه الطريقــة فــي القتــل عــن اخلــوارج األولــن ،كمــا جــاء
ـاب َك َمــا تُ ْذبَـ ُح
والســير أنهــم َ « :ذبَ ُحــوا َعبْـ َد اللَّــهِ بْـ َن َخ َّبـ ٍ
فــي كتــب التاريــخ ِّ
َّ
الشــاةُ»« ،ثُــ َّم َق َّربُــوا أ ُ َّم َولَــدِ ِه َف َب َق ُروهــا َع َّمــا فِ ــي بَ ْط ِن َهــا» .فهــي ســن ٌة
خارجيــة ،ال ســن ٌة نبويــة»(((.
ولــم يتوقــف األمــر عنــد مجــرد الذبــح ،بــل رافقــه تعذيــب املقتولــن،
وتهديدهــم بالذبــح ،والســخرية منهــم قبــل ذلــك ،وحمــل الــرؤوس والعبــث
بهــا ،ونصبهــا ،والتباهــي بهــا ،وتصويرهــا ،وركلهــا باألقــدام ،والســخرية
بهــا ،وحرقهــا ،فــأي شــرع هــذا الــذي يقــام؟؟
( )١ينظر فتوى :ما حكم ذبح أسرى األعداء بالسكني؟ وهل هو فع ً
ال سنة نبوية ميكن اتباعها؟
.http://islamicsham.org/fatawa/1990
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وأســوأ مــا فــي األمــر :أن كان مــن ضمــن املذبوحــن  -ردة كمــا زعمــوا!-
خيــرة اجملاهديــن والدعــاة.
َّ -4
عطــل التنظيــم تطبيــق أحــكام العقوبــات علــى العديــد مــن اجملرمــن
وقطــاع الطــرق مبجــرد مبايعتهــم للتنظيــم ،فقــد ثبــت انضمــام كثيــر
مــن اجملرمــن لتنظيــم (الدولــة) بهــدف حمايــة أنفســهم مــن محاســبة
الفصائــل األخــرى ،وقــد قــدم لهــم التنظيــم احلمايــة مقابــل البيعــة،
َّ
فتعطلــت بذلــك األحــكام ،وضاعــت حقــوق العبــاد ،ثــم تســلط هــؤالء علــى

الشــعب مــرة أخــرى باألســاليب واألفعــال نفســها باســم الديــن والشــرع!
راب ًعــا :قــد يحتــج قائــل :بــأن تنظيــم (الدولــة) قضــى علــى اللصــوص
وقطــاع الطــرق فــي تلــك املناطــق مبــا لــم تســتطع بقيــة الكتائــب فعلــه؟
واجلواب:
 -1القضــاء علــى اللصــوص وقطــاع الطــرق قامــت بــه جميــع الفصائــل
حســب القــدرة واملتــاح .وانتشــار أعمــال الفوضــى مــن طبيعــة الثــورات،
ويحتــاج عالجهــا لصبـ ٍـر وتــؤدة ووقــت.
 -2مــا ظهــر للنــاس مــن أنــه قضــاء تنظيــم (الدولــة) علــى اللصــوص
وقطــاع الطــرق هــو فــي حقيقتــه انضمــام الكثيــر مــن هــؤالء للتنظيــم
مقابــل العفــو عنهــم ،وتســلمهم لزمــام األمــور األمنيــة والتحقيــق
واالعتقــال ،فــزادت نســبة االنحــراف والظلــم فــي التنظيــم ،وأصبــح عمــل
هــؤالء اجملرمــن منظ ًمــا ،يُمــارس باســم الشــرع والديــن ،وحتــت حمايــة
تنظيــم (الدولــة) وحصانتهــا(((.
( )١ومهمــا حــاول التنظيــم تبــرأة نفســه مــن ذلــك ببعــض األعمــال -احلقيقيــة أو الدعائيــة -فــي محاســبة بعــض
أتباعــه لترويــج أ َّنــه يطبــق الشــرع علــى اجلميــع ،إال أنَّ هــؤالء اجملرمــن مازالــوا فــي مناصبهــم القياديــة يأســرون
ويعذبــون ويقتلــون ،وهــو ميثلــون رك ًنــا أساس ـ ًيا فــي قيــادات التنظيــم.
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 -3وعلــى فــرض قيــام التنظيــم بالقضــاء الفعلــي علــى بعــض جماعــات
اللصــوص ،فإ َّنــه فــي ســبيل ذلــك قــد انتهــك حرمــات كثيــر مــن األبريــاء،
وقضــى علــى كثيــر مــن اجملاهديــن والدعــاة باتهامــات باطلــة ،فمــا قيمــة
القضــاء علــى بضــع لصــوص أمــام الفتــك بعشــرات اجملاهديــن والدعــاة
والقــادة؟
عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص قــال :قــال رســول اللــه ﷺَ ( :وا َّلــذِ ي
نَف ِْســي ِب َيــدِ هِ ،لَ َقتْـ ُل ُمؤْمِ ـ ٍـن أَ ْع َظـ ُم عِ نْـ َد اللَّــهِ مِ ـ ْن َز َوالِ ال ُّدنْ َيــا)(((.
ـت َر ُســو َل اللَّــهِ ﷺ
وعــن عبــد اللــه بــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا ،قــالَ ( :رأَيْـ ُ
يَ ُطـ ُ
يحـ ِـكَ ،مــا أَ ْع َظ َمـ ِـك َوأَ ْع َظ ـ َم
ـب رِ َ
ـوف بِالْ َك ْع َبــةِ َ ،ويَ ُقــو ُلَ :مــا أَ ْط َي َبـ ِـك َوأَ ْط َيـ َ
ـس ُم َح َّمـ ٍـد ِب َيــدِ هِ ،لَ ُح ْر َمـ ُة الْ ُمؤْمِ ــنِ أَ ْع َظـ ُم عِ نْ َد اللَّــهِ ُح ْر َم ًة
ُح ْر َمتَـ ِـك! َوا َّلــذِ ي نَ ْفـ ُ
مِ نْـ ِـكَ ،ما ِلــهِ َو َدمِ ــهِ َ ،وأَ ْن نَ ُظـ َّـن ِبــهِ إ َِّل َخيْـ ًرا)(((.
نوعــا مــن األمــن علــى البــاد قبــل
بــل إن النظــام اجملــرم كان يبســط ً
الثــورة ،وكذلــك تفعــل الــدول غيــر املســلمة ،فهــل هــذا يــدل علــى صحــة
املنهــج؟
أن ال محاكــم شــرعية إال محاكمــه،
خامســا :يــرى تنظيــم (الدولــة) َّ
ً
ويرفــض نتائــج أي محاكــم أخــرى للنظــر فــي اخلالفــات التــي حدثــت
بينــه وبــن التنظيمــات األخــرى.
قــال أبــو عمــر البغــدادي أميــر (الدولــة اإلســامية فــي العــراق) فــي
كلمتــه (قــل إنــي علــى بينــة مــن ربــي)« :نــرى وجــوب التحاكــم إلــى شــرع
اللــه مــن خــال الترافــع إلــى احملاكــم الشــرعية فــي الدولــة اإلســامية،
( )١أخرجه النسائي ( ،82/7برقم .)3986
( )٢أخرجه ابن ماجه ( ،85/5برقم .)3932
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والبحــث عنهــا فــي حالــة عــدم العلــم بهــا.»..
أن العــراق حينهــا كان يعــج بالهيئــات الشــرعية التابعــة للفصائــل
مــع َّ
اجلهاديــة األخــرى ،بــل واملســتقلة.
وفــي ســوريا ..بعــد األحــداث الداميــة التــي حصلــت بــن تنظيــم (الدولــة)
وبــن بقيــة التنظيمــات اجلهاديــة :تداعــى عــد ٌد مــن املقربــن لتنظيــم
(الدولــة) مــن الشــرعيني أو العســكريني للمطالبــة بإنشــاء محاكــم
مســتقلة ،فجــاء الــرد مــن العدنانــي فــي كلمتــه (الرائــد ال يكــذب أهلــه)
بقولــه« :إن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ،تفتــح أبــواب التجنيــد
لــكل مســلم يبغــي اجلهــاد فــي ســبيل اللــه ،مِ ــن املهاجريــن واألنصــار،
ـص أهــل الكفــاءات فــي كل
فهل ّمــوا يــا شــباب اإلســام فــي كل مــكان ،ونخـ ّ
اجملــاالت ،ونخصــص منهــم القضــاة؛ فهــذه محاكــم الدولــة اإلســامية
مفتوحــةَ ،ف َمــن كان أهــ ً
ِ
فليــأت إلــى تلــك احملاكــم ،فيرجــع
ا للقضــاء:
احلقــوق ويــر ّد املظالــم ،ويحكــم مبــا أنــزل اللــه ،بــا مواربــة أو محابــاة»
انتهــى.
وكلمــة العدنانــي هــذه تــدل علــى حصــر التحاكــم حملاكمهــا الشــرعية،
أن
وجتاهــل محاكــم اآلخريــن وعــدم االعتــداد بهــا ،وهــو بذلــك يــرى َّ
تنظيمــه الوحيــد اخملــول باحلديــث باســم الشــرع وتفســيره وتطبيقــه.
بــل إ َّنــه ال يــرى شــرعية لغيــره مــن التنظيمــات والفصائــل ،قــال العدنانــي
فــي كلمــة (هــذا وعــد اللــه)« :ونن ّبــه املســلمني :أنــه بإعــان اخلالفــة؛
صــار واج ًبــا علــى جميــع املســلمني مبايعــة ونصــرة اخلليفــة إبراهيــم
حفظــه اللــه ،وتبطــل شــرع ّية جميــع اإلمــارات واجلماعــات والواليــات
والتنظيمــات» انتهــى.
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واحملاكــم التــي رفــض تنظيــم (الدولــة) التحاكــم إليهــا كانــت مــن خــارج
التنظيمــات والفصائــل التــي يختلــف معهــا ،مــن شــخصيات حياديــة
مســتقلة ،بــل ومــن (تيــار الســلفية اجلهاديــة) الــذي ينتمــي إليــه التنظيــم!
وقــد ُطلــب مــن التنظيــم اقتــراح األشــخاص الذيــن يرغــب فــي أن يكونــوا
مــن احملكمــة ،لكنــه مــع ذلــك رفــض(((.
وفــي تصرفــات التنظيــم هــذه تعطيــ ٌل للحكــم بالشــريعة حتــت دعــاوى
عديــدة باطلــة ،رغــم كثــرة املطالبــات واالتصــاالت واملناشــدات
التــي تلقاهــا فــي ذلــك ،فشــابهوا بذلــك مــن قــال اللــه تعالــى فيهــم:
ُْ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ً
ــاب
ــاب يدعــون إِل كِت ِ
{ألــم تــر إِل الِيــن أوتــوا ن ِصيبــا مِــن الكِت ِ
َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َّ َ
َ
ٌ ُْ ْ َُ ْ ْ ُ
ــول فرِيــق مِنهــم وه
اللِ ِلحكــم بينهــم ثــم يت
ــم ُمعرِضــون}
[آل عمــران.]23 :

سادسا :اشترط تنظيم (الدولة) لالنضمام ألي محكمة شرطان:
ً
أولهمــا :أن تُب ِّيــن وتعلــن موقفهــا مــن «الدميقراطيــة» و«العلمانيــة»
و«الدولــة املدن ّيــة» ،ومــن الهيئــات واجملالــس التــي متثلهــا عالني ـ ًة كهيئــة
ّ
األركان واالئتــاف الوطنــي واجمللــس العســكري وغيرهــا.
واجلماعــات والفصائــل والتكتــات املنضويــة حتــت هــذه املســ ّميات
أو املرتبطــة بهــا أو تقاتــل علــى األرض حتــت رايتهــا ،ومــا يجــب علــى
اجلميــع فــي كيفيــة التعامــل معهــم ومــع رموزهــم.
ثانيهمــا :أن تعلــن موقفهــا مــن األنظمــة احلاكمــة فــي املنطقــة كاحلكومــة
األردن ّيــة والســعود ّية والقطر ّيــة واإلمارات ّيــة والترك ّيــة وغيرهــا ،وتعلــن
موقفهــا مــن اجلماعــات والفصائــل التــي تتعامــل معهــا ،أو تتلقــى الدعــم
( )١وقــد صـ َّرح العديــد مــن احملســوبني علــى التنظيــم أنَّ ال حــل إال مببايعــة التنظيــم والقبــول مبحاكمــه ،دون أن يعلــن
التنظيــم ذلــك رســم ًيا ،وهــي عادتــه فــي اإلعــان عــن أمــور ال يرغــب أن تكــون ثابتــة عليــه بطريقــة رســمية!
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منهــا.
وفضـ ً
ا عمــا فــي هــذه الشــروط مــن تخويـ ٍـن عــام للمجاهديــن ،واتهامهــم
باتهامـ ٍ
ـات باطلــة ،فإ َّنــه إلــزا ٌم مبــا ال يلــزم ،وال يقــوم عليــه دليــل صحيــح،
ملــا يلــي:
 -1املســلم غيــر ُمتع َّبــد باعتقــاد كفــر أشــخاص أو جماعــات بأعيانهم ،إذا
أن اعتقــاد كفــر العلمانيــة
كان منــاط التكفيــر محــل نظــر واجتهــاد ،كمــا َّ
والدميقراطيــة ال يلــزم منــه كفــر مــن قــال بهــا؛ للجهــل أو التأويــل،
أو اإلكــراه ،كمــا ســيأتي قري ًبــا.
أن احملاكــم تنظــر فــي جميــع القضايــا ،وتفصــل بــن جميــع
 -2كمــا َّ
اخلصــوم ،مســلمهم وكافرهــم ،وبرهــم وفاجرهــم ،وتأخــذ لصاحــب
احلــق حقــه مــا دام مظلو ًمــا ،وإن كان كافـ ًرا ،وقــد كان النبــي ﷺ يقضــي
بــن املســلمني واليهــود ،وعلــى هــذا مضــى مــن بعــده صحابتــه الكــرام،
وتابعوهــم بإحســان .ونتيجــة لهــذا املوقــف املُتع ِّنــت مــن تنظيــم (الدولــة)
أن تنظيــم (الدولــة) ميتنــع عــن حتكيــم الشــرع ويُ ِّ
عطلــه(((.
ذكــر أهــل العلــم َّ
خصوصــا بــن مســألتي
 -3يخلــط الغــاة عمو ًمــا وأتبــاع تنظيــم (الدولــة)
ً
كــون املســألة قــوالً أو فعـ ً
ا كفـ ًرا ،وبــن تكفيــر فاعلهــا أو القائــل بهــا؛ إذ
احلكــم علــى املســألة الــوارد فــي الشــرع كفرهــا هــو مــن أصــول الديــن،
أمــا احلكــم علــى الفاعــل فليســت مــن أصــول الديــن.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك :الكفــر بالطاغــوت ،فالكفــر بالطاغــوت أصــل من
ـخص
أصــول الديــن ،وال يصـ ُّح اإلميــان إال بــه ،أمــا تكفيــر جهـ ٍـة مــا أو شـ ٍ
( )١ينظر في الرد على بيان التنظيم:

بيان بشأن موقف جماعة الدولة من مبادرة األمة ،د .يوسف األحمد .http://www.saaid.net/Doat/yusuf/69.html
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مــا ألنــه مؤم ـ ٌن بالطاغــوت ،أو لــم يكفــر بالطاغــوت ،فليــس مــن أصــول
الديــن ،وال قواعــده ،بــل هــو محــل اجتهـ ٍـاد ونظــر ،وميكــن أن تختلــف فيــه
االجتهــادات ،وهــو مــا يُعــرف باســم تكفيــر املُع َّيــن ،وســيأتي احلديــث عنــه
بالتفصيل(((.
( )١وسيأتي تفصيل ذلك ص (.)84
ومن باب إمتام الفائدة:
مــن ُّ
الشــبه التــي يثيرهــا الغــاة أنَّ (التحاكــم حملاكــم غيــر شــرعية) هــو رضــى بحكــم الطاغــوت ،والرضــى بالطاغــوت
كفـ ٌر ور َّدة.
وقــد بحــث أهــل العلــم هــذه املســألة حتــت عنــوان التحاكــم للمحاكــم التــي حتكــم بغيــر مــا أنــزل اللــه ،وقــرروا فيهــا
مــا يلــي:
 -1األصــل فــي املســلم أن يتحاكــم للمحاكــم التــي حتكــم مبــا أنــزل اللــه ،وحتــرمي التحاكــم للمحاكــم التــي حتكــم
بالقوانــن الوضعيــة ،ويــدل علــى ذلــك نصــوص شــرعية عديــدة ،منهــا:
ـص الْ َحــقَّ َو ُهـ َو خَ يْـ ُر الْف ِ
َاص ِلـنَ} [األنعــام ]57:وقولــه{ :إِنِ الْ ُح ْكـ ُم إ َِّل ِللَّــهِ أَ َمـ َر
قولــه تعالــى{ :إِنِ الْ ُح ْكـ ُم إ َِّل ِللَّــهِ يَ ُقـ ُّ
أَ َّل تَ ْع ُبــدوا إ َِّل ِإ َّيــاهُ} [يوســف ،]40:وقولــهَ { :فــا َو َر ِّبـ َ
ـك ال يُؤمِ نــو َن َح ّتــى يُ َح ِّكمـ َ
ـج َر بَينَ ُهــم ثُـ َّم ال يَ ِجــدوا
ـوك فيمــا َشـ َ
فــي أَنف ُِســهِ م َح َرجـاً ِّم ّمــا َق َ
ضيــتَ َويُ َسـلِموا تَســليماً} [النســاء.]65 :
فالتحاكــم للشــرع مــن اإلميــان باللــه تعالــى ،وهــو مــن العبــادات التــي ال يجــوز صرفهــا إال للــه ،وقــد ســماها اللــه
عبــادة ،قــال تعالــى{ :إِنِ الْ ُح ْك ـ ُم إ َِّل ِللَّــهِ أَ َم ـ َر أَ َّل تَ ْعبُ ـ ُدوا إ َِّل ِإ َّيــاه} [يوســف.]40:
ـوع مــن أنــواع العبوديــة لغيــر اللــه تعالــى ،قــال تعالــى{ :اتَّخَ ـذُوا ْ
 -2يحــرم التحاكــم لغيــر الشــرع؛ أل َّنــه صـ ُ
ـرف نـ ٍ
أَ ْح َبا َر ُه ـ ْم َو ُر ْه َبانَ ُه ـ ْم أَ ْربَا ًبــا ِّمــن ُدونِ اللّــهِ َوالْ َم ِســي َح ابْ ـ َن َم ْريَ ـ َم َو َمــا أُمِ ـ ُروا ْ ِإ َّال ِل َي ْعبُ ـ ُدوا ْ ِإلَ ًهــا َو ِ
اح ـدًا َّال ِإلَ ـ َه ِإ َّال ُه ـ َو
ُس ـبْ َحانَ ُه َع َّمــا يُشْ ــرِ ُكونَ} [التوبــة.]31:
 -3مــن اضطــر لهــذه احملاكــم ســواء كانــت فــي بــاد املســلمني أو فــي بــاد غيــر املســلمني ألخــذ حــق ،أو دفــع ظلــم:
فقــد أجــاز أهــل العلــم ذلــك بشــروط ،ومــن أهمهــا:
 -1أال يكون هناك طريقة أخرى ألخذ حقه غير هذه احملاكم.
 -2أن يقتصر على أخذ حقه دون زيادة إن قضت له احملكمة بغير حقه.
 -3أن يكره بقلبه التحاكم لغير شرع الله.
فتحاكــم املســلمني إلــى الشــريعة بعيـدًا عــن احملاكــم الوضعيــة واجــب عليهــم مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبي ً
ال ،والقــدرة
اســت ََط ْعتُ ْم} ،وقولــه ﷺَ ( :و ِإذَا أَ َم ْرتُ ُكــ ْم ِب َأ ْم ٍــر َف ْأتُــوا مِ نْــ ُه َمــا
منــاط التكليــف ،كمــا قــال تعالــى{ :فَا ّتَقُــوا اللَّــ َه َمــا ْ
اس ـت ََط ْعتُ ْم) رواه البخــاري ،ومســلم.
ْ
لــذا كان مــن القواعــد الفقهيــة املقــررة عنــد أهــل العلــم أنــه (إذا ضــاق األمــر اتســع) ،وأنــه (ال واجــب مــع عجــز وال
حــرام مــع ضــرورة).
ودون هذا التحاكم تضيع احلقوق ،واألموال وتتوقف املصالح.
ـبَ ،ويَتَ َب َّيـ َن
قــال ابــن القيــم -رحمــه اللــه -فــي معــرض الــكالم عــن أقســام أهــل البــدع« :القســم الثالــث :أن يَ ْسـ َأ َل َويَ ْطلُـ َ
لــه الهــدى ،ويتركــه تقلي ـدًا وتعص ًبــا ،أو ً
بغضــا أو معــاداة ألصحابــه ،فهــذا أق ـ ُل درجاتــه :أن يكــون فاس ـقًا ،وتكفيــره
محــل اجتهــاد وتفصيــل:
فــإن كان معل ًنــا داعيــةُ :ردت شــهادته وفتاويــه وأحكامــه ،مــع القــدرة علــى ذلــك ،ولــم تُقبــل لــه شــهادة ،وال فتــوى وال
حكــم ،إال عنــد الضــرورة ،كحــال َغلبــة هــؤالء واســتيالئهم ،وكــون القضــاة واملفتــن والشــهود منهــم ،ففــي ر ِّد شــهادتهم
وأحكامهــم إذ ذاك فســاد كثيــر ،وال ميكــن ذلــك ،فتُقبــل للضــرورة» (الطــرق احلكميــة .)147/1
ضــا ِبنَ ِب ِّيــهِ َر ُسـ ً
وقــال« :وأمــا ال ِّر َ
فيتضمــن كمــال االنقيــاد لــه ،والتَّســليم املطلــق إليــه ،بحيــث يكــون أولــى بــه من نفســه،
ـول:
َّ
فــا يتل َّقــى الهــدى إال مــن مواقــع كلماتــه ،وال يُحاكــم إال إليــه ،وال يحكــم عليــه غيــره ،وال يرضــى بحكــم غيــره أَلْ َب َّتـ َة= ،
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أن محاكــم تنظيــم (الدولــة) تأخــرت فــي النشــأة عــن محاكــم
واخلالصــةَّ :
الهيئــات الشــرعية والفصائــل ،فلــم تكــن هــي األســبق ،وال األوحــد،
ثــم كانــت أحكامهــا مليئــة باألخطــاء والظلــم ،فض ـ ً
ا عــن عــدم أهليــة
قضاتهــا وغلوهــم فــي األحــكام والتطبيــق.

= ال فــي شــيء مــن أســماء الــرب وصفاتــه وأفعالــه ،وال فــي شــيء مــن أذواق حقائــق اإلميــان ومقاماتــه ،وال فــي شــيء
مــن أحــكام ظاهــره وباطنــه ،ال يرضــى فــي ذلــك بحكــم غيــره ،وال يرضــى إال بحكمــه ،فــإن عجــز عنــه كان حتكيمــه
غيــره مــن بــاب غــذاء املضطــر إذا لــم يجــد مــا يقِ يتُــه إال مــن امليتــة والــدم ،وأحســن أحوالــه :أن يكــون مــن بــاب التــراب
الــذي إمنــا يتُيمــم بــه عنــد العجــز عــن اســتعمال املــاء الطهــور» (مــدارج الســالكني .)171/2
وعلى ذلك فتاوى أهل العلم سواء في اللجوء للمحاكم غير اإلسالمية عند الضرورة.
ومجــرد التحاكــم للمحاكــم الوضعيــة ال يعنــي القبــول والرضــى بهــا ،فالرضــى أمــر قلبــي زائــد ،كمــا ســبق احلديــث
عنــه.

77

78

شُ بهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

ُّ
الشبة التاسعة

تنظيم (الدولة) هو الوحيد الذي يهدف إلى إقامة
دولة إسالمية واضحة الراية
تقول ُّ
الشبهة:

تنظيــم (الدولــة) يطمــح إلــى دولــة إســامية علــى منهــاج النبــوة ،واضحــة
الرايــة ،أمــا الفصائــل األخــرى فهــي فصائل تقــدم الوطنية على اإلســام،
وتلتــزم بحــدود ســايكس-بيكو ،رايتهــا جاهليــة ،غيــر معروفــة األهــداف
وال النتائــج ،وهــي تريــد تطبيــق العلمانيــة والدميقراطيــة .باإلضافــة إلــى
أن العلــم الــذي يرفعونــه هــو علـ ٌم جاهلــي مــن أيــام االســتعمار الفرنســي!
َّ

اإلجابة عن هذه الشبهة:
أوالً :بدايــة ال بــد مــن حتريــر مصطلــح ال َّرايــة ،والذي يخطئ فيــه الكثير،

فالرايــة الــواردة فــي الشــرع وكالم أهــل العلــم هــي :الغايــة والهــدف مــن
القتــال ،وليســت قطعــة القمــاش التــي تســمى اآلن بالعلــم ،قــال ﷺ( :مــن
قاتــل حتــت رايــة ُع ِّم َّيـ ٍـة :يغضــب لعصبــة ،أو يدعــو إلــى ُعصبـ ٍـة ،أو ينصــر
عصبــة؛ َف ُق ِتـ َل فَقِ تْل َـ ٌة َجاهِ ل ّيــة)(((.
وصحتهــا،
فالهــدف مــن القتــال هــو الــذي يحــدد شــرعية هــذه الرايــة
ّ
فمــن كان قتالــه حلمايــة الضروريــات التــي جــاءت الشــريعة اإلســامية
باحلفــاظ عليهــا ،وهــي :النفــس ،والعــرض ،والديــن ،واملــال؛ فرايتــه
َّ
ََ َ ُ ْ َ َُ ُ َ َ
يل اللِ
وغايتــه شــرعية ،قــال تعالــى{ :ومــا لكــم ل تقات ِلــون ِف ســب ِ ِ
( )١أخرجه مسلم ( ،1476/3رقم .)1848
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ْ ْ َ ْ
َ ْ ْ َ َّ َ ُ ُ َ
ِــن ّ َ
ض َعف َ
َ ّ َ
ني م َ
ِيــن َيقولــون َر َّب َنــا
ان ال
َوال ُمســت ِ
الرجــا ِل والن ِسَــاءِ والــوِل ِ
ِ
ْ ْ َ
ُْ
َْ
َّ
ْ َ
ْ َ ْ َ
أَ ْخر ْ
ج َنــا ِمـ
ـن ُلنــك َو ِ ّلًــا
ـن هـ ِذه ِ الق ْر َيـةِ الظال ِـ ِم أهل َهــا َواج َعــل لَــا ِمـ
ِْ ْ َ
ْ َُ ْ َ
ـك نَ ِصـ ً
ـرا} [النســاء ،]75:وقــال ﷺ( :مــن ُقتــل دون
َواج َعــل لَــا ِمــن لنـ
مالــه فهــو شــهيد ،ومــن ُقتــل دون دمــه فهــو شــهيد ،ومــن قتــل دون دينــه فهــو
شــهيد ،ومــن ُقتــل دون أهلــه فهــو شــهيد)(((.
وقــد حملــت تصريحــات وبيانــات ومواثيــق الفصائــل الثوريــة النــص
علــى أهــداف وغايــات مشــروعة ،مــن إســقاط النظــام ،وحتريــر اإلنســان
واألوطــان ،وإقامــة دولــة يتحقــق فيهــا العــدل واحلريــة واألمــان؛ فاتهامهــا
أنهــا (غيــر معروفــة األهــداف وال النتائــج) اتهــام ال أســاس لــه مــن
الصحــة أو الواقــع ،وهــو اتهــام قائــم علــى ّ ُ
الشــبه والظنــون ،واحتــكار
احلــق ،وتزكيــة النفــس.
ميــا،
ثان ًيــا :هنــاك فــر ٌق بــن الرايــات التــي كانــت تُرفــع فــي احلــروب قد ً
وبــن األعــام التــي تتخذهــا الــدول اليــوم؛ فالرايــات واألعــام فــي
احلــرب ُســنة نبو َّيــة مســتح ّبة ،فقــد كان الرســول ﷺ يتخــذ الرايــات فــي
غزواتــه وحروبــه ،وكان لــكل قبيلــة وقــوم رايــة ،فــكان للمهاجريــن رايــة،
ولألنصــار رايــة ،وكان ﷺ يحــب لــكل أحــد أن يقاتــل حتــت رايــة قومــه
ـرض جليــل هــو اجتمــاع املقاتلــن واحتــاد قلوبهــم عندمــا
وجماعتــه؛ لغـ ٍ
يكونــون مــن قبيلــة واحــدة فيكونــون كاجلســم الواحــد ،فيحرصــون أن
تبقــى رايتهــم مرفوعــة فــا يأتــي العــدو مــن قِ َبلهــم.
أمــا األعــام التــي تتخذهــا الــدول اليــوم ترمــز لهــا وتع ِّبــر عنهــا فهــذه
محدثــة لــم تكــن معروفــة فــي العهــود الســابقة ،واألصــل فيهــا اإلباحــة،
( )١أخرجه أبو داود ( ،246/4رقم  ،)4772والترمذي ( ،30/4رقم  ،)1421والنسائي ( ،116/7رقم .)4095
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مــا لــم تتضمــن إشــارة أو داللــة علــى مخالفــة شــرع َّية.
ً
شــكل
ثال ًثــا :لــم يَــرِ د عــن رســول اللــه ﷺ أ َّنــه اتخــذ لو ًنــا واحــ ًدا أو
واحـ ًدا لرايــات احلــرب ،فقــد ثبــت أن النبــي ﷺ كانــت لــه رايــة ســوداء،
وأحيا ًنــا بيضــاء ،وقيــل ً
أيضــا صفــراء ،وقــد علَّــل احلافــظ ابــن حجــر
ذلــك بحســب اختــاف األوقــات واحلــاالت(((.
ولــم يثبــت أنــه ﷺ كان يكتــب شــي ًئا فــي تلــك الرايــات كمــا قــد يتوهمــه
بعــض املتأخريــن ،ومــا ُروي عــن ابــن عبــاس أن رايــة النبــي ﷺ كان
مكتو ًبــا فيهــا( :ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه) ،فإنــه حديــثٌ باطــل
كمــا قــال العلمــاء(((.
راب ًعــا :مــا يتعلَّــق بعلــم االســتقالل الــذي اختــاره عا َّمــة الشــعب الســوري
فــي أول الثــورة ،ورضــوا بــه ،فهــذا راجـ ٌع إلــى كونــه علــم الدولة فــي مرحلة
مــا قبــل اغتصــاب نظــام البعــث للســلطة ،وفيــه رســالة إلــى إســقاط هــذا
النظــام واالنخــاع عنــه بجميــع مراحلــه ورمــوزه ،وعــدم شــرعيته ،وعــدم
القبــول أو االعتــراف بــه بــأي شــكل مــن األشــكال.
وأ َّمــا مــا يُقــال إ َّنــه علــم مــن حقبــة االســتعمار ،وبرضــى فرنســا :فهــذا
غيــر صحيــح؛ إذ العلــم احلالــي ُوضــع بعــد الثــورة علــى الفرنســيني
وحصــول االســتقالل.
فقــد كان علــم االســتعمار الفرنســي فــي أول األمــر (ســنة 1338هـــ
1920م) أزرق وفــي زاويتــه اليســرى العليــا علــم فرنســا املص َّغــر ،وبعــدالثــورة الســورية الكبــرى (ســنة 1343هـــ 1925 -م) غ ّيــره الفرنســيون
( )١فتح الباري (.)126/6
( )2ومن هذه الروايات التي تسمي راية النبي ﷺ بال ُعقاب ،لكنها أحاديث ضعيفة ال يصح االستدالل بها.
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فصــار خطــن أخض َريــن بينهمــا مســاحة بيضــاء وبقــي العلــم الفرنســي
املصغــر فــي الزاويــة ،وعندمــا و ّقعــت فرنســا اتفاقيــة االســتقالل (األول)
ســنة (1355هـــ 1936 -م) ألغيــت األعــام الفرنســية واعتُمــد العلــم الذي
ص ّممتــه الثــورة الســورية الكبــرى(((.
وبقــي هــذا العلــم مســتعم ً
ال ،حتــى جــاء حــزب البعــث إلــى الســلطة،
فلمــا قامــت الثــورة احلاليــة ع َّبــر النــاس عــن
ووضــع مكانــه عل ًمــا جديـ ًداَّ ،
رفضهــم للنظــام بتــرك علمــه واألخــذ مبــا قبــل نظــام البعــث.
ومــا يُقــال عــن اعتمــاد فرنســا لهــذا ال َعلَــم ال يجعلــه َعل َ ًمــا فرنســ ًيا،
محر ًمــا ،أو عل ًمــا اســتعمار ًيا ،مثلــه فــي ذلــك مثــل جميــع مؤسســات
الدولــة ،وأنظمتهــا ،ومراتــب الوظائــف ،ومســمى العملــة التــي ُوجــدت
فــي عهــد االســتعمار ،إلــى غيــر ذلــك.
واخلطــأ الــذي يقــع فيــه الغــاة :اعتبــار كل تصــرف أو تعامــل مــع
ورضــى بالكفــر(((!
االســتعمار خيانــ ًة وعمالــ ًة
ً
أن احلديــث عــن ال َعلَــم مــن هــذه الناحيــة يظهــر منــه الغلــو فــي فهــم
كمــا َّ
العلــم ،واملقصــود منــه ،واعتبــاره جــز ًءا مــن الديــن ،كمــا ســبقت اإلشــارة
إليــه.
ـإن ال َعلَــم الــذي يرفعــه الثــوار (علــم االســتقالل) ليــس فيــه مــا
وعليــه :فـ َّ
يخالــف الشــرع ،والهــدف منــه معــروف ومشــروع ،وهــو َعلَــم مؤقــت لهــذه
املرحلــة مــن تاريــخ ســوريا ،ال ينبغــي االختــاف حولــه ،ثــم بعــد التحريــر
يكــون اجتمــاع النــاس علــى مــا يرونــه أو يختارونــه مــن َعلَــم(((.
( )١ينظر مقال :حوار مع داعشي ،أ .مجاهد ديرانية.
( )2وسيأتي ص (.)١٥٤
( )٣وللمزيد ينظر فتوى( :هل هناك راية محددة يجب أن يلتزم بها السوريون ؟)
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ولــو كان علــم االســتقالل مــن صنــع فرنســا -وليــس كذلــك -ملــا كان فــي
األخــذ بــه علمانيــة ،أو تشــب ٌه بالكفــار؛ إذ إن العلمانيــة تكــون فــي املعتقــد
والتشــريع ،ال فــي األمــور الدنيويــة.
والتش ـ ُّبه املنهــي عنــه هــو مــا يكــون فيمــا هــو مــن خصائــص الكفــار ،وال
يشــاركهم فيــه املســلمون ،كمــا هــو مبســوط فــي كتــب أهــل العلــم.
خامســا :اتهــام الكتائــب والفصائــل والقــوى الثوريــة أنهــا تريــد العلمانية:
ً
(((
اتهــا ٌم غيــر صحيــح ،وباطــل ،ملــا يلــي :
أن الفصائــل قــد أعلنــت علــى مــدى الســنوات املاضيــة وبتصريحــات
َّ -1
وبيانــات ومواثيــق تنفــي ذلــك مــرا ًرا ،ولــم يثبــت مــن هــذه االتهامــات
القائمــة علــى ّ ُ
الشــبه والظنــون شــيء.
أن مــا يَــرِ ُد عــن البعــض مــن ترديــد ألفــاظ الدميقراطيــة ،والدولــة
َّ -2
املدنيــة ونحوهــا:
أن األلفــاظ التــي يرددهــا البعــض كالدميقراطيــة ،والدولــة املدنيــة
َّ -2
ونحوهــا ،يــراد بهــا أحــد معنيــن:
األول :معنــى فلســفي عقــدي ،وهــو الــذي يجعــل التشــريع حــق للعبــاد ،وال
يختــص باللــه تعالــى.
الثانــي :معنــى إجرائــي يتعلَّــق ببعــض األدوات التــي يــراد منهــا حتقيــق
العدالــة ،ومنــع الظلــم ،واســتغالل الســلطة.
وال شـ َّ
أن املعنــى األول مخالــف للشــرع ،وينــازع اللــه  -تعالــى -فــي حقــه
ـك َّ
فــي التشــريع ،أمــا الثانــي فهــو محــل اجتهـ ٍـاد ونظر.
( )١للمزيد ينظر :األحكام الشرعية للنوازل السياسية ،د .عطية عدالن ،ص (.)223-152
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ـان باطلــة ،وأخــرى صحيحــة فإ َّنه
وبســبب اشــتمال هــذه األلفــاظ علــى معـ ٍ
ال بـ َّـد مــن االستفســار مــن قائلهــا عــن مــراده ،وهــذا هــو املنهــج احلــق فــي
التعامــل مــع (األلفــاظ اجململــة).
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :وأمــا األلفــاظ التــي ليســت فــي الكتــاب
والســنة وال اتفــق الســلف علــى نفيهــا أو إثباتهــا ،فهــذه ليــس علــى أحــد
أن يوافــق مــن نفاهــا أو أثبتهــا حتــى يستفســر عــن مــراده :فــإن أراد بهــا
معنــى يوافــق خبــر الرســول أقــر بــه ،وإن أراد بهــا معنــى يخالــف خبــر
الرســول أنكــره.
ثــم التعبيــر عــن تلــك املعانــي إن كان فــي ألفاظــه اشــتباه أو إجمــال
عبــر بغيرهــا ،أو بــن مــراده بهــا بحيــث يحصــل تعريــف احلــق بالوجــه
الشــرعي»(((.
 -3أن املنــادي بالدميقراطيــة والدولــة املدنيــة لــو كان يقصــد بهــا
ـرعا :ال يجــوز تكفيــره واحلكــم بر َّدتــه إال بعــد اســتيفاء
املعنــى الباطــل شـ ً
ـص عليهــا أهــل العلــم ،ومــن أهــم املوانــع:
الشــروط ،وانتفــاء املوانــع التــي نـ َّ
 اإلكــراه :وهــو إلــزام الغيــر مبــا ال يريــده قهـ ًرا ،بحيــث ال يبقــى لــه قــدرةوال اختيــار.
 التأويــل :وهــو أن يفعــل الكفــر العتقــاده أنــه صــواب وحــق ،اعتمــا ًداعلــى شــبهة يســتدل بهــا.
وهمــا مــن أكبــر املوانــع التــي متنــع تكفيــر املُع َّيــن ،ال ســ َّيما فــي وقــت
احلــرب(((.
( )١الفتاوى (.)114/12
( )2وللمزيد ينظر فتوى( :هل هناك راية محددة يجب أن يلتزم بها السوريون ؟)
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ن،
 -4كمــا َّ
أن احلكــم بكفــرِ القــول أو املعتقــد يختلــف عــن تكفيــرِ املُعــ َّ
والــذي ال يكــون إال بعــد إقامــة احلجــة ،والتأكــد مــن توفــر الشــروط
وانتفــاء املوانــع.
قــال ابــن أبــي العِ ــ ِّز احلنفــي رحمــه اللــهَّ :
«الشــخص املع َّيــن ميكــن أن
ِ
مخط ًئــا مغفــو ًرا لــه ،أو ميكــن أن يكــو َن ممــن لــم يبل ْغــه مــا
يكــو َن مجتهـ ًدا
وراء ذلــك م ـ َن النصــوص ،وميكــن أن يكــو َن لــه إميــان عظيــم ،وحســنات
ـت لــه رحمــة اللــه»(((.
أوجبـ ْ
أن القــول قــد
وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :وحقيق ـ ُة األمــر فــي ذلــكَّ :
يكــون كف ـ ًرا فيُطلــق القــول بتكفيــر صاحبــه ،ويقــال :مــن قــال كــذا فهــو
كافــر ،لكــن الشــخص املُعــن الــذي قالــه ال يحكــم بكفــره حتــى تقــوم عليــه
احلجــة التــي يكفــر تاركهــا»(((.
فهــذا االتهــام واحلكــم املبنــي عليــه غيــر صحيــح ،ولعــل ســببه منهــج
التنظيــم فــي الطعــن بــكل مشــروع غيــر مشــروعه ،واعتبــاره مشــروع
فســاد وعلمانيــة أو ردة ،وتبرئــة مشــروعه فحســب! كمــا ســبقت اإلشــارة
إليــه.
سادســا :اشــتراط أن تكــون الدولــة املســلمة دولـ ًة ُمطلقــة عامــة ال حــدود
ً
لهــا غيــر ممكــن واق ًعــا ،بــل إن هــذا االشــتراط لــم يــرد فــي كتــاب وال ســنة
وال قــول ٍ
ٍ
بحــدود
أحــد مــن أهــل العلــم ،وال ميكــن أن تكــون الدولــة إال
واضحـ ٍـة معلومــة .فمــا كانــت الدولــة فــي عهــد الرســول ﷺ فــي املدينــة،
ثــم اجلزيــرة العربيــة إال بحـ ٍ
ـدود بــن املســلمني وغيرهــم ،وهكــذا كانــت
( )١شرح العقيدة الطحاوية (.)299/1
( )2الفتاوى (.)619/7
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في عهد املسلمني طوال تاريخهم.
وقــد بحــث أهــل العلــم فــي أحــكام الثغــور ،وهــي األقاليــم التــي تقــع علــى
احلــدود مــع بــاد الكفــار ،ومــن املعلــوم أن كثي ـ ًرا مــن هــذه احلــدود لــم
تكــن باختيــار املســلمني ،وال رغبتهــم أو تخطيطهــم فــي أكثــر األحيــان ،بــل
كانــت بســبب عــدم قدرتهــم علــى فتــح تلــك البــاد ،فقبلــوا بتلــك احلــدود
ورضــوا بهــا ،والتزمــوا بهــا.
إن احلــدود احلاليــة هــي مــن وضــع غيــر املســلمني ،لكــن ال يعنــي
نعــم َّ
االلتــزام بهــا -للضــرورة -رضــى بأفعــال الكفــار ،أو موافقــة لهــم ،فضـ ً
ا
عــن اخلضــوع لهــم ،والعمالــة لهــم ،فهــذا مــن بــاب اإللــزام مبــا ال يلــزم،
ـرعا.
وهــو باط ـ ٌل شـ ً
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :الزم مذهــب اإلنســان ليــس مبذهــب لــه
إذا لــم يلتزمــه؛ فإنــه إذا كان قــد أنكــره ونفــاه كانــت إضافتــه إليــه كذ ًبــا
عليــه»(((.
وقــال ابــن حــزم رحمــه اللــه« :مــن كفــر ال َّنــاس ِب َمــا تــؤول ِإلَيْــهِ أَ ْق َوالهــم
فخطــأ؛ ِلَ َّن ـ ُه كــذب علــى الْخصــم وتقويــل لَ ـ ُه َمــا لــم يقــل ِبــهِ »(((.
أن تنظيــم الدولــة قــد التــزم فعل ًيــا بحــدود الــدول التــي ظهــر
ســاب ًعا :كمــا َّ
فيهــا ،فسـ َّـمى نفســه (دولــة العــراق اإلســامية) ،ثــم (الدولــة اإلســامية
فــي العــراق والشــام) ،فهــل كان راض ًيــا بحــدود ســايكس-بيكو ثــم تــاب
مــن ذلــك؟
إن املــراد النســبة إلــى أقاليــم طبيعيــة كالشــام أو العــراق،
فــإن قيــلَّ :
( )١الفتاوى (.)217/20
( )2الفَصل في امللل واألهواء والنحل (.)139/3

85

86

شُ بهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

أو بــاد املغــرب ،أو أرض الكنانــة ،ونحــو ذلــك.
فاجلــواب :أ َّنهــا لــم تخــرج مــن اإلقليميــة وال الوطنيــة اسـ ًما ،كمــا أنهــا لــم
تســتطع أن تخــرج منهــا فعـ ً
ا.
فــإن قيــل :إنهــا ســتخرج منهــا ومتتــ ُّد حــن متلــك القــدرة علــى ذلــك،
وتتوفــر الشــروط املالئمــة.
فيقــال :املهــم أ َّنهــم قبلــوا بذلــك واق ًعــا ،واضطــروا إليــه ،وعاشــوه فعل ًيــا،
وهــذا يعنــي فــي فكرهــم الرضــى بــه!
أن تنظيــم الدولــة وأشــباهه أجــاز ألعضائــه االلتــزام مبــا
ويُلحــظَّ :
يتعلــق بهــذه االتفاقيــات ،مــن اســتخراج جــوازات ســفر ،واحلصــول علــى
تأشــيرات دخــول ،وااللتــزام بقوانــن املطــارات التــي نزلــوا فيها....إلــخ.
فإن قالوا :كنا مضطرين لذلك حتى نصل ألرض اجلهاد!
قيــل :واألمــة اإلســامية وشــعوبها فــي مرحلــة اســتضعاف ،وليســت فــي
عصــر متكــن وســعة وقــوة!
إن ثــورات احلريــة تــكاد تختطــف فــي عــدة بلــدان ،والثــورة الســورية
بــل َّ
يُــكاد لهــا الكثيــر ،وهــي بالــكاد حــررت نصــف البــاد ،فهــي فــي حــال
ـرار فعلــي.
اضطـ ٍ
فلمــاذا يجــوز لهــذه التنظيمــات وأفرادهــا فــي حــال اضطرارهــم
مــا ال يجــوز لبقيــة املســلمني فــي حــال االضطــرار؟ والــذي هــو أشــ ُّد
(((
وأعظــم؟
( )١يزيــد بعــض الغــاة هنــا بقولهــم :نتــوب بعــد أن نصــل إلــى وجهتنــا .وبعضهــم يعدهــا توبــة مــن كفــر! فمــا أشــبه
الليلــة بالبارحــة ،فقــد طالــب اخلــوارج علــي بــن أبــي طالــب -رضــي اللــه عنــه -بالشــهادة علــى نفســه بالكفــر ،ثــم
التوبــة .ومــاذا لــو ماتــوا قبــل وصولهــمإلــى وجهتهــم؟ هــل ميوتــون علــى الكفــر أم علــى اإلســام؟
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أن تنظيــم (الدولــة) كغيــره مــن الغــاة خلــط بــن املقصــود
واخلالصــةَّ :
بالرايــة فــي الشــرع وبــن األعــام املرفوعــة ،وأخطــأ مــرة أخــرى فــي
اتهــام ســائر الفصائــل اجملاهــدة بغايــة جهادهــم ،وأخطــأ مــرة ثالثــة فــي
معرفــة األحــكام الشــرعية املتعلقــة باملصطلحــات املطروحــة للنقــاش،
وغــا فــي أحــكام التكفيــر فيهــا.
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ُّ
الشبهة العاشرة

أُعلنت اخلالفة فيجب اللحاق بها
تقول ُّ
الشبهة:

بغــض النظــر عــن كل الــكالم الســابق واخلــاف حولــه :فمــا دامــت
اخلالفــة قــد أُعلنــت فيجــب علــى اجلميــع االنضــواء حتتهــا؛ فإقامــة
خالفــة توحــد جميــع املســلمني حتــت حكـ ٍـم واحــد واجــب شــرعي ،وهــو
أمــل األمــة منــذ عقــود ،وإن كان هنــاك أخطــاء أو ملحوظــات فيمكــن
إصالحهــا الح ًقــا وبالتدريــج!

اإلجابة عن هذه الشبهة:
أوالً :تكلــم أهــل العلــم فــي حكــم اخلالفــة ،ومكانتهــا ،ووجــوب إعــادة

حكمهــا لبــاد املســلمني ،وفــي ذلــك أقــوال وبحــوث دراســات طويلــة
ميكــن الرجــوع إليهــا فــي أماكنهــا.
لكــن إعــان اخلالفــة ال يكــون بهــذه الطريقــة املتســرعة والتــي تخلــو مــن
أي مقــوم مــن مقوماتهــا:
 -1فالبــاد مــا زالــت محتلــة وفــي حــال حــرب ،وليــس فيهــا متكــن لقيــام
دولــة ،فضـ ً
ا عــن خالفــة جامعــة للمســلمني.
لشــخص لــه ضوابطــه وشــروطه ،وال بــد فيــه مــن
 -2انعقــاد احلكــم
ٍ
توافــق أهــل احلــل والعقــد وعمــوم النــاس ،وهــذا أمــر معــروف مبســوط
فــي كتــب أهــل العلــم وأشــهر مــن أن يتحــدث بــه ،ونذكــره هنــا باختصــار.
أن أحمــد بــن حنبــل رحمــه اللــه« :ســئل عــن حديــث النبــي
روى اخلــال َّ
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ــات مِ يتَــ ًة َجاهِ ِل َّيــ ًة) ،مــا معنــاه؟ قــال
ــس لَــ ُه ِإ َمــا ٌم َم َ
ﷺَ ( :مــ ْن َم َ
ــات َولَيْ َ
أبــو عبــد اللــه« :تــدري مــا اإلمــام؟ اإلمــام الــذي يجمــع املســلمون عليــه،
كلهــم يقــول :هــذا إمــام ،فهــذا معنــاه»(((.
أن الْ ُمعتَبــر بيعة أهل احلــل والعقد من
وقــال النــووي رحمــه اللــه« :األصـ ّـح َّ
يتيسـ ُر حضور ُه ْم»(((.
العلماء ،والرؤســاء ،وســائر وجوه الناس ،الذين ّ
وقــال ابــن تيميــة« :فإنــه ال يشــترط فــي اخلالفــة إ َّال اتفــاق أهــل الشــوكة
واجلمهــور ،الذيــن يقــام بهــم األمــر؛ بحيــث ميكــن أن تُقــا َم بهــم مقاصــد
اإلمامــة؛ ولهــذا قــال النبــي ﷺ( :عليكــم باجلماعــة؛ فــإن يــ َد اللــه مــ َع
اجلماعــة) .وقــال( :إن الشــيطان مــع الواحــد وهــو مــن االثنــن أبعــد)»(((.
أمــا هــذا التنظيــم فلــم يوافــق علــى قيــام دولتــه فــي العــراق ،ثــم علــى
مت ُّددهــا إلــى ســوريا ،ثــم إعــان اخلالفــة إال عــد ٌد قليــل فحســب! وليــس
فــي دولتــه املزعومــة أدنــى مقومــات االستشــارة أو مقومــات الدولــة
احلقيقيــة:
أ -فالتنظيــم يعتقــد أنــه يصــح إقامــة الدولــة دون وجــود أي مــن مكوناتهــا
احلقيقيــة ،وعلــى هــذا أعلــن دولتــه قبــل اخلالفــة ،وقــد َّ
خلــص عثمــان
بــن أحمــد التميمــي فــي رســالته (إعــان األنــام مبيــاد دولــة اإلســام)
الصــادرة عــن (وزارة الهيئــات الشــرعية) فــي (دولــة العــراق اإلســامية)
بقولــه« :إن الدولــة التــي أقامهــا رســول اللــه ﷺ ال حتمــل كل املواصفــات
التــي ينظــر لهــا علــى أنهــا مــن خصائــص الدولــة املعاصــرة بكياناتهــا
( )١السنة ألبي بكر اخلالل (.)80/1
( )2روضة الطالبني (.)43/10
( )3منهاج السنة النبوية (.)336/8
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السياســية واإلداريــة واالقتصاديــة ،فالدولــة التــي ينشــدها اإلســام هــي
تلــك التــي تقيــم الدِّ يْــن أوالً قبــل أي اعتبــار آخــر».
أن التنظيــم قــد هــدم كل أركان الدولــة احلقيقيــة ،ولــم يبــق
وبهــذا يتب َّيــن َّ
منهــا إال (التوحيــد ،وحتكيــم الشــريعة) وفــق مفهومــه هــو ،وعليــه فيمكــن
ألي عـ ٍ
ـدد مــن األشــخاص فــي أي مــكان فــي العالــم إعــان دولـ ٍـة خاصـ ٍـة
بهــم!
ب -يعتقــد تنظيــم (الدولــة) أن قــرار إعــان الدولــة واخلالفــة ينحصــر
فــي تنظيمــه فحســب ،دون بقيــة املســلمني ،بســبب تخوينهــم ،ورميهــم
بال ـ ِّردة والعمالــة ،قــال العدنانــي فــي كلمتــه (لــن يضروكــم إال أذى)« :مــا
كان لنــا أن نشــاور مِ ــن الفصائــل َمــن يخالفنــا املنهــج واملشــروع ،ويعمــل
ضدنــا فــي اخلفــاء والعلــن ،أو َمــن يجتمــع متآمـ ًرا مــع اخملابــرات علينــا،
بــل ويو ّقــع علــى قتالنــا.(((»..
فهــم قــد اختزلــوا األمــة بالفصائــل املقاتلــة دون بقيــة األمــة وعلمائهــا،
ووجهائهــا ،ثــم خ َّونــوا الفصائــل ورفضوهــا ،فلــم يب ـ َق إال هــم أهــل للعلــم
واملشــورة والديــن الصحيــح ،وقــد جــاء فــي احلديــثِ ( :إ َذا َقــا َل ال َّر ُج ـ ُل:
َهلَـ َ
ـاس َف ُه ـ َو أَ ْهل َ ُك ُه ـ ْم)(((.
ـك ال َّنـ ُ
إن أســاس تنظيــم (الدولــة) وهــو (دولــة العــراق اإلســامية) لــم
ج -بــل َّ
( )١لتنظيــم (الدولــة) منهــج منحــرف فــي نظرتــه للدولــة ،وفهمــه إلقامتهــا ،ونقاشــها يحتــاج ملزيــد إيضــاح وبســط،
وميكــن لذلــك مراجعــة املقالــن التاليــن حملتســب الشــام:
نقاش هادئ حول فكر (دولة اإلسالم في العراق والشام) ( )4موقف تنظيم (الدولة) من إقامة الدولة
.http://syrianoor.net/revto/8122

ونقاش هادئ حول فكر (دولة اإلسالم في العراق والشام) ( )5موقف تنظيم (الدولة) من البيعة
.http://syrianoor.net/revto/8384

( )2أخرجه مسلم ( ،2024/4برقم .)2623
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تكــن عــن مشــورةٍ مــن املســلمني فــي العــراق ،وال الفصائــل العســكرية
فيــه ،فلــم يوافــق علــى قيــام دولــة التنظيــم فــي العــراق إال عــد ٌد يســير مــن
أتبــاع التنظيــم دون استشــارة ألهــل احلــل والعقــد ،وقــد ب َّيــن أبــو ســليمان
العتيبــي -قاضــي (دولــة العــراق اإلســامية) -فــي رســالته للقيــادة
فــي خراســان هــذه النقطــة ،فقــال« :وفــي حقيقــة األمــر يظــن النــاس
أن قيــام الدولــة كان بعــد مبايعــة جماعــات مجلــس شــورى اجملاهديــن
لتنظيــم القاعــدة ،ثــم مبايعــة شــيوخ العشــائر بحلــف املُطيبــن ،وليــس
األمــر كذلــك ألبتــة ،وإمنــا بايــع رؤوس هــذه اجلماعــات ،كســرايا اجلهــاد،
وســرايا الغربــاء ،وجيــش أهــل الســنة ،وكتائــب األهــوال ،وجيــش الطائفــة
املنصــورة ...وهــم أنــاس ال عالقــة لهــم باجلهــاد احلقيقــي فــي الســاحة،
بــل منهــم مــن لــم يحمــل الســاح فــي حياتــه كلهــا ،ومنهــم مــن ليــس لــه
أتبــاع أصـ ً
ا ،وإمنــا هــي أســماء مجــردة ،فبايعــوا واشــترطوا إمــا بلســان
احلــال أو املقــال أن يتولــوا مناصــب فــي هــذه الدولــة التــي ســتعلن ،ووقــع
األمــر كمــا أرادوا ،وأنــا أشــهد باللــه العظيــم علــى ذلــك بحكــم قربــي مــن
أبــي حمــزة املهاجــر ،ولــم يتدخــل شــيوخ العشــائر املعروفــون ،كمــا يصــرح
كثي ـ ًرا أبوحمــزة»((( انتهــى.
د -ثــم حــن إعــان اخلالفــة كان مــن وافــق علــى ذلــك بضعــة نفــر مــن
أعضــاء التنظيــم!
قــال العدنانــي فــي كلمتــه( :هــذا وعــد اللــه)« :اجتمــع مجلــس شــورى
الدولــة اإلســامية ،وتباحــث هــذا األمــر ،بعــد أن باتــت الدولة اإلســامية
بفضــل اللــه متتلــك كل مق ّومــات اخلالفــة ،والتــي يأثــم املســلمون بعــدم
( )١وللمزيد ينظر (رسالة الشيخ أبي سليمان العتيبي للقيادة في خراسان)

.http://syrianoor.net/article/9380
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قيامهــم بهــا ،وأنــه ال يوجــد مانــع أو عــذر شــرعي لــدى الدولة اإلســامية؛
يرفــع عنهــا اإلثــم فــي حــال تأخرهــا أو عــدم قيامهــا باخلالفــة؛ فقــررت
الدولــة اإلســامية ،مم ّثلــة بأهــل احلــل والعقــد فيهــا؛ مِ ــن األعيــان
والقــادة واألمــراء ومجلــس الشــورى (!) إعــان قيــام اخلالفة اإلســامية،
وتنصيــب خليفــة للمســلمني».
أن مجلــس الشــورى هــذا ال يتجــاوز عــدده االثنــي عشــر فــر ًدا..
ومعلــو ٌم َّ
فالبيعــة دون مشــورة مــن املســلمني ،وأهــل احلــل والعقــد فيهــم ،بيعــة
باطلــة بدعيــة.
 -4ينبغــي عــدم االغتــرار بالشــعارات والالفتــات املرفوعــة اخلاليــة مــن
املضمــون ،فاخلالفــة إمنــا يعقدهــا مــن كان علــى منهــاج النبــوة ،وليــس
مــن كان علــى منهــاج اخلــوارج املارقــن ،وقــد تكــرر مــن املنحرفــن إعــان
اخلالفــة مــرا ًرا فــي التاريــخ اإلســامي ،فــا غرابــة فــي ذلــك(((.
ثان ًيا :قد يُقال:
إن تنظيــم (الدولــة) قــد تغلَّــب علــى املناطــق التــي يحكمهــا ،فــا بــد مــن
َّ
طاعتــه واخلضــوع لــه ،وقــد نهــى الشــرع عــن اخلــروج علــى احلــكام ونــزع
اليــد مــن طاعتهــم.
وقــد أشــار لذلــك العدنانــي فــي كلمتــه (هــذا وعــد اللــه) حيــث قــال:
( )١سبق في التاريخ أن أعلن العديد من أهل البدع (خالفات) خاصة بهم في عدد من البلدان ،ومن ذلك:
اخلارجي اخلالفة في عهد عبد امللك ،ولم ينلْها.
 -1ادعى شبيب
ّ
الســمح املعافــري ،واســتم َّر أربــع
 -2فــي َســنة  140للهجــرةُ ،دعــي باخلالفــة لــرأس اإلباض َّيــة عبــد األعلــى بــن َّ
ســنوات ،ثــم قتلــه املنصــور عــام 144هـــ.
 -3وفي َطنْجة ُدعي ِ
الفهري.
للخالفة ألمير اخلوارج ،وخاطبوه بأمير املؤمنني ،ثم قتله خال ُد بن حبيب
ُّ
 -4وا َّدعــى املعــز إســماعيل بــن طغتكــن حاكــم زُبيــد أ َّنــه ُقرشــي مــن بنــي أُم َّيــة ،وهــو مِ ــن أصـ ٍـل ُكــردي ،خــرج عــن
َ
فخطــب لنفســه باخلالفــة ،وتل َّقــب بالهــادي ،ثــم هلَــك ســنة 598هـــ.
منهــج أهــل الســنة وتشـ َّيع،
السقَّاف
ينظر :إعال ُن اخلِ الفةِ اإلسالم َّيةِ  -رؤي ٌة شرع َّي ٌة واقع َّي ٌة ،ل َعلَوي بن عبدالقادر َّ
.http://dorar.net/article/1760

القسم األول  -ال َّرد على الشُّ به املتعلِّقة مبنهج تنظيم (الدولة)

«بإعــان اخلالفــة؛ صــار واج ًبــا علــى جميــع املســلمني مبايعــة ونصــرة
اخلليفــة إبراهيــم حفظــه اللــه ،وتبطــل شــرع ّية جميــع اإلمــارات
واجلماعــات والواليــات والتنظيمــات ،التــي يتمــدد إليهــا ســلطانه
ويصلهــا جنــده ،قــال اإلمــام أحمــد رحمــه اللــه ،فــي روايــة عبــدوس بــن
وس ـ ّمي
مالــك العطــار :و َمــن غلــب عليهــم بالســيف؛ حتــى صــار خليفــةُ ،
أميــر املؤمنــن :فــا يحــل ألحــد يؤمــن باللــه أن يبيــت وال يــراه إما ًمــا ،بـ ًّرا
كان أو فاجــ ًرا» انتهــى.
وفي هذا الكالم أخطاء عديدة:
أن دولــة التنظيــم نتجــت عــن بيعــة ،والدعــوة
 -1فهــو خلــط بــن ادعــاء َّ
ـإن
لذلــك ،ثــم االحتجــاج بالتغلُّــب لتقريــر شــرعيتها ،وهــذا ال يســتقيم فـ َّ
بينهمــا فرو ًقــا عديــدة.
أن البيعــة لــم تكــن
والدعــوة للخضــوع لدولــة التنظيــم املُتغلِّبــة تُظهــر جل ًيــا َّ
شــاملة وال عامــة ،وال كافيــة الســتتباب حكــم دولتهــم؛ بدليــل أ َّنهــم أبطلــوا
شــرعية جميــع اجلماعــات والواليــات والتنظيمــات ،وهددوهــا ،ولــو كانــت
بايعتهــم ملــا اضطــروا لذلــك.
 -2فــي هــذا الــكالم تشــري ٌع لالســتبداد والقهــر ممــن يدعــي (اخلالفــة
علــى منهــاج النبــوة) ،بنــاء علــى الفهــم املغلــوط حلقيقــة مســألة (إمامــة
املتغلــب) عنــد أهــل الســنة.
فالطريقــة الشــرعية التــي جــاء بهــا اإلســام لتولــي احلكــم هــي :الشــورى
واالختيــار ،مــع تــرك الطــرق والوســائل التفصيليــة املعتمــدة فــي ذلــك
لالجتهــاد والتشــاور.
أمــا تولــي احلكــم تغل ًبــا دون رغبــة مــن املســلمني فمحــرم ،قــال ابــن حجــر
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يس ـتَحق أَن يبشــر َو َل
الهيتمــي رحمــه اللــه« :املتغلــب َفاســق معا َقــبَ ،ل ْ
يســتَحق الزّجــر واملقــت
يُؤمــر ب ْ ِ
ِال ْح َســانِ فِ ي َمــا تغلــب َعلَيْــهِ  ،بــل ِإ َّن َمــا ْ
واإلعــام بقبيــح أَفعالــه َو َف َســاد أَ ْح َوالــه»((( انتهــى.
وقــال اجلوينــي رحمــه اللــه« :إن الــذي ينتهــض لهــذا الشــأن لــو بــادره
مــن غيــر بيعــة وحاجــة مســتفزة أشــعر ذلــك باجترائــه وغلــوه فــي
اســتيالئه وتشــوفه إلــى اســتعالئه وذلــك يســمه بابتغــاء العلــو فــي األرض
بالفســــاد»((( انتهــى.
وإمنــا أجــاز أهــل العلــم واليــة املتغلــب فــي حــال الضــرورة ،ال االختيــار،
وبشـ ٍ
ـروط عديــدة.
فصــل الــكالم فــي ذلــك املــاوردي عنــد ذكــر شــروط احلاكــم املتغلب
وممــن َّ
ـرار ،فهي
فقــال رحمــه اللــه« :وأمــا إمــارة االســتيالء التــي تُعقــد عــن اضطـ ٍ
أن يســتولي األمي ـ ُر بالقــوة علــى بــاد يقلِّــده اخلليفــة إمارتهــا ،ويف ـ ِّوض
إليــه تدبيرهــا وسياســتها ،فيكــو ُن األميــر باســتيالئه مســتب ًدا بالسياســة
والتدبيــر ،واخلليفــة بإذنــه منف ـ ًذا ألحــكام الديــن؛ ليخــرج مــن الفســاد
إلــى الصحــة ومــن احلظــر إلــى اإلباحــة.
وهــذا وإن خــرج عــن ُعــرف التَّقليــد املطلــق فــي شــروطه وأحكامــه ،ففيــه
مــن حفــظ القوانــن الشــرعية وحراســة األحــكام الدينيــة مــا ال يجــوز
أن يُتــرك مخت ـ ً
ا مخــذوالً وال فاس ـ ًدا معلــوالً ،فجــاز فيــه مــع االســتيالءِ
واالضطــرارِ مــا امتنــع فــي تقليــد االســتكفاء واالختيــار؛ لوقــوع الفــرق
بني شروط املُكنة والعجز».
( )١الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة (.)627/2
( )2غياث األمم في التياث الظلم (.)326/1
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ثم ب َّين شروط هذا املتغلِّب بقوله:
«أحدهاِ :حفظ منصب اإلمامة في خالفة النبوة وتدبير أمور ا ِمللَّة.
والثانــي :ظهــو ُر الطاعــة الدينيــة التــي يــزول معهــا حكــم العِ نــاد فيــه،
وينتفــي بهــا إثــم املباينــة لــه.
والثالــث :اجتمــاع الكلمــة علــى األُلفــة والتناصــر؛ ليكــون للمســلمني يــد
علــى مــن ســواهم.
والرابــع :أن تكــون عقــود الواليــات الدينيــة جائــزة ،واألحــكام واألقضيــة
فيهــا نافــذة ،ال تبطــل بفســاد عقودهــا ،وال تســقط بخلــل عهودهــا.
بحــق تبــرأ بــه ذمــة
واخلامــس :أن يكــون اســتيفاءُ األمــوال الشــرعية
ٍ
مؤديهــا ويســتبيحه آخذهــا.
والسادس :أن تكون احلدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق.
ورعــا عــن محــارم اللــه ،يأمــر
والســابع :أن يكــون األميــر فــي حفــظ الديــن ً
بحقــه إن أطيــع ،ويدعــو إلــى طاعتــه إن ُعصــي»((( انتهــى.
فأين هذه الشروط في تنظيم (الدولة)؟
ثال ًثــا :حتــى لــو تغلَّــب تنظيــم (الدولــة) علــى تلــك املناطــق وخضعــت
لــه فالواجــب مدافعتــه وجهــاده حســب اإلمــكان؛ ملــا فيــه مــن انحــراف
وخــروج عــن الديــن الصحيــح فــي االعتقــاد ،ونشــر البدعــة والغلــو ،وقتــل
املســلمني ،ويكــون اخلــروج عليــه وقتالــه أم ـ ٌر جائــز مشــروع.
وهذه أقوال طائفة من أهل العلم في ذلك:
قــال النــووي رحمــه اللــه« :قــال القاضــي :فلــو طــرأ عليــه كفــر وتغييــر
للشــرع ،أو بدعــة خــرج عــن حكــم الواليــة ،وســقطت طاعتــه ،ووجــب علــى
( )١األحكام السلطانية (.)66/1
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املســلمني القيــام عليــه وخلعــه ،ونصــب إمــام عــادل إن أمكنهــم ذلــك ،فــإن
لــم يقــع ذلــك إال لطائفــة وجــب عليهــم القيــام بخلــع الكافــر ،وال يجــب فــي
املبتــدع إال إذا ظنــوا القــدرة عليــه ،فــإن حتققــوا العجــز لــم يجــب القيــام،
وليهاجــر املســلم عــن أرضــه إلــى غيرهــا ويفــر بدينــه»((( انتهــى.
وشــبي ٌه بهــذا األمــر مــا حصــل أيــام غــزو التتــار الذيــن كان لهــم مــن القــوة
واملنعــة واحلكــم ،فلــم يقبــل املســلمون بالدخــول فــي حكمهــم ،وقاتلوهــم
حتــى طردوهــم عــن ديــار املســلمني.
وســئل ابــن تيميــة عــن قتــال التتــار ،فقــال رحمــه اللــه« :كل طائفــة ممتنعــة
عــن التــزام شــريعة مــن شــرائع اإلســام الظاهــرة املتواتــرة؛ مــن هــؤالء
القــوم وغيرهــم فإنــه يجــب قتالهــم حتــى يلتزمــوا شــرائعه ،وإن كانــوا مــع
ذلــك ناطقــن بالشــهادتني وملتزمــن بعــض شــرائعه كمــا قاتــل أبــو بكــر
الصديــق والصحابــة رضــي اللــه عنهــم مانعــي الــزكاة .وعلــى ذلــك اتفــق
الفقهــاء بعدهــم (((»...انتهــى.
أن خالفــة تنظيــم (الدولــة) تفتقــد جلميــع مقومــات الدولــة،
واخلالصــةَّ :
بــد ًءا مــن قيامهــا علــى يــد فئــة خارجيــة منحرفــة العقيــدة ،معتديــة علــى
املســلمني يجــب دفــع شــرها وضررهــا ،إلــى افتقادهــا للشــورى ،ورضــى
املســلمني ،فــا تعــدو أن تكــون كبقيــة احلــركات اخلارجيــة التــي ظهــرت
فــي التاريــخ اإلســامي ســرعان مــا تــزول.

( )١شرح النووي (.)229/12
( )2الفتاوى (.)502/28
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ُّ
الشبهة الحادية عشرة

قتال املرتدين أولى من قتال الكفار
تقول ُّ
الشبهة:

إن قتــال املرتديــن أولــى مــن قتــال الكفــار ،بداللــة قولــه تعالــى{ :يَاأَ ُّي َهــا
َّ
ا َّلذِ يــ َن آ َمنُــوا َقا ِتلُــوا ا َّلذِ يــ َن يَلُونَ ُكــ ْم مِ ــ َن الْ ُك َّفــارِ َولْ َي ِجــ ُدوا فِ ي ُكــ ْم ِغل ْ َظــ ًة
اعل َ ُمــوا أَ َّن اللَّ ـ َه َم ـ َع الْ ُمتَّقِ ـنَ} [التوبــة]123 :؛ لذلــك فإ َّنــه يُشــرع قتــال
َو ْ
الفصائــل التــي وقعــت فــي ال ـ ِّردة ،وكذلــك الــدول واحلكومــات العربيــة
املرتــدة قبــل قتــال الكفــار األصليــن.

اإلجابة عن هذه الشبهة:
أوالً :احلكــم علــى فئــة أو شــخص أنــه مرتــد ال بـ َّـد فيــه مــن توفــر شــروط

التكفيــر ،وانتفــاء موانعــه:
وتنظيــم (الدولــة) قــد حكــم بالكفــر والــ ِّر َّدة علــى مخالفيــه مبــا ليــس
كف ـ ًرا ،وهــو مــا يؤيــد مــا ذكرنــاه ســاب ًقا مــن غلــوه فــي التكفيــر ،وســلوكه
منهجــا غيــر منهــج أهــل الســنة.
فيــه
ً
فهــذه ُّ
الشــبهة هــي مــن بــدع اخلــوارج وغلوهــم؛ ألنهــم يقتلــون املســلمني
بدعــوى الـ ِّر َّدة ،فهــم كمــا قــال عنهــم الرســول ﷺ( :يَ ْقتُلُــو َن أَ ْهـ َل ا ِإل ْسـ َ
ا ِم
َويَ َد ُعــو َن أَ ْهـ َل األَ ْوثَــانِ ) ،وفهمهــم املغلــوط لهــذه املســألة أوقعهــم فــي الغلو،
وهــو منهجهــم مــن قــدمي ،قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :فإنهــم يَ ْسـت َِحلُّو َن
دمــاء أهــل القبلــة العتقادهــم أنهــم مرتــدون أكثــر ممــا يســتحلون مــن
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دمــاء الكفــار الذيــن ليســوا مرتديــن»((( انتهــى.
وشروط التَّكفير أربعة:
 ثبــوت أن هــذا القــول أو الفعــل أو التــرك كفــ ٌر مبقتضــى أدلــةالكتــاب أو الســنة.
 ثبوت فعل املكلف له. بلوغ احلجة. أن ال يكون الكالم محتم ًال لوجه من الوجوه التي متنع التكفير.
وموانع التكفير:
 اجلهــل :بــأن يعتقــد اعتقــاداً أو يقــول قــوالً أو يعمــل عمــ ًا غيــر
عالــم بأ َّنــه كفــر.
 اخلطأ :وهو عدم القصد. اإلكــراه :وهــو إلــزام الغيــر مبــا ال يريــده قهــراً ،بحيــث ال يبقــىللشــخص معــه قــدرة وال اختيــار.
 التأويــل :وهــو أن يفعــل الكفــر العتقــاده أنــه صــواب وحــق ،اعتمــا ًداعلــى شــبهة يســتدل بهــا.
أمــا تكفيــر تنظيــم (الدولــة) فهــو غيــر منضبــط بهــذه الشــروط واملوانــع،
وأكثــر اتهاماتهــم ملنافســيهم بالكفــر والــردة والعمالــة قائـ ٌم علــى ُّ
الشــبهة
ـات غيــر صحيحــة،
والغلــو ،واحلكــم بــازم القــول والفعــل ،وجميعهــا مناطـ ٌ
وباطلــة.
ومــن ذلــك :قــول هيئتهــم الشــرعية (حــول اجلبهــة اإلســامية وقياداتهــا):
«إن أمــراء مــا يســمى باجلبهــة اإلســامية قــد تل َّبســوا مبناطــات كفريــة
َّ
( )١الفتاوى (.)497/28
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مذهــب
قبــل إنشــاء جبهتهــم وبعدهــا ،ومــن أهمهــا :تقريــر وتصحيــح
ِ
الكفــار ،فضـ ً
ا عــن تولــي املرتديــن فــي هيئــة كفريــة ،وهــي هيئــة األركان
التابع ـ ُة لهيئــة االئتــاف» انتهــى.
وهذا الكالم واضح البطالن ملن لديه أَثَارة من علم ،ملا يلي:
أن تكفيــر الفصائــل قائــم علــى تكفيــر االئتــاف وهيئــة األركان ،وهــو
َّ -1
مــا لــم يثبــت فــي األصــل ،بــل وينازعهــم فيــه عامــة املســلمني ،ولــو قــال بــه
ـوع بــه ،ومــا كان
البعــض فهــو فــي أعلــى حاالتــه محــل اجتهـ ٍـاد غيــر مقطـ ٍ
كذلــك فــا ميكــن بنــاء تكفيـ ٍـر آخــر عليــه.
أن قاعــدة (مــن لــم يكفــر الكافــر أو شــك فــي كفــره أو
فإ َّنــه مــن املعلــوم َّ
صحــح مذهبــه فهــو كافــر) ال تكــون إال فــي الكفــر املقطــوع بــه ،وهــو
الكافــر األصلــي أو اجملمــع علــى ردتــه ،بعــد حتقــق الشــروط وانتفــاء
املوانــع.
قــال القاضــي عيــاض رحمــه اللــه« :ولهــذا نُك ِّفــر مــن لــم يُ َك ِّفــر مــن َدا َن
َّ
شــك ،أو صحــح
بغيــر ملــة املســلمني مــن امللــل ..أو وقــف فيهــم ،أو
مذهبهــم ..وإن أظهــر مــع ذلــك اإلســام واعتقــده واعتقــد إبطــال كل
مذهــب ســواه ..فهــو كافــ ٌر بإظهــاره مــا أظهــر مــن خــاف ذلــك».
ٍ
واإلجمــاع علــى
النــص
ثــم ب َّيــن  -رحمــه اللــه -الســبب بقولــه« :لِقيــام
ِّ
ِ
(((
ــف فــي ذلــك فقــد َّ
كفرهــم ،فمــن َو َق َ
كــذب النــص» .
أمــا تكفيــر مــن لــم يكفــر املرتــد اجملمــع علــى ردتــه :فــا تنطبــق عليــه هــذه
ألن تنزيــل حكــم الــر َّدة علــى ُمع َّيـ ٍـن ليــس مــن املقطــوع بالديــن،
القاعــدة؛ َّ
وال حصــل عليــه إجمــاع ،وليــس فيــه تكذيــب للكتــاب والســنة ،بــل هــو
( )١الشفا بتعريف حقوق املصطفى (.)610/2
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محــض اجتهـ ٍـاد قــد يصيــب وقــد يخطــئ.
فقاعــدة (مــن لــم يكفــر الكافــر أو شــك فــي كفــره أو صحــح مذهبــه فهــو
كافــر) تتعلَّــق بــر ِّد النصــوص الشــرعية وتكذيبهــا ،ال فــي وقــوع بعــض
أفــراد املســلمني فــي الكفــر ،وفــر ٌق بــن املســألتني!(((.
 -2تكفيرهــم للفصائــل يقــوم علــى تكفيــر االئتــاف وهيئــة األركان ،ثــم
تكفيــر الفصائــل لتوليهــا االئتــاف وهيئــة األركان املرتديــن!
بل إنهم قرروا بعد ذلك:
«فــإذا تقــررت ردة أمــراء مــا يعــرف باجلبهــة اإلســامية؛ كأبــي عيســى
الشــيخ رئيــس مجلــس الشــورى ،وزهــران علــوش القائــد العســكري،
وحســان عبــود رئيــس الهيئــة السياســية ،مبــا تقــدم مــن مناطــات كفريــة
كتولــي املرتديــن والكفــار وتصحيــح مذهبهــم وغيــر ذلــك؛ فليعلــم أن
كل مــن التحــق بهــؤالء املرتديــن بعــد العلــم بحالهــم وقاتــل حتــت رايتهــم
فحك ُمــه حك ُمهــم ســواء بســواء ،فــا خــاف بــن أمــة التوحيــد فــي حكــم
مــن صــار مــع املرتديــن وأعــداء الديــن ،فــي أنــه مــن جملتهــم وحك َمــه
حك ُمهــم» انتهــى.
ويقتضي هذا أن من لم يكفر هؤالء فهو كافر ً
أيضا!
وهــذا مــن التكفيــر املتسلســل والــذي لــم يُعــرف إال عــن املبتدعــة فــي
التاريــخ.
قــال أبــو احلســن امللطــي رحمــه اللــه« :ثــم زاد معتزلـ ُة بغــداد علــى معتزلــة
ـاك فــي الشـ ِّ
ـاك فــي الشـ ِّ
ـاك ،والشـ َّ
أن الشـ َّ
ـاك إلــى األبــدِ  ،إلــى
البصــرةَّ :
( )١وهــذه املســألة مــن أهــم املســائل التــي يقــع فيهــا اخللــط عنــد الغــاة ،وللمزيــد ينظــر فتــوى( :هــل مقولــة (مــن لــم
يكفــر الكافــر فهــو كافــر) صحيحــة؟) .http://islamicsham.org/fatawa/1904
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مــا ال نهايــة لــه؛ كلهــم كفــار ،وســبيلهم ســبيل الشـ ِّ
ـاك األول»(((.
ونقــل عبــد القاهــر البغــدادي  -رحمــه اللــه -عــن بعــض املعتزلــة:
ـاك فــي الشـ ِّ
ـاك فــي كفــره كافــر ،وكذلــك الشـ ُّ
«والشـ ُّ
ـاك ال إلــى نهايــة»(((.
ـاك فــي الشـ ِّ
ـاك فيــه كافــر ،والشـ ُّ
وعــن بعــض املرجئــة القدريــة« :والشـ ُّ
ـاك
ً
أيضــا كافــر ،ثــم كذلــك أبـ ًدا»(((.
َّ
بنصــوص وردت فــي
اســتدل تنظيــم (الدولــة) علــى هــذا التكفيــر
-2
ٍ
الكفــار األصليــن ،وليــس فيمــن لــم يكفــر الكافــر! قالــت هيئــة تنظيــم
(الدولــة) فــي بيانهــا« :فــإذا علــم حكــم االئتــاف وهيئــةِ األركان ،تقــرر
لدينــا الناقــض األول الــذي تل َّبــس بــه أمراء ما يســمى باجلبهة اإلســامية
وهــو :تولــي أمــراءِ اجلبهــة للمرتديــن وموافقتهــم ملــا هــم عليــه مــن الكفــر؛
وذلــك لعضويتهــم فــي هيئــة األركان ،إمــا مبباشــرة العمــل فيهــا بأنفســهم،
كأبــي عيســى الشــيخ ،وزهــران علــوش ،أو بالوكالــة كحســان عبــود ،الــذي
كان ميثلــه فيهــا أبــو الزبيــر عبــد الفتــاح عــروب ،وهــذا كان بعلــم حســان
وموافقتــه ،فلــه حكــم مباشــر العمــل فــي األركان.
وكل مــن تولــى األركان واالئتــاف ،أو ناصرهــم ،أو أعانهــم ،أو قاتــل
َّ
حتــت رايتهــم ،فحكمــه حكمهــم ســواء بســواء ،قــال تعالــىَ :
{و َمــن َي َت َول ُهم
ُ
ُ
ّ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َّ َ َ
َْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
مِنكــم فإِنــه مِنهــم إِن الل ال يهــدِي القــوم الظال ِ ِمــن} [املائــدة»]58 :
انتهــى.
ـإن هــذه اآليــة نزلــت فيمــن تولــى الكفــار املقطــوع
وهــذا الــكالم باطــل! فـ َّ
( )١التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع (.)40/1
( )2الفرق بني الفِ رق (.)152/1
( )3الفرق بني الفِ رق (.)193/1
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بكفرهــم ،أمــا تولــي مــن يُتَّهــم بالــر َّدة فليــس كفـ ًرا!
فض ً
ال عن صحة تكفير هذه اجلهات ،أو التكفيرِ مبطلق املواالة .
 -3اعتبــار التعامــل مــع االئتــاف أو هيئــة األركان مــن التولــي ،وهــذا
ـإن التعامــل مــع املرتــد  -إن ثبتــت ر َّدتــه -ال يقتضــي
مــن أشــدِّ اجلهــل؛ فـ َّ
موافقتــه علــى ردتــه ،وال الرضــى بهــا ،بــل تكلــم أهــل العلــم فــي التعامــل
مــع املرتــد ،والبيــع والشــراء منــه ،وغيــر ذلــك.
وغايــة مــا كانــت عليــه الفصائــل هــي التعامــل مــع االئتــاف واألركان ،مــع
التصريــح مــرا ًرا برفــض احلكــم بــكل مــا يخالــف اإلســام ،بــل أدى ذلــك
فــي النهايــة إلــى اخلــروج مــن األركان ،وعــدم االعتــراف باالئتــاف!(((.
بــأن قتــال املرتديــن أولــى مــن قتــال الكفــار األصليــن
ثان ًيــا :الزعــم َّ
ِيــن َآم ُنــوا قَات ِلُــوا َّالِيــنَ
واالســتدالل عليــه بقولــه تعالــى{ :يَ َاأ ُّي َهــا َّال َ
َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ
ـن الكفــارِ} ،غيــر صحيــح ،وال حجــة لهــم فــي هــذه اآليــة،
يلونكــم ِمـ
واســتداللهم بهــا خطــأ:
فاملــراد مــن اآليــة :األمــر بجهــاد الكفــار واملشــركني لفتــح البــاد ونشــر
اإلســام ،وذلــك فــي حــال اســتواء البــدء بهــا ،فــإن املأمــور بــه هــو قتــال
األقــرب فاألقــرب ،وهــي أمــر للمســلمني بــأن يقاتــل ك ُل قــوم فــي ناحيتهــم
َمـ ْن يليهــم مــن الكفــار.
(((

( )١ولالطالع على املزيد في هذه املسألة تراجع فتوى (هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟)
،http://islamicsham.org/fatawa/1592
( )2وبقيــة الدراســة علــى هــذا املنــوال ،فقــد اعتبــروا أنَّ خــروج اجلبهــة مــن هيئــة األركان ال يفيــد إال إن اعتبــروا أنَّ
الهيئــة مرتــدَّ ة وتابــوا عــن ذلــك! :قالــوا« :ولــو أن أمــراء مــا يســمى باجلبهــة اإلســامية تركــوا العمــل فــي هيئــة األركان،
فــإن مجــرد التــرك  -علــى فــرض حصولــه -ال يكفــي إلعادتهــم إلــى دائــرة اإلســام مــا لــم يســتوفوا شــروط التوبــة
اآلتــي ذكرهــا ،ويعلنــوا أنهــم تركــوا العمــل فــي هيئــة األركان لكونهــا موطــن ردة ال ألســباب أخــرى» .وكفــى بهــذا بطال ًنــا
وفســادًا.
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قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه« :أمــر اللــه تعالــى املؤمنــن أن يقاتلــوا الكفــار
فاألقــرب إلــى حــوزة اإلســام؛ ولهــذا بــدأ رســول
األقــرب
أوالً فــأوالً،
ُ
ُ
اللــه ﷺ بقتــال املشــركني فــي جزيــرة العــرب ،فلمــا فــر َغ منهــم وفتــح
اللــه عليــه مكــة واملدينــة ،والطائــف ،واليمــن واليمامــة ،وهجــر ،وخيبــر،
وحضرمــوت ،وغيــر ذلــك مــن أقاليــم جزيــرة العــرب ،ودخــل النــاس مــن
أفواجــا ،شــرع فــي قتــال أهــل الكتــاب،
ســائر أحيــاء العــرب فــي ديــن اللــه
ً
فتجهــز لغــزو الــروم الذيــن هــم أقــرب النــاس إلــى جزيــرة العــرب ،وأولــى
النــاس بالدعــوة إلــى اإلســام لكونهــم أهــل الكتــاب»(((.
وقــال القرطبــي رحمــه اللــه« :وذلــك أن املقصــو َد أوالً كان أهــل مكــة
َفتَ َع َّينَـ ِـت الْبُـ َدا َءةٌ بهــم ،فلمــا فتــح اللــه مكــة كان القتــال ملــن يَ ِلــي ممــن كان
يُــؤذي؛ حتــى تَ ُعـ َّم الدعــوة وتبلــغ الكلمــة جميــع اآلفــاق وال يبقــى أحــد مــن
الكفــرة»(((.
وعلــى ذلــك جــرى ســائر كالم املفســرين وأهــل العلــم ،والفقهــاء ،ولــوال
خشــية التطويــل لنقلنــا مــن كالمهــم الكثيــر فــي هــذه املســألة ،وميكــن
الرجــوع إليهــا فــي مظانهــا.
فليس في اآلية:
نص في قتال الكفار.
 حديث عن قتال املرتدين ،بل هي ٌعدو قبل غيره.
 -وليس فيها إشارةٌ لضرورة البدء بقتالِ ٍ

( )١تفسير ابن كثير (.)237/4
( )2تفسير القرطبي (.)350/2
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أن تنظيــم (الدولــة) قــد وقــع فــي أخطــاء عظيمــة فــي أحــكام
واخلالصــةَّ :
التكفيــر؛ فتسـلَّط علــى املســلمني تكفيـ ًرا وحك ًمــا بالــردة عــن جهـ ٍـل وغلــو،
ثــم اســتباح دمائهــم وأموالهــم بذلــك ،مــع ابتــداع وخطــأ فــي تفســير
النصــوص الشــرعية لتوافــق معتقــده الغالــي فــي إيجــاب قتــال مــن يحكــم
بردتهــم علــى قتــال العــدو الكافــر األصلــي.

القسم الثاني
ال َّر ُّد على ُّ
الشبه حول قتال تنظيم (الدولة)
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ُّ
الشبهة الثانية عشرة

ملاذا املسارعة إلى قتال تنظيم (الدولة) قبل محاورته؟
تقول ُّ
الشبهة:

الكتائــب والفصائــل فــي بــاد الشــام ســارعت إلــى قتــال التنظيــم قبــل
محاورتــه ،ومحاولــة التوصــل معــه إلــى اتفــاق يحقــن الدمــاء ،ومينــع
احلــرب.

اإلجابة عن هذه الشبهة:

أن مــا حصــل بالفعــل فــي أول األمــر هــو احلــوار ،واملناصحــة ،والدعــوة
َّ
إلــى التحاكــم للشــريعة ،لكــن موقــف التنظيــم املتع ِّنــت هــو الــذي منــع مــن
الوصــول إلــى نتيجــة ،رغــم احملــاوالت املتكــررة ،ويتَّضــح هــذا األمــر مــن
خــال النقــاط التاليــة:
أوالً :مــا إن أعلــن تنظيــم (الدولــة) عــن مشــروعه حتــى ســارعت
الهيئــات الشــرعية والروابــط العلميــة الســورية إلــى بــذل جهدهــا فــي
هــذه القضيــة ،فســارعت إلــى إعــان موقفهــا عبــر بيــان (حــول الدولــة
اإلســامية فــي العــراق والشــام وبيعــة جبهــة النصــرة) ،والــذي ب َّينــت فيــه
أســباب رفــض هــذا اإلعــان املتمثلــة فــي:
ٍ
دولــة
 -1االفتئــات علــى أهــل احلــل والعقــد فــي بــاد الشــام بإعــان
ألحــد مــن أهلهــا ،فضــ ً
وبيعــة دون استشــارةٍ
ٍ
ا عــن إشــراك علمائهــا
ومجاهديهــا.
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 -2اخملاطــر املســتقبلية املتر ِّتبــة علــى هــذا اإلعــان((( .لكنهــا لــم تلــق أي
جتــاوب أو اهتمــام ببيانهــا.
ثــم تتالــت املواقــف واخلطابــات حســب تطــور مواقــف التنظيــم ،واعتدائــه
علــى الكتائب:
حيــث صــدر (بيــان إلــى الفصائــل والكتائــب اجملاهــدة فــي ســوريا) والــذي
حــث بأســلوب هــادئ علــى:
 -1دعــوة كافــة الفصائــل إلــى توحيــد الصــف جتــاه الهــدف األســاس
وهــو إســقاط النظــام.
 -2التحذير من التفرق وخطورته.
 -3احلــث علــى إصــاح ذات البــن ،وإن لــم تتمكــن الفصائــل مــن
الصلــح فيكــون االتفــاق علــى هيئــة شــرعية مــن العلمــاء واحلكمــاء
لالحتــكام لهــا ،وااللتــزام مبــا تصــدره.
وأن
 -4التحذيــر مــن تكفيــر الفصائــل األخــرى ،واســتباحة دمائهــمَّ ،
ذلــك ينــذر بشـ ٍّر خطيــر ،ويوقــع فــي فتنــة عميــاء تأتــي علــى األخضــر
واليابــس(((.
ثــم صــدر (بيــان حــول تصرفــات تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق
فصــل أهــم اخملالفــات التــي وقــع فيهــا التنظيــم ،ثــم قـ َّرر:
والشــام) والــذي َّ
 -1دعــوة قيــادات تنظيــم (الدولــة) إلــى أن تفــيء إلــى احلــق ،وتســتمع
إلــى الناصحــن اخمللصــن ،وتصحــح هــذه اخملالفــات واألخطــاء.
 -2حتميــل تنظيــم (الدولــة) مســؤولية االنتهــاكات واجلرائــم نتيجــة
( )١وللمزيد ينظر بيان( :حول الدولة اإلسالمية في العراق والشام وبيعة جبهة النصرة)
.http://islamicsham.org/letters/824

( )2ينظر (بيان إلى الفصائل والكتائب اجملاهدة في سوريا)

.http://islamicsham.org/letters/1312
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اســتمرارها فــي بغيهــا وعدوانهــا.
 -3مناشــدة أهــل العلــم ممــن لــم تــزل لهــم كلمــة مســموعة عنــد تنظيــم
(الدولــة) أن يقولــوا كلمــة احلــق دون مواربــة.
 -4دعــوة داعمــي اجلهــاد فــي ســوريا أن يتقــوا اللــه ويتحــ ّروا فــي
توجيــه أموالهــم وأمــوال املســلمني؛ لئــا تكــون ســبباً فــي ســفك دمــاء
والفــت فــي عضــد اجملاهديــن(((.
املســلمني،
ِّ
ورافــق هــذه البيانــات واخلطابــات عــدد مــن املناصحــات واملناقشــات
سـ ًرا وعل ًنــا مــع مــن أمكــن اللقــاء بهــم مــن شــخصيات التنظيــم ،لكــن ذلــك
لــم يــزد هــذا التنظيــم إال غل ـ ًوا وبع ـ ًدا عــن احلــق.
ثان ًيــا :كان للعديــد مــن القيــادات الشــرعية للتيــار (الســلفي اجلهــادي)
وقفــات وحــوارات مــع تنظيــم الدولــة لفتــرة طويلــة ،ولعــل مــن أشــهرها:
مــا دار بــن تنظيــم (الدولــة) وأبــي محمــد املقدســي ،والــذي اســتمرت
حواراتــه غيــر املعلنــة معهــم قرابــة الســنة ،وصــدرت منــه عــدة ردود
ومناقشــات ،ثــم اضطــر أن يخــرج بيا ًنــا (فــي بيــان حــال «الدولــة
اإلســامية فــي العــراق والشــام» واملوقــف الواجــب جتاههــا) والــذي جــاء
فيــه:
«ولعلكــم تعلمــون أننــا حاولنــا جاهديــن التدخــل فــي اإلصــاح كمــا حــاول
غيرنــا مــن األفاضــل والعلمــاء واجملاهديــن ،وأننــا راســلنا املعنيــن فــي
هــذا اخلــاف واالقتتــال ومنهــم البغــدادي ،وناصحنــاه سـ ًرا كمــا ناصحنا
تنظيــم الدولــة علنًــا ،ورددنــا علــى بعــض جتــاوزات ناطقهــم العدنانــي
فيمــا قدرنــا...
( )١ينظر (بيان حول تصرفات تنظيم (الدولة اإلسالمية في العراق والشام)
.http://islamicsham.org/letters/1431
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كمــا أننــا راســلنا بعــض مســؤولي الدولــة الشــرعيني ،ولدينــا وثائــق بهــذه
املراســات تظهــر تدليســهم ولفهــم ودورانهــم وافتراءهــم علــى قــادة
اجملاهديــن وكذبهــم ،وغيــر ذلــك ممــا ال يليــق باجملاهديــن الــذي يفتــرض
أنهــم أولــى النــاس بالقيــام بالقســط والشــهادة للــه باحلــق ولــو علــى
أنفســهم...
فهــذا البيــان هــو مبثابــة ســحب الغطــاء الشــرعي عــن هــذا التنظيــم
العــاق لقيادتــه ،وهــو مبثابــة إعــان للبــراءة مــن نهجــه املغالــي وســفكه
للدمــاء املعصومــة ،املشــوه للجهــاد واجملاهديــن ،والضــال عــن ســبيل اللــه
النحرافاتــه وبغيــه وامتناعــه عــن حكــم اللــه.
وبانحرافاتــه وصــده عــن التحاكــم ،ورفضــه جلميــع املبــادرات؛ فهــو الــذي
اضطرنــا إلــى هــذا بعــد بــذل املناصحــة لــه ومراســلة قادتــه وشــرعييه
ســ ًرا وعلنًــا ،وبعــد أن لــم يلتفــت إلــى نــداءات قادتــه ومشــايخ اجلهــاد
وامتنــع مــن النــزول إلــى التحكيــم ،فصــار ممتن ًعــا عــن الشــرع وأداء
احلقــوق إلــى أهلهــا ،كمــا امتنــع مــن قبــل عــن طاعــة قادتــه ،فصــار لزا ًمــا
علينــا القــول باحلــق بعــد أن بذلنــا مــا فــي وســعنا مــن أســباب ومحــاوالت
وســعي فــي إعادتــه إلــى جــادة الصــواب ،فأبــى وأصــر هــو وقيادتــه
وشــرعيوه علــى انحرافاتهــم» انتهــى.
إلــى غيــر ذلــك مــن املبــادرات واحلــوارات الكثيــرة والتــي كان مصيرهــا
الرفــض وعــدم االســتجابة مــن التنظيــم ،ولعــل آخرهــا( :مبــادرة الهدنــة
بــن الفصائــل) التــي أعلنهــا عــدد مــن طلبــة العلــم املقربــن مــن (الســلفية
اجلهاديــة) ،وكان مــن أهــم بنودهــا« :ندعــو جميــع الفصائــل فــي الشــام
والعــراق إلــى كــف القتــال فيمــا بينهــا علــى أن يبــدأ ذلــك فــي موعــد
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أقصــاه ليلــة عرفــة لعــل اللــه  -تعالــى -ينــزل رحماتــه علــى الشــام وأهلــه
بدعــاء حشــود املســلمني فــي هــذا اليــوم العظيــم..
علــى أن يتولــى اإلخــوة فــي أنصــار الديــن الربــاط علــى احلــدود بــن
الطرفــن لتضبــط تلــك احلــدود وتهــدأ نقــاط التمــاس »...انتهــى.
وقــد مت متديــد وقــت املبــادرة لعشــرة أيــام ،ثــم انتهــت جميعهــا دون أي
موافقــة مــن تنظيــم (الدولــة) ،ثــم انتهــى املوعــد اآلخــر دون موافقــة
التنظيــم(((!
ثال ًثــا :الواجــب أال يكــون طــول احلــوارات واســتمرارها ســب ًبا لســفك
الدمــاء احملرمــة ،والغــدر باجملاهديــن ،فــا تناقــض بــن إقامــة احلجــة
علــى املعتديــن وبــن دفــع عدوانهــم.
عبــاس -رضــي اللــه
فقــد أرســل علــي بــن أبــي طالــب عبــد اللــه بــن
ٍ
عنهــم أجمعــن -إلــى اخلــوارج فحاورهــم وأقــام عليهــم احلجــة ،ثــم أمــر
بقتالهــم.
وهكذا كان حال املسلمني مع اخلوارج في كل عصر ومصر.
راب ًعــا :متــادى التنظيــم أثنــاء هــذه املبادرات والدعوات في غــدره وخيانته
( )١وقــد أصــدر أصحــاب الهدنــة بيا ًنــا بعــد فشــل املبــادرة ينــص علــى أنَّ املبــادرة كانــت« :اســتجابة لنــداء إخواننــا مــن
الداخــل الســوري ،رغبــة فــي حقــن دمــاء اجملاهديــن وتفريغهــم لــرد هجمــة التحالــف الصليبــي املرتــد؛ فبادرنــا بذلــك
حرصــا علــى توجيــه البنــادق واملدافــع إلــى وجهتهــا الصحيحــة ،وجتــاوب معنــا وراســلنا إخــوة أفاضــل تلبيــة للمبــادرة،
ً
وصمــت آخــرون ،وانتقــد الهدنــة غيرهــم ،وفهمنــا مــن بيانــات البعــض رفضهــا ،وذكــر لنــا إخــوة ممــن راســلونا أن مــا
طلبنــاه فــي هــذه الهدنــة موجــود بالفعــل حال ًيــا علــى أرض الواقــع ،وأن القتــال اليــوم بينهــم وبــن الدولــة يــكاد يكــون
معدو ًمــا حتــى مــا كان فــي ريــف حلــب الشــمالي صــار جبهــة شــبه هادئــة ،وأن تبــادالً ألســارى مفعــل بــن األطــراف،
وأن هنــاك أطرا ًفــا رئيســة مهمــة معروفــة لــن تؤيــد أي هدنــة ومــن ثــم فلــن تؤتــي الدعــوة إليهــا ثمارهــا «انتهــى .دون
حتديــد الســم الطــرف الرافــض!
بــل قــام صــاح الديــن الشيشــاني  -قائــد جيــش املهاجريــن واألنصــار -أحــد التشــكيالت األساســية جلبهــة أنصــار
الديــن مببــادرةٍ منــه لوقــف القتــال بــن تنظيــم (الدولــة) واألطــراف األخــرى ،فكانــت اإلجابــة بالرفــض؛ والســبب أن
التنظيــم يعتقــد فعل ًيــا بكفــر اجلبهــة اإلســامية وجبهــة النصــرة.
ينظر املقابلة http://www.youtube.com/watch?v=qoNPvnFrkEU&feature=youtu.be
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بتوجيــه مفخخاتــه وانتحارييــه الســتهداف مقــرات الكتائــب األخــرى،
فاستشــهد ببعضهــا عــد ٌد مــن اجملاهديــن والقــادة؛ حيــث كان انتحاريــو
التنظيــم يصلــون ألهدافهــم بادعــاء حضــور اللقــاءات واملفاوضــات التــي
يدعــون إليهــا ،أو بالغــدر بخصومهــم بعــد إعطائهــم األمــان.
وهــو بذلــك قــد نقــض العهــود واملواثيــق والهــدن التــي كان يُســعى إلقامتها
بــن الطرفني.
خامســا :ســبب عــدم قبــول تنظيــم (الدولــة) بهــذه املبــادرات أ َّنــه يــرى
ً
نفســه (دولــة) ،ويــرى البقيــة مجــرد تنظيمــات ،وأ َّنــه علــى احلــق ،وســواه
علــى الباطــل ،والطريقــة الوحيــدة  -فــي نظــره -حلــل النــزاع :هــي حــل
التنظيمــات لنفســها ،وإعــان الــوالء للتنظيــم ،ومــن ثــم الترافــع حملاكمــه!
ومــع مــا فــي هــذا مــن غلــو واضــح فــي نــزع الشــرعية واملصداقيــة
أن فيــه جهــ ً
ا بالقضــاء وفصــل
عــن بقيــة الفصائــل ،واحتكارهــا ،إال َّ
النزاعــات ،والتعامــل مــع اخلصــوم؛ فقــد كان ســلف هــذه األمــة يجلســون
أمــام القضــاء مــع أعدائهــم ،وال مينعهــم مــن ذلــك شــيء ،فهــذا هــو الشــرع
والعــدل الــذي جــاء بــه.
أن تنظيــم (الدولــة) رفــض أي نصيحــة ،أو حــوار معــه ،ســواء
واخلالصــةَّ :
كان ذلــك مــن عامــة أهــل العلــم ،أو مــن التيــارات املقربــة إليــه ،بــل مــن
شــركائه باألمــس ،وطعــن فــي اجلميــع ،وكفرهــم ،وغــدر بهــم ،ونقــض
معهــم املواثيــق ،فالزعــم بعــدم حصــول حــوار أو نقــاش مــع التنظيــم قبــل
قتالــه محــض كــذب وبهتــان.
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ُّ
الشبهة الثالثة عشرة

تنظيم (الدولة) ليس هو من أعلن احلرب
تقول ُّ
الشبهة:

أن تنظيــم (الدولــة) لــم يعلــن احلــرب
احلقيقــة التــي ال ينبغــي إنكارهــا َّ
إن الفصائــل األخــرى هــي مــن أعلــن القتــال واحلــرب
علــى الفصائــل ،بــل َّ
عليــه.

الرد على هذه الشبهة:

يســتدل البعــض علــى هــذه ُّ
الشــبهة ببعــض مــا ورد فــي كلمــات وبيانــات
التنظيــم مــن مقــوالت مثــل (خلــوا بيننــا وبــن أعدائنــا ،خلــوا بيننــا وبــن
الرافضــة) ..فهــل كان التنظيــم صاد ًقــا فــي هــذه العبــارات؟ ومــا هــو
منهجــه فيهــا؟
ـروع آخــر ،جهاد ًيــا
أوالً :يقــوم مشــروع تنظيــم (الدولــة) علــى إلغــاء أي مشـ ٍ
كان ،أم سياسـ ًيا ،أم اجتماع ًيــا أم مدن ًيــا ،ويــرى أن وجــود أي تنظيــم آخــر
هــو مبثابــة إعــان احلــرب عليــه ،والعــداء لــه ابتــدا ًء ،لــذا فإ َّنــه يصــرف
معظــم جهــده فــي القضــاء علــى التنظيمــات األخــرى ،واســتهداف
أن تنظيمــه
القيــادات اجملتمعيــة باالغتيــال والتصفيــة؛ العتقــاده الغالــي َّ
وأن كل تنظيــم آخــر هــو
هــو التنظيــم الوحيــد الــذي يقيــم شــرع اللــهَّ ،
ـرب علــى اإلســام! ومــن األدلــة علــى ذلــك مــا يلــي:
مشــروع عمالـ ٍـة وحـ ٍ
أذى):
 -1قال العدناني في كلمته (لـن يض ّروكم ا ّال ً
«إن مشــروعنا هــذا يقابلــه مشــروعان؛ األول :مشــروع دولــة مدنيــة
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دميقراطيــة ،مشــروع علمانــي تدعمــه جميــع ملــل الكفــر قاطبــة...
خوفـاً مــن إعــادة ســلطان اللــه إلــى أرضــه وإقامــة اخلالفــة اإلســامية..
وأمــا املشــروع الثانــي؛ فمشــروع دولــة محليــة وطنيــة تســمى إســامية...
إن هــذا املشــروع ظاهــ ُره :إســامي ،وحقيقتــه :مشــروع دولــة وطنيــة،
تخضــع للطواغيــت فــي الغــرب وتتبــع لهــم فــي الشــرق ،يهــدف حلــرف
مســار اجلهــاد وتوجيــه ضربــة لــه فــي الصميــم »...انتهــى.
ثــم يقــول« :وإن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تواجــه علــى
هــذا الصعيــد أشــرس احلــروب؛ إذ إن لهــا فــي هــذا املضمــار ثالثــة
خصــوم؛ الكفــار بجميــع أبواقهــم ...واملرتــدون مــن بنــي جلدتنــا بــكل
أطيافهــم وعلمــاء ســوئهم ،وأهــل األهــواء وأربــاب البــدع وأصحــاب
حســب علــى
املناهــج املنحرفــة مــن املســلمني ...بــل وحتــى مــن بعــض َمــن يُ َ
اجملاهديــن» انتهــى.
 -2ومــا إن أعلــن التنظيــم عــن (خالفتــه) حتــى ســارع إلــى جتديــد
موقفــه مــن الفصائــل األخــرى ،فقــال العدنانــي فــي كلمتــه (هــذا وعــد
اللــه)« :ونن ّبــه املســلمني :أنــه بإعــان اخلالفــة؛ صــار واج ًبــا علــى جميــع
املســلمني مبايعــة ونصــرة اخلليفــة إبراهيــم حفظــه اللــه ،وتبطــل شــرع ّية
جميــع اإلمــارات واجلماعــات والواليــات والتنظيمــات ،التــي يتمــدد إليهــا
ســلطانه ويصلهــا جنــده» انتهــى.
ثان ًيــا :أمــا علــى أرض الواقــع :فمــا إن أعلــن التنظيــم عــن نفســه إال وبــدأ
بالعمــل علــى تطبيــق أفــكاره الغاليــة ،فبــدأ بإصــدار أحــكام التكفيــر
والــردة والتخويــن ،ثــم عمــل علــى االســتيالء علــى أراضــي وممتلــكات
الفصائــل األخــرى؛ ألنــه يــرى نفســه األحــق بحكمهــا واالســتيالء عليهــا،
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ثــم اتخــذ فــي ســبيل ذلــك كل وســيلة حتــى ولــو كانــت غيــر مشــروعة،
مِ ــن غــدر باجملاهديــن ،واســتهداف قياداتهــم ،وســائر القيــادات الثوريــة
(اإلعالميــة ،واإلغاثيــة ،والدعويــة :)،باالعتقــال ،والتعذيــب ،والقتــل
بشــبهة ال ـ ِّردة.
وعلــى الرغــم مــن كل املناشــدات واملطالبــات لــم تتوقــف هــذه التصرفــات،
بــل ازدادت مــع مــرور الزمــن ،مــع رفــض اخلضــوع ألي محكمــة مســتقلة،
ومطالبــة الفصائــل األخــرى بالبيعــة ،وادعــاء احتــكار تأســيس الدولــة،
ومــا هــذه التصرفــات إال إعــان حــرب مــن التنظيــم فــي حقيقــة األمــر،
ولــو نفــى ذلــك.
ولــم يكــن هنــاك مجــال لــر ِّد عدوانــه وصيالــه ،وفضــح تصرفاتــه إال مبــا
قــام بــه أهــل العلــم واجملاهــدون مــن كشــف الغطــاء عنــه ،وإعــان وجــوب
مدافعتــه وقتالــه.
ُّ
تصــور غيــر صحيــح ملعنــى إعــان
فالشــبهة التــي ُذكــرت مبنيــة علــى
ٍ

احلــرب ،وتصويـ ٍـر مغلـ ٍ
ـوط لســير األحــداث وتسلســلها؛ فاحلــرب مــع هــذا
التنظيــم قائمــة بالفعــل جملـ ِّرد وجــوده ،فضـ ً
ا عــن قيامــه باســتباحة دمــاء
وأمــوال املســلمني ،ونقــض العهــود واملواثيــق ،ورفــض التحاكــم للشــرع.
عــد النبــي ﷺ نقــض العهــود واملواثيــق ،وقتــل الرســل ،إعال ًنــا
وقــد َّ
للحــرب مــن املشــركني ولــو لــم يرفعــوا شــعارات بإعالنهــا ،فاســتباح
بذلــك قتالهــم ودماءهــم ،بــل إ َّنــه قــد عـ َّـد قتــل مشــرك مــن حلفائــه ً
نقضــا
للعهــد وإعال ًنــا للحــرب ،فكيــف بقتــل مســلم؟
فقــد روى أصحــاب الســير والســن أن النبــي ﷺ ملــا عقــد صلــح
احلديبيــة ،دخلــت قبيلــة خُ زاعــة فــي عهــد رســول اللــه ﷺ  ،ودخــل بنــو
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بكــر فــي عهــد قريــش ،ثــم مــا لبــث بنــو بكــر أن غــدروا ببنــي خزاعــة،
وأعانــت قريــش بنــي بكــر بالســاح والرجــال ،فانطلــق عمــرو بــن ســالم
اخلزاعــي إلــى رســول اللــه ﷺ فــي املدينــة مســتغي ًثا ومســتنج ًدا فقــال
لــه عليــه الصــاة والســام( :نُ ِصـ ْر َت يَــا َع ْمـ ُرو بْـ َن َســال ٍِم) ،وجمــع جيشــه
وتوجــه لفتــح مكــة ،وعلــى الرغــم مــن محاولــة قريــش لالعتــذار عمــا
أن الرســول ﷺ أبــى
حصــل ،وإرســال أبــي ســفيان لتجديــد الصلــح إال َّ
ذلك(((.
أن مــراد التنظيــم مــن قولــهَ :
(خلُّــوا بيننــا وبــن أعدائنــا ،خلــوا
ثال ًثــاَّ :
بيننــا وبــن الرافضــة) :أال يكــون ألي تنظيــم مشــرو ٌع منافــس ،وأال يرتكــب
مــا يع ـ ُّده التنظيــم عمال ـ ًة أو خيانــة ،بــل أن تدخــل كافــة التنظيمــات فــي
طاعتــه وإمرتــه! ال كمــا يفهمهــا السـ َّـذج مــن النــاس بتــرك قتالــه والتفـ ُّرغ
لقتــال النظــام(((.
أن تنظيــم (الدولــة) أعلــن احلــرب علــى ســائر الفصائــل
واخلالصــةَّ :
اجملاهــدة ،واملكونــات الثوريــة ،ولــم يعتــرف بهــا ،وبادرهــا باإللغــاء
والبطــان ،ثــم التكفيــر ،والقتــل واالعتقــال ،والغــدر واخليانــة ،وجميــع
وخداعــا!
ذلــك إعــان للحــرب ،ولــو لــم يقــل ذلــك بلســان مقالــه مراوغـ ًة
ً
( )١أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ،390/9برقم .)18859
( )2ومن آخر ما نشره تنظيم (الدولة) في سير معاركه مع من يسميهم باملرتدين:
أ -مــا نشــره فــي 1436/3/8هـــ مــا أســماه (تقريــ ًرا مصــو ًرا مــن جبــال القريتــن حــول املعــارك مــع املرتديــن
املتلبســن باإلســام!
ب -وما نشره في 1436/3/10هـ من بسط سيطرته على حي الزين الدمشقي (معقل صحوات الردة)!
بينمــا تعــج هــذه املناطــق بجنــود النظــام وميليشــيات إيــران وحــزب اللــه ..فكانــت عملياتــه العســكرية موجهــة للغــدر
باجملاهديــن وهــم علــى فــي خطــوط اجلهــاد والربــاط ،بينمــا ســلمت منــه جنــود النظــام وامليليشــيات الطائفيــة!
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ُّ
الشبهة الرابعة عشرة

في صفوف التنظيم مغر ٌر بهم ،ومن نيته إرادة اخلير
تقول ُّ
الشبهة:

كيــف جتيــزون قتــال تنظيــم (الدولــة) وهنــاك فــي صفوفهــم مــن هــو
مغــرر بــه ،ومخــدوع ،و َمـ ْن ِن َّيتُــه إرادة اخليــر ونصرتــه ،فكيــف تســتبيحون
قتالهــم وســفك دمائهــم؟

اإلجابة عن ُّ
الشبهة:
أوالً :األصــل فــي التعامــل مــع الطوائــف التــي لهــا قــوة وشــوكة و َمنَعــة،

ولهــا قيــادة تأمتــر بأمرهــا ،وتســمع وتطيــع لهــا ،ورايــة تقاتــل حتتهــا :أن
يتعامــل معهــا مبجموعهــا العــام ،والغالــب عليهــا ،ومــا يظهــر منهــا مــن
عقائــد وتصرفــات.
فــإن أظهــرت هــذه الطائفــة العقائــد اخلارجيــة :فهــي طائفــة خــوارج ،وإن
أظهــرت عقائــد الرفــض :فهــي طائفــة رافضيــة ،وإن ظهــر منهــا البغــي
فهــي طائفــة بغــاة ،وهكــذا حتــى يشــمل ذلــك طوائــف الكفــر والــردة.
وال تتصــور طائفــة مســلمة أو غيــر مســلمة إال وفيهــا مــن هــذه األصنــاف:
اجلاهــل ،واملكــره ،واملغــرر بــه ،وحســن النيــة ،والراغــب فــي مغنــم دنيــوي،
ونحوهــم ،لكــن ال يتوقــف احلكــم علــى هــذه الطوائــف أو التعامــل معهــا
علــى مخالفــة بعــض األفــراد لعامــة الطائفــة.
ـبب مــا فــإن هــذا يشــمل جميــع
فــإذا ُشــرع قتــال إحــدى هــذه الطوائــف لسـ ٍ
األفــراد؛ ألنهــم يشــكلون طائفــة واحــدة ،فيُقاتلــون دون تفريــق بينهــم.
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وقــد كان الرســول ﷺ يُخاطــب رؤســاء القبائــل ،وامللــوك ،والزعمــاء،
وينذرهــم ويُقيــم عليهــم احلجــة ،فــإن ســاملوه أو أســلموا :كان ِســلمه
لهــم وألقوامهــم ،وح ـ َّرم دماءهــم وأموالهــم جمي ًعــا ،وإن حاربــوه حاربهــم
جمي ًعــا ،واســتحل منهــم ذلــك ،دون أن يكــون ذلــك لــكل فــرد مــن أفــراد
قومهــم أو جيوشــهم.
ثــم قاتــل الصحابــة -رضــي اللــه عنهــم -املمتنعــن عــن أداء الــزكاة،
وفتحــوا البلــدان ،وقاتلــوا اخلــوارج .وعلــى ذلــك جــرت أقــوال أهــل العلــم،
وعملهــم؛ لــم يشــترط أحــد منهــم أال يكــون فــي صفــوف املُقاتلــن مــن هــو
مغــ َّر ٌر بــه ،أو مخــدوع ،أو جاهــل؛ إ ًذا لتوقــف اجلهــاد فــي ســبيل اللــه!
وقــد ســئل ابــن تيميــة عــن التتــار الذيــن يغيـــرون علــى بـــاد الشـــام مــرة
بعــد أخــرى وهــم يٌظهــرون اإلســام وال يلتزمــون بكثيــر مــن شــرائعه ،مــا
حكمهــم وحكــم قتالهــم؟ فقــال:
«كل طائفــة ممتنعــة عــن التــزام شــريعة مــن شــرائع اإلســام الظاهــرة
املتواتــرة؛ مــن هــؤالء القــوم وغيرهــم فإنــه يجــب قتالهــم حتــى يلتزمــوا
شــرائعه ،وإن كانــوا مــع ذلــك ناطقــن بالشــهادتني وملتزمــن بعــض
شــرائعه ،كمــا قاتــل أبــو بكــر الصديــق والصحابــة رضــي اللــه عنهــم
مانعــي الــزكاة .وعلــى ذلــك اتفــق الفقهــاء بعدهــم.(((»...
ثان ًيــا :إن كان فــي أفــراد هــذه الطوائــف مــن لــه عــذ ٌر مــن جهـ ٍـل ،أو تغريـ ٍـر،
أو غيــر ذلــك :فإنــه يُبعــث علــى نيتــه يــوم القيامــة ،كمــا ورد فــي احلديــث
اســا مِ ـ ْن أ ُ َّم ِتــي يَ ُؤ ُّمــو َن
الصحيــح عــن النبــي ﷺ أنــه قــال( :الْ َع َجـ ُ
ـب إ َِّن نَ ً
بِالْ َبيْـ ِـت ِب َر ُجـ ٍـل مِ ـ ْن ُق َريْـ ٍـشَ ،قـ ْد لَ َجـ َأ بِالْ َبيْـ ِـتَ ،ح َّتــى ِإ َذا َكانُــوا بِالْ َبيْـ َداءِ خُ ِسـ َ
ـف
( )١الفتاوى (.)502/28
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بِهِ ـ ْمَ ،ف ُقلْنَــا :يَــا َر ُســو َل اللــهِ إ َِّن َّ
ـاسَ ،قــا َل :نَ َعـ ْم ،فِ يهِ ـ ُم
الطرِ يـ َق َقـ ْد يَ ْج َمـ ُع ال َّنـ َ
الســبِيلِ  ،يَ ْه ِل ُكــو َن َم ْهلَــ ًكا َو ِ
صــ ُد ُرو َن
احــ ًداَ ،ويَ ْ
الْ ُم ْســتَبْ ِص ُر َوالْ َم ْجبُــو ُر َوابْــ ُن َّ
صــادِ َر َشـتَّى ،يَبْ َعثُ ُهـ ُم اللـ ُه َعلَــى ِن َّياتِهِ ـ ْم)(((.
َم َ
ـت :يَــا َر ُســو َل اللــهِ َف َكيْـ َ
ـف ِب َمـ ْن َكا َن
وفــي روايــة مــن حديــث أم ســلمةَ ( :ف ُقلْـ ُ
َكارِ ًهــا؟ َقــا َل :يُخْ َســفُ ِبــهِ َم َع ُه ـ ْمَ ،ولَكِ َّن ـ ُه يُبْ َعــثُ يَ ـ ْو َم الْقِ َيا َمــةِ َعلَــى ِن َّي ِتــهِ )(((.
قــوم جــرى عليــه
قــال النــووي رحمــه اللــه« :وفيــه أن مــن ك َّثــر ســوا َد ٍ
حكمهــم فــي ظاهــر عقوبــات الدنيــا»(((.
فالواجــب فــي التعامــل مــع اخلــوارج عمو ًمــا ،ومــع تنظيــم (الدولــة)
خصوصــا :قتالهــم ،ومدافعتهــم ،كمــا ورد فــي األحاديــث النبويــة الســابق
ً
ذكرهــا ،ومــن كان ضمــن هــذا التنظيــم ممــن لــه عــذ ٌر شــرعي ،فاللــه
حســيبه يــوم القيامــة.
ثال ًثــا :كمــا ســبق فــي احلديــث عــن احلــوار :ال ينبغــي أن يكــون وجــود
بعــض هــؤالء فــي صفــوف التنظيــم ســب ًبا فــي اســتمرار االعتــداء علــى
املســلمني ،وإهــدار دمائهــم ،وتخريــب جهادهــم ،حتــت ذريعــة الــورع عــن
قتالهــم ،وهــو ال يتو َّرعــون عــن إفســاد عقيــدة املســلمني ،والطعــن فــي
دينهــم ،والولــوغ فــي دمائهــم!
إن فيــه تعطيـ ً
ا لنــوع مــن اجلهــاد كمــا ســيأتي فــي الـ َّر ِّد علــى ُّ
الشــبهة
بــل َّ
التالية.

( )١أخرجه البخاري ( ،65/3برقم  ،)2118ومسلم ( ،2210/4برقم .)2884
( )2أخرجه مسلم ( ،2208/4برقم .)2882
( )3شرح النووي (.)7/18
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أن احلكــم علــى طائفـ ٍـة مــا والتعامــل معهــا يكــون مبــا يظهــر
واخلالصــةَّ :
ٍ
أفــراد فيهــا مــن
منهــا ،ومــا يغلــب عليهــا ،وال يضــ ُّر بعــد ذلــك وجــود
اجلهلــة ،أو اخملدوعــن ،وهــذا هــو احلــال مــع تنظيــم (الدولــة) اخلارجي.
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ُّ
الشبهة الخامسة عشرة

قتال املسلم فتنة ،وقد نهى الشارع عن قتال الفتنة
تقول ُّ
الشبهة:

أمــر النبــي ﷺ باعتــزال الفتنــة التــي تقــع بــن املســلمني ،ونهــى عــن
االشــتراك فــي القتــال فيهــا فــي العديــد مــن األحاديــث ،كقولــهِ ( :إ َذا
ِسـيْ َفيْهِ َما َفال َقا ِتـ ُل َوامل َ ْقتُــو ُل فِ ــي ال َّنــارِ )((( ،وقولــهَ ( :ف َمـ ْن
التَ َقــى امل ُ ْسـ ِل َمانِ ب َ
َو َجـ َد مِ نْ َهــا َمل ْ َجـ ًأ أَ ْو َم َعــا ًذاَ ،فل ْ َي ُعـ ْذ ِبــهِ ) ،وقولــه( :فِ تْنَـ ًة الْ َق ِ
اعـ ُد فِ ي َهــا َخيْـ ٌر
اشــيَ ،والْ َم ِ
مِ ـ َن الْ َقا ِئـ ِـمَ ،والْ َقا ِئ ـ ُم فِ ي َهــا َخيْ ـ ٌر مِ ـ َن الْ َم ِ
اشــي فِ ي َهــا َخيْ ـ ٌر مِ ـ َن
ـت َذ َ
السـ ِ
ـوب:
ـاعيَ ،قــا َلَ :ف ـ ِإ ْن أَ ْد َر ْكـ َ
اكَ ،ف ُك ـ ْن َعبْ ـ َد اللــهِ الْ َم ْقتُــو َلَ ،قــا َل أَ ُّيـ ُ
َّ
َ (((
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َو َل أ ْعل ُم ـ ُه إِل قــالَ ،ول تَك ـ ْن َعبْ ـ َد اللــهِ الْ َقا ِت ـل) .
ثــم كان مــن هــدي الصحابــة والســلف اعتــزال الفــن ،وعــدم االشــتراك
فيهــا .فكيــف جتيــزون قتــال تنظيــم (الدولــة) علــى الرغــم مــن ذلــك؟

اإلجابة عن الشبهة:
ـي عنــه في الشــرع،
أوالً :ليــس كل قتـ ٍـل أو قتـ ٍ
ـال يحصــل بــن املســلمني منهـ ٌ

بــل هنــاك مــن القتــل والقتــال مــا هــو مأمــور بــه ،ومــن ذلــك:
ََ ُ ْ ْ
ٌ
ـم ِف القِ َصـ ِ
ـاص َح َيــاة يَــا
 -1القصــاص مــن القاتــل ،قــال تعالــى{ :ولكـ
َ
ُ
َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ
ْ َْ
ـاب لعلكــم تتقون} [البقــرة.]179 :
ول اللـ ِ
أ ِ
 -2قتــال الفئــة الباغيــة التــي ترفــض أن تنــزل علــى حكــم الشــرع ،قــال
( )١أخرجه البخاري ( ،15/1برقم  ،)31ومسلم ( ،2214/4برقم .)2888
( )2خرجه أحمد ( ،543 /34برقم  ،)21064وأصله في الصحيحني.
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َ ْ ُ ََ
َ ْ
ْ
َ
َ ْ ْ
ـن اق َت َتلــوا فأ ْصل ُِحــوا بَيْ َن ُهمــا ف ـإِن
ـن ال ُمؤ ِمنِـ
ـان ِمـ
تعالــىِ{ :إَون طائِفتـ
ِ
ََ
ُ
ـى تَــي َء إىل أَ ْ
َب َغـ ْ
ع ْالُ ْخــرى فَقات ِلُــوا َّالــي َتبْــي َحـ َّ
ـر
ـ
م
ـت إ ِ ْحداهمــا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ
َْ ْ
َ ْ ََ ْ ُ
الل ُي ُّ
ِــطوا إ َّن َّ َ
ــدل َوأَقْس ُ
ََُْ
ِــب
ِ
اللِ فــإِن فــاءت فأصل ِحــوا بينهمــا بِالع ِ
ال ْ ُم ْقسِــ َ
طني} [احلجــرات.]9 :
ِ
 -3قتــال اخلــوارج الذيــن جــاءت صفاتهــم فــي األحاديــث النبويــة،
وســيأتي ذكرهــم.
ثان ًيا :أوضح أهل العلم املقصود بقتال الفتنة:
ٍ
غايــة
وأنــه القتــال الــذي ال يتب َّيــن فيــه احلــق ،أو يكــون قتــاالً علــى
مشــروعة ،أو يكــون قتــاالً علــى ظلــم.
قــال اجلصــاص -رحمــه اللــه -فــي حديــث( :إ َذا الْتَ َقــى الْ ُم ْســ ِل َمانِ
صــ َد
ِســيْ َفيْهِ َما َفالْ َقاتِــ ُل َوالْ َم ْقتُــو ُل فِ ــي النَّــارِ )« :فإمنــا أراد بذلــك إذا َق َ
ب َ
ص ِب َّيــةِ
كل واحــد منهمــا صاحبــه ظل ًمــا علــى نحــو مــا يفعلــه أصحــاب الْ َع َ
والفتنــة»(((.
وقــال النــووي رحمــه اللــه« :تُتَــ َأ َّول األحاديــث علــى :مــن لــم يظهــر لــه
احلــق ،أو علــى طائفتــن ظاملتــن ال تَ ْأوِ يــل لواحــدة منهمــا»(((.
ثال ًثــا :قتــال مــن ظهــر ظلمــه وبغيــه وعدوانــه وصيالــه علــى النفــس واملال،
ليــس مــن قتــال الفتنــة املنهــي عنــه ،بــل هــو قتــال مشــروع مأمــور بــه.
قــال الطبــري رحمــه اللــه« :لــو كان الواجــب فــي كل اختــاف يكــون بــن
فريقــن مــن املســلمني الهــرب منــه ولــزوم املنــازل ،ملــا أُقيــم حــق ،وال أُبطــل
باطــل»(((.
( )١أحكام القرآن (.)47/4
( )2شرح النووي (.)10/18
( )3نقله القرطبي في تفسيره (.)317/16
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وقــال ابــن بطــال رحمــه اللــه« :فأمــا إذا ظهــر البغي في إحــدى الطائفتني،
ََ ُ
لــم يح ـ ّل ملســلم أن يتخلــف عــن قتــال الباغيــة  ،لقولــه تعالــى{ :فقات ِلــوا
َّ
ـى تَــي َء إ َل أَ ْ
َّالــي َتبْــى َحـ َّ
اللِ} ،ولــو أمسـ َ
ـر
ـ
م
ـك املســلمون عــن قتــالِ
ِ ِ
ِ
ِ
(((
أهــلِ البغــي لَ َب ُطلَــت فريضــة اللــه تعالــى» .
راب ًعا :قتال اخلوارج قد أمر به الشرع وحث عليه:
فقــد جــاء فــي كالم النبــي ﷺ عــن اخلــوارج( :لَ ِئـ ْن أَنَــا أَ ْد َر ْكتُ ُهـ ْم َلَ ْقتُل َ َّن ُهـ ْم
َقتْـ َل َعـ ٍـاد)((( ،وقــالُ :
(طوبَــى ِل َمـ ْن َقتَل َ ُهـ ْم َو َقتَلُــوهُ)((( ،وقــالَ ( :فـ ِإ َذا لَقِ يتُ ُمو ُهـ ْم
َفا ْقتُلُو ُه ـ ْمَ ،ف ـ ِإ َّن فِ ــي َقتْلِهِ ـ ْم أَ ْج ـ ًراِ ،ل َم ـ ْن َقتَل َ ُه ـ ْم عِ نْ ـ َد اللــهِ يَ ـ ْو َم الْقِ َيا َمــةِ )(((،
وقــالُ :
ـاب اللَّــهِ َولَيْ ُســوا مِ نْـ ُه فِ ــي
(طوبَــى ِل َمـ ْن َقتَل َ ُهـ ْم َو َقتَلُــوهُ ،يَ ْد ُعــو َن ِإلَــى كِ تَـ ِ
ـيءٍ َ ،مـ ْن َقاتَل َ ُهـ ْم َكا َن أَ ْولَــى بِاللَّــهِ مِ نْ ُهـ ْم)(((.
َشـ ْ
وعلى هذا كان فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :جمهــور أهــل العلــم َفيُ َف ِ ّر ُقــو َن بــن «اخلــوارج
وصفــن» وغيــر أهــل اجلمــل ِ
املارقــن» وبــن «أهــل اجلمــل ِ
وصفــن
ممــن يعــد مــن البغــاة الْ ُمتَ َأ ِ ّولِــنَ .وهــذا هــو املعــروف عــن الصحابــة،
وعليــه عامــة أهــل احلديــث والفقهــاء واملتكلمــن ،وعليــه نصــوص أكثــر
األئمــة وأتباعهــم :مــن أصحــاب مالــك وأحمــد والشــافعي وغيرهــم...
وكان علــي ] مســرو ًرا لقتــال اخلــوارج ،ويــروي احلديــث عــن النبــي
ﷺ فــي األمــر بقتالهــم؛ وأمــا قتــال ِ
«صفــن» فذكــر أنــه ليــس معــه
( )١شرح صحيح البخاري (.)31/10
( )2رواه البخاري ( ،137/4برقم  ،)3344ومسلم ( ،741/2برقم .)1064
( )3أخرجه أبو داود ( ،143/7برقم  ،)4765وأحمد ( ،138/2برقم .)1302
( )4أخرجه مسلم ( ،246/7برقم .)1066
( )5أخرجه أبو داود ( ،143/7برقم  ،)4765وأحمد ( ،51/21برقم .)13338
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فيــه نــص؛ وإمنــا هــو رأي رآه وكان أحيانــا يح َمــد مــن لــم يــر القتــال...
ـض عليــه ،فكيــف يُ َسـ ِ ّـو
«وقتــال اخلــوارج» قــد ثبــت عنــه أنــه أمــر بــه وحـ َّ
بــن مــا أمــر بــه وحــض عليــه وبــن مــا مــدح تاركــه وأثنــى عليــه؟
فمــن س ـ َّوى بــن قتــال الصحابــة الذيــن اقتتلــوا باجلمــل وصفــن وبــن
قتــال ذي اخلويصــرة التميمــي وأمثالــه مــن اخلــوارج املارقــن وا َ
حلروريــة
(((
املعتديــن :كان قولهــم مــن جنــس أقــوال أهــل اجلهــل والظلــم املبــن» .
أن قتــال الفتنــة املنهــي عنــه هــو الــذي ال يتب َّيــن فيــه احلــق،
واخلالصــةَّ :
أو يكــون قتــاالً علــى غايـ ٍـة غيــر مشــروعة ،أمــا قتــال اخلــوارج فهــو قتــال
مشــرو ٌع مأمــور بــه ،وليــس مــن قتــال الفتنــة ،كمــا هــو احلــال فــي قتــال
تنظيــم (الدولــة).

( )١الفتاوى (.)54/35
وللمزيد ينظر فتوى( :هل القتال القائم بني الكتائب اجملاهدة وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟)
.http://islamicsham.org/fatawa/1549

123

124

شُ بهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

ُّ
الشبهة السادسة عشرة

ال مصلحة في قتال تنظيم (الدولة)
تقول ُّ
الشبهة:

ليــس هنــاك مصلحــة فــي قتــال تنظيــم (الدولــة) ،أو االنشــغال بالــرد
عليــه ،بــل املصلحــة فــي حشــد الطاقــات ضــد النظــام ،حتــى ال تتشــتت
اجلهــود ،وتضعــف الثــورة ،وهــذا ليــس فــي مصلحــة أحــد ،فلــم ال يؤجــل
حــل اخلالفــات ملــا بعــد إســقاط النظــام؟

الرد على هذه الشبهة:

صحيحــا واقع ًيــا
هــذه املقولــة مبنيــة علــى عــدم تصــور املســألة تصــو ًرا
ً
كمــا هــو علــى األرض ،وقــد ســبق الــكالم عــن انحرافــات التنظيــم
وتصرفاتــه ،والتصرفــات املبذولــة معــه ،وفشــلها ،والتــي جتعــل مــن أولــى
األولويــات مقارعــة هــذا التنظيــم باحلجــة والســنان ،والوقــوف فــي وجهــه
فــي كل ميــدان ،وبيــان ذلــك فــي النقــاط التاليــة:
أوالً :الــ َّرد علــى أهــل البــدع وكشــف ضاللهــم وانحرافهــم مــن أفضــل
األعمــال وأجلِّهــا؛ ملــا فيــه مــن حمايــة الديــن ،وتنقيتــه ممــا يلحقــه بــه أهــل
الغلــو واالبتــداع ،والنصــح للخلــق بتحذيرهــم مــن الوقــوع فــي االبتــداع،
وفــي ذلــك حمايــة ألعلــى ضــرورة مــن الضــرورات اخلمــس ،أال وهــي:
احلفــاظ علــى الديــن؛ لذلــك كان الــر ُّد علــى أهــل البــدع مــن أفضــل
القربــات إلــى اللــه تعالــى.
قــال احلميــدي ،شــيخ اإلمــام البخــاري رحمهمــا اللــه« :واللــه َل ْن أَ ْغ ـ ُز َو
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هــؤالء الذيــن يــر ُّدون حديــث رســول اللــه ﷺ أحــب إلــي مــن أن أغــزو
ِع َّدتَ ُهــ ْم مــن األتــراك»(((.
وقــال الفضيــل بــن عيــاض رحمــه اللــه« :مــن أتــاه رجــل فشــاوره فدلــه
علــى مبتــدع فقــد غــش اإلســام»(((.
َّ
«الــذ ُّب [أي الدفــاع] عــن الســنة
وقــال يحيــى بــن يحيــى رحمــه اللــه:
أفضــل مــن اجلهــاد»(((.
وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :وقــال بعضهــم ألحمــد بــن حنبــل :أنــه يَث ُقــل
ـكت أنــا
علـ َّـي أن أقــول فــان كــذا وفــان كــذا .فقــال :إذا سـ َّ
ـكت أنــت وسـ ُّ
فمتــى يعــرف اجلاهــل الصحيــح مــن الســقيم؟
ومثــل أئمــة البــدع مــن أهــل املقــاالت اخملالفــة للكتــاب والســنة
أو العبــادات اخملالفــة للكتــاب والســنة؛ فــإن بيــان حالهــم وحتذيــر األمــة
منهــم واجــب باتفــاق املســلمني ،حتــى قيــل ألحمــد بــن حنبــل :الرجــل
يصــوم ويصلــي ويعتكــف أحــب إليــك أو يتكلــم فــي أهــل البــدع؟ فقــال :إذا
قــام وصلــى واعتكــف فإمنــا هــو لنفســه وإذا تكلــم فــي أهــل البــدع فإمنــا
هــو للمســلمني هــذا أفضــل .فب َّيــن أن نفــع هــذا عــام للمســلمني فــي دينهــم
مــن جنــس اجلهــاد فــي ســبيل اللــه»(((.
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه« :فقــوا ُم الديــن بالعلــم واجلهــاد ،ولهــذا كان
والســنان وهــذا املشــارك فيــه كثيــر ،والثانــي
اجلهــاد نوعــن :جهــاد باليــد ِّ
( )١ذم الــكالم وأهلــه ( .)71/2ولفــظ (األتــراك) هنــا يُقصــد بــه الشــعوب التــي كانــت تســتوطن آســيا ،ولــم تكــن وقتهــا
قــد دخلــت اإلســام.
( )2أصول االعتقاد لاللكائي (.)155 /1
( )3الفتاوى ،ابن تيمية (.)13/4
( )4الفتاوى ،ابن تيمية (.)231/28
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اجلهــاد با ُ
حلجــة والبيــان وهــذا جهــاد اخلاصــة مــن اتبــاع الرســل ،وهــو
جهــاد األئمــة ،وهــو أفضــل اجلهاديــن؛ لعظــم منفعتــه وشــدة مؤنتــه وكثــرة
أعدائــه»(((.
ـإن بيــان حــال
ثان ًيــا :إذا كان بيــان حــال أهــل البــدع مــن األهميــة مبــكان ،فـ َّ
اخلــوارج أولــى وأهــم؛ ملــا فــي بدعتهــم مــن االعتــداء علــى األمــة ،وإفســاد
دينهــا ودنياهــا بالقــوة.
نقــل ابــن حجــر قــول ابــن هبيــرة رحمهمــا اللــه« :وفــي احلديــث أن قتــال
اخلــوارج أولــى مــن قتــال املشــركني ،واحلكمــة فيــه أن فــي قتالهــم حفــظ
رأس مــال اإلســام ،وفــي قتــال أهــل الشــرك طلــب الربــح ،وحفــظ رأس
املــال أولــى»(((.
وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :تطهيــ ُر ســبيل اللــه ودينــه ومنهاجــه
وشــرعته ،ودفــع بغــي هــؤالء وعدوانهــم علــى ذلــك :واجــب علــى الكفايــة
باتفــاق املســلمني ،ولــوال مــن يُقيمــه اللــه لدفــع ضــرر هــؤالء لفســد الديــن،
وكان فســاده أعظــم مــن فســاد اســتيالء العــدو مــن أهــل احلــرب؛ فــإن
هــؤالء إذا اســتولوا لــم يفســدوا القلــوب ومــا فيهــا مــن الديــن إال تب ًعــا،
وأمــا أولئــك فهــم يفســدون القلــوب ابتــداء»(((.
ثال ًثــا :بيــان انحــراف تنظيــم (الدولــة) ومدافعتــه ضــرورة ال محيــد عنهــا
وال اختيــار؛ فهــي ضــرورة دينيــة لبيــان مــا ل َّبســوا فيــه علــى النــاس مــن
أمــور دينهــم ،وضــرورة عســكرية لدفــع صيالهــم واعتدائهــم علــى األنفــس
واألمــوال املعصومــة ،واســتنقاذ مــا احتلــوه مــن مناطــق ،ومــا اســتولوا
( )١مفتاح دار السعادة (.)70/1
( )2فتح الباري (.)301/12
( )3الفتاوى ،ابن تيمية (.)175/1
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عليــه مــن ممتلــكات.
وقــد أثبتــت الوقفــة الفكريــة والعســكرية ضــد هــذا التنظيــم كشــف
حقيقــة معتقداتهــم التــي اغت ـ َّر بهــا البعــض ،وســحب الغطــاء الشــرعي
عنهــم ،واحلفــاظ علــى حيــاة اجملاهديــن وقادتهــم ،وحمايــة مناطقهــم مــن
احتاللهــم وعدوانهــم ،وعــدم تكــرار مأســاة هــدم اجلهــاد كمــا حصــل فــي
العــراق وأماكــن أخــرى علــى يــد هــؤالء الغــاة.
دفاعــا
أن فضــح عقائــد تنظيــم (الدولــة) اخلارجــي ،وقتالــه
واخلالصــةَّ :
ً
عــن األنفــس ،وحمايــة للثــورة فــي مصالــح عظيمــة ،مــن كشــف زيــف
عقائــد هــذا التنظيــم الغالــي ،وعــدم اغتــرار النــاس بهــا؛ حمايـ ًة لعقائــد
النــاس ودينهــم ،ثــم فــي احلفــاظ علــى دمائهــم بدفــع اعتدائــه وصيالــه.
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ُّ
الشبهة السابعة عشرة

مخالفو تنظيم (الدولة) يُ َك ِّفرون التنظيم
تقول ُّ
الشبهة:

العديــد ممــن يخالــف تنظيــم (الدولــة) ويعيبــون عليــه التَّكفيــر يقعــون
فــي تكفيــر التنظيــم ،ومــن ذلــك وصفهــم ألفــراد التنظيــم بـــ (كالب
النــار) ،وأنهــم (مي ُر ُقــو َن م ـ َن الديــنِ ) ،ووصفهــم باخلــوارج ،واالستشــهاد
بأحاديــث األمــر بقتالهــم مثــلَ ( :ف ـ ِإ َذا لَقِ يتُ ُمو ُه ـ ْم َفا ْقتُلُو ُه ـ ْم) ،وحديــث:
(يَ ْقتُلُــو َن أَ ْهـ َل ا ِإل ْسـ َ
ا ِم َويَ َد ُعــو َن أَ ْهـ َل األَ ْوثَــانِ  ،لَ ِئـ ْن أَنَــا أَ ْد َر ْكتُ ُهـ ْم َلَ ْقتُل َ َّن ُهـ ْم
َقتْـ َل َعـ ٍـاد) ،وحديــثُ :
(طوبَــى ِل َم ـ ْن َقتَل َ ُه ـ ْم َو َقتَلُــوهُ) ،وحديــثَ :
(ش ـ ُّر َقتْلَــى
الس ـ َماءِ ).
ُق ِتلُــوا ت َْحـ َ
مي َّ
ـت أَدِ ِ

اإلجابة عن هذه ُّ
الشبهة من عدة نقاط:
أوالً :األمر بالقتل أو القتال ال يدل على التكفير:

 -1فقــد أمــر اللــه تعالــى بقتــال البغــاة ،وهــم مســلمون باالتفــاق ،وقــد
َ ْ ُ
ْ
َ
َ ْ ْ
ِــن اق َت َتلــوا
ِــن ال ُمؤ ِمن
تــان م
ســماهم باملؤمنــن ،فقــالِ{ :إَون طائِف
ِ
ُ
َّ
َ ُ
ََ ْ ْ
َ ْ ََ ْ ْ ُ
فَأَ ْصل ُِحــوا بَيْ َن ُ
ــي
ال
ــوا
ِل
ت
قا
ف
ــرى
خ
ال
ع
مــا
داه
ح
إ
ــت
غ
ب
ن
إ
ــ
ف
مــا
ه
ِ
ْ ِ
ْ ََ
َِ
َّ َ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َتبْــي َحـ َّ
ُ
َ
ُ
َ
ـى تَـ َ
ـر اللِ ف ـإِن فــاءت فأصل ِحــوا بينهمــا بِالعــد ِل
ِ
ِ
ـيء إِىل أمـ ْ ِ
َ َ ْ ُ َّ َّ َ ُ ُّ ُ ْ
َ
طني} [احلجــرات.]9 :
وأقسِــطوا إِن الل يِــب المقسِــ ِ
 -2كمــا أمــر بقتــال الصائــل املعتــدي ودفعــه ،فعــن أبــي هريــرة ]:
ـت إ ْن جــاء
قــال :جــاء رجـ ٌل إلــى رســولِ اللــه ﷺ فقــال :يــا رســول اللــه ،أَرأيـ َ
رجـ ٌل يريـ ُد أَخْ ـ َذ َمالــي؟ قــال( :فــا تُ ْع ِطــهِ مالَـ َ
ـت إ ْن َقاتَلَنــي؟
ـك) ،قــال :أرأَيـ َ

129

130

شُ بهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصاره وال َّرد عليها

ـت إ ْن
ـت شــهي ٌد) ،قــال :أرأَيـ َ
ـت إ ْن َقتَلنــي؟ قــال( :فأنـ َ
قــال( :قا ِتلْــه) ،قــال :أرأيـ َ
(((
قتلت ـهُ؟ قــالُ ( :ه ـ َو فِ ــي ال َّنــارِ ) .
 -3قتــال اجملتمعــن علــى تــرك واجــب أو فعــل محــرم ،كمــا قاتــل أبــو بكــر
مانعــي الــزكاة.
وفي هذه احلاالت ال يكون فيها املسلم كاف ًرا ،ومع ذلك يجوز قتاله.
 -4كمــا أنــه يجــوز قتــل املســلم فــي حــاالت أخــرى ،كقتــل الزانــي احملصن،
ـسَ ،وال َّتــارِ ُك
والقتــل
ـس بِال َّن ْفـ ِ
ً
قصاصــا ،قــال ﷺ( :ال َّث ِّيـ ُ
ـب الزَّا ِنــيَ ،وال َّن ْفـ ُ
اعــةِ )(((.
لِدِ ي ِنــهِ الْ ُم َفــارِ ُق ِلل ْ َج َم َ
وممــا ســبق يتضــح أ َّنــه ال تــازم بــن القتــل والقتــال وبــن الكفــر ،فليــس
كل مــن يجــوز قتلــه أو قتالــه كافــر ،فالفتــوى بجــواز قتــال تنظيــم (الدولــة)
ال يــدل علــى تكفيــره.
ثان ًيا :اخلوارج ليسوا كفا ًرا كما هو منهج اجلمهور(((:
فالــذي عليــه عامــة العلمــاء مــن الســلف واخللــف :عــدم تكفيــر اخلــوارج،
ويــدل علــى ذلــك أن الصحابــة رضــي اللــه عنهــم لــم يَحكمــوا بكفــر
اخلــوارج مــع قتالهــم لهــم ،كمــا روى ابــن أبــي شــيبة عــن طــارق بــن شــهاب،
ـت ِعنْـ َد َع ِلـ ٍّـيَ ،ف ُسـ ِئ َل َعـ ْن أَ ْهــلِ ال َّن ْهــروان (يعنــي :اخلــوارج) ،أَ ُهـ ْم
قــالُ « :كنْـ ُ
ُم ْشــرِ ُكونَ؟
َقا َل :مِ َن ِّ
الش ْر ِك َف ُّروا.
قِ ي َلَ :ف ُمنَافِ قُو َن ُه ْم؟.
( )١أخرجه مسلم ( ،124 /1برقم .)225
( )2أخرجه البخاري ( ،2521/6رقم  ،)6484ومسلم ( ،1302/3رقم .)1676
( )3ينظر فتوى :حكم تكفير تنظيم (الدولة) ولعنهم وحكم أسراهم وأموالهم؟
http://islamicsham.org/fatawa/2046
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ني َل يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّ َه إ َِّل َقل ً
ِيل.
َقا َل :إ َِّن الْ ُمنَافِ قِ َ
قِ ي َل لَهَُ :ف َما ُه ْم؟
َقا َلَ :ق ْو ٌم بَ َغ ْوا َعلَيْنَا»(((.
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :ولــم يُ َك ِّف ْر ُهـ ْم علــي بــن أبــي طالــب وســعد بــن
أبــي وقــاص وغيرهمــا مــن الصحابــة ،بــل جعلوهــم مســلمني مــع قتالهــم،
ولــم يقاتلهــم علــي حتــى َســفكوا الــدم احلــرام وأغــاروا علــى أمــوال
املســلمني؛ فقاتلهــم لدفــع ظلمهــم وبغيهــم ،ال ألنهــم كفــار»(((.
وقــال« :بــل كانــت ســيرةُ علــي والصحابــة فــي اخلــوارج مخالف ـ ًة لســيرة
الصحابــة فــي أهــل الــردة ،ولــم يُنكــر أحـ ٌد علــى علـ ٍّـي ذلــك ،ف ُع ِلـ َم اتفــاق
الصحابــة علــى أنهــم لــم يكونــوا مرتديــن عــن ديــن اإلســام»(((.
و َقــا َل ا َ
خل َّطابــي رحمــه اللــه« :أجمــع علمــاء املســلمني على أناخلــوارج مع
ضاللتهــم فِ رقــة مــن فِ ــرق املســلمني ،وأجــازوا مناكحتهــم وأكل ذبائحهــم،
وأنهــم ال يكفــرون مــا دامــوا متمســكني بأصــل اإلســام»(((.
«املذهــب الصحيــح اخملتــار الــذي قالــه
وقــال النــووي رحمــه اللــه:
ُ
(((
األكثــرون واحملققــون :أن اخلــوارج ال يُ َكفَّــ ُرو َن كســائر أهــل البــدع» .
وقــال ابــن حجــر رحمــه اللــه« :وذهــب أكثــر أهــل األصــول مــن أهــل الســنة
إلــى أن اخلــوارج ُف َّســاق ،وأن حكــم اإلســام يجــري عليهــم لتلفظهــم
بالشــهادتني ومواظبتهــم علــى أركان اإلســام ،وإمنــا فســقوا بتكفيرهــم
املســلمني مســتندين إلــى تأويــل فاســد ،وج َّرهــم ذلــك إلــى اســتباحة دمــاء
( )١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ،302/8برقم .)16722
( )2الفتاوى (.)282/3
( )3منهاج السنة النبوية (.)241/5
( )4فتح الباري (.)300/12
( )5شرح صحيح مسلم (.)50/2
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مخالفيهم وأموالهم ،والشهادة عليهم بالكفر والشرك»(((.
وعليه:
فــا يصــح إطــاق القــول بكفــر «تنظيــم الدولــة» ،وال مينــع ذلــك مــن
ً
ناقضــا مــن نواقــض اإلســام،
وقــوع بعــض أفرادهــم فــي الكفــر؛ الرتكابــه
أو كونــه مــن غيــر املســلمني املندســن فــي صفوفهــم ،أو غيــر ذلــك ،لكــن
ال يكــون احلكــم عليــه إال ببينـ ٍـة شـ ٍ
ـرعية ،بعــد اســتيفاء الشــروط ،وانتفــاء
املوانــع.
وإ َّنمــا يُحكــم عليهــم بالبدعــة والضاللــة ،كمــا قــال اآلجــري رحمــه اللــه:
ميــا وحدي ًثــا أن اخلــوارج قــوم ُســوءٍ  ،عصــاة للــه
«لــم يختلــف العلمــاء قد ً
تعالــى ولرســوله ﷺ ،وإن صلــوا وصامــوا واجتهــدوا فــي العبــادة ،فليــس
ذلــك بنافــع لهــم»(((.
فهــل يجــرؤ أعضــاء التنظيــم علــى الشــهادة لســائر الفصائــل باإلســام
والبــراءة مــن الكفــر وال ـ ِّر َّدة؟
ثان ًيــا :مــا ورد مــن ألفــاظ فــي األحاديــث النبويــة مثــل :أنهــم (يَ ْم ُر ُقــو َن مِ ـ َن
الدِّيــنِ )َ ،
السـ َماءِ) ،وأنهــم (كالب أهــل النــار)،
و(شـ ُّر َقتْلَــى ُق ِتلُــوا ت َْحـ َ
مي َّ
ـت أَدِ ِ
فــا تــد ُّل علــى التكفيــر ،أو الوقــوع فــي الكفــر ،بــل تــدل علــى اخلــروج
عــن الديــن الصحيــح والوقــوع فــي البدعــة ،باإلضافــة إلــى مــا فيهــا مــن
تهديــد ووعيــد:
 -1فوصفهم باملروق من الدين يعني املروق من الدين الصحيح:
( )١فتح الباري (.)300/12
وللمزيد ينظر فتوى( :حكم تكفير تنظيم (الدولة) ولعنهم وحكم أسراهم وأموالهم).
.http://islamicsham.org/fatawa/2046
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الديــن) ،أَي:
قــال اإلمــام بــدر الديــن العينــي رحمــه اللــه(« :يَ ْم ُر ُقــو َن مــن ّ
ـب أعمــال
مــن طاعــة األئمــة ،ويجــوز أن يكــون فيــه حــذف تَقْدِ يــره :أحـ ُّ
الديــن.
وقــال التيمــي :فــإن قلــت :املــراد بيمرقــون مــن الديــن :مــن اإلميــان ،ألنــه
ال ْس َ
قلــت :اخلــوارج غيــر
ــام)،
ُ
ورد فــي روايــة أخــرى( :يَ ْم ُر ُقــو َن مــن ْ ِ
خارجــن مــن الدائــرة باالتفــاق ،فيُحمــل اإلســام علــى االستســام الــذي
هــو االنقيــاد والطاعــة»(((.
الســندي رحمــه اللــهَ « :فيُ ـ َؤ َّو ُل هــذا ِب ُك ْف ـ َرانِ نعمــة اإلميــان حتــى
وقــال ّ
املشــي علــى َوفْقِ ــهِ َ ،ويُـ َؤ َّو ُل (يَخْ ُر ُجــو َن مِ ـ َن الدِّيــنِ ) :باخلــروج مــن كمالــه،
واللــه تعالــى أعلــم»(((.
 -2ووصفهــم بشـ ِّر القتلــى لبيــان نــكارة فعلهــم وضررهــم وخطرهــم علــى
املسلمني:
قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :أي أنهــم ش ـ ٌر علــى املســلمني مــن غيرهــم،
فإنهــم لــم يكــن أحــد شـ ًرا علــى املســلمني منهــم :ال اليهــود وال النصــارى،
فإنهــم كانــوا مجتهديــن فــي قتــل كل مســلم لــم يوافقهــمُ ،مســتحلني لدمــاء
املســلمني وأموالهــم وقتــل أوالدهــم ،مكفريــن لهــم ،وكانــوا متدينــن بذلــك
لعظــم جهلهــم وبدعتهــم املضلــة.
ومــع هــذا فالصحابــة -رضــي اللــه عنهــم -والتابعــون لهــم بإحســان لــم
يكفروهــم ،وال جعلوهــم مرتديــن ،وال اعتــدوا عليهــم بقــول وال فعــل ،بــل
اتقــوا اللــه فيهــم ،وســاروا فيهــم الســيرة العادلــة»(((.
( )1عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)256/1
( )2حاشية السندي على سنن ابن ماجه (.)75/1
( )3منهاج السنة النبوية (.)248/5
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 -3ووصفهــم بــكالب النــار تشــبيه لدنــاءة أفعالهــم فــي حــق املســلمني،
بدنــاءة الــكالب:
قــال املنــاوي رحمــه اللــه(« :كالب أهــل النَّــار) أَي يتعــاوون فِ ي َهــا كعــواء
ـس الْ َح َيـ َوان».
الْــكالب أَو هــم أخــس أَهل َهــا وأحقرهــم َك َمــا ّ
أن الــكالب أخـ ُّ
َّ َ َ َّ
ُّ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ـل َسـ ْ
ـع ُي ُه ْم ِف ْ َ
وقــال« :هــم قــوم {الِيــن ضـ
اليــاة ِ ادلنيــا وهــم يســبون
َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ً
ـنون ُصنعــا}؛ وذلــك ألنهــم َدأَبــوا ونصبــوا فــي العبــادة وفــي
أنهــم ي ِسـ
قلوبهــم زيــغَ ،ف َمرقــوا مــن الديــن بإغــواء شــيطانهم حتــى ك َّفــروا املوحديــن
بذنــب واحــد ،وتأ َّولــوا التنزيــل علــى غيــر وجهــه ،فخذلــوا بعــد مــا
أيــدوا حتــى صــاروا كالب النــار ،فاملؤمــن يَس ـتُر ويرحــم ويرجــو املغفــرة
والرحمــة ،واملفتــون اخلارجــي يهتِــك ويُع ِّيــر ويقنــط ،وهــذه أخــاق
الــكالب وأفعالهــم ،فلمــا كلبــوا علــى عبــاد اللــه ونظــروا لهــم بعــن النقــص
والعــداوة ودخلــوا النــار صــاروا فــي هيئــة أعمالهــم كال ًبــا كمــا كانــوا علــى
أهــل الســنة فــي الدنيــا كالبــا باملعنــى املذكــور»(((.
فــإن
أن دخــول النــار ال يعنــي احلكــم الكفــر أو اخللــود فيهــا؛ َّ
راب ًعــاَّ :
توع ـ ٌد بدخــول النــار جملازاتــه علــى مــا ارتكــب
املســلم
املوحــد العاصــي ُم َّ
ِّ
ـوب وآثــام ،فيدخلهــا ليتطهــر مــن ذنوبــه ،ثــم يخــرج منهــا دون أن
مــن ذنـ ٍ
يخلــد فيهــا ،كمــا هــو معلــوم مــن منهــج أهــل الســنة واجلماعــة.
فعــن أبــي ســعيد اخلــدري ] :أن النبــي ﷺ قــالِ « :إ َذا َد َخــ َل أَ ْهــ ُل
جل َِّنــة ا َ
ا َ
جل َّن َــةَ ،وأَ ْهـ ُل ال َّنــارِ ال َّنــا َر ،يَ ُقــو ُل اللَّـهَُ :مـ ْن َكا َن فِ ــي َقل ْ ِبــهِ مِ ثْ َقــا ُل َح َّبـ ٍـة
ـان َف َأخْ رِ ُجــوهَُ ،ف َيخْ ُر ُجــو َن َقـ ْد ا ْمت ُِح ُشــوا َو َعــا ُدوا ُح َم ًمــا،
ميـ ٍ
مِ ـ ْن َخـ ْر َد ٍل مِ ـ ْن ِإ َ
َفيُل ْ َق ـ ْو َن فِ ــي نَ َهــرِ ا َ
الس ـيْلِ -
حل َيــاةَِ ،ف َينْبُتُــو َن َك َمــا تَنْبُـ ُ
ـت احلِ َّب ـ ُة فِ ــي َحمِ يــلِ َّ
( )١التيسير بشرح اجلامع الصغير (.)160/1
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الس ـيْلِ ((()(((.
أَ ْو َقــا َلَ :حمِ َّيــةِ َّ
اب األرض -وهو
قــال ابــن رجــب رحمــه اللــه« :فمــن جــاء مــع التوحيــد ِب ُقـ َر ِ
ملؤهــا أو مــا يقــارب مألهــا -خطايــا ،لقيــه اللــه ِب ُق َرا ِب َهــا مغفــرة ،لكن هذا
مــع مشــيئة اللــه عــز وجــل ،فــإن شــاء غفــر لــه ،وإن شــاء أخــذه بذنوبــه ،ثــم
كان عاقبتــه أن ال يخلــد فــي النــار ،بــل يخــرج منهــا ،ثــم يدخــل اجلنــة»(((.
وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :واخلــوارج كانــوا مــن أظهــر النــاس بدعــة
وقتــاالً لألمــة وتكفيــ ًرا لهــا ،ولــم يكــن فــي الصحابــة مــن يكفرهــم
ال علــي بــن أبــي طالــب وال غيــره ،بــل حكمــوا فيهــم بحكمهــم فــي املســلمني
الظاملــن املعتديــن كمــا ذكــرت اآلثــار عنهــم بذلــك فــي غيــر هــذا املوضــع.
وكذلــك ســائر الثنتــن والســبعني فرقــة((( مــن كان منهــم مناف ًقــا فهــو
كافــر فــي الباطــن ،ومــن لــم يكــن مناف ًقــا بــل كان مؤم ًنــا باللــه ورســوله
فــي الباطــن لــم يكــن كافـ ًرا فــي الباطــن ،وإن أخطــأ فــي التأويــل كائ ًنــا مــا
كان خطــؤه؛ وقــد يكــون فــي بعضهــم شــعبة مــن شــعب النفــاق وال يكــون
فيــه النفــاق الــذي يكــون صاحبــه فــي الــدرك األســفل مــن النــار .ومــن
( )١املقصود بـ (ا ْمت ُِح ُشوا) احترقوا.
و(ح َم ًما) فح ًما .و(احلِ َّب ُة) بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول.
ُ
الس ـيْلِ ) غثــاؤه وهــو مــا جــاء بــه مــن طــن وغيــره فــإذا كان فيــه حبــة واســتقرت علــى شــط الــوادي تنبــت
َ
و(حمِ يــلِ َّ
بســرعة.
السيْلِ ) معظم جريه واشتداده.
َ
و(حمِ َّيةِ َّ
السيْلِ ) وهي الطني األسود.
وعند مسلم َ
(حمِ ئَةِ َّ
( )2أخرجه البخاري ( ،115/8برقم  ،)6560ومسلم ( ،167/1برقم .)302
( )3جامع العلوم واحلكم (.)417/2
ني فِ ْر َقــ ًةَ ،وتَ َف َّر َق ِ
( )4قــال ﷺ( :ا ْفتَ َر َق ِ
َّصــا َرى َعلَــى إ ِْحــدَى أَ ْو ِثنْتَيْــنِ
ــت الْ َي ُهــو ُد َعلَــى إ ِْحــدَى أَ ْو ِثنْتَيْــنِ َو َســبْعِ َ
ــت الن َ
ني فِ ْر َقـ ًة) رواه أبــو داود ( ،5/7برقــم  ،)4596والترمــذي ( ،25/5برقــم
ني فِ ْر َقـ ًةَ ،وتَ ْفتَــرِ ُق أ ُ َّم ِتــي َعلَــى ثَـ َـا ٍث َو َسـبْعِ َ
َو َسـبْعِ َ
 ،)2640وابــن ماجــه ( ،128/5برقــم  ،)3991وأحمــد ( ،301/8برقــم .)8377
وفــي روايــةَ ( :و َو ِ
اعـ ُة) رواه أبــو داود ( ،198/4برقــم  ،)4597وابــن ماجــه ( ،130/5برقــم
ـي الْ َج َم َ
احـ َدةٌ فِ ــي الْ َج َّنــةِ َ ،و ِهـ َ
.)3993
ص َحابِي) رواه أبو داود ( ،6/7برقم  ،)4597والترمذي ( ،26/5برقم .)2641
وفي روايةَ ( :ما أَنَا َعلَيْهِ َوأَ ْ
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قــال :إن الثنتــن والســبعني فرقــة كل واحــد منهــم يكفــر كف ـ ًرا ينقــل عــن
امللــة فقــد خالــف الكتــاب والســنة وإجمــاع الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم
أجمعــن ،بــل وإجمــاع األئمــة األربعــة وغيــر األربعــة ،فليــس فيهــم مــن
كفــر كل واحــد مــن الثنتــن وســبعني فرقــة»(((.
أن أوصــاف (اخلــوارج ،وكالب النــار ،وشـ ُّر القتلــى) ال تــدل
واخلالصــةَّ :
علــى التكفيــر ،أو التخليــد فــي النــار ،بــل علــى الداللــة علــى انحــراف
املوصــوف عــن الديــن الصحيــح ،وتهديــده بالعــذاب ،ولــو لــم يخلــد
فيــه ،وكذلــك احلــال فــي اإلذن بقتــال اخلــوارج وقتلهــم فليــس هــذا مــن
التكفيــر.

( )١الفتاوى (.)217/7
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ُّ
الشبهة الثامنة عشرة

الفصائل في سوريا ال تَ ْك ُف ُر بالطاغوت وال تُك ِّفره
تقول ُّ
الشبهة:

الفصائــل املقاتلــة فــي ســوريا ،والهيئــات الشــرعية ال تكفــر بالطاغــوت،
فقــد رفضــت تكفيــر احلكومــات العربيــة الطاغوتيــة ،مــع أن أول واجــب
علــى املــرء حتــى يكــون مســل ًما أن يكفــر بالطاغــوت ،وبذلــك تكــون قــد
أخلَّــت بركــن مــن أركان التوحيــد ،ووقعــت فــي الــردة.
قــال تعالــىَ { :ف َمــ ْن يَ ْكفُــ ْر ب َّ
استَ ْم َس َ
ِالطا ُغ ِ
ــك
ــوت َويُؤْمِ ــن بِاللّــهِ َفقَــدِ ْ
صــا َم لَ َهــا َواللّــ ُه َســمِ ي ٌع َعلِيــ ٌم } [البقــرة.]256:
ــى الَ انفِ َ
بِالْ ُعــ ْر َو ِة الْ ُوثْ َق َ

اإلجابة عن هذه الشبهة:
أوالً :معنى الطاغوت:

الطاغــوت لغــة :الطغيــان ،أي :جتــاوز القــدر واحلــد ،واالرتفــاع ،وك ُّل
مجــاوزةٍ للحــد فــي العصيــان.
واصطالحــا :تنوعــت تعريفــات أهــل العلــم لــه ،وأجمــع مــا قيــل فيــه:
ً
قــول ابــن جريــر الطبــري رحمــه اللــه« :الصــواب مــن القــول عنــدي فــي
الطاغــوت أنــه كل ذي طغيــان علــى اللــه ،فعبــد مــن دونــه ،إمــا بقهــر
منــه ملــن عبــده ،وإمــا بطاعــة ممــن عبــده لــه ،إنســاناً كان ذلــك املعبــود،
أو شــيطاناً أو وثنــاً أو صنمــاً أو كائنــاً مــا كان مــن شــيء»(((.
وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه« :الطاغــوت كل مــا جتــاوز العبــد بــه حــده مــن
( )١تفسير الطبري (.)419/5
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معبــود ،أو متبــوع ،أو مطــاع ،فطاغــوت كل قــوم مــن يتحاكمــون إليــه غيــر
اللــه ورســوله ،أو يعبدونــه مــن دون اللــه ،أو يتبعونــه علــى غيــر بصيــرةٍ مــن
اللــه ،أو يطيعونــه فيمــا ال يعلمــون أنــه طاعــة للــه»(((.
وال يخفــى وجــوب تقييــد ذلــك بحــال الرضــا ممــن يُعبــد مــن دون اللــه
راض بذلــك ،فليــس
عــز وجــل ،أمــا مــن ُعبِــ َد مــن دون اللــه وهــو غيــر ٍ
بطاغــوت ،وال إثــم عليــه فــي غلــو مــن غــا فيــه
فليــس كل مــا ُعبــد مــن دون اللــه يعتبــر طاغوتــاً؛ فاألنبيــاء والعلمــاء
وغيرهــم مــن الصاحلــن واألوليــاء لــم يحملــوا النــاس علــى عبادتهــم ،وال
رضــوا بذلــك ،بــل ّ
حذروهــم مــن ذلــك أشــد حتذيــر ،فــا يســمى األنبيــاء
وال العلمــاء وإن ُعبــدوا مــن دون اللــه طواغيــت.
ثان ًيا :معنى الكفر بالطاغوت:
يكــون الكفــر بالطاغــوت باعتقــاد بطــان عبــادة غيــر اللــه ،وتركــه،
والبــراءة منــه ،واعتقــاد أ َّنــه ال يســتحق شــي ًئا مــن أنــواع العبــادة ،ســوا ًء
كان مــن األوثــان أو األصنــام ،أو اجلــن ،أو مــن ادعــى تأليــه نفســه،
أو شــ َّرع مــن غيــر اللــه ،ونحــو ذلــك.
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ُ
َّ َ َ
ْ
َْْ َ َ
ـوت َو ُيؤ ِمـ ْ
ـن بِــاللِ فقـ ِد استمســك
الطاغـ ِ
قــال تعالــى{ :فمــن يكفــر ب ِ
ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ
بِالعــروة ِ الوثــى} [البقــرة.]256 :
وينــدرج حتــت ذلــك أنــواع وأمثلــة كثيــرةٌ عــن العبــادة التــي ميكــن أن
تُصــرف لغيــر اللــه تعالــى يطــول املقــام بذكرهــا وتفصيلهــا.
ثال ًثا :أول واجب على املسلم:
أن أول مــا يجــب
ـت النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب والســنة ،علــى َّ
دلـ َّ
( )١إعالم املوقعني (.)40/1
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علــى مــن يريــد الدخــول فــي اإلســام هــو توحيــد اللــه تعالــى بالنطــق
بالشــهادين:
فمن اآليات القرآنية:
َ
ْ
َْ
َ
َّ ُ
َ
ْ ْ
ََ َْ َ
ْ َُ
ـول إِل نـ ِ
 قولــه تعالــوح إِل ـهِ
ـى{ :ومــا أرســلنا ِمــن قبلِــك ِمــن رسـ ٍ
َ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ
ُ
ُ
أنــه ال إِل إِل أنــا فاعبــدونِ} [األنبيــاء.]25:
َ ٌ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ ّ َ ْ ْ َ ُ ْ
َ
َ
ـر
وقولــه{ :كِتــاب أحكِمــت آياتــه ثــم ف ِصلــت ِمــن لن حكِيـ ٍ
ـم خبِـ ٍ
َ َّ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ ْ ْ ُ َ
َ
ٌ
َ
ٌ
ـي لكــم مِنــه نذِيــر وبشِ ــر} [هــود.]2-1:
 1أل تعبــدوا إِل
الل إِنـ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ََ ْ ََْ َ ً
ـو ِم اع ُبـ ُ
ـدوا َ
وحــا إل ق ْو ِم ـهِ فقــال يَــا قـ ْ
الل َمــا
وقولــه{ :لقــد أرســلنا ن َ ِ
َ ُ ْ ْ َ َ ُُْ ّ َ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
ـم } إلــى
لكــم ِمــن إ ِ ٍل غ َــره إ ِ ِن أخــاف عليكــم عــذاب يــو ٍم ع ِظيـ ٍ
َ َ َ ُ ْ ُ ً َ َ َ َ ْ ِ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ُ
ـم ِمـ ْ
كـ ْ
ـن
قولــهِ{ :إَول ع ٍد أخاهــم هــودا قــال يــا قــوم اعبــدوا الل مــا ل
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ
ل غــره أفــا تتقــون} [األعــراف.]65 -59 :
إِ ٍ
ومن السنة النبوية:
 عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا :أن النبــي ﷺ بعــث معــاذا ] إلــىاليمــن ،فقــال( :ا ْد ُع ُهـ ْم ِإلَــى َشـ َها َد ِة أَ ْن الَ ِإلَـ َه إ َِّل اللَّـهَُ ،وأَ ِّنــي َر ُســو ُل اللَّــهِ َ ،فـ ِإ ْن
ُه ـ ْم أَ َطا ُعــوا ِل َذ ِلـ َ
صل َـ َو ٍات
ـكَ ،ف َأ ْع ِل ْم ُه ـ ْم أَ َّن اللَّ ـ َه َقــدِ ا ْفتَ ـ َر َ
ـس َ
ض َعلَيْهِ ـ ْم َخ ْمـ َ
فِ ــي ُك ِّل يَـ ْو ٍم َولَيْلَـ ٍـةَ ،فـ ِإ ْن ُهـ ْم أَ َطا ُعــوا ِل َذ ِلـ َ
ض َعلَيْهِ ْم
ـكَ ،ف َأ ْع ِل ْم ُهـ ْم أَ َّن اللَّـ َه ا ْفتَـ َر َ
ص َد َقـ ًة فِ ــي أَ ْم َوالِهِ ـ ْم تُؤ َْخـ ُذ مِ ـ ْن أَ ْغ ِن َيائِهِ ـ ْم َوتُـ َر ُّد َعلَــى ُف َق َرائِهِ ـ ْم)(((.
َ
ـاس
 وعــن ابــن عمــر ] أ َّن رســول اللــه ﷺ قــال( :أُمِ ـ ْر ُت أَ ْن أ ُ َقا ِتـ َل ال ّنَـ َالصــاة
َح ّتَــى يَ ْش ـ َه ُدوا أَ ْن الَ ِإلَـ َه ِإ ّالَ الل ـ ُه َوأَ َّن مح َّم ـ ًدا َر ُســو ُل اللــهِ  ،ويُقيمــوا َّ
ويؤتــوا الـ َزّكاةَ ،فـ ِإ َذا َف َعلُــوا َذ ِلـ َ
بح ِ ّق َهــا
ص ُمــوا مِ ِ ّنــي دِ َما َء ُهـ ْم َوأَ ْم َوالَ ُهـ ْم ِإ ّالَ َ
ـك َع َ
( )١أخرجه البخاري ( ،104/2برقم  ،)1395ومسلم ( ،50/1برقم .)29
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َو ِح َسابُ ُه ْم َعلَى اللهِ )(((.
ال ْسـ َـا ُم َعلَــى َخ ْم َسـ ٍـةَ ،علَــى أَ ْن يُ َو َّحـ َد اللـهُ،
ـي ْ ِ
وفــي روايــة عنــد مســلم( :بُ ِنـ َ
ـام َر َم َ
ضــانََ ،والْ َحـ ِّـج)(((.
ـام َّ
الصـ َـاةَِ ،وإِيتَــاءِ الـ َّز َكاةَِ ،و ِص َيـ ِ
َو ِإ َقـ ِ
قــال ابــن حــزم رحمــه اللــه« :أ َّول مــا يلــزم ك ّل أحـ ٍـد وال يصـ ّ ُح اإلســام إ ّالَ
الشـ ِ ّ
ـن وإخــاص -ال يكــون لشــيء مــن َّ
ـك
بــه :أن يعلــم املــرءُ بقلبــه ِعل ْـ َم يقـ ٍ
فيــه أثـ ٌر -وينطــق بلســانه والبـ َّد ،بــأن ال إلــه إ ّالَ اللــه وأ َّن مح َّمـ ًدا رســول
اللــه»(((.
وقــال ابــن دقيــق العيــد رحمــه اللــه« :والبــداءة فــي املطالبــة بالشــهادتني؛
ألن ذلــك أصــل الديــن الــذي ال يصــح شــيء مــن فــروع الديــن إال بــه»(((.
نفي وإثبات:
ولفظ الشهادتني فيها ٌ
فالنفــي :نفــي األلوهيــة عــن كل أحــد (ال إلــه) ،واإلثبــات :إثباتهــا للــه
وحــده (إال اللــه).
وهــذا يقتضــي البــراءة مــن كل معبـ ٍ
ـود ســوى اللــه مــن الطواغيــت؛ لــذا
فإ َّنــه لــم يؤثــر عــن الرســول ﷺ أو مــن صحابتــه الزيــادة علــى النطــق
بالشــهادتني مــن الكفــر بالطواغيــت ،أو البــراءة منهــا؛ ألنهــا داخلــة فــي
الشــهادتني.
ِالضـ ُرو َر ِة أَ َّن ال َّن ِبـ َّـي ﷺ َكا َن
ـوم ب َّ
قــال ابــن رجــب رحمــه اللــهَ « :ومِ ـ َن الْ َم ْعلُـ ِ
الش ـ َها َدتَيْنِ َف َقـ ْ
ال ْسـ َـا ِم َّ
ـط،
يَ ْق َب ـ ُل مِ ـ ْن ُك ِّل َم ـ ْن َجــا َءهُ يُرِ ي ـ ُد ال ُّدخُ ــو َل فِ ــي ْ ِ

( )١أخرجه البخاري ( ،105/2برقم  ،)1399ومسلم ( ،51/1برقم .)32
( )2أخرجه البخاري ( ،11/1برقم  ،)8ومسلم ( ،45/1برقم .)19
( )3احمللى (.)22/1
( )4إحكام األحكام (.)375/1
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َويَ ْع ِص ُم َد َم ُه ِب َذل َ
ِكَ ،ويَ ْج َعل ُ ُه ُم ْس ِل ًما.(((»...
فــإذا وقــع املســلم بشــيء مــن االعتقــادِ بالطواغيـ ِـت كأن يعتقــد أن أحــداً
مــن البشــر ميلــك أن يُشــرِ ع للنــاس ،فإ َّنــه يُطالــب بــأن يأتــي مبــا يخالــف
أن التشــريع حــ ٌق للــه تعالــى وحــده؛ ليصــح كفــره
ذلــك ،بــأن يشــهد َّ
بالطاغــوت .قــال الرملــي رحمــه اللــه« :قــال الكمــال بــن أبــي شــريف :وال
بــد فــي إســام املرتــد مــن أن يأتــي بالشــهادتني ،ثــم إن كانــت ردتــه بجحــد
فــرض ،أو اســتباحة محــرم ،فــا بــد مــع ذلــك أن يرجــع عمــا اعتقــده»(((.
وهــذا محمــول علــى املقطــوع بــه مــن املكفــرات ،وليــس فــي أمــور التكفيــر
واحلكــم بالــردة االجتهاديــة أو محــل النــزاع ،ويكــون مــن اجلهــات اخمل َّولــة
بذلــك للتأكــد مــن وقــوع الــردة ،كالقضــاء ،وليــس مــن حــق أي أحــد جملــرد
التهمة(((.
راب ًعــا :علــى املســلم أن يعتقــد بحرمــة احلكــم بغيــر مــا أنــزل اللــه ،ومــواالة
وأن مــن ذلــك مــا قــد يصــل إلــى
الكافريــن ومعاونتهــم علــى املســلمنيَّ ،
الكفــر واخلــروج مــن امللــة ،وأن هــذا يختلــف عــن تكفيــر فاعــل ذلــك؛
ٍ
تقدد ذكرها.
فذلك من تكفير املُع َّين الذي ال يصح إال
بشروط َّ
ـإن تكفيــر بعــض األشــخاص أو احلكومــات الرتكابهــم مك ِّف ـ ًرا
وعليــه :فـ َّ
ليــس مــن الواجبــات علــى املســلم ،وال مــن أصــول الديــن التــي ينبغــي عليــه
اســتكمالها حتــى يصـ َّـح إميانــه.
وليــس لتنظيــم (الدولــة) أو أي جهـ ٍـة أخــرى أن ميتحــن النــاس فــي تكفيــرِ
ـخص معــن ،أو جهـ ٍـة مــا ،ويحكــم عليهــم بذلــك ،فهــذه بدعــة خطيــرة،
شـ ٍ
( )1جامع العلوم واحلكم (.)228/1
( )2فتاوى الرملي (.)26/4
( )3ينظر ص ()99
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وآفــة مــن آفــات الغلــو ،بــل الواجــب أن يعــرف املســلم أصــول دينــه ،ومــا
يصــح بــه إميانــه ،كإفــراد اللــه تعالــى باحلكــم والتشــريع ،واجتنــاب الوقــوع
في مخالفة ذلك.
أن تنزيــل أحــكام الكفــر والــ ِّردة علــى طائفــة معينــة،
واخلالصــةَّ :
أو أشــخاص معينــن ليــس مــن أصــول الديــن ،وال مــن املأمــور بــه
أو املشــروعً ،
فضــا عــن امتحــان النــاس بــه ،كمــا هــو اعتقــاد الغــاة مــن
تنظيــم (الدولــة) وغيرهــم.
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ُّ
الشبهة التاسعة عشرة

الفصائل األخرى توالي الكفار في قتال تنظيم (الدولة)
تقول ُّ
الشبهة:

قتــال الفصائــل لتنظيــم (الدولــة) اآلن هــو فــي حقيقتــه حتــت مظلــة
اإلرهــاب ،والــذي هــو بقيــادة غربيــة ،ممــا يعنــي مــواالة الكفــار ،وهــو كفــر
وردة.

الرد على هذه الشبهة:

في هذه ُّ
الشبهة مغالطة تاريخية وشرعية ،وبيان ذلك كما يلي:
أوالً :كانــت الهيئــات الشــرعية والفصائــل اجملاهــدة أول مــن حـ َّـذر مــن
التدخــل األجنبــي ،ورفضــه.
فقــد أعلنــت املؤسســات الشــرعية والعســكرية الســورية رفضهــا ملشــروع
تنظيــم (الدولــة) ،وحــذرت مــن أن التصرفــات التــي يقــوم بهــا ستســتعدي
ـدمي
األعــداء بـــ (فتـ ِـح البــاد أمــام التدخــات األجنبيــة املتر ِ ّبصــة ،وتقـ ِ
املسـ ِ ّـوغ لهــا ألي تصــرف تتخــذه ضــد اجملاهديــن أو قياداتهــم حتت دعوى
محاربــة «التطــرف واإلرهــاب» ،وغيــرِ ذلــك ممــا ال يخفــى علــى عاقــل)
وقــد صــدر هــذا البيــان بتاريــخ ( )3جمــادى اآلخــرة مــن عــام 1434هـــ،
املوافــق ( )13نيســان  /أبريــل لعــام  2013م(((.
َّ
وحــذر مــن تصرفــات
فكانــت بحــق أول مــن رفــض التدخــل األجنبــي،
تنظيــم (الدولــة) التــي ســتقوده إلــى ســوريا.
( )١ينظر( :بيان حول الدولة اإلسالمية في العراق والشام وبيعة جبهة النصرة)
. http://islamicsham.org/letters/824
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ثــم تتالــت الفتــاوى والبيانــات الداعيــة إلــى جتنيــب البــاد الفتنــة جــراء
تصرفــات هــذا التنظيــم عبــر شــهور طويلــة ،وقــد ســبق اإلشــارة لهــا،
ومنهــا:
 (بيــان إلــى الفصائــل والكتائــب اجملاهــدة فــي ســوريا) الصــادر بتاريــخ( )28ذي احلجــة مــن عــام  1434هـــ املوافــق ( )2تشــرين األول  /نوفمبــر
لعــام  2013م.
 و(بيــان حــول تصرفــات تنظيــم (الدولــة اإلســامية فــي العراق والشــام)الصــادر بتاريــخ ( )18صفــر مــن  1435هـــ املوافــق ( )21كانــون األول /
ديســمبر لعــام  2013م .إلــى أن ثبــت إجــرام التنظيــم وإيغالــه فــي الدمــاء
واألمــوال ،فصــدرت الفتــاوى بدفــع صيالــه واعتدائــه.
ومــا إن قــام احللــف حملاربــة «اإلرهــاب» حتــى تداعــت الهيئــات الشــرعية،
واملكونــات الثوريــة ،والفصائــل املســلحة إلــى رفــض التحالــف والتحذيــر
مــن االنضــواء حتــت رايتــه دون اســتثناء؛ الختــاف أهــداف هــذا احللــف،
مــع أهــداف الشــعب الســوري فــي مقارعــة التنظيــم(((.
وهــذا مــا يكشــف زيــف وكــذب مــا ادعــاه تنظيــم (الدولــة) مــرا ًرا مــن
حتالــف الفصائــل ومواالتهــم لغيــر املســلمني ،وحكمــه عليهــم بالكفــر
والــردة ألجــل ذلــك.
ثان ًيــا :اعتبــار قتــال الفصائــل للتنظيــم فــي الوقــت نفســه الــذي يشــن فيــه
التحالــف هجومــه علــى احللــف مبثابــة اإلعانــة للحلــف ،واالنضــواء حتــت
رايتــه :قــول ب ِّيــن البطــان؛ فإنــه ال يطلــب مــن اجملاهديــن إيقــاف قتالهــم
لعــدو جملــرد قتــال آخريــن لــه ،وال يُع ـ ُّد ذلــك إعان ـ ًة للحلــف أو اشــترا ًكا
( )١ينظر( :بيان للشعب السوري حول احلرب على اإلرهاب)

. http://islamicsham.org/letters/2040
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معــه فــي أي عــرف!
وإال لوجبــت مطالبــة اجملاهديــن التوقــف عــن قتــال النظــام إن قام احللف
بضربــه ،أو عــن قتــال حــزب اللــه بســبب قتــال إســرائيل لــه ،واألمثلــة علــى
ذلــك كثيرة.
وهــذا أم ـ ٌر معــروف ببداهــة العقــل ،وال يخالفــه إال جاهــل ،بــل إ َّنــه قــد
ورد أمثالــه عــن قــادة التيــارات اجلهاديــة املعاصــرة ،فهــذا (ابــن الدن)
يقــول فــي تســجيل صوتــي عــن احلــرب فــي العــراق عــام (2003م) ،والتــي
يحــث فيــه علــى مقاتلــة األمريــكان ،وقــال فيهــا« :بغــض النظــر عــن بقــاء
أو زوال احلــزب االشــتراكي وصــدام :فيجــب علــى املســلمني عامــة وفــي
العــراق خاصــة أن يشــمروا عــن ســاق اجلــد واجلهــاد ضــد هــذه احلملــة
الظاملــة ،وأن يحرصــوا علــى اقتنــاء الذخائــر والســاح؛ فهــذا أمــر واجــب
عليهــم متعــن.
وال يضــر فــي هــذه الظــروف أن تتقاطــع مصالــح املســلمني مــع مصالــح
االشــتراكيني فــي القتــال ضــد الصليبيــن ،مــع اعتقادنــا وتصريحنــا
بكفــر االشــتراكيني ،فاالشــتراكيون وهــؤالء احلــكام قــد ســقطت واليتهــم
منــذ زمــن بعيــد .واالشــتراكيون كفــار حيثمــا كانــوا ســواء كانــوا فــي بغــداد
أو عــدن ،وهــذا القتــال الــذي يــدور أو يــكاد أن يــدور فــي هــذه األيــام
يشــبه إلــى حــد بعيــد قتــال املســلمني للــروم مــن قبــل ،وتقاطــع املصالــح
ال يضــر؛ فقتــال املســلمني ضــد الــروم كان يتقاطــع مــع مصالــح الفــرس
ولــم يضــر الصحابــة رضــي اللــه عنهــم ذلــك فــي شــيء» انتهــى.
فإن قيل بالفرق بني تقاطع املصالح والتحالف:
فيطالبــون بالدليــل واإلثبــات ،وخاصــة بعــد املواقــف الواضحــة مــن
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رفــض التحالــف.
ثال ًثــا :باســتخدام هــذه القاعــدة التــي يزعمهــا أنصــار تنظيــم (الدولــة):
ميكــن احلكــم علــى التنظيــم بالكفــر والــردة؛ وذلــك ألنهــم حاربــوا
اجملاهديــن أثنــاء حــرب النظــام لهــم ،بــل كانــوا يشــتركون مــع النظــام
فــي حصــار العديــد مــن املناطــق ،وأدى غدرهــم باجملاهديــن وخيانتهــم
لهــم ،وانســحابهم مــن مناطــق اســتغلها النظــام فــي التســلل إلــى أماكــن
اجملاهديــن إلــى اســتعادة النظــام لبعــض املناطــق.
كمــا اســتطاع النظــام املــرور بجيشــه مــن بــن بعــض نقــاط التنظيــم
لضــرب اجملاهديــن دون أن يتعــرض لهــا التنظيــم(((.
كمــا كان التنظيــم يحــرك قطاعاتــه العســكرية الضخمــة ملئــات
الكيلومتــرات دون أن يتعــرض لهــا النظــام بســوء ،وهــو الــذي يســتهدف
أي حتــرك يســير للكتائــب األخــرى ،ويحاصرهــا.
وأثبتــت األيــام والوقائــع أن هــذا التنظيــم اســتخدمه النظــام والغــرب
فــي القضــاء علــى قــادة اجملاهديــن ،ومحاولــة القضــاء علــى الثورتــن
العراقيــة والســورية ،ثــم فــي هــذا التدخــل األجنبــي الفــج فــي بالدنــا.
فمن أحق بالتكفير واحلكم بالعمالة والردة بنا ًء على ذلك؟
راب ًعــا :إن اضطــرت بعــض الكتائــب للحصــول على أســلحة أو استشــارات
فــإن هــذا ال يعنــي بالضــرورة
أو عقــد لقــاءات مــع دول أو منظمــاتَّ ،
عمالتهــا أو تنفيذهــا خملططــات خبيثــة؛ فضــ ً
ا عــن احلكــم بر َّدتهــا
أو كفرهــا.
أن كثيــ ًرا مــن الــدول واملنظمــات ال تُقــدِّ م أســلحة
 -1فمــع أن الغالــب َّ
( )١وقد صرح العديد من قادة التنظيم عبر مواقعهم علمهم وفرحهم بضربات النظام ورغبتهم في استغاللها!
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إال وفــق ترتيبــات معينــة ،وينبغــي احلــذر الشــديد مــن التعامــل معهــا،
أن كل مــن حصــل علــى استشــارة أو ســاح أن يكــون
إال أ َّنــه ال يشــترط َّ
مشـ ً
موج ًهــا ،بــل قــد يكــون ذلــك للتعــاون علــى عــدو مشــترك،
ـروطا أو َّ
ـإن علــى الكتائــب
أو احتــاد املصالــح فــي مســألة مــا((( ،ونحــو ذلــك؛ لــذا فـ َّ
والفصائــل عــدم التســرع للتعامــل بهــذه األمــور إال وفــق رؤيــة وخطــة
واضحــة.
 -2بحــث أهــل العلــم مســألة االســتعانة بغيــر املســلمني فــي قتــال البغــاة
فــي مصنفاتهــم((( ،فذهــب جمهورهــم إلــى عــدم جــواز االســتعانة بالكفــار
عليهــم ،وذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى جــواز ذلــك ،وحصرهــا فريـ ٌق ثالــث
باجلــواز فــي حــال الضــرورة.
فمن أقوال اجلمهور املانعني لذلك:
( )١جــاء فــي مقابلــة اجلزيــرة مــع بــن الدن بعــد ســؤاله عــن دعــم أمريــكا للجهــاد األفغانــي ،حيــث قــال فــي جــواب
طويــل:
« أمــا أنهــم دعمــوا اجلهــاد أو دعمــوا القتــال فهــذا الدعــم عندمــا تبــن لنــا ،فــي احلقيقــة هــو دعــم مــن دول عربيــة
وخاصــة الــدول اخلليجيــة لباكســتان حتــى تدعــم اجلهــاد وهــو لــم يكــن لوجــه اللــه ســبحانه وتعالــى ،وإمنــا كان خو ًفــا
علــى عروشــهم مــن الزحــف الروســي ...فاألمريــكان يكذبــون ،إذا زعمــوا أنهــم تعاونــوا معنــا فــي يــوم مــن األيــام ونحــن
نتحداهــم ليبــرزوا أي دليــل ،وإمنــا هــم كانــوا عالــة علينــا وعلــى اجملاهديــن فــي أفغانســتان ،ولــم يكــن أي اتفــاق ،وإمنــا
كنــا نحــن نقــوم بالواجــب لنصــرة اإلســام فــي أفغانســتان وإن كان هــذا الواجــب يتقاطــع بغيــر رضانــا مــع مصلحــة
أمريكيــة .عندمــا قاتــل املســلمون الــروم ،ومعلــوم أن القتــال كان شــديدًا بــن الــروم والفــرس وكان دائ ًمــا ،وال ميكــن
لعاقــل أن يقــول إن املســلمني عندمــا بــدؤوا بالــروم فــي غــزوة مؤتــة كانــوا هــم عمــاء للفــرس ،وإمنــا تقاطعــت املصلحــة،
يعنــي قتلــك الــروم وهــو واجــب عليــك كان يفــرح الفــرس ،لكــن بعــد أن هــم أنهــوا الــروم بعــد عــدة غــزوات بــدؤوا
بالفــرس ،فتقاطــع املصالــح ال يعنــي العمالــة».
( )٢يَــرِ د فــي بعــض كتــب أهــل العلــم اجلمــع بــن أحــكام البغــاة واخلــوارج ،مــع أنَّ بينهمــا فرو ًقــا كبيــرة ،فلمــا ســئل ابــن
تيميــة :عــن الفــرق بينهمــا قــال فــي جــواب طويــل:
«أمــا قــول القائــل :إن األئمــة اجتمعــت علــى أن ال فــرق بينهمــا إال فــي االســم .فدعــوى باطلــة ،ومدعيهــا مجــازف،
فــإن نفــي الفــرق إمنــا هــو قــول طائفــة مــن أهــل العلــم  ...وأمــا جمهــور أهــل العلــم فيفرقــون بــن «اخلــوارج املارقــن»
وبــن «أهــل اجلمــل وصفــن» وغيــر أهــل اجلمــل وصفــن -ممــن يعــد مــن البغــاة املتأولــن -وهــذا هــو املعــروف عــن
الصحابــة ،وعليــه عامــة أهــل احلديــث ،والفقهــاء واملتكلمــن ،وعليــه نصــوص أكثــر األئمــة وأتباعهــم مــن أصحــاب
مالــك ،وأحمــد ،والشــافعي ،وغيرهــم.
ني تَ ْقتُل ُ ُه ـ ْم
وذلــك أنــه قــد ثبــت فــي الصحيــح عــن النبــي ﷺ أنــه قــال ( :تَ ْم ـ ُر ُق َمارِ َق ـ ٌة َعلَــى ِحــنِ ُف ْر َقـ ٍـة مِ ـ ْن الْ ُم ْس ـلِمِ َ
أَ ْولَــى َّ
الطا ِئ َفتَيْــنِ بِالْ َحــقِّ ) وهــذا احلديــث يتضمــن ذكــر الطوائــف الثالثــة ،ويبــن أن املارقــن نــوع ثالــث ليســوا مــن
جنــس أولئــك؛ فــإن طائفــة علــي أولــى باحلــق مــن طائفــة معاويــة» (الفتــاوى .)53/35
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قــول القرافــي رحمــه اللــه« :وال ت ُْســ َبى ذراريهــم وال يُســتعان عليهــم
مبشــرك» ( (( .
وقــال النــووي رحمــه اللــه« :ال يجــوز أن يُســتعان عليهــم بكفــار ،ألنــه
ال يجــوز تســليط كافــر علــى مســلم»(((.
بينمــا أجــاز عــدد مــن العلمــاء االســتعانة بشــرط أن يكــون حكــم اإلســام
هــو الظاهــر:
قــال السرخســي رحمــه اللــه« :وإن َظ َه ـ َر أهــل البغــي علــى أهــل العــدل
حتــى أجلؤهــم إلــى دار الشــرك فــا يحــل لهــم أن يقاتلــوا مــع املشــركني
أهــل البغــي؛ ألن حكــم أهــل الشــرك ظاهــر عليهــم»(((.
وقــال ابــن حــزم« :هــذا عندنــا -مــا دام فــي أهــل الْ َعــ ْدلِ َمنَ َعــ ٌة -فــإن
أشــرفوا علــى الْ َهل َ َكــةِ واضطــروا ولــم تكــن لهــم حيلــة ،فــا بــأس بــأن
يلجــؤوا إلــى أهــل احلــرب ،وأن ميتنعــوا بأهــل الذمــة ،مــا أيقنــوا أنهــم
فــي اســتنصارهم :ال يــؤذون مســلما وال ذميــا  -فــي دم أو مــال أو حرمــة
مما ال يحل.
َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ
كــمْ
برهــان ذلــك :قــول اللــه تعالــى {وقــد فصــل لكــم مــا حــرم علي
َ ْ ُ ُْ ْ َ
إِال مــا اضط ِررتـ
ـم إِلْـهِ} [األنعــام ]119 :وهــذا عمــوم لــكل مــن اضطــر إليــه،
إال مــا منــع منــه نــص ،أو إجمــاع»(((.
فهــذه املســألة فقهيــة بحتــة ،يكــون احلكــم فيهــا دائــ ًرا بــن اإلباحــة
والتحــرمي ،وتنزيلهــا علــى واقــع تنظيــم (الدولــة) يحتــاج إلــى نظــر
( )١الذخيرة (.)9/12
( )٢املغني (.)529/8
( )٣املبسوط (.)133/10
( )٤احمللى (.)355/11
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واجتهــاد ،وليســت مــن املســائل العقديــة التــي يكــون احلكــم فيهــا دائ ـ ًرا
بــن اإلميــان والكفــر.
فلــم يحكــم أهــل العلــم علــى مــن اســتعان بالكفــار فــي ذلــك بالكفــر
أن هنــاك فر ًقــا بــن االســتعانة بالكفــار -ولــو
أو اخلــروج مــن الديــن؛ إذ َّ
كانــت محرمــة -وبــن املــواالة ،واخللــط بينهمــا مــن عمــل أهــل الغلــو.
خامســا :أمــا مــواالة أهــل الكفــر :فــا يصــح إطــاق القــول فيهــا بالكفــر،
ً
بــل الواجــب فيهــا التفصيــل ،فمنــاط احلكــم بالكفــر والـ ِّر َّدة باملــوالة ليــس
مجــرد اإلعانــة والقتــال ،وإمنــا إرادة ظهــور الكافــر وغلبتــه ،أو تصحيــح
مذهبــه؛ فاملــواالة درجــات ،ولهــا أحــكام مختلفــة.
قــال اإلمــام الطبــري -رحمــه اللــه -عنــد تفســيره لقولــه تعالــى:
ْ ْ
ُْ ْ ُ َ
َّ َّ
ـن أَ ْو ِلَــاء ِمــن ُد ْون ال ْ ُم ْؤ ِمنِـ َ
ـون الْ َكف ِريـ َ
ـن َو َمــن َيف َعــل
خـ ِذ المؤمِنـ
{ال َيت ِ
ِ
ِ
َ ّ
الل ف َ ْ َّ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ ً
َ َ ََْ َ
ش ٍء إِال أن تتقــوا مِنهــم تقــاة} [آل عمــران]28:
ذلِــك فليــس ِمــن ِ ِ
«ال تتخــذوا أيهــا املؤمنــون الكفــا َر ظهــراً وأنصــاراً توالونهــم علــى دينِهــم،
وتظاهرونهــم علــى املســلمني مــن دون املؤمنــن ،وتدلونهــم علــى عوراتهــم؛
فإنــه َمــن يفعــل ذلــك ،فليــس مِ ــن اللــه فــي شــيء ،يعنــي بذلــك :فقــد بــرئ
مــن اللــه ،وبــرئ اللــه منــه بارتــداده عــن دينــه ،ودخولــه فــي الكفــر»(((.
وقــال املــاوردي رحمــه اللــه« :والثانــي :مواالتهــم فــي ال ّديــن فإنــه منهــم
فــي حكــم الكفــر ،وهــذا قــول ابــن عبــاس»(((.
وقــال ابــن اجلــوزي رحمــه اللــهَ « :مــن يتولهــم فــي ال ّديــن ،فإنــه مِ نهــم فــي
الكفــر»(((.
( )١تفسير الطبري (.)313/6
( )٢تفسير املاوردي (.)46/2
( )3زاد املسير (.)558/1
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{و َم ْ
وقــال الســعدي -رحمــه اللــه -فــي تفســيره لقــول اللــه تعالــىَ :
ــن
َ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ َ
ــون} [املمتحنــة« :]9 :إن ّ
يتولهــم مِنكــم فأولئِــك هــم الظال ِم
الظلــم
يكــون بحســب التولــي ،فــإن كان تولي ـاً تام ـاً كان ذلــك كفــراً مخرج ـاً عــن
اإلســام ،وحتــت ذلــك مِ ــن املراتــب مــا هــو غليـ ٌ
ـظ ومــا هــو دونــه»(((.
«ألن التولــي التّــام يوجــب االنتقــال إلــى دينهــم ،والتولــي القليــل
وقــالّ :
يدعــو إلــى الكثيــر ،ثــم يتــد ّرج شــيئاً فشــيئاً ،حتــى يكــون العب ـ ُد منهــم».
ــن َي َت َول َّ ُه ْ
{و َم ْ
وقــال ابــن عاشــور -رحمــه اللــه -عــن قولــه تعالــىَ :
ــم}:
«وقــد تَ َأ َّولَ َهــا املفســرون بأحــد تأويلــن :إمــا بحمــل الواليــة فــي قولــه:
ــن َي َت َول َّ ُه ْ
{و َم ْ
َ
ــم} علــى الواليــة الكاملــة التــي هــي الرضــى بدينهــم،
َ َّ ُ ْ
ــه مِن ُهم}علــى
والطعــن فــي ديــن اإلســام ..،وإمــا بتأويــل قولــه{ :فإِن
التَّشــبيه البليــغ ،أي فهــو كواحــد منهــم فــي اســتحقاق العــذاب ....وقــد
اتفــق علمــاء الســنة علــى أن مــا دون الرضــا بالكفــر ،و ُم َ
مالَتِهِ ــم عليــه
مــن الواليــة ال يوجــب اخلــروج مــن ال ِّربقَــةِ اإلســامية ،ولكنــه ضــال
عظيــم ،وهــو مراتــب فــي القــوة بحســب قــوة املــواالة ،وباختــاف أحــوال
املســلمني»(((.
أن تنظيــم (الدولــة) قــد غالــى وخلــط بــن األحــكام
واخلالصــةَّ :
الشــرعية ،فلــم يُفـ ِّرق بــن أحــكام (املــواالة ،واالســتعانة) واعتبرهــا شــي ًئا
واح ـ ًدا ،ثــم غالــى فــي جعــل املــوالة منزلــة واحــدة وحكــم عليهــا بالكفــر،
ثــم غالــى وافتــرى علــى بقيــة الفصائــل باتهامهــا بالــوالء والعمالــة للغــرب،
وتكفيرهــم بذلــك ،وجميــع ذلــك محــض افتــراء).
( )1تفسير السعدي (.)856/1
( )2التحرير والتنوير ( .)230/6وقد سبقت اإلشارة مرا ًرا لفتوى( :هل مواالة الكفار كفر بإطالق؟).
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ُّ
الشبهة العشرون

عند الفصائل األخرى متييع للدين ورضى بالكفر
تقول ُّ
الشبهة:

الكتائــب األخــرى عندهــا متييــع للديــن ورضــى بالكفــر ورضــوخ لهــم،
واســتجابة لطلباتهــم ،كمــا هــو فــي ميثــاق الشــرف الثــوري.

اإلجابة عن هذه الشبهة:
أوالً :اتهــام ميثــاق الشــرف الثــوري بتمييــع الديــن واالســتجابة لطلبــات

الكفــار :ناب ـ ٌع مــن تخويــن اآلخريــن ،واتهامهــم بالعمالــة ،ويكفــي دلي ـ ً
ا
أن كافــة الفصائــل املوقعــة عليــه ال تــزال ترفض
علــى بطــان هــذا االتهــام َّ
اإلمــاءات اخلارجيــة ،وال تنصــاع للضغــوط الدوليــة ،ولــم تنضــم للحلــف
الدولــي فــي احلــرب علــى اإلرهــاب ،رغــم مــرور شــهور طويلــة علــى توقيــع
هــذا امليثــاق ،وبــدء احلــرب علــى اإلرهــاب.
ثان ًيــا :هــذه وقفــات ســريعة مــع امليثــاق تُب ِّيــن املغالطــات الــواردة فــي هــذه
ُّ
الشبهة:
نص امليثاق في عدد من مواده على التقيد باإلسالم:
َّ -1
املــادة األولــى :ضوابــط ومحــددات العمــل الثــوري مســتمدة مــن أحــكام
ديننــا احلنيــف بعي ـ ًدا عــن التَّنطــع والغلــو.
املــادة التاســعة :تلتــزم الثــورة الســورية باحتــرام حقــوق اإلنســان التــي
يحــث عليهــا ديننــا احلنيــف.
نص امليثاق على عدم القبول بالضغوط واإلمالءات اخلارجية:
َّ -2
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املــادة الرابعــة :العمــل علــى إســقاط النظــام عمليــة تشــاركية بــن مختلــف
القــوى الثوريــة ،وانطال ًقــا مــن وعــي هــذه القــوى للبعــد اإلقليمــي والدولي
لألزمــة الســورية فإننــا نرحــب باللقــاء والتعــاون مــع األطــراف اإلقليميــة
والدوليــة املتضامنــة مــع محنــة الشــعب الســوري مبــا يخــدم مصالــح
الثــورة.
املــادة اخلامســة :احلفــاظ علــى وحــدة التــراب الســوري ،ومنع أي مشــروع
تقســيمي بــكل الوســائل املتاحــة هــو ثابــت ثــوري غيــر قابــل للتفاوض.
املــادة السادســة :قوانــا الثوريــة تعتمــد فــي عملها العســكري علــى العنصر
الســوري ،وتؤمــن بضــرورة أن يكــون القــرار السياســي والعســكري فــي
خالصــا رافضــة أي تبعيــة للخــارج.
الثــورة ســوريا
ً
املــادة الســابعة :يهــدف الشــعب الســوري إلــى إقامــة دولــة العــدل والقانون
واحلريــات مبعــزل عــن الضغــوط واإلمالءات.
نــص امليثــاق علــى التعامــل بالعــدل مــع الطوائــف واجملرمــن دون
َّ -3
اللجــوء إلــى االعتــداء خــارج ســلطة احملاكــم ،وبنفســية االنتقــام غيــر
املنضبطــة:
املــادة الثانيــة :للثــورة الســورية املســلحة غايــة سياســية هــي إســقاط
النظــام برمــوزه وركائــزه كافــة ،وتقدميــه إلــى احملاكمــة العادلــة بعيــ ًدا
عــن الثــأر واالنتقــام.
املــادة الثامنــة :الثــورة الســورية هــي ثــورة أخــاق وقيــم تهــدف إلــى حتقيق
احلريــة والعــدل واألمــن للمجتمــع الســوري بنســيجه االجتماعــي املتنــوع
بكافــة أطيافــه العرقيــة والطائفيــة.
املــادة العاشــرة :نرفــض سياســة النظــام باســتهداف املدنيــن مبختلــف

األســلحة مبــا فــي ذلــك الســاح الكيمــاوي ،ونؤكــد علــى التزامنــا بتحييــد
املدنيــن عــن دائــرة الصــراع ،وعــدم امتالكنــا أو اســتخدامنا ألســلحة
الدمــار الشــامل .انتهــى النقــل مــن امليثــاق.
أن مجــرد رفــع شــعارات (التحاكــم للشــرع،
وقــد ظهــر لــكل عاقــل َّ
وخالفــة علــى منهــاج النبــوة) لــم جتعــل أحــكام تنظيــم (الدولــة) شــرعية
وال صحيحــة ،بــل كانــت مليئــة بالظلــم واالســتبداد ،وانتهــاك احلقــوق
الشــرعية واحلرمــات ،وأصبــح اجلميــع يطالبهــا باللجــوء للمحاكــم للنظــر
فــي اعتداءاتهــا وجرائمهــا ،فليــس فــي املطالبــة باخلضــوع للمحاكــم،
وعــدم القتــل جملــرد شــهوة االنتقــام واالتهــام.
ثال ًثا :مما عابه أهل الغلو على امليثاق:
 -1حصر العمل العسكري داخل األراضي السورية.
فمــن بــدع الغــاة فــي العصــر احلالــي وجــوب إعــان اجلهــاد فــي كل
العالــم ،وعلــى جميــع دول العالــم ،وليــس هــذا فــي شــرع ،وال عقــل!
ولــو قيــل مبوافقتهــم علــى مشــروع دولــة واحــدة فــي جميــع أقطــار العالــم
اإلســامي لــكان لزا ًمــا عليهــم أن يعملــوا بالتــدرج ،والنمــو شــي ًئا فشــي ًئا.
والنبــي ﷺ لــم تكــن هــذه ســنته ،وال ســنة مــن بعــده مــن الصحابــة
واخللفــاء ،وجميــع حــكام املســلمني ،فإنــه عمــل علــى مصاحلــة أقــوام
ً
قريشــا وتفــرغ لغيرهــا مــن قبائــل
للتفــرغ ألقــوام آخريــن ،فصالــح
العــرب((( ،ثــم إنــه مــا قاتــل فــارس والــروم إال بعــد أن انتهــى مــن اجلزيــرة
العربية.
ً
قريشــا علــى كفرهــا ،وعلــى حكــم
( )١وجر ًيــا علــى عقليــة الغــاة وأحكامهــم فإنــه ميكــن أن يقــال :إن الرســول ﷺ أقـ َّر
مكــة والتحاكــم إلــى الطاغوت!
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بــل إن أحــكام الهدنــة مــع الكفــار مــن أهــم مباحــث الفقــه اإلســامي التــي
بينــوا فيهــا حــاالت الهدنــة ،وأحكامهــا ،وشــروطها.
وإمنــا حصــل لهــم الغلــو فــي هــذه النقطــة العتقادهــم بتــازم عــدم
اســتعداء دول العالــم أو محاربتهــم ،مــع الرضــى مبــا هــم عليــه مــن كفــر
وانحــراف ،وهــذا ممــا ال يلــزم.
أمــا قــول العدنانــي فــي كلمتــه (الســلمية ديــن مــن؟)« :لــن نرضــى بنظـ ٍـام
أو دولـ ٍـة ال حت ِّكــم شــرع اللــه ،ولــو كان الديــن تسـ ًعا وتســعني باملئــة للــه فلــن
رن القتــال ولنقاتلـ ّـن جيــوش األرض حتــى يكــون
نرضــى ولــن نقنــع ،ولنسـ ِّع ّ
الديــن مئــ ًة باملئــة كلــه للــه فــي جميــع أرض اللــه ،ولتجتمــع علينــا أمم
األرض قاطبــة »..فهــو مــن الســفاهات التــي ال يقرهــا عقــل وال شــرع،
بــل ال ميكــن أن تكــون ،وســرعان مــا ســيجنون مــآالت غلوهــم ورعونتهــم.
 -2االســتعداد للتعامــل مــع الــدول العامليــة ملصلحــة الثــورة (فإننــا نرحــب
باللقــاء والتعــاون مــع األطــراف اإلقليميــة والدوليــة املتضامنــة مــع محنــة
الشــعب الســوري مبــا يخــدم مصالــح الثــورة).
فاللقــاء مــع مندوبــي الــدول العربيــة ،بــل والعامليــة والتباحــث فــي أمــور
الثــورة ،وغيرهــا ،وتلقــي املعونــات اإلنســانية لعامــة الشــعب ،أو األســلحة،
ونحــو ذلــك ،ممــا يحقــق مصلحــة حقيقيــة للثــورة الســورية ،وليــس فيــه
مخالفــة شــرعي ٌة فهــو اتفــاق جائــز مشــروع.
ومــن التناقضــات :أن التنظيمــات الغاليــة تنقــم علــى الفصائــل الســورية
أمــو ًرا كثيــرة تقــول بهــا حــركات إســامية أخــرى ،فقــد ذكــر (بيــان الهيئــة
أن
أن مــن األدلــة علــى َّ
الشــرعية حــول اجلبهــة اإلســامية وقياداتهــا) َّ
اجلبهــة لــم جتانــب نواقــض اإلســام مــا قررتــه فــي ميثاقهــا:

القسم الثالث  -ال َّر ُّد على الشُّ به حول منهج اخملالفني لتنظيم (الدولة)

(حتــرص اجلبهــة اإلســامية علــى أن تتمتــع بعالقــات دوليــة جيــدة
مــع جميــع الــدول التــي لــم تناصبهــا العِ ــداء مبــا يحقــق املصلحــة وفــق
الضوابــط الشــرعية).
قالــوا« :فيالحــظ أنهــم جعلــوا العِ ــداء جلبهتهــم هــو املقيــاس ولــم يجعلــوه
لإلســام (!) فأمريــكا وأذنابُهــا مــن الــدول الطاغوتيــة كالســعودية وقطــر
وتركيــا واألردن ال يعــادون اجلبهــة اإلســامية بــكل تشــكيالتها بــأي نــوع
مــن أنــواع العــداء ،مــع أن تلــك الــدو َل حتــارب اإلســام واملســلمني فــي
أرجــاء األرض ،ومــع ذلــك فــا ضيــر فــي شــريعة أصحــاب امليثــاق مــن
حســن العالقــة معهــم ،مــع محاربتهــم اإلســام وأهلَــه؟
وعلــى مقتضــى هــذه املــادة التــي ألزمــوا أنفســهم بهــا ،فلــو انتفــت علــة
العــداء للجبهــة عنــد الشــيوعيني الــروس ،فــإن أمــراء اجلبهة ســيحرصون
علــى التمتــع بالعالقــات اجليــدة معهــم!» انتهــى.
وعلــى الرغــم مــن املغالطــات واإللزامــات الباطلــة فــي الــكالم الســابق،
أن مثــل هــذه العبــارة تكــررت فــي خطابــات املــا عمــر أميــر
فإ َّنــه يُلحــظ َّ
حركــة طالبــان األفغانيــة فــي األعيــاد واملناســبات ،عــن نظــام احلكــم
الــذي يطمحــون إليــه فقــال« :وأنــه ســيضمن حقــوق جميــع فئــآت الشــعب
بشــكل صحيــح ،وســيوطد العالقــات احلســنة مــع دول املنطقــة ،والعالــم،
وبخاصــة مــع دول اجلــوار فــي ضــوء األصــول اإلســامية واملصالــح
الشــعبية فــي إطــار االحتــرام املتقابــل»!
بــل ومضــى علــى مــا يقــارب ذلــك مــن هــذه التصرفــات واللقــاءات
والتحــركات زعمــاء كبــار مــن زعمــاء اجلهــاد ،كالشــيخ عبــد اللــه عــزام
وغيــره دون نكيــر.
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فــإن كان التنظيــم يحتــج مبشــايخ اجلهــاد فهــذا منهجهــم وهــذا مــا اتفقــوا
عليه.
 -3غياب احلديث عن دولة (إسالمية).
وفي هذا االتهام من اجلهل والغلو ما فيه!
 فقــد ســبق احلديــث عــن التــزام بشــرع اللــه ودينــه فــي عــدد مــن املــواد،وطبيعــة املواثيــق أ َّنهــا تؤخــذ مبجموعهــا وعمومهــا ،وال تُعــا ُد الضوابـ ُ
ـط
فــي كل مــادة منهــا.
كمــا أ َّنــه ال يُشــترط أن تُطلــق كلمــة (إســامية) مــا دامــت حقيقــة الدولــة
كذلــك.
فقــد أمــر النبــي ﷺ مبحــو اســم مــن أســماء اللــه تعالــى وهــو (الرحمــن)،
وصفــة النبــوة مــن اســمه مــن عقــد صلــح احلديبيــة الــذي و َّقعــه مــع
املشــركني؛ ملصلحــة الدعــوة واملســلمني ،وال يُع ـ ُّد ذلــك تخل ًيــا عــن شــيءٍ
مــن ثوابـ ِـت الديــن.
 تغفــل جماعــات الغلــو شــرطي االســتطاعة واملــآالت فــي جميــع مراحــلمهمــان ،أ َّكــد عليهــا الشــارع احلنيــف ،وذكرهــا
عملهــا ،مــع أنهمــا شــرطان َّ
أهــل العلــم فــي العديــد مــن املواضــع ،وخاصــة فــي بــاب السياســة
الشــرعية.
وإغفالهما ليس من العلم ،وال احلكمة.
ففــي االســتطاعة قــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه« :فالشــارع ال ينظــر فــي
االســتطاعة الشــرعية إلــى مجــرد إمــكان الفعــل ،بــل ينظــر إلــى لــوازم
ذلــك ،فــإذا كان الفعــل ممكنــا مــع املفســدة الراجحــة لــم تكــن هــذه
اســتطاعة شــرعية ،كالــذي يقــدر أن يحــج مــع ضــرر يلحقــه فــي بدنــه
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أو مالــه ،أو يصلــي قائ ًمــا مــع زيــادة مرضــه ،أو يصــوم الشــهرين مــع
انقطاعــه عــن معيشــته ،ونحــو ذلــك»(((.
وفــي املــآالت قــال الشــاطبي رحمــه اللــه« :النظــر فــي مــآالت األفعــال
معتبــر مقصــود شــرعاً كانــت األفعــال موافقــة أو مخالفــة ،وذلــك أن
اجملتهــد ال يحكــم علــى فعــل مــن األفعــال الصــادرة عــن املكلفــن باإلقــدام
أو اإلحجــام إال بعــد نظــره إلــى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل مشــروعاً
ملصلحــة فيــه تســتجلب  ،أو ملفســدة تــدرأ»(((.
فليــس فــي امليثــاق تنــازل أو تهــاون أو متييــع بــل بــاب تغليــب املصلحــة،
وحمايــة الثــورة ،والعمــل باملســتطاع املتــاح(((.
راب ًعــا :مــن أهــم األخطــاء التــي يقــع فيهــا الغــاة تصويــر كل ارتــكاب
للممنــوع بأنــه رضــى بــه ،وهــو مــا ينقــل الفعــل إلــى حكــم آخــر مختلــف
عــن احلكــم الفعلــي للمســألة ،وهــذا الــكالم باطــل ومــردود؛ فالرضــى
أمـ ٌر زائـ ٌد علــى مجــرد الفعــل ،وال يُشــترط أن يكــون موجــو ًدا مــع كل فعــل.
ومن األمثلة على ذلك:
 -1مجالسة أهل الكفر:
فقــد نهــى اللــه املؤمنــن مــن اجللــوس مــع أهــل الكفــر والضــال فــي
مجالســهم التــي يخوضــون فيهــا بالباطــل ،قــال تعالــى{ :إِذا َســ ِم ْع ُت ْم
َ َ َ
ـا تقعــدوا َم َعهــم َحـ َّ
آيَــات اهلل يكفــر َ
ـى خيوضــوا
بهــا ويســتهزأ بهــا فـ
َ
َّ ُ
َ
ِف حدِيــث غــره إِنكــم إِذا مثلهــم} [النســاء.]140 :
قــال الطبــري رحمــه اللــه« :فأنتــم إ ًذا مثلهــم فــي ركوبكــم معصيــة اللــه،
( )١منهاج السنة (.)49/3
( )٢املوافقات (.)177/5
( )٣وللمزيد ينظر ملف (ميثاق الشرف الثوري  ..خطوة نحو النصر) http://syrianoor.net/files/1887
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وإتيانكــم مــا نهاكــم اللــه عنــه»(((.
ُ
ـم إ ًذا مِثْل ُهـ ْ
َّ ُ ْ
ـم} أي فــي املأثــم ،كمــا
وقــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه{« :إِنكـ ِ
جــاء فــي احلديــث( :مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر فــا يجلــس علــى
مائــدة يُـ َدار عليهــا ا َ
خل ْمــر)»(((.
لكن هذا اجللوس يصبح كف ًرا إدا كان معه قبول أو رضى.
قــال الواحــدي رحمــه اللــه« :وقولــه{ :إنكــم إذا مثلهــم} يعنــي :إن
قعــدمت معهــم راضــن مبــا يأتــون مــن الكفــر بالقــرآن واالســتهزاء بــه»(((.
 -2النطق بالكفر:
فاألصــل أ َن النطــق بالكفــر كفــر ،لكــن إن تخلــف عنــه الرضــى القلبــي فــي
حــال االضطــرار فليــس بكفــر.
َّ َ ْ ُ ْ
َ ْ َ َ َ َّ
ْ
كــرهَ َوقَلْ ُبــهُ
َ
ْ
َ
قــال تعالــى{ :مــن كفــر بِــاللِ ِمــن بعـ ِد إِيمان ِـهِ إِل مــن أ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ك ْفــر َصـ ْ
ـد ًرا َف َعليْهـ ْ
ـم غضـ ٌ
ـن ب ْ َ
ُ ْ َ ٌّ
ـب
كــن مــن شح بِال
ـان َول ِ
اليمـ ِ
ِ
مطمئِـ ِ ِ
ِ
َ َّ
اللِ َول َ ُهـ ْ
ـم َع َذ ٌ
اب َع ِ ٌ
ظيــم} [النحــل.]106 :
ِمــن
وعــن أبــي عبيــدة بــن محمــد بــن عمــار بــن ياســر ،عــن أبيــه ،قــال :أَ َخ ـ َذ
الْ ُم ْشــرِ ُكو َن َع َّمــا َر بْـ َن يَ ِ
ـب ال َّن ِبـ َّـي ﷺَ ،و َذ َكـ َر آ ِل َهتَ ُهـ ْم
اسـ ٍـر َفل َـ ْم يَتْ ُر ُكــوهُ َح َّتــى َسـ َّ
ب َِخيْـ ٍـر ثُـ َّم تَ َر ُكــوهَُ ،فل َ َّمــا أَتَــى َر ُســو َل اللَّــهِ ﷺ َقــا َلَ :مــا َو َرا َء َك؟ َقــا َلَ :شـ ٌّـر يَــا
ـت مِ نْـ َ
ـكَ ،و َذ َك ـ ْر ُت آ ِل َهتَ ُه ـ ْم ب َِخيْـ ٍـر َقــا َلَ :كيْـ َ
ـف
ـت َح َّتــى ِنلْـ ُ
َر ُســو َل اللَّــهِ َ ،مــا تُرِ ْكـ ُ
ت َِج ـ ُد َقل ْ َبـ َ
ميــانِ َقــا َلِ « :إ ْن َعــا ُدوا َف ُع ـ ْد»(((.
ـك؟ َقــا َلُ :م ْط َم ِئـ ٌّـن ب ْ ِ
ِال َ
قــال الطبــري رحمــه اللــه« :فتأويــل الــكالم إذن :مــن كفــر باللــه مــن
( )١تفسير الطبري (.)320/9
( )٢تفسير ابن كثير (.)435/2
( )٣تفسير الواحدي «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (.)296/1
( )٤أخرجه احلاكم في املستدرك ( ،389/2برقم .)3362
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بعــد إميانــه ،إال مــن أكــره علــى الكفــر ،فنطــق بكلمــة الكفــر بلســانه
مطمئــن باإلميــان ،موقــن بحقيقتــه ،صحيــح عليــه عزمــه ،غيــر
وقلبــه
ّ
مفســوح الصــدر بالكفــر ،لكــن مــن شــرح بالكفــر صــد ًرا فاختــاره وآثــره
علــى اإلميــان ،وبــاح بــه طائ ًعــا ،فعليهــم غضــب مــن اللــه ،ولهــم عــذاب
عظيــم»(((.
فقــد أجــاز اللــه تعالــى للمضطــر أن ينطــق بالكفــر دون أن يعتقــده فــي
خروجــا مــن امللــة.
قلبــه ،ولــم يُر ِّتــب علــى هــذا النطــق
ً
أن إقامــة الدولــة فــي احلــدود احلاليــة ال يعنــي الرضــى
ينبنــي علــى ذلــكَّ :
بهــا بديـ ً
ا عــن وحــدة ديــار املســلمني ،بــل وال تعنــي الرضــى بعمــل الكفــار
ا ،بــل قــد تكــون عمـ ً
أصـ ً
ا مبــا هــو مســتطاع وممكــن ،ومــا اســتقر عليــه
األمر.
أن اتهامــات تنظيــم (الدولــة) لبقيــة الفصائــل بتمييــع الديــن
واخلالصــةَّ :
والرضــى بالكفــر نابــ ٌع مــن عقيدتــه الغاليــة اخلارجيــة فــي التكفيــر،
وســوء ظنــه باآلخريــن ،واتهامهــم ُّ
بالشــبه والظنــون ،مــع تزكيــة النفــس
وتعظيمهــا.

( )١تفسير الطبري (.)305/17
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اخلامتة
مــن خــال االســتعراض الســابق ألهــم ُّ
الشــبه التــي يثيرهــا تنظيــم
(الدولــة) وأنصــاره ،ويقــول ببعضهــا العديــد مــن الغــاة علــى اختــاف
أن هــذا التنظيــم الغالــي قــد جمــع بــن
فــي درجــة األخــذ بهــا ،يتَّــح َّ
االنحــراف فــي العقيــدة ،وطريقــة التفكيــر ،وفهــم الواقــع ،وترتيــب
األولويــات ،ومــا تترتــب عليهــا مــن طريقــة التعامــل مــع بقيــة املســلمني،
مغروســا فــي خاصــرة املســلمني ،اســتفاد منــه األعــداء
فــكان بحــق ســه ًما
ً
فــي ضــرب اجملاهديــن ،والطعــن باملشــروع اإلســامي عامــة.
فنســأله تعالــى أن يهــدي ضــال املســلمني ،وأن ينصرهــم مجاهديهــم،
ويوفــق دعاتهــم وعلماءهــم لبيــان احلــق والصــدع بــه ،وأن يلطــف بثورتنــا
الســورية؛ حتــى تصــل إلــى بــر األمــان ،وتتحقــق لهــذا الشــعب اجملاهــد
الصابــر مــا يرنــوا إليــه مــن احلريــة والعدالــة والكرامــة.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.
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