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  بسم اهللا الرمحن الرحيم  
إنَّ احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سـيئات  

إله إال اهللا وحده ال شريك له،  له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلَّ
  عبده ورسوله. حممدا وأشهد أنَّ

فال ينبغي ألحد أن يظن أنَّ مسلما من املسلمني يكره قيام حكم اهللا، أو أنَّ املسـلمني يف    :أما بعد
قر حاجة لشيء اليوم حاجتهم لدولة إسالمية، هذا واهللا من أعظم ما جناهد يف سبيل اهللا ألجله، ونتمىن أن ت

أعيننا قبل رحيلنا بإقامته، مشهدين اهللا الذي يرانا سبحانه أننا ال نبتغي بذلك حكما ألنفسنا، وال جزاًء من 
 للَّذين نجعلُها الْآخرةُ الدار تلْك{ :فيهم ، ويكفينا ويغنينا أن يسلكنا اهللا يف سلك من قالبشر وال شكورا

  .)٨٣:القصص( } للْمتقني والْعاقبةُ فَساداً ولَا الْأَرضِ يف علُواً يرِيدونَ لَا

 ، مث يبقى ذلك اادل مسـلما مسلما من املسلمني جيادل يف وجوب حتكيم شرع اهللا أنَّ من ظنو
  إسالمه. لظانُّافلرياجع هذا 

هم لدولة تقيم كتاب حاجتأعظم من  ،كل زمانو ،ة حاجة للمسلمني يف هذا الزمانمثَّ أنَّ من ظنو
  !ظلمى وفقد أساء وتعد، صلى اهللا عليه وآله وسلم سنة رسولهاهللا تعاىل و

سمى بدولة العـراق  ما يالذي أصدره ) األنام مبيالد دولة اإلسالم إعالمأنه بقراءة كتاب ( نمن ظو
! ليس حكما صـحيحا و –ة فكرجمرد نعم  –  عن واقع العراق كون فكرة صحيحةاستطاع أن ياإلسالمية 
ستمع فيها جلميع الشـهود، وينظـر يف   ستماع لشاهد واحد يف قضية ينبغي أن يالألنه اكتفى با ؛فقد جار
وقد قال اهللا  ر املسلمني،، ويغروجيور يف حكمه، لئال يظلم نفسه ؛مث يصدر حكمه الوسعيستفرغ القرائن، و

 إِن واَألقْـربِني  الْوالدينِ أَوِ أَنفُِسكُم علَى ولَو للّه شهداء بِالْقسط قَوامني ونواْكُ آمنواْ الَّذين أَيها يا{ :تعاىل
كُناً يغَنِي فَقَرياً أَو لَى فَاللّها أَوواْ فَالَ بِهِمبِعتى تولُواْ أَن الْهدعإِن تواْ ولْوت واْ أَورِضعاللّ فَإِنَّ تا كَانَ هلُونَ بِممعت 
  .)١٣٥:النساء(} خبِرياً
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ا بالعدل فال يعدلوا عنه ميين :أي ،امني بالقسطيكونوا قو أنيأمر تعاىل عباده املؤمنني ( :قال ابن كثري
ـ   ، وال يصرفهم عنه صارف ،وال تأخذهم يف اهللا لومة الئم وال مشاالً اعدين وأن يكونـوا متعـاونني متس

  .)١()اصرين فيهمتعاضدين متن

بدولة العراق اإلسالمية ليس مقتصرا على  زورا وينبغي أن يعلم القارئ أنَّ خالفنا مع ما يسمى
دعواهم مبشروعية دولتهم املوهومة، وأركان الدولة مل تتحقق بعد كما سيأيت معنا باألدلـة، وإن كـان   

يف مسائل التكفري بغري حق، والقتـل   الكتاب خمصصا للرد على بدعتهم هذه. وإمنا خالفنا األكرب معهم
ومسائل كثرية متعلقة بالسياسة الشرعية، وأساس ذلك كله تأمري اجلهلة األحداث  والكذب، بغري حق،

  أصحاب األهواء يف املسائل الشرعية.
فأصول خالفنا معهم مخسة أمور: التكفري بغري حق، والقتل بغري حق، والكذب، واجلهل، وعـدم  

 .يف العمل اجلهادي يةالشرعمراعاة السياسة 

وأن جيعـل كلمـات هـذا     ،، وميضيه إىل غايتهكتابنا هذارك وتعاىل أن يبارك يف اهللا تبابورجائي     
يكتب له وأن يتقبله، و ،، أو طلبوا احلق فأخطؤوهأصابوهإلخواننا الذين طلبوا احلق فالكتاب وأدلته نورا لنا و

  .القبول يف القلوب

  ادلة بالباطل، أو أن نقول يف مسلم ما ليس فيه، وإن رمانا مبا حنن منه براء كما هو ونعوذ باهللا من ا
 يف يـزل  مل يعلمه وهو باطل يف خاصم من(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  حال أهل الغلو معنا، فرسول

  .)٢()قال مما خيرج حىت اخلبال ردغة اهللا أسكنه فيه ليس ما مؤمن يف قال ومن ،يرتع حىت اهللا سخط
من يف دنياي ، أو أن آكل يف األرض جيعل يف قليب طمعا يف ذرة عرض، أو قصد علوأن ونعوذ باهللا     

    احلمد هللا رب العاملني.ولو كان شق مترة، و ،عمل آخريت

       احملترزات. ذكر بعض وقبل البدء بتفاصيل الرد أود  

ن الشيطان إىل القلوب واألذهـان جمـرى الـدماء يف    ما كنت ألكتب هذه احملترزات لوال جرياو      
اإلنسان، ولوال تطلب أهل الريب سقط الكالم، ولوال طريان شياطني اإلنس بني أهل اجلهاد ليحصلوا مـن  
حبث نافع على كلمة ينسفون ا كتابا، أو خطأ يف أمر حيتمل االجتهاد يزيفون به منهاجا، ويسودون بـه  

                                                           
  .٢/٤٣٣) تفسري القرآن العظيم ١(
  ). وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.٣٥٩٧، وأبو داود (٢/٧٠) أخرجه أمحد ٢(
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إيـران قبـل    ر التاريخ كما تغري يفيسقط اجلهاد أم سقط ااهدون، أسقط البلد أم غُوجوها، وال يبالون أ
  قرون من الزمان. ةبضع

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

إعالم األنام مبـيالد دولـة   بعد صدور كتاب ( ة أصل هذا الكتاب: أننا قد أمتمنا كتاباحملترز األول
  .على ما جاء يف كتام هذا ارد ) بأشهر قليلةالماإلس

رجاء أن  ؛أننا تريثنا كثريا يف إظهاره :والسؤال: لم لَم يظهر هذا الكتاب يف ذاك الوقت؟ واجلواب
يصوم  يف خارج العراق راجعهمويرجعوا إىل احلق دون نصيحة العلن، وكنا نظن أنَّ بعض م ،يفيء القوم
  ولكن لألسف الشديد مل نر من ذلك شيئًا. ،وينبههم

ما كانت لنا نية  قدميا؛ بل تاب عند القارئحىت عاد الك ،من االنتظار يكفي هذه املدة الطويلة فقلنا
أن يكون سـبب  واجبا ليبلغ من مل يبلغه عسى  واجبا، -كما نراه شرعا -بح اآلنبنشره لوال أنَّ نشره أص

هداية له، وواجبا لإلعذار بإقامة احلجة، وواجبا بعد رؤية اجلميع كيف استطار شر الغـالة علـى بـالد    
فإذا م  ،عامة املسلمني ، وطعنواوحدة ااهدين فقد طعنوا على اجلهاد، هلم أثر سيئ وكيف كان الرافدين،

  م بعدما كانوا أضلعا حتميهم وعيونا حترسهم.راصدة عليه للمجاهدين وعيون يتحولون إىل طوق حماصر

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

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

هو أنَّ التغري يف السياسة العاملية وجنوحها  ،ثوهناك سبب آخر لعله خيفى على أكثر املراقبني لألحدا
إىل استرضاء عامة األطراف، وما يلزم هذا االسترضاء من تنازالت مـن قبلـها وختفيفـات وعطـاءات     
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فاجنذبوا حنو هـذا   ،واستماالت كثرية، وقد أتت مثارها اخلبيثة على كثريين حمسوبني على اإلسالم واجلهاد
لتعود له احلياة من جديد بسـبب   ،ة مرة أخرى يف هذا املنهج العقدي املغايلمما ضخ احليا ،التوجه اجلديد

وتساقطهم منجذبني هلذا املنهج اجلديد، فعـادوا   ،افتضاح بعض احملسوبني على الدعوة وأحيانا على اجلهاد
  يغزون أهل اجلهاد ومناهج اجلهاد احلقيقية ووحدة ااهدين وإسناد أمتهم هلم.

ال نعذره فيه يف الدنيا وال يف اآلخرة من ظن أنَّ هذا الكتاب  عظيما خطأ خيطئ :احملترز الثاين
  يضاف يف قائمة التاركني للجهاد، وأننا نريد تربير التخلف أو النكوص أو االستسالم!

ا ذلك، فإنَّ بديل ذلك يف سبيل اهللا، وليس لن ال ننقطع عن اجلهادوالذي نفسي بيده، فال 
  ه بأمسائه احلسىن أن يثبتنا.االستبدال، ونسأل

أكثرهم  ألنَّيف سبيل اهللا؛  ء والرد عليهم إمنا هو من اجلهادوإننا لنعتقد جازمني أنَّ بيان حقيقة هؤال
  وأخطر أمر يف العمل: "كلمة التكفري وقطرة الدم". ،أخطر أمر يف العقيدة استباح

ر اإلسالمية للغالة األوائل فقال: ذا كشف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كل املظاههمن أجل 
. ومع هذا كان حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه )٣()م، وصيامه إىل صيامهم(حيقر أحدكم صالته إىل صال

لتجاء إىل احلقيقة العظمى اليت غيروها يف العقيدة ويف العمل، وبناء ه وسلم إلغاء كل هذه املظاهر واالوآل
رهم، وليس ما ظهر من أقواهلم وعبادم وأشكاهلم أو من االسقاطات احلكم عليهم على ما ظهر من ضر

   النفسية ألقواهلم ودعاواهم ومظاهرهم.

من أجل ذا وجب أن يتخطى ذهن املسلم كل تلك املظاهر إىل احلكم الشرعي املبين على األدلة من و
نسبة البعض لك إىل فكر اإلرجاء،  وال مبالٍ بردة الفعل وسوء ،غري مبالٍ باألمساء واملظاهر ،الكتاب والسنة

 بغري حق، وذاك يرتع إىل النفاق،فهذا طرف مغاالة وذاك طرف ضرار، وهذا يرتع للتكفري وسفك الدماء 
بل يبقى أمر هؤالء املرجئة  وكالمها يتنافس على تدمري الوسط احلق املستمسك بالكتاب والسنة؛

                                                           
  ).١٦٩، وابن ماجه (٦٥و ٦٠و ٣/٣٣)، وأمحد ١٤٨) (١٠٦٤ومسلم ( )،٦٩٣٣) و(٦١٦٣) و(٣٦١٠) أخرجه البخاري (٣(
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اجلهاد ماضٍ ويف تصاعد مهيب  ومنذ زمن بعيد، لكن ،املرجفني يف األمة مفضوحا عند أهل اجلهاد خاصة
 خميف لألعداء، وأمر هؤالء املرجئة يسري إىل اندثار واندراس، أما هؤالء الغالة فإنَّ طعنتهم كانت أسم
وأطم، كما كانت يف صلب اجلهاد وليس يف حواشيه، فهل جيوز أن يراعى أهل النفاق ألجل الغالة أو 

  وضحايا االثنني اإلسالم واجلهاد؟ ،النفاق هلل أجيراعى الغالة أل

، املردود عليه ومجاعته كأصول اخلوارج متاما وأرجو أن ال يفهم القارئ أننا نرى أنَّ أصول الكاتب
   .)٤(ري مولكن يف تطبيقام العملية شبه كب

لو، فكثري من قيادة ليسوا على درجة واحدة يف الغ التنظيم لم أنَّ من ينتسب إىل هذاوينبغي أن يع
ممن أتى  جدا رمحه اهللا أقل غلوا بكثري مجاعة "التوحيد واجلهاد" اليت كان يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي

  خالفاتنا معهم آنذاك يف السياسة الشرعية. وغالببعده، 

وي أر تـه وملعرف أما أبو محزة املصري فكان ذا عقلية غريبة، ويف عهده توسع الغلو إىل حد كـبري، 
يف مـا   –للقارئ الكرمي ما حدثين به نائب مسؤول جيش  ااهدين، وهو من خيار الناس صدقاً وأمانـة  

محزة املصري بعد إعالن دولتهم املوهومة بأيام قليلة، وقد قال أبو  أيببفقد التقى هو وأخ آخر ، –أحسب 
وجيزة، وأقسم أنه إن مل يكن جنـود  محزة يف هذا اللقاء: لقد صنعنا للمهدي منربا؛ ألنه سيظهر بعد مدة 

الدولة اإلسالمية هم جيش املهدي فال جيش للمهدي! والغريب أنه أراهم صورة املنرب! وذكر يف هذا اللقاء 
أمورا غريبة، منها: أنَّ من أسباب اختيار أيب عمر أمريا للمؤمنني أنه متزوج بزوجتني! وذكر كذلك أنـه ال  

ري املؤمنني ألحد إال بعد البيعة! وقال إلخواننا داعيا هلم للبيعة: إذا كان أمـري  ميكن له أن يذكر شخصية أم
  املؤمنني ال يعجبكم فبإمكاننا اختيار أمري مؤمنني آخر!

  ولن أعلق على ما قاله أبو محزة املصري، وأترك للقارئ العاقل التأمل يف هذه املفاهيم.

   
                                                           

  ) وللفقري إىل عفو ربه كتاب موسع يف بيان أوجه الشبه بني اخلوارج وبني أهل الغلو يف العراق، يسر اهللا إمتامه.٤(
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فال شك عندي أم وقعوا يف كثري مما وقع  ،لعراق اإلسالميةا أما القيادة احلالية ملا يسمى زورا بدولة
 وكلدون أدىن شك،  وواقعهم العملي يثبت ذلك ،)٥(به اخلوارج من الغلو يف التكفري والقتل بغري حق

وال يعترض على كالمنا أحد بالقول بأنَّ اخلوارج  هذه احلقيقة، يدركطالب علم منصف يعيش يف العراق 
رون بالككفِّيا ال يوافقون اخلوارج يف هذا األصل،كفِّبرية وهؤالء ال يفهم  رون بالكبرية، أقول نعم، هم نظري

رون بالزنا أو شرب اخلمر،كفِّال ي فيها بني العلماء هل هي مشروعة كفِّولكنهم ي رون األعيان مبسائل خمتلف
رون بالظنون واألوهام،كفِّأم ال! وي  ن مناهللا عليهم باخلروج من سجون الصليبيني؛ كما كفَّروا بعض م

معللني ذلك بأنَّ هؤالء ال ميكن أن خيرجوا من سجون الصليبيني دون أن يبيعوا دينهم ويوالوا الصليبيني، 
  غري تنظيمهم!وهذا احلكم خمصوص مبن كان من 

ما امونا باألوهام واهلوى، كبالردة؛  ودعوة علم وجهاد قرفوا بسابحيكمون على طلبة علم عبل و
–ممن كان له جهد يف قتال الصحوات، بل حنن  - والفضل هللا–، وحنن ظلما وزورا وتانا بالصحوات

أول من كتب يف الرد على هؤالء املنافقني، كما يف كتاب "من يغسل العار عن العشرية"،  -والفضل هللا
يقينا ودون أدىن شك تان هذه  هؤالء يثبت ااهدين واقع حال طالب العلمو وكتاب "وصفة الصياد"،

وسيأيت ذكر  .ونسأل اهللا أن يثبت أهل احلق جهاد الصليبيني واوس، ، فهم ماضون يف طريقاالفتراءات
  بعض املسائل اليت يكفِّرون ا.

                                                           
كان فردا  -عليه من اهللا ما يستحق–يسمى اآلن زورا بأمري املؤمنني أقول ذلك وأنا خبري بقيادام فالزرقاوي رمحه اهللا بقي يف بييت مدة ليست بالقصرية، وما ) ٥(

والعلم عنـد  –طنها كما أظن يف مجاعتنا ودرس عندي شيئًا قليالً من "زاد املستقنع"، مث قُدر يل االعتقال، وترك مجاعتنا بعد اعتقايل ألسباب ظاهرها إداري، وبا
جاهل ومـن   سيء اخللق لدقيقة بالشخصني، أقول: ليس بينهما أفعل تفضيل أبدا. فما يسمى زورا بأمري املؤمننياهلوى وحب الظهور. ومن خالل معرفيت ا -اهللا

أما الزرقاوي رمحه اهللا فنختلف معه يف بعض مسائل التكفري ويف كثري مـن   ، أساء كثريا إىل اجلهاد يف العراق، واليوم ينقل أهواءه وجهله إىل الشام.أهل األهواء
وليس عندي من شك أنَّ هذه الدولة املوهومة ال تدار من قبل أيب بكر البغـدادي؛  كان أفضل ممن مسى نفسه بالبغدادي، السياسة الشرعية، لكنه رمحه اهللا  مسائل
لفائدة أقول إنَّ عمره يف ايـة  حمدود الذكاء، ال يصلح للقيادة أبدا، ول -ومن خالل معرفيت الدقيقة به وبغض النظر عن االحنراف الفكري والعقدي لديه–ألنه 

  الثالثينيات.
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روا بأمر مل يقل أحد من أهل العلم كفِّفهم إما أن ي ،ألهل العلم ااهدين وهذه طريقة تكفري قيادام
روا بأمر هو كفر لكنه ال يثبت على من رموه به، بل من له ذرة عقل يدرك أنَّ هذا افتراء كفِّأنه كفر، أو يب

هي أبرز مسات هذا التنظيم، واُهللا على ما  بغري حق والتكفري الكذب واجلهل والقتلولألسف فإنَّ  وتان.
  أقول شهيد.

، مني وتعليالا، فهذا الكتاب ليس موطنا لهلأما طريقة تكفري عوامهم للمجاهدين وعموم املس 
"؛ لريى القارئ )٦(ر احلمقى واملغفلني يف سجن بوكاولعله إن بقي يف العمر بقية أن أمجعها يف كتاب "أخبا

 وغباء مل يره يف كتاب البن اجلوزي ذا العنوان، وال شك أنَّ قيادم تتحمل ذلك؛ ألم يف الكرمي محقًا
بل هم من أرضعوهم الغلو، ومنهجية اجلرأة على العقيدة بتكفري املسلم  ن غلو عوامهم،الغالب ال ينكرو

  .قتل املستبيح لدمه كفراواجلرأة بقتل املسلم 

وهذا ال يعين عدم وجود أفراد فيهم ذوي نوايا طيبة، ولكن النية الطيبة وحدها ال تكفي، بل ال بد 
صا لوجهه الكرمي وعلى سنة النيب صلى اهللا لهللا إال أن يكون خامن العلم الصحيح، فالعمل ال يقبل عند ا

   .عليه وسلم

وإنَّ من يبصره اهللا حبقائق األمور ومآالا اخلطرية ال حياكمها إىل وداعة فرد طيب أو تقي يف أهل 
 حق الكذب واجلهل والقتل بغريالغلو، وال إىل كالمهم الذي ال يتفق مع أعماهلم، فهم ينفون عن أنفسهم 

، ولكن كل منصف يعرف أحواهلم من مجيع والتكفري بغري حق وعدم مراعاة السياسة الشرعية يف العمل
   اجلماعات اجلهادية يشهد عليهم بذلك.

 يف املعتقد والعمل اخلطرية والعاقل الذي يفهم دينه ال ينبغي أن يتعامى عن احنرافام اخلطرية
فالشجاعة ال تدل على صحة املنهج، وليقرأ الشاك يف ذلك بسبب بعض العمليات البطولية عندهم، 
  شجاعة اخلوارج وسيجد العجب العجاب.

                                                           
)٦ن يحسب على اجلهاد.) سجن بوكا: اسم لسجن كان يعتقل فيه األمريكان كلَّ م  
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تثبط  على جنوح لدنيا أو ملنهجية عاملية جديدة امؤشر بنا أنَّ يف كتابناذ اهللا من ظن ظانٍّ ومعا
على  ية بوشمن منهج ، وهي يف حقيقتها أخطر وأضروختذل وتثاقل إىل األرض وتزعم أا منهجية جهادية

قاطعة يف وجوب  ؛ ألا أخبث وأخفى، وأبعد يف التأثري واألمد، فإنه لو مل تكن نصوص شرعيةاجلهاد
 ملا رضينا أن ندنس فكرنا أو مسعتنا أو منهجنا ،، ويف بلدنا خاصة، وعلينا وعلى أمثالنا خاصةاجلهاد اليوم

ور عن خونة الرافضة، فهم مجيعا يف خندق واحد مع صحوات النفاق الذين ال خيتلفون يف كثري من األمب
  .ضد ااهدين العدو

د، ولقد أصبح واجبا على أهل العراق أن يعزلوا هؤالء املتهالكني على الدنيا على حساب الدين والبل
احلجة  ويبالغوا يف إقامة ، منحت هلم بسكوت الناس، وأن يغلظوا هلم اإلنكاريعزلوهم نفسيا عن املرتبة اليت

لناس حربة بأيديهم يف حنر كي ال يبقى هلم وهم أنَّ الناس يؤيدوم، كيف وقد جعلوا تأييد ا ؛عليهم
  اجلهاد؟!

واحد من هذه اجلماعات املنحرفة بكلمة واحدة يف هذا الكتاب، فما جاء هذا الكتاب  فال يفرحن
  إال بيانا للحق ونصرا ملنهج أهل السنة ااهدين.

الطرف اآلخر الداعي إىل  ملمنافقني اخلوالف؛ ألل فإنه ليس ،الكتاب فاضحا للغالة فكون هذا
  الباطل.

فهي حمراب الصليب ورأس حربته،  ،السوء كله جامعةُأما القول يف حكومة العراق العميلة فإا 
النفاق  معدنُجموسيته، وهي  أيب لؤلؤة األول وحقد رفضِ التلمود وسم حيته، وهي عجينةُ وهي جنمةُ
ه، وهيومرجعيت ب وظلم وعدوان، وعلى أيديهم يراد تغيري هذه  جممعالرذائل الكربى من هتك و

  .البالد وقلع جذور سنيته

املنتفعني بأفعال الغالة  العصابة العميلة، وهم من فهل ميكن أن يحسب هذا البحث يف مصلحة هذه
  ؟هل العلم واجلهاد خاصة، واهللا املستعانهؤالء بسبب سوء أفعاهلم يف الناس عامة ويف أ
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احلكومة املرتدة ضد هؤالء  الصليبيني أو التعاون معوقد ذكرنا يف أكثر من كتاب من كتبنا أنَّ 
الغالة ردة عن اإلسالم، نربأ إىل اهللا منه؛ ألننا نعتقد أنَّ احلكومة يف العراق حكومة مرتدة، وهؤالء الغالة 

  مسلمون.
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  وتراضٍ بل سالمةٌ ضٍوتقا محتاك
ا، و -أنت -لستمرجعا -أنا -لستمرجع، أنك تفضل أن أم  معك فإىل من نرجع؟ فإذا اختلفت
نبقى خمتا نعرف احلق إذا رجعنا إليهعندنا مرج نَّ، أم أَفني إىل األبدلورضينا ، حتاكمنا إليه تشاجرناوإذا  ،ع
  ؟حبكمه

صلى اهللا عليه سنة رسوله كتاب اهللا و: ذلك املرجع هو املني،احلمد هللا رب العو ،عندنا املرجع ،نعم
 يحكِّموك حتى يؤمنونَ الَ وربك فَالَ{: لقوله تعاىل ؛له يف اإلسالم نصيب فليس ما، فمن مل يرض وسلم
ذًا لـيس  إ .)٦٥:النسـاء (} تسـليماً  ويسلِّمواْ قَضيت مما حرجاً أَنفُِسهِم في يجِدواْ الَ ثُم بينهم شجر فيما

حكم جدان ما خيالف الرضا حبكم اهللا وعدم وو، ستسالم لذلك احلكمإمنا االالتحاكم وحده هو املطلوب، و
نطالـب  كنا كما  ، على قبولنا حبكمه سبحانه،على أنفسنا فلنشهد اهللا تعاىل، صلى اهللا عليه وسلم رسوله

  أخذ األمر باجلدية الالئقة به.، فلنختباراال فقد حلَّ، غرينا بذلك دائما

عليـه   نزل جربيـل  مث؟ ريف أمر من األموصلى اهللا عليه وسلم  ماذا لو احتكم اثنان إىل رسول اهللا 
مث مـاذا إذا أعـرض   ؟ أيكون احلكم ملزما هلما ،فيهماصلى اهللا عليه وسلم  حبكم اهللا على رسوله السالم

   ؟مسلما حلظة واحدة بعد إعراضه ؟ أيبقىتيهماهللا تعاىل يف قضعما أنزل اأحدمها 

؟ضنا يرضى أن يكون هو ذلك املعرِفأي  

ل بيذلك ليس من قو، لقرآن يأمرنا بالرجوع ألهل العلمهذا اف ،حكم اهللا باق الوحي فإنَّ انقطع فإذا
 اَألمـرِ  أُولـي  وإِلَى الرسولِ إِلَى دوهر ولَو{ : فقد قال اهللا تعاىل، بل هو الواجب ؛التخيري وال االستحباب

مهنم همللَع ينالَّذ هنبِطُونتسي مهنالَ ملَولُ وفَض اللّه كُملَيع هتمحرو متعبطَانَ الَتييالً إِالَّ الش٨٣:النساء( } قَل(. 
  ).٤٣:النحل(} تعلَمونَ الَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ{: وقال تعاىل

 :املراد بقول اهللا عـز وجـل   وأم ،العامة عليها تقليد علمائها أنَّمل خيتلف العلماء ( :قال القرطيب
جلهلـها   ؛جيوز هلا الفتيا العامة ال أنَّوكذلك مل خيتلف العلماء  ..."كنتم ال تعلمون إنالذكر  أهلفاسألوا "

   .)٧()ا جيوز التحليل والتحرميباملعاين اليت منه

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

                                                           
  .١١/٢٧٢) اجلامع ألحكام القرآن ٧(
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مل إنه سـبحانه  عصم هذه األمة من ذلك، واهللا  ! فإنَّتقل ال يوجد يف األمة مرجع سواكمال  :يأخ
 ة إىل العلم أعظم من حاجتهم إىلاألم أفراد ! فحاجةر، أو إىل نادبالرجوع إىل جمهول، أو إىل معدوميأمرنا 
  !كان اهللا ليعطيهم مقوم أبدام، ومينعهم زاد إسعادهم وما ،سالنفَالشراب والطعام و

  ؟تعد نفسك اليوم مرجعا علميا: هل يف ساحة اجلهاد خعليك أيها األباهللا 

عن نفسـك  نا أسألك ... أفالناال و للجواب عنك ... ال تستحفز فالنايساراال ، ال تلتفت ميينا و
  ؟اـًأنت: هل تعد نفسك عامل

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

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

ذاك  رضـي اهللا عنـه   الد بن الوليدكما شغلت من قبل خ ،أمل تشغلك ساحة اجلهاد عن كل شيء
أنعـم ـا   و -ا أن تشغل ااهـدين  فأحرى ،األنصارعلماء يف خري القرون املهاجرين والذي قاد أعلم ال

  .يكون حاهلم كما لو تفرغوا للعلم فال -شغالً

، نـا ا متمكِّال طالب علمٍ جادا وـًتك عن العلم، وما كنت قبلها عاملكانت ساحة اجلهاد شغلفإذا 
ـ  أصبحا، وـًلم حىت أصبحت يف عني نفسك عاملفباهللا عليك من أين أتاك الع لـيس   اًفالن الذي كان عامل

  !؟عن العلماء -يف نفسك -ىن الناسأصبحت أغبعامل، و

  .بصرية باألمورو، وعمالً ،: معنا رجال هم أكثر الناس يف األرض علماتقول يل كعلَّ

العلـم الـذي ال    يف ميزان أهل ميزان الكتاب والسنة، وأن جنعل علمهم يف: هل ترضى أقول لك
  خيتلف عليه اثنان؟

لنا إن كانوا علماء ق يقبضنا عليها، وملمد هللا الذي أيقظنا من غفلتنا واحل :قلنا مل يكونوا علماء فإن
  .اهللاما كنا لنهتدي لوال أن هدانا احلمد هللا الذي هدانا هلذا و

نكم ال أحسب أحدا مو ،من إنتاجهم فلننظر يف إنتاجٍ -اهللا متفقون حنن بإذنو -إذا اتفقنا على هذا
  .عالم األنام مبيالد دولة اإلسالم)، أال إنه كتاب (إأخطر كتاب لكم سوف خيالفين يف اختيار
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رمسي لدولة العراق املتحدث ال(قدمته كتبت باسم م كما أنَّ !( عثمان بن عبدالرمحن التميمي) لـ
ال ه، وإن تبني خطـؤ  منهلتنصل فال جمال ل ،عامتهايء بتوجيه خطابات لشباب األمة ولهو مو ،اإلسالمية)

  جمال العتباره جهدا فرديا.

يف اب "مد األيادي لبيعة البغدادي"، سريعا على آخر إنتاجكم وهو كت ا أنين سوف أعرج خطفًاكم
  آخر هذا الكتاب بإذن اهللا تعاىل.
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  :الفصل األول

  :مقدمة الفصل
،  يكن قد قرأ البحث املردود عليـه ما جيد الكاتب صعوبة يف توصيل اجلواب الشايف لقارئ مل عادةً

ل على يف هذا تطويو، الصفحة مث يرد عليه كلمة كلمة ومجلة مجلة اللهم إال أن جيعل ذلك الكتاب يف أعلى
مع هذا قد قرأ األصل، وكون قارئ كتايب هذا أمنييت أن ي لذا فإنَّو ،القارئ، وضم كتابني يف كتاب واحد

 عن الرد ا يغينا تفصيليعليها رد أردفيه أمهية، و بارات من ذاك الكتاب متثل حمتواه، وأكثر مافسوف أنتقي ع
عالم األنام مبيالد دولـة  إقارئ على ما ننقله هنا من كتاب (ز الي لو ركَّبودعلى كل كلمة من كلماته، و

من مث كان حرصي الشديد على النقل من كالم تطيع فهم الرد عليه جيدا، وحىت يس ) تركيزا جيدااإلسالم
  .الكاتب نقالً يستويف املعىن الذي يريده

تب مث أذكر مايل عليه مـن  كالم الكا رأن أذكُ هي يف هذا الفصل املتبعةكانت الطريقة  من أجل ذا
، ع إغالظ فأحسبه من ضـرورة اجلـواب  وفإن وقَع يف الكالم ن جتريح أو إسفاف، ، متجنبا أيمالحظات

ويرجعـوا إىل  اين ليقبلـوا احلـق   إخـو  : اللهم اهدليس يف النفس إال الدعاءواب، ولبيان اخلطأ من الص
  .... اللهم آمنيالصواب
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  :املالحظات العامة
عـن   ، تعطي القارئ فكرة عامة)م األنام مبيالد دولة اإلسالمإعالة على كتاب (عام هذه مالحظات

  .كل ما يف الكتاب من أخطاءظهر من غري تدقيق كبري ي مستوى الكتاب من الناحية العلمية

  استدالله حبديث ضعيف جدا: املالحظة األوىل
صـلى اهللا عليـه   أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقـوهلم"  وهو القائل: ": (٥٨ص قال املؤلف

     ...).وسلم

  .لعلماء يف هذا احلديثماذا قال ا ، فانظر:هكذا قال الكاتب

عتمد عليهم يف الروايـة،  ني الذين يهذا مل يروه أحد من علماء املسلم(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
  .)٨()يتناول مجيع املكلفني وخطاب اهللا ورسوله للناس عام ،ليس يف شيء من كتبهمو

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

عن أيب العاليـة   ١٢/٢٧٢ يقة ما رواه القرطيب يف تفسريهويؤكد هذه احلق(: ٦١ل الكاتب صوقا
هو وأصحابه يدعون  اعشر سنني بعدما أوحي إليه خائفً مبكة صلى اهللا عليه وسلم "مكث رسول اهللا قال:

اإىل اهللا سر فقـال   ،يف السـالح  ، مث أمر باهلجرة إىل املدينة وكانوا فيها خائفني يصبحون وميسوناوجهر
حىت  اليه السالم: ال تلبثون إال يسري؟ فقال ععلينا يوم نأمن فيه ونضع السالح رجل: يا رسول اهللا أما يأيت
وأظهر اهللا نبيه على جزيـرة   ،ونزلت هذه اآلية، ليس عليه حديدة ا العظيم حمتبيجيلس الرجل منكم يف املأل

نـوا  وصحابته الكرام مل يكو صلى اهللا عليه وسلم النيب ؤكد أنَّفهذا ما ي .العرب فوضعوا السالح وأمنوا"
اهـ.).دينيف العهد امل اآمنني متام  

لتفسري القرطيب دون  احلديث هل يكفي أن تنسبو !لقرطيب من مراجع احلديث؟تفسري ا هلوأقول: 
ما يقال فيه أنه مرسل  ومع أين مل أقف على إسناد احلديث، إال أنه أقل ؟!"...يؤكد ما هذاف" :حتقيق لتقول

فإذا كـان هـذا    .)١٠(لو صح اإلسناد إىل أيب العالية، فأبو العالية كما قال ابن حجر: (ثقة كثري اإلرسال)

                                                           
  .١٨/٣٣٦) جمموع الفتاوى ٨(
  . ١/٢٢٦فاء ، كشف اخل١/١٦٤، املقاصد احلسنة ١/١٢٣، وينظر: أسىن املطالب ٣/٣٧٨) فيض القدير ٩(
  .٢١٠تقريب التهذيب ص ) ١٠(
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ما يؤكده املؤلف من فماذا ترانا سنقول في صلى اهللا عليه وسلم مستوى التأكيدات فيما يرويه عن رسول اهللا
الـداين  القاصي وو(: ٦٢-٦١ص ذه بأسطر عن حمافظة األنبارالعلم الشرعي مثل قوله بعد هغري احلديث و

ق ، فكيف إذا انضم إليها عدد ال يستهان به من منـاطق العـرا  حملافظة تقع حتت سيطرة ااهدينا يعلم أنَّ
  ).مر واضح ال مرية فيه، فاألمساحاته مما هو حتت السلطة والنفوذ اجلهاديو

بسـبب صـحوات    اجد يف األنبار احنسر بشكل كبري وجودهم حد أنَّأواليوم يشهد كل أقول: 
  .، واهللا املستعانليس هلم متكنين هلم إال أفراد معدودو فلم يبق ،النفاق

، ولكنه ال يسمى متكينا باملصـطلح  قوم يف األنبار أكرب بكثريويف وقت صدور كتام ال شك أنَّ 
   .وسيأيت إيضاح ذلك إن شاء اهللا ا ال خيفى،، والبلد حمتل كم)١١(الشرعي، فالقواعد األمريكية منتشرة

  موضوعاالحظة الثانية: التكرار لفظًا وامل
  :هاك عناوين الفصل األول

  .الفصل األول: أمهية الدولة وحاجة األمة إليها مث ساق األدلة

  .ة اإلسالمية مث ساق األدلة: أمهية الدولالعنوان الثاين

عنوانا آخر بعد  مث وضع .وعية قيام دولة العراق اإلسالميةشر: مكان عنوانهومث انتقل للفصل الثاين 
  ؟معترب جتده بني هذه العناوين فارق ، فأيعية لقيام دولة العراق اإلسالمية: الدواعي الشرهوهذه العناوين و

   .مكررة سارت وراءها األدلة مكررة مثلما صارت العناوينو

  زيلهة التنـ: انفكاك جهة التأصيل عن جاملالحظة الثالثة
تلـك   ،ل إىل نتيجة واحدةصجله نمقارنة األدلة التأصيلية يف البحث باملوضوع الذي سيقت ألعند 

  !األدلة يف جهة والدولة يف جهة أخرى : أنَّهي

صلى اهللا عليه  سنة رسولهولة اليت حيكم فيها بكتاب اهللا وفمن ذا الذي خيالف يف وجوب إقامة الد
الشـرع هـي    مراجـع  ؟ وهل أركاا املؤصلة يفلة اليت دلت عليها تلك األدلةولكن أهذه هي الد ،وسلم

                                                           
  ) وبعد انسحاب الصليبيني جاء اجليش الصفوي.١١(
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العقديف وجوب وجود أهل احلل و؟ ال أحد خيالف ا املوجودة على األرض اليومأركا ت ملكن لنل صفات ز
  ؟أهل احلل والعقد على صحبك هؤالء

الطوائـف   أنَّحتديدا، و ذه هي املقصودةطائفتك ه لكن لم تثبت أنَّ ،مثة طائفة منصورة ال شك أنَّ
  ؟طائفتكاألخرى ليست مبنصورة مامل تنضم ل

لكم على مجيع الفصائل؟ البيعة واجبة م تثبت أنَّل  

وحتـول   ،وحتول الوجوب لكم؟ وتثبت حكم الزكـاة  ،ثبت حكم السمع والطاعة باألدلةتوهكذا 
ويلتـزم   ،لكم... ومن ال يرى هذا الرأي رةاهلجوحتول وجوب  ،وجوب أدائها لكم؟ وتثبت حكم اهلجرة

د اهللا... تعاىل اهللا عن ذلـك  جتري عليه األحكام الشرعية الدنيوية عندهم مىت قدروا واآلخروية عن ،مبقتضاه
ا.علوا كبري  

واهللا  ،يف العـراق  مقيـادا ل تربوياملستوى العلمي وال اجيد نعرففإننا  ذلك ونقولوهم عندما ي
  .)١٢(ال ينفي وجود أهل خري فيهم، مغرر م ا، وهذاملستعان

والناظر يف كتب هؤالء الغالة جيد أم يستدلون بالكتاب والسنة وأقوال العلماء لكنهم يرتلوا 
(فصل: ومنها: حتريـف األدلـة عـن    خطري، ويقول الشاطيب يف هذا:  بدعي يف غري حملها، وهذا مزلق

وهـو   عن ذلك املناط إىل أمر آخر، مومها أنَّ املناطني واحد، بأن يرد الدليل على مناط فيصرف ،مواضعها
ويغلب على الظن أنَّ من أقر باإلسالم ويذم حتريف  من خفيات حتريف الكلم عن مواضعه، والعياذ باهللا،

الكلم عن مواضعه ال يلجأ إليه صراحا إال مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن احلق مع هوى يعميه عن 
   .)١٣()مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعا أخذ الدليل

  : عدم التوثق النعدام التوثيق الرابعةاملالحظة 
  ك يف مصداقيته.مسلما أو يشكِّ ب املرُءكذِّمن أصعب األمور على النفس أن ي إنَّ

                                                           
  سبحانه.) وجود بعض أهل اخلري فيهم كان يف السنوات األوىل من االحتالل، أما اآلن فال نعلم فيهم إال اجلهلة وأهل األهواء، والعلم عند اهللا ١٢(
 .١/٢٤٩االعتصام  )١٣(
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ولكن ما هو أصعب منه أن يعرف الناصح إنَّ حيث ،ينه يف أمر عام قد شاع بني الناسمث ال يب احلق 
إىل شرعي ااألمر حتول من كونه شخصي، من هذا البـاب  ف املسلمني، إخوانهمسلم أن ينصح  ومن حق أي

ة على العلم والدين ينبغي أن الغريف ،ذا الكتاب وال يظنوا بنا أنا نريد فتنةً ،يعذرنا األخوة الغيارىجيب أن 
  منع الناس من تقليده يف باطل. ينصح يف إليه أن ىهدا للحق كان أعظم ما يكان حمب . ومنعظيمةتكون 

يف الس قد دعا الوجهاء ومن يصلحوا أن يكونوا  والشاهد من الكالم أنَّ( :٢٩يقول الكاتب ص
نضمام والتوحد، وكان آخر اخلطوات املباركة اإلعالن عـن تشـكيل   موضع الشورى من أهل العراق لال

 ،أهل العراق من العلماء ورؤساء العشائر وقادة اجلهـاد  والذي دعا الوجهاء والفضالء من ،حلف املطيبني
ليس له من احلمل نصـيب،   فوزره بني كتفيهوبركة، ومن مل يفعل  اواستجاب من استجاب وكانوا خري

ه عن االجتماع والتآلف الذي يطلبه الشرع وحيث عليـه بكـل   ئس له مساغ مقبول يف تأخره وانكفاولي
  .)وتلتئم صفوفهم ن رابطة يلتحم من خالهلا أهل احلل والعقدسبيل، مع وجود ما ميكن أن يكو

ورؤساء العشائر وقادة اجلهاد والوجهاء  معظم أهل العلم ا أنَّالعراق يعلم جيدالذي يعرف واقع  إنَّ
 فقدان ااهدين حاضنتهم االجتماعية اليت أمثرت السبب األكرب يف ويعتقدون أنه ،ء يرفضون الغلووالفضال
أن  وصلت إىل أفعال أسوأدت ردود اليت ولَّ السيئة هؤالء الغالة أفعال بسبب وذلك !مليات اجلهاديةقلة الع

  .اهللاوال حول وال قوة إال ب ،يف أمور خطرية العوام يقع كثري من

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

  : أخطاء علميةاملالحظة اخلامسة
 )١٤(مشروع الدولة اإلسالمية بصفته واجبا من الواجبات اإلسـالمية املنـاط  (: ٩ص يقول الكاتب

حىت يؤدى يف الواقع على الوجه املطلوب شـرعا، يـرتبط   بالذمة بأعناق املسلمني، وفرض كفائي متعلق 
  .)على الشيء فرع عن تصورهاحلكم :ثيقًا بالقاعدة الفقهية القائلةارتباطًا و

والصحيح (فرضـا كفائيـا   ) فرض كفائي متعلق بالذمة( :نيين هنا بيان األخطاء النحوية مثلعال ي
  ).متعلقًا

                                                           
  نَّ ناط متعد بنفسه أما أناط فله معان أخرى ال عالقة هلا ذا املعىن.) الصواب املنوط؛ أل١٤(
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إمنا هـي قاعـدة    ،وهذه ليست قاعدة فقهية ."بالقاعدة الفقهية القائلة": ولكن ما يعنيين هو قوله
  منطقية! 

خطري مثل لح أن يكتب يف موضوع شرعي عظيم ون غريها يصفهل من جيهل متييز القواعد الفقهية م
  ؟ويطلق األحكام العقدية والفقهية فيها ،ح أن يضع مناهج اإلمامة الكربىيصل أم ؟هذا

عدم التسليم ملا يف وجوب فال أذكرها حصرا لكن أذكر منها ما يبني  ،أما املآخذ اللغوية يف الكتاب
ـ رمـع د ( :فيقول "أسلوب" على أسلوبيات، مةمجع الكاتب كلد فق ،كتاب حىت يف العبارات اللغويةال ة ب

  ومن من علماء اللغة يعرف هذا اجلمع؟! فما معىن أسلوبيات؟ )ميدانية على أسلوبيات متمرسة

  ؟يف اللغة العربية حىتأم أنه اجتهاد مطلق 

تب أن يكون قد فيما له مراجع وكتب معروفة، ينبغي للكا ه أخطاؤكمهذ تا نقول: إذا كانوأخري
  ؟، وحنن نعلم عدم صدقهاعن أنفسكم اليت تذكروا وثق بأخباركمفكيف ي، راجعها

  جمازفات فقهية: املالحظة السادسة
الزكاة كاحلج والصالة عبادة ال تصـح إال جبماعـة وإمـام،     والشاهد أنَّ(: ٣٩ص يقول الكاتب

، وجيب على املسلم أن يلتـزم بـرأي اإلمـام    وكذلك الصوم ال بد فيه من إمام حيدد بدء الشهور وايتها
 ،الصوم يوم تصومون" :صلى اهللا عليه وسلم أو صوم كما قال النيب فطر عنهم يف ذومجهور الناس، وأال يش

 أخرجه الترمذي عن أيب هريرة، وهذا كله يدل علـى أنَّ  "واألضحى يوم تضحون ،والفطر يوم تفطرون
 وأنَّ ،ال تصح إال جبماعة والتزام رأي اإلمام والعمـل فيهـا بنظـام    هذه العبادات العظيمة أركان اإلسالم

الشذوذ يف شيء منها مع قدرته عليها فال صالة له، ومن أخرج زكاته بعيدا عن السلطان القائم فال زكـاة  
وأمث، ومن حج وحده فجعل لنفسه يومـا   عن صوم الناس فصام وحده وأفطر وحده فقد شذَّ له، ومن شذَّ
  .)اجلماعة الزمة يف هذه األركان أنَّرفة دون الناس فال حج له، وهكذا نعلم يقف بع

فهل هذه العبارات املطاطيـة تصـلح    ،الفقهية ةالكاتب يتكلم عن موضوع األحكام الشرعي فهذا
وإن  ،دليالً -حبد ذاته -قوله هو وكيف جيعل من ،يتناول األحكامهو و هالحظمث  ؟لتثبيت حكم واحد منها

  .)عبادات ال تصح إال جبماعة وإمام الزكاة والصالة واحلج والشاهد أنَّ(: قوله تأمل !ر دليالًمل يذك
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. وإليك ما ذكره العلمـاء يف  صحة العبادة وإمنا يتحدث عن ،عن وجوب هنا ال يتحدث الكاتبو
  هذه املسائل:

  

  :اشتراط اجلماعة لصحة الصالة  
محد ومجاعة أوزاعي وفرض عني ذهب عطاء واأل بأا ىل القولإو(: ابن حجر العسقالين قال احلافظ

ا يف داود ومن تبعه فجعلها شـرطً  وبالغ ،يب ثور وابن خزمية وابن املنذر وابن حبانأمن حمدثي الشافعية ك
وقال به كثري  ،أصحابهوعليه مجهور املتقدمني من  ،فرض كفاية أاوظاهر نص الشافعي  ،صحة الصالة...
   .)١٥()سنة مؤكدة أاواملشهور عند الباقني  ،يةمن احلنفية واملالك

وال يلـزم مـن    ،وال نزاع بيننا فيه ،اجلماعة غري مشترطة أنَّحديثهم يدل على (: ابن قدامةقال و
  .)١٦()شتراطالوجوب اال

هذا املذهب بـال   ،وهي واجبة للصلوات اخلمس على الرجال ال بشرط( :احلنبلي وقال املرداوي
  .)١٧()ونص عليه ،وقطع به كثري منهم ،األصحاب وعليه مجاهري ،ريب

   .شرط لصحة الصالة أا ابن تيمية اإلسالممحد اختارها شيخ أويف املذهب رواية عن 
  ."نيل األوطار". وهذا ما رجحه الشوكاين يف سنة أا إىلحنيفة ومالك  أبووذهب 
أقوال أربعة املسألةيف  أنَّل مما سبق فتحص:  

 .وآخرينمحد أوهذا قول  ،ا لصحة الصالةليست شرطًلكنها  ،فرض عني .١
 .وآخرينوهذا قول الشافعي  ،فرض كفاية .٢
 ، واملشهور عند كثري من الشافعية.حنيفة ومالك أيبوهذا قول  ،سنة .٣
 .سالموهذا قول داود وشيخ اإل ،وهي شرط لصحة الصالة ،فرض عني .٤

                                                           
  .٢/١٢٦) فتح الباري ١٥(
  .٢/٣) املغين ١٦(
  .٢/٢١٠) اإلنصاف ١٧(
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وحنن ال نرى ه ،الرابع القول ري من احملققنيف كثوقد ضعضعيف  ، لكنه قول مرجوحاذا القول شاذ
 ،ضـعيف وهذا القـول  ( :القول هذا عن الشيخ ابن عثيمني وتأمل ما قال ،مل يقل به مجاهري علماء األمة

 ."عشرين درجـة من صالة الفذ بسبع و فضلصالة اجلماعة أ"قال:  صلى اهللا عليه وسلم النيب أنَّويضعفه 
غـري   نَّأل ؛ايكون صـحيح  أنويلزم من وجود الفضل فيه  ،يه فيه فضلل علاملفض أنَّواملفاضلة تدل على 

 ،فيها فضالً أنَّصالة الفذ صحيحة ضرورة  أنَّوهذا دليل واضح على  ،إمثبل فيه  ؛الصحيح ليس فيه فضل
هذا احلديث يف  نَّأرمحه اهللا أجاب ب اإلسالمشيخ  لكن ،آمثلكنه  ،لو مل تكن صحيحة مل يكن فيها فضل إذ

 .ة أفضل من صالته بسبع وعشرين مرةا لعذر فصالة اجلماعمن صلى منفرد أي ،حق املعذور

ناقصة  بأا صلى اهللا عليه وسلم فهذه املرأة وصفها النيب ،مانع من وجود النقص مع العذر وال :قال
رت ناقصـة  ومع ذلك صا ،احليض لعذر شرعي أيامتركها للصالة  أنَّمع  ،احليض أيامدين لتركها الصالة 

 هصالة اجلماعة أفضل مـن صـالت   نَّإصلى يف بيته ف إذافاملعذور  قال: . تأمث ذا التركمل وهي ،عن الرجل
سافر كتب له مـا   أون مرض م(قال: صلى اهللا عليه وسلم  النيب أنَّبسبع وعشرين درجة. ولكن يرد عليه 

كان يعمل صحيحمن ترك الطاعة لعذر املرض كتبت له. أنَّ . فهذا دليل علىأخرجه البخاري) اا مقيم  

ـ  " :قال ألنه ؛يفعل أنن عادته ن كان ماملراد م نَّأجييب عنه ب أنوميكن  ل كتب له ما كـان يعم
صحيحة رمحه اهللا يف هذه املسألة ضعيفابن تيمي اإلسالمن مأخذ شيخ إَّولكن مع كل هذا ف ."اا مقيم .

  .)١٩()لترك الواجب ؛آمثولكنه  ،الصالة صحيحة أنَّوهو  ،)١٨(والصواب ما عليه اجلمهور

(صالة الرجل يف مجاعـة   :تفق عليههريرة امل أيبساق حديث  أنوقال اجلد ابن تيمية يف املنتقى بعد 
(قال رمحه اهللا:  .ا وعشرين درجة)تزيد على صالته يف بيته وصالته يف سوقه بضععلـى   وهذا احلديث يرد

ومحـل   ،املفاضلة بينهما تستدعي صـحتهما  نَّأل ؛اوجعل اجلماعة شرطً ،ذرصالة املنفرد لغري ع أبطلمن 
 الينقص عما يفعله لـوال العـذر.   أجره أنَّقد دلت على  األحاديث نَّأل ؛النص على املنفرد لعذر ال يصح

سافر كتب اهللا له مثل مـا كـان    أوذا مرض العبد إ"قال: صلى اهللا عليه وسلم  موسى عن النيب أبوفروى 
صلى اهللا عليـه   قال رسول اهللا :هريرة قال أيب. وعن داود وأبومحد والبخاري أرواه  "اا صحيحمل مقيميع

                                                           
  ) والذي يظهر أنَّ القول الثالث هو قول اجلمهور.١٨(
  .٢/٧٩) الشرح املمتع ١٩(
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جر من صـالها  أالوضوء مث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه اهللا عز وجل مثل  فأحسنمن توضأ ": وسلم
  .)٢٠()داود والنسائي وأبومحد أ رواه. "اشيئً أجورهموحضرها ال ينقص ذلك من 

وأين املؤلف مـن   ؟!حىت لو كان مثة إمام باإلمامةصحة الصوم فما عالقته  ماأ
  ؟حديث كريب

ـ   ،ث بعثته إىل معاوية بالشاماراحل أم الفضل بنت أنَّ ريبعن كُف ـ اقال: فقـدمت الش ت يم فقض
ـ  ة يفينفرأيت اهلالل ليلة اجلمعة. مث قدمت املد ،رمضان وأنا بالشام حاجتها. واستهل علي هر.  آخـر الش

فقال: مىت رأيتم اهلالل؟ فقلت: رأينـاه ليلـة    ،فسألين عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، مث ذكر اهلالل
ليلة السـبت،   اهأيننا رالناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لك آهعم، ور: ناجلمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت

ال. هكذا أمرنا  :المعاوية وصيامه؟ فق ي برؤيةفتل ثالثني أو نراه. فقلت: أوال تكمزال نصوم حىت نكال نف
  .)٢١( صلى اهللا عليه وسلم هاللَّ ولسر

  :جمازفات الكاتب وخمالفته ألئمة اإلسالم لتعرف ؛يف هذه املسألة ليك ما قاله الفقهاءإو

 ؛مل خيتلف العلماء فيمن رأى هالل رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصـوم ( :عبد الرب ابن قال
. ومـن رأى  ل بهال يشتغ شذوذ إالال خالف يف ذلك  العلماء أكثر وعلى هذا ،تعبد بنفسه ال بغريهم ألنه

وهو قول  ،للتهمة ؛)٢٢(يفطر نه الأهالل شوال وحده أفطر عند الشافعي واحلسن بن حي، وروي عن مالك 
ـ  ،وحده رآهمحد ال يفطر من أومثله قول الليث و ،يفطر نه الأحنيفة والثوري  أيب  أنتحب الشـافعي  واس

  .)٢٣()خيفي فطره

 ،ومن رأى هالل شوال وحده لزمه الفطر ،هالل رمضان وحده لزمه الصوم رأىمن ( :وقال النووي
رواه البخـاري  . "طروا لرؤيتـه صوموا لرؤيته وأف" صلى اهللا عليه وسلم: لقوله ؛وهذا الخالف فيه عندنا

  .ض للتهمة يف دينه وعقوبة السلطانلئال يتعر ؛ارويفطر لرؤية هالل شوال س :صحابناأومسلم. بيانه قال 

                                                           
، بداية ١/٤٢٤، الشرح الصغري ١/٥١٥، الدر املختار ٢/٣٨١،البناية  ١/٢٤٣: فتح القدير . وينظر يف هذه املسألة٥/٤٢١) نيل االوطار (حتقيق حالَّق) ٢٠(

  . ٤/١٩٤، احمللى ١/٥٣٢، كشاف القناع ١/٢٢٩، مغين احملتاج ١/٣٣٩، روضة الطالبني ٤/٨٨، اموع ٤/٢٢٣، التمهيد ١/١٣٦اتهد 
  .٤/١٣١) والنسائي ٦٩٣)، والترمذي (٢٣٣٢، وأبو داود (١/٣٠٦)، وأمحد ٢٨) (١٠٨٧) أخرجه مسلم (٢١(
  ).٢/٢٠٩قولَ الشافعي (شرح الزرقاين  - وهو من املالكية -وصحح الباجي) ٢٢(
  .١٤/٣٥٥) التمهيد ٢٣(
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: وإذا رأى هالل رمضان وحده ومل يقبل القاضي شهادته فالصوم واجب عليه كمـا  أصحابناقال 
من رمضان يف حقه، هـذا تفصـيل    ألنه ؛فلو صام وجامع يف ذلك اليوم لزمته الكفارة بال خالف ،ذكرنا

ه من لزوم الصوم برؤيته هالل رمضان وحده ووجوب الكفارة لـو  وهذا الذي ذكرنا ،مذهبنا يف املسألتني
 .ال يلزمـه  :ثور واسحاق بن راهوية وأبووقال عطاء واحلسن وابن سريين  .مذهب عامة العلماءجامع فيه 

. وما ذكرناه من لزوم الفطر ملن رأى هـالل  كفارة جامع فيه فال إنولكن  ،يلزمه الصوم :حنيفة أبووقال 
، احلـديث  املسألتنيدليلنا يف  .فيه األكلال جيوز له  :وقال مالك والليث وأمحد .أكثر العلماءشوال قال به 

  .)٢٤()ةاحلاصل بالبين ظنيقني نفسه أبلغ من ال وألنَّ

 أوصام الناس  ، من يصدقه من رجل واحد ففرض عليه الصومربومن صح عنده خب( :وقال ابن حزم
هالل شوال  ا أنَّا كما ذكرنا فصاعدو صح عنده خبرب واحد أيض. ولهو وحده رآهكذلك لو و ،مل يصوموا

ن خشـي يف ذلـك أذى فليسـتتر    إف ،كذلك لو رآه هو وحدهو ،صاموا أوفطر الناس أ ،قد رؤى فليفطر
  .على ما قال دلةمث ساق رمحه اهللا األ .)٢٥()بذلك

عميم فت .)ا عن السلطان فال زكاة لهومن أخرج زكاته بعيد( أما قول الكاتب:
باطنة (وهي الذهب والفضـة   :األموال عند الفقهاء نوعان فإنَّ مل يقل به أحد من أهل العلم، باطل

 فالباطنة مل خيتلف الفقهـاء  .وظاهرة (وهي الزروع واملواشي والثمار واملعادن) ،والركاز وعروض التجارة)
  .يف جواز أن يفرقها املالك بنفسه

 .ق زكاة ماله الباطن بنفسهللمالك أن يفر :ب رمحهم اهللا تعاىلقال الشافعي واألصحا( :قال النووي
  .)٢٦()املسلمني إمجاعونقل أصحابنا فيه  ،وهذا ال خالف فيه

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

  . فة ومالكقال أبو حنيالشافعي القدمي  وبقول

                                                           
صغري )، الشرح ال١١٥)، القوانني الفقهية (٢٠٤، التصحيح والترجيح على خمتصر القدوري البن قطلوبغا (٢/١٢٣وينظر: الدر املختار ، ٦/٢٨٢) اموع ٢٤(
  . ١/٤٧٤، شرح منتهى اإلرادات ٣/٤٥٠، حواشي الشرواين على اية احملتاج ١/٤٢٠، مغين احملتاج١/٦٨٢
  .٦/٢٣٥) احمللى ٢٥(
  .٦/١٤٧) اموع ٢٦(
  .٦/١٤٨ صدر نفسه) امل٢٧(
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 .فسه يف األموال الظـاهرة والباطنـة  بل استحبوا أن يفرق املالك زكاته بن ،أما احلنابلة فأجازوا
ليكون على يقني من وصوهلا إىل  ؛ويستحب لإلنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه(: ابن قدامةوإليك ما قاله 

ن دفعها أن خيرجها وإ ايلَّ أعجب": . قال اإلمام أمحدلظاهرة أو الباطنةسواء كانت من األموال ا ،ستحقهام
   .)٢٨()"إىل السلطان فهو جائز

ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع احلق إىل (: رمحه اهللا فقال ،مث ذكر ابن قدامة أدلتهم على اجلواز
حـد نـوعي   أوألنه  ؛وكزكاة األموال الباطنة ،ين إىل غرميهدفع الد كما لو ،مستحقه اجلائز تصرفه فأجزأه

ومطالبة أيب بكر هلم لكوم  ،وال خالف فيه ،لإلمام أخذها نَّ، واآلية تدل على أالنوع اآلخر فأشبهالزكاة 
فال جتوز املقاتلة من  ،جزائهذلك خمتلف يف إ ألنَّ ؛ولو أدوها إىل أهلها مل يقاتلهم عليها ،مل يؤدوها إىل أهلها

د فجاز ألم أهل رش ؛فإذا دفعها إليهم جاز ،والية والنيابة عن مستحقيهاوإمنا يطالب اإلمام حبكم ال ،أجله
فألنه إيصال احلق إىل مستحقه مع تـوفري أهـل    ؛وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه .الدفع إليهم خبالف اليتيم

وىل ا مع إعطائها لأل ،وإغنائه ا ،ومباشرة تفريج كربة مستحقها ،وصيانة حقهم عن خطر اخليانة ،العمالة
فـإن   .فكان أفضل كما لو مل يكن  أخذها من أهل العدل ،من حماويج أقاربه وذوي رمحه وصلة رمحه ا

وإمنا يفوضـه إىل   ،اإلمام ال يتوىل ذلك بنفسه :قلنا .فالكالم يف اإلمام العادل إذ اخليانة مأمونة يف حقه :قيل
الك من أهله وجريانه شـيء  ستحق الذي قد علمه املمث رمبا ال يصل إىل امل ،وال تؤمن منهما اخليانة ،سعاته
يبطل هذا  :قلنا .اا وباطنليربئه ظاهر اإلمامخذ أ إنَّوقوهلم  .الناس بصلته وصدقته ومواساته أحقوهم  منها،

نه إ. وقوهلم: الرباءة الظاهرة تكفي مث إنَّ ،نه ليس بأفضلأوقد سلموا  .انه يربئه أيضغري العادل فإ بدفعه إىل
وال خيتلف املذهب  ،مىت أظهرها زالت التهمة سواء أخرجها بنفسه أو دفعها إىل اإلمام :قلنا .تزول به التهمة

ويـربأ   ،وسواء كانت من األموال الظاهرة أو الباطنـة  ،ا أو غري عادلإن دفعها إىل اإلمام سواء كان عادلً
ملا ذكرنا عن الصـحابة   ؛ها أو مل يصرفهابدفعها سواء تلفت يف يد اإلمام أو مل تتلف أو صرفها يف مصارف

 . وال خيتلف املذهب أيضـا يف أنَّ ا إليه كويل اليتيم إذا قبضها لها فيربأ بدفعهاإلمام نائب عنهم شرع وألنَّ
  .)٢٩()صاحب املال جيوز أن يفرقها بنفسه

نقوالت ف من الهذه النقوالت املستفيضة يف الكتب، ومثلها عشرات األضعا: إذا كانت كل أقول
الذين ال ينازع يف إمامتهم أحد من أهل  إذا كان من قاهلا هم هؤالء العلماء األعالم، ومل نذكرها اختصارا
اهلم عشرات األضعاف من العلماء، مث مل يعرفهم الكاتب، أو عرفهم لكنه مل يلتفت إليهم أمثالعلم والسنة، و

                                                           
  .٢/٢٦٧) املغين ٢٨(
، نيل االوطار ١/٣٢٨، الكايف ١/١٤٠، خبايا الزوايا ١١١ الفقهية، القوانني١/٦٧٠، الشرح الصغري ٢/٣٥، وينظر يف هذه املسألة: البدائع٢/٢٦٧) املغين ٢٩(
  .٣/١٩٧٣، الفقه اإلسالمي وأدلته ٨/١٣٥
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اته هذه اليت جيعلها ما هي مراجعه يف إطالقو !مه؟رى من أين يستقي هذا الكاتب حكفيا ت وال إىل أدلتهم،
هم ال يعرفون ، وشد منافحة عنها من صاحبهايصبحوا أمات، وشية أن يتلقاها األتباع مسلَّاخلو ات؟!ممسلَّ
  !إمنا ينافحون عن شذوذ أو عن باطلال يعلمون أم و ،خالفهم من أئمة اإلسالم األعالم من

وال يعرفون أحدا من (حممد بن عبد الوهاب، يقول رمحه اهللا:  لشيخهذا الفصل بقول نفيس لوخنتم 
  .)٣٠()العلماء ذكر أنَّ شيئًا من األحكام ال تصح إال باإلمام األعظم

  

  : املالحظات التفصيليةلفصل الثاينا
مشروعية قيام دولة العراق اإلسالمية) الطـرق  صل الثاين والذي محل عنوان: (ذكر الكاتب يف الف

  :ب وفقًا لطرق ثالثةاإلمامة تنص اتفق أهل العلم على أنَّ(: فقال يف أوله ،يف تعيني اإلمام الشرعية

اكتملت يف حقـه صـفات    ،األول: عن طريق بيعة أهل احلل والعقد من املسلمني لرجل خيتارونه
  األهلية املطلوبة لإلمامة.

خيتار منهم أهـل احلـل    ،دد منهم، أو لعرجل من املسلمني من بعدهالثاين: عن طريق عهد اإلمام ل
  والعقد إماما.

، عند حلول الفنت وخلو الزمان عن اإلمام، وتباطؤ أهـل  ث: عن طريق الغلبة والقهر بالسيفالثال
تباع أن احلل والعقد عن تنصيبه، فيشرع وقتها ملن تغلب بسيفه من املسلمني ودعا للبيعة وأظهر الشوكة واأل

  ...وال حيل ألحد منازعته ،عته وبيعتهطا ، جتبيصري أمريا للمؤمنني

حول  ، أيالمهم يدور عن الطريقني األولينيأغلب ك فالناظر يف كتبهم جيد أنَّ( : ١٣ص  مث يقول
، وأما الطريق الثالث فهو ليس جادة أصلية تطرق طريقة بيعة أهل احلل والعقد، وطريق العهد من إمام سابق

ولكن صورا تتأتى مبقتضى احلاجة ودواعيها اليت تلح عليهـا الوقـائع   ، ند تنصيب األمري وإقامة الدولةع
اهرة والغلبة مما البد منه شرعا، بل يتعني يف كـثري مـن   واألحداث، فيصبح هذا الطريق أي اإلعالن باملظ

                                                           
  .٧/٢٣٩) الدرر السنية ٣٠(
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ـ يف العراق، ست اإلسالميةلقيام الدولة  ابسات والوقائع اليت شكلت إرهاص، واملالاألحيان د كشف لنا املزي
  . )ه...لفهم هذه احلقيقة، حسبما يأيت بيان

ن اإلمارة إ الطريقني األوليني مها األليق يف الشرع لتنصيب ويف احلالة العامة يتضح أنَّ(: ١٤ص قالو
مثة  لكنختيار، أو بوجود إمام سابق يعهد لغريه، والعقد ومتكنهم من االتوفرت الظروف بوجود أهل احلل و

قاا، تتكشف يف أوقات النكبات واألزمات القاسية حيث تفقد األمة السلطة صورة أخرى ختتلف عن ساب
والقيادة وتصبح بال سائس وال مرشد، ويكون ذلك يف الغالب عند استيالء األعداء على بـالد املسـلمني   
ووقوعها حتت سلطتهم، فعند ذلك تتحول صفة الدار إىل الكفر الطارئ املتمثل يمنة العدو علـى األرض  

سلطه عليها كما هو احلال عند تسلط الكفار األصليني على البالد كما حدث يف فلسطني وأفغانسـتان  وت
والعراق أو بتسلط املرتدين كما هو واقع باقي بالد املسلمني، ويف هذه الصورة متتنع الشروط واألوصـاف  

افر الظرف على وجود معـني  اليت تلزم حال سلوك أحد الطريقني السابقني، لفقدان اإلمامة أصالً، ولعدم تو
  ألهل احلل والعقد بصفتهم املشروطة أو لتأخرهم عن احلل واملبادرة مع تواجدهم الضعيف واملتفكك. 

الطائفة العاملة والناشطة يف التغيري واليت حتمل لواء املنهاج الشرعي الصـحيح   واألصح أن نقول إنَّ
ألا أحق الناس  ؛الفعل صفة أهل احلل والعقد وقتهاق بن وحتكيمه هي اليت تستحامة الديوجتاهد يف سبيل إق

: ( قال ،عن صفات طائفة احلق يف أوقات الغربةصلى اهللا عليه وسلم  بوصف العدالة الدينية كما أخرب النيب
م حىت تأتيهم الساعة ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على أمر اهللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفه

   رواه مسلم. )وهم على ذلك

فعند ذلك يتعذر اجتياز الطريقني األوليني كحل لقيام الدولة، ويتعني املضي يف الطريق الذي يعـاجل  
واقع احلال ويستويف حقوقه، موائمة للظرف الذي تعيشه األمة من فقدان اخلالفة واإلمارة، وعدم توافر أهل 

اإلمام الذي يقوم بعهد اإلمامة من بعده لشخص  أنَّاحلل والعقد على القيام مبثل هذا املشروع املبارك، كما 
ما ليس موجود أصالً، وعليه فصورة الواقع احلايل يف بلدان املسلمني ال تترتل يف أغلـب األحيـان علـى    
املسلكني األوليني، إذ ال يعرف اجتماع وتوافر معني ألهل احلل والعقد إال علـى نـدرة مـن خيـارهم     

عام، ويف مثل هذا احلال يفرض حل الضرورة بتنصيب من تظاهر وغلب بقوته وفضالئهم مع غياب اإلمام ال
اهـ..)ا للشرور واملفاسد املتأكد حصوهلامراعاة للمصاحل اهلامة اليت ال ميكن تأخريها، ودفع  

  .بعض املالحظات حول ما ذكر الكاتب وإليك
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  : سابقة يف تعيني إمام األمة!املالحظة األوىل
ام ألول مرة يف تاريخ تنصيب اإلمو ،ني اإلمام إىل ثالثة أقساملعلماء طرق تعيذكر الكاتب تقسيم ا

  ...تلفتنييتم تعيينه بطريقتني خم

 ،بيعة أهل احلل والعقد ةبطريقالغلبة، والقهر و ةمت تعيينه بطريقإمامهم قد  فقد أشار الكاتب إىل أنَّ
بيعة أهـل  بإذ كيف يكون ، يف التاريخ كله هو ما مل حيصلاجلمع بني النقيضني يف وقت واحد، و هذا هوو

  !؟ااإلكراه معختيار وأجيتمع اال !؟غلبةويكون قهرا و احلل والعقد

اللـهم إال أن   !؟املؤمنة وأين ممثلوا األمة !؟بايعتهاليت املؤمنة فأين األمة  ؟أمري املؤمنني قولوا إنهأمل ت
  !ل والعقد الذين ذكرهم الكاتباختزلت يف أهل احلصلى اهللا عليه وسلم  تكون أمة حممد

سـوف  و ،بغض النظر عن مصداقيتها أو عدمه .الغلبةمت تولية اإلمامة بطريق القهر و :لك أن تقول
ملعتاد يف كل تـاريخ  ا فإنَّ ؛هو عني املستحيل الناحية العملية فمن ما ذكره الكاتب ، أمانناقشها إن شاء اهللا

 ، فإنَّالعهدواإلكراه، أو توليها بالتعيني و سواء كان تويل السلطة بالغلبة تاريخ اخلالفة اإلسالميةدول الدنيا و
  أيت األمة لتقر بيعته أو ال تقر.العهد الشخصي تو باالستخالفاحلاكم بعدما يأخذ السلطة باإلكراه، أو 

  !؟سبق بيعة األمة تعيينه بالغلبة والقهر كما هو األمر هناأميكن أن ت

  !يعت اإلمام مث هو توىل بالغلبة والقهرمة بااأل نَّإمبعىن أن تقول: 

لـيس لـك أن   ! لكن وتشق لك طريقًا جديدا ،هذا أمر راجع لنا أو حنو ذلك : إنَّلك أن تقولو
تؤصخترج عما قرره أهل العلم يف ذلك بيعتكم مل تبني أنَّا ول املسألة شرعي!  

  !...أهل العلم يف وادفأنت يف واد و

 !قواعد تأسيس الدولة يف واد آخربل أنت يف واد و! يف واد لدول طوال التاريخوأهل ا وأنت يف واد
حلل والعقـد  وقولك هذا يدل أنك ال تعرف ماذكره أهل العلم من شروط أهل احلل والعقد، فإنَّ أهل ا

  ملا احتجتم للقهر والغلبة. لو بايعوا إمامك فعالً

نعقد إمامته : هل تغلب فعالً مث طلب من الناس بيعتهي تالذ بتغلِّخالف العلماء يف إمامة امل لذا فإنَّو
وقد استوىف  -هل يأمثون إذا مل يبايعوهبيعته أم ال يلزموا؟ و العقدهل يلزم أهل احلل وبالغلبة أم ال تنعقد؟ و

  ؟أم ال يأمثون -شروطها



 

28 
 

عـن خليفتـه    تغلب كما ذكر كاتبناون البيعة قبل الال تكا، وذا وغريه يكون بعد تغلبه فعليكل ه
  !إمامهو

، وال اختيـار  انعقاد واليته بغري عقـد ب، وأهل العلم يف ثبوت إمامة املتغلِّاختلف ( :قال املاوردي
 ؛واليته، وانعقاد إمامته، ومحل األمة على طاعته وإن مل يعقدها أهل االختيار فذهب فقهاء العراق إىل ثبوت

  .يز هذا بصفته، وقد متىلَّومقصود االختيار متييز املُ ألنَّ

لـزم أهـل   ، لكن يإمامته ال تنعقد إال بالرضى واالختيار املتكلمني إىل أنَّوذهب مجهور الفقهاء و
  .)٣١()اإلمامة عقد ال يتم إال بعاقد ألنَّ ؛، فإن توقفوا أمثوااالختيار عقد اإلمامة له

خالف كمـا تصـورها   اإلمامة ال تنعقد باالست هي أنَّو ،مهمة ينبغي الوقوف عندها نقطة أخرىو
كـذلك  (و: ابن تيمية اإلسالم يقول شيخالعقد على من استخلف، هل احلل وبل تنعقد مبوافقة أ ؛الكاتب

مل يبايعوه ر أم مل ينفذوا عهد أيب بكر ولو قد، وأطاعوهو عمر ملا عهد إليه أبوبكر إمنا صار إماما ملا بايعوه
  .)٣٢()مل يصر إماما

إمنا تنعقـد لـه لعهـد    ، وال تنعقد للمعهود له بنفس العهد اإلمامة(اء احلنبلي: وقال أبو يعلى الفر
   .)٣٣()املسلمني

 ملعقد ملستخلف قيمة، والستخالف ملا كان لبيعة أهل احلل والبيعة منعقدة بنفس اال لو أننا قلنا إنَّو
  دمها سواء. عموافقتهم وإذ أصبح دورهم جمرد املوافقة، و يكن لبيعة األمة من بعدهم قيمة،

  ! ن أمري املؤمنني! مث جترب الناس على البيعةتعيالعقد! ون أنت أهل احلل وعيمن العجيب حقًا أن تو

وتعاقاألرضنتم مل تتمكنوا من أوكل هذا و ،من مل يبايع كما سيأيت معنا اب أحيان بـاملفهوم   امتكن
  .شاء اهللا إن اني لنا الحقًكما سيتب اإلسالميةالدولة  إعالنيبيح لكم  الشرعي الذي

                                                           
  .٨) األحكام السلطانية ص٣١(
  .١/٥٣٠) منهاج السنة ٣٢(
  .٢٥) األحكام السلطانية ص٣٣(
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  العقد؟أهل احلل و ن: ماملالحظة الثانية
الثاين: بيعة التغلب، و: هو أمران: األول عمدة تويل أمريه ، مع أنَّجب الكاتب على هذا السؤالمل ي

 مـا هذا البحث أساسـا؟ و  فال أدري لم ،ذاال هيبني ال هذا و ملالكاتب  ب أنَّيالعجو أهل احلل والعقد،
  ؟قيمته العلمية

 لم يـذكر أي فالعقد مالحظات قادمة ما يتعلق باإلمام، أما ما يتعلق بأهل احلل و سوف نبني يفو
، اللهم إال عبارة عامة فضفاضة كعادته يف اشترطها العلماء يف كل واحد منهمصفة من صفام الشرعية اليت 
عبارتـه   تفضحهما أكثر ما يفعل ذلك حيث و ،ماءرب بنفسه تاركًا أقوال العلكتابه كله إذا ما حاول أن يع

وبعد هذا  ،من منخلك شيء من اللب النافعخيرج  يكاد ال ، ارجع إىل عباراته وانظر فيها التكلف الغريب.ب
  ا.اب ترتيبا لألفكار ترتيبا علميا منطقيفإنك ال جتد يف الكت

الناشطة يف التغيري واليت حتمل لـواء املنـهاج   الطائفة العاملة و واألصح أن نقول إنَّ(: قال الكاتب
الفعل صفة أهل احلـل والعقـد   الشرعي الصحيح وجتاهد يف سبيل إقامة الدين وحتكيمه هي اليت تستحق ب

 .)، ألا أحق الناس بوصف العدالة الدينيةوقتها
يعة إمامه؟ أتراه ، وبم ختطاها الكاتب وهي عماد حبثهل ن هم أهل احلل والعقد، وما هي صفام؟فم
   ؟ألا غري متوفرة يف أصحابه ؛لكنه مل يذكرهايعرفها  أم تراه ؟ال يعرفها

وإليك ماذكره أهل العلم يف تعريف أهل احلل والعقد وشروطهم. فقد جاء يف املوسـوعة الفقهيـة   
 النـاس  ووجـوه  والرؤساء العلماء من الشوكة لأه لىع" والعقد لاحل لأه" ظلف قليط :٧/١١٥ الكويتية
  .)٣٤(اوعقده ورماأل لح من وذمأخ وهو ،والتمكن ةرالقد وهو ،ةيالوال ودصمق م لحيص الذين

  وشروطهم:

 الفسق وعدم بلوغالو لوالعق اإلسالم من اداتهالش يف الواجبة الشروطه ةاجلامع الةدالع - أ 
  .املروءة الواكتم

                                                           
، يف تفسري قوله  ١٤٥/  ٩، وتفسري الرازي ٥٨روس، واملنتقى من منهاج االعتدال ص ) مادة " أهل " يف لسان العرب، واملغرب، والصحاح، وتاج الع٣٤(

  .٤/١٧٣، وحاشية القليويب ٤/١٠٩تعاىل: "وأويل األمر منكم"، وأسىن املطالب 
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ج هؤالء عن منصب احلل والعقد ليس وال مدخل ألهل الذمة يف نصب األئمة، فخرو(قال اجلويين: 
  .)٣٥()به خفاء

ومل نغفل عن ذكر الورع صدرا يف الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن حيتاج (: أيضا وقال
  .)٣٦()فمن ال يوثق به يف باقة بقل، كيف يرى أهالً للحل والعقد؟ عليه،إىل االهتمام بالتنصيص 

  .ايهف املعتربة الشروط ىعل اإلمامة ستحقي من معرفة إىل به ليوص يالذ العلم - ب
  .)٣٧(حأصل امةإلمل هو من ارياخت إىل املؤديان واحلكمة الرأي - ج

 مقصود م لليحص ؛رأيهم عن ويصدرون ،الناس يتبعهم الذين الشوكة يذو من نويك أن - د   
   .)٣٨(يةالالو

  .)٣٩(نيللمسلم والنصيحة صالاإلخ - هـ
فلتقع البداية مبجال اإلمجاع يف صفة أهل االختيار... فما نعلمه قطعا أنَّ (الذكورة: قال اجلويين:  -و

  .)٤٠()وعقد اإلمامة، فإن ما روجعن قط ري اإلمامالنسوة ال مدخل هلن يف خت
وشـافعية  فهي عند مجهور الفقهاء من مالكيـة   ،العقدفيه يف أهل احلل و العدالة شرط خمتلفو -
  .)٤١(بينما مل جيعل احلنفية العدالة شرط صحة ذا هو الراجح،، وهشرط بعض احلنفيةوحنابلة و
ذهـب  ( :اجلويين أما اشتراط االجتهاد فهو قول لبعض أهل العلم، ولعل األقرب ما ذكره اإلمام -

طوائف من أئمة أهل السنة إىل أنه ال يصلح لعقد اإلمامة إال اتهد املستجمع لشرائط الفتـوى. وذهـب   
ذا بل يكفي أن يكون  لغ اتهدين؛إىل أنا ال نشترط بلوغ العاقد مب عصب من احملققني القاضي الباقالين يف

وفضل ود إىل عظائم األمور، وبصرية متقدة مبن يصلح لإلمامة، ومبا يشترط اسـتجماع   عقل وكيس
وة، وعقد فأما من مل يستجمع خصال املفتني، فنقول: الغرض تعيني قدوة وختري أس اإلمام له من الصفات.

                                                           
  .٤٩) غياث األمم ص٣٥(
  .٦٦ص غياث األمم) ٣٦(
  .٣- ٢، وأليب يعلى ص ٦وردي ص ، واألحكام السلطانية للما١٠٩/ ٤، وأسىن املطالب ٤/١٧٣) حاشية قليويب ٣٧(
  .٥١) املنتقى من منهاج االعتدال ص ٣٨(
  .٧٣٨) حجة اهللا البالغة للدهلوي ص ٣٩(
  .٤٨) غياث األمم ص٤٠(
  .٤٢/ ١٠، ٦/٣١٣ ، روضة الطالبني١٣٠/ ٤،  ٣/٧٥، مغين احملتاج  ٤/٢٩٩،  ١/٣٦٨) حاشية ابن عابدين ٤١(
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هلذا الشأن ألوشك أن يضعه يف غـري   بصفات من يصلح مل يكن املعين املتخير عاملاًالزعامة ملستقل ا، ولو 
حمله، وجير إىل املسلمني ضرارا بسوء اختياره، وهلذا مل يدخل يف ذلك العوام، ومـن ال يعـد مـن أهـل     

تجارب، وهذبتهم املذاهب، وعرفوا الصفات املرعيـة  البصائر... فأما األفاضل املستقلون، الذين حنكتهم ال
فيمن يناط به أمر الرعية فهذا املبلغ كاف يف بصائرهم، والزائد عليه يف حكم ما ال متس احلاجة إليه يف هذا 

فالفاضل الفطن املطلع املنصب. وقد متهد يف قواعد الشرع أنا نكتفي يف كل مقام مبا يليق به من العلم... 
، البصري باإليالت والسياسات، ومن يصل هلا متصف مبا يليق مبنصبه يف ختري اإلمام... األئمةعلى مراتب 

  . )٤٢()فقد ظهر أنَّ األقرب إىل التحقيق مسلك القاضي ومتبعيه

يكون املبايع ا الئحا، ولكين أشترط أن فال أرى الشتراط كون العاقد جمتهدا وجه(مث قال رمحه اهللا: 
  .)٤٣( )ة واقتهارانم ممن تفيد مبايعته

إن كانوا كما اشترط العلماء أم ال،  عرفنعقدك لوهنا أقول: ال حاجة لنا أن خترج أهل حلك و
   !...اجيد مذلك ملعرفتنا و

  !التغلب على من؟: املالحظة الثالثة
 ، فقد ذكـر التأصيل الشرعي الذي ذكره الكاتبومثة تساؤالت ضرورية لفهم املراد احلقيقي ذا 

، هنا يتبادر لذهن له هو طريق الغلبة والقهر بالسيف مجاعته يارالذي أشار الختالطريق الثالث و الكاتب أنَّ
بينما  ستيالء على السلطة واإلمامة،الغلبة اليت يريدها الكاتب هي الغلبة على العدو يف اال مباشرة أنَّ ئالقار

بسبقهم يف اإلعـالن   يف فصائل اجلهاد األخرىإخوام  على غلبةهي الالغلبة اليت حققها كانت  احلقيقة أنَّ
أمـريا   جمموعة من تلك ااميع أن تعلن أمريها ، وهل كان صعبا على أيصيب أنفسهم مرتلة اإلمامةعن تن

  ألنَّ أركان الدولة مل تتوفر بعد. ؛ألثبت على نفسه اجلهلذلك منهم فعل  ولو أنَّ أحدا ؟للمؤمنني

إال فلم يتغري على أرض الواقع شيء الغلبة كانت يف اإلعالن ليس إال! و قيقة جيد أنَّمث من يتأمل احل
من حيث القوة واألرض والسيطرة  عات كانت متساويةاجلما ال أريد أنَّ ،هؤالء مزية معينة لىنح هؤالء عمي
صريح علـى  د هلا إال بالتتلك الغلبة ال وجو ، إمنا ما يعنينا هو أنَّفهذا ليس موضوعنا، العدد وما إىل ذلكو

شيء يزيد من سيطرا أو غلبتها كما تفعـل   فهذه اموعة أو تلك مل تفعل أي ،الورق الذي كتبت عليه

                                                           
  .٥١- ٤٩) غياث األمم ص٤٢(
  .٥٧) املصدر نفسه ص٤٣(
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لسـيطرة  نقالبات العسكرية عند ا، أو ما يفعله أصحاب االررية بالسيطرة على العاصمة مثالًاحلركات التح
  .حنو ذلكصر احلاكم وعلى مبىن وزارة اإلعالم والتلفزيون، أو حىت ق

وما أكثر الدول  ،ساقطةفما أكثر الدول ال ،إلعالنا هذا النوع من فإذا كانت الدول تتحقق مبجرد
  !ما أكثر دول املنفى، ودول األوراق! نعم إا دول األوراق، والقادمة

  !على األرض العراقية )٤٤(إا غلبة اإلعالن عن الدولة الورقية حقًا

   سبق الزور  :املالحظة الرابعة
عمل ميدح شرعا  وقيام دولة إسالميةتنصيب أمري للمؤمنني  هؤالء هو إعالنوهل مثل هذا العمل و

  ؟أم يذم

وأـا حقيقـة    ،ى، احتمال الصدق يف هذه الدعوعلى هذا السؤال على فرض احتمالنياإلجابة و
بـل   ؛وى صادقة فالعمل مشروعفإن كانت دع ،جمرد دعوى ال رصيد هلا من الواقعاحتمال أا ، وواقعية
ااهدين على أرض  عقالء ما إن كانت دعوى ورقية ال رصيد هلا من الواقع كما هو معلوم لدىأو واجب،
  .هذه الدعوى من الكبائر فإنَّالعراق 

 فهـل  ضرة، يل إنَّ: فقالت صلى اهللا عليه وسلم، النيب إىل امرأة جاءت ،رضي اهللا عنها أمساء فعن
ثـويب  كالبـس  يعط، مل مبا املتشبع( :اهللا رسول فقال يعطين؟ مل مبا زوجي مال من أتشبع أن جناح علي 
  .)٤٥()زور

ل بسربال اإلمامة فما أعظم الزور فيمن تسرب ،ثوبا أو غريه ،: فيمن زعمت شيئًا مل تعطه"ورثويب ز"
، )٤٦(البات حبقوق اإلمامـة إمنا هو مطو ،إنه ليس قول زور فحسب ؟!قيقةاهللا يعلم أا ليست حبو ،العظمى

من : (صلى اهللا عليه وسلم : قال رسول اهللاقال رضي اهللا عنه فعن أيب هريرة ،عمل مبقتضى تلك الدعوىو
  .)٤٧()العمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه و شرابهمل يدع قول الزور و

                                                           
مة كان بـاألوراق،  ) ليس هذا الوصف إال لبيان احلقيقة نسبة إىل وجود هذه الدولة وموقعها، فموقعها ليس أرض العراق إمنا هو األوراق، فالغلبة على اإلما٤٤(

  ومقام الدولة وكياا  وأرضها كانت األوراق، وأركان الدولة كان دعوى على األوراق.
  ).٤٩٩٧، وأبو داود (٣٥٣و ٣٤٦و ٦/٣٤٥)، وأمحد ١٢٧) (٢١٣٠م ()، ومسل٥٢١٩) أخرجه البخاري (٤٥(
  ) وسنفرد إن شاء اهللا فصال خاصا بواجبات االمام.٤٦(
  ). ١٦٨٩)، وابن ماجه (٧٠٧)، والترمذي (٢٣٦٢، وأبو داود (٥٠٥و ٢/٤٥٢)، وأمحد ٦٠٥٧) و(١٩٠٣) أخرجه البخاري (٤٧(
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 :فقال رضي اهللا عنه : قدم رجل من العراق على عمر بن اخلطابوعن ربيعة بن أيب عبدالرمحن قال
ب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان جئتك ألمر ما له رأس وال ذن

  .)٤٨()يؤسر رجل يف اإلسالم بغري العدولاهللا ال و(ذلك؟ قال: نعم ، فقال عمر بن اخلطاب: 

بالصـحابة الـذين    قوق عليه إال، أو ال ميلك مال األسري إلقامة احلواألسر: احلبس(قال الزرقاين: 
ا ومل تعرف عدالته مل تقبل شهادته حىت تعـرف  فمن مل يكن صحابي، بالعدول من غريهم، ومجيعهم عدول
  .)٤٩()عدالته من فسقه

ظمى دعوى اإلمامة العالكُبار ب من الزور حبس رجل أميف أخذ أسري وأخذ ماله أ ؟أين شهادة الزور
  !؟كذبا وتانا

 ، والتطبيق،الفهماخلامسة: املنهجية القسرية يف االستدالل، ويف  املالحظة
  ! املخالفنيوالتعامل مع 

دلـة علـى   ليفهم القارئ أا أ ؛ايوظفها قسرا وأن يسوق الكاتب األدلة الشرعية تترليس العجب 
  !مشروعية دولة العراق هذه

 فـي  جاعـلٌ  إِني{ : ئكةدولة العراق قوله تعاىل للمالوليس العجب أن يسوق على مشروعية 
 اللّه أَراك بِما الناسِ بين لتحكُم بِالْحق الْكتاب إِلَيك أَنزلْنا إِنا{: تعاىل ، وقوله )٣٠:البقرة(} خليفَةً اَألرضِ
  .)املائدة( } ... اللّه أَنزلَ مابِ يحكُم لَّم ومن{  آيات، و )١٠٥:النساء( } خصيماً لِّلْخآئنِني تكُن والَ
النصوص لتسخري الناس لبيعيت  استثمار جمموع تلك حقيقة يف أن أحاول العجب لكننه لعجب! وإ    
  ! م يلاجلماعات األخرى ال تسلِّ علما بأنَّ أمريي ومجاعيت، وبيعة أنا

 جتـرب أمري املـؤمنني! مث   نتعيأن تعين أنت أهل احلل والعقد! و !وبدعة جديدة طريقة عجيبةإا 
  مل تتمكن بعد.كل ذلك وأنت  !يع بالعصيان واخلروج! مث حتكم على من مل يباالبيعة على املسلمني

                                                           
: "حديث ربيعة هذا عن عمر وإن كان منقطعا، فقد قلنا  ٧/١٠٢)، قال ابن عبد الرب االستذكار ٢٠٤١٨، والبيهقي (٢/٧٢٠) أخرجه مالك يف "املوطأ" ٤٨(

  إنَّ أكثر العلماء من السلف قبلوا املرسل من أحاديث العدول".
  .٣/٤٩٠) شرح الزرقاين على املوطأ ٤٩(
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  ! للنقاش يف شرعيته وال يف واقعيتهال جمال  ،ا قائماأن اعتبرها أمرا قطعي جرأةٌ

قشوا هذه املسـألة  : ال تناوبطريقة -ورقولو جماملة على ال -خرينرأي ااهدين اآل ىأن ألغ جرأة
  !حنن أصحاب القرار وقد قررنافهذه ال تعنيكم، وحنن أعلم مبصاحلكم، و

ة يف العراق، فهـل آن  ولكن ما الذي يدعونا لإلعالن عن الدولة اإلسالمي(: ١١يقول الكاتب ص
 ؟اء التمكني ومسؤولياتهلقيام بأعب؟ وهل وصل ااهدون للمستوى املطلوب الذي يؤهلهم لاآلوان لذلك

نقول: جوابنا ال ينعكس عن رؤى تنظريية حبتة كما هي العادة يف أحباث املنتسبني للعلم والـدعوة  
والفكر، فنحن تيار عامل، يتحرك يف الواقع بقوة، وينخرط يف مواجهة مع كل حتدياته ومعتركاته، ويتشعب 

هادي، وميتلك اجلـرأة الكافيـة لتحمـل األعبـاء     يف براجمه ومشاريعه حبسب ما متليه مصاحل املشروع اجل
واملسؤوليات مهما كانت وال بد، فقد بذل أبناء هذا املنهج الكثري من دمائهم ومهجهم حىت وصـل ـم   
احلال إىل ما يراه الناس من العز والتمكني بفضل اهللا ومنته، وإجابتنا على أي تساؤالت تثار حول خططنـا  

ن ظروفنا الواقعية واملوقف الذي يناسب املصلحة اجلهادية يف املقام األول وخيـدم  وبراجمنا سينبع بالتأكيد م
رؤية تعكس نظرة القيادة  بقدر ما هي اشرعي افاإلجابة ليست حبثًسبه ومثراته، استمرار اجلهاد وزيادة مكا

يسري فيها والعوائق  اجلهادية للواقع وحتمل يف طياا احللول األنسب ملشروع اجلهاد ضمن حقول األلغام اليت
 والصعاب اليت يتخطاها. 

ونقول ملن استزلتهم أنفسهم فسارعوا للطعن والتشغيب على بادرة الدولة املباركة بـإذن اهللا،     
نقول حنن على علم مبالبسات الواقع وظروفه القاسية والصعبة، والقرار اجلهادي الذي يفصـل يف أي  

ن نؤمن بذلك ونستيقنه، ولكن املعركة ألصحاا وملـن  معركة هو قرار صعب ومصريي وال شك، وحن
اهللا على الطائفة ااهدة من أبناء جملس شورى ااهدين، أن ينربوا جبرأة منقطعة  ، وقد منخيوض غمارها

النظري لصد العدوان الصلييب على العراق، وإحباط الكثري الكثري من املؤامرات والدسائس الـيت تسـتهدف   
إلمساكهم زمام املبادرة يف كثري من األمور، ومـع صـعوبة    اواضح اسلمني، وكان ذلك سببإلسالم واملا

الظرف وقسوة املعركة تبقى القرارت املصريية راجعة ملن انتهت إليه معاقد األمور وأزمتها، وإن كان األليق 
 ،ة تنصيب اإلمـارة كما سيظهر يف طريق ،واألنسب يف الشرع والعقل أن تكون األمور على غري هذا الوجه

جتاهات، ويتحتم على قـادة اجلهـاد   االيف كثري من الصعد و ااضطراري اولكن ظروف املعركة متلي سلوكً
لكوم هم األكثر حركة وقوة، وهم  اومؤثر احامس اة يف أرض امليدان أن يتخذوا دوروأعيان الطائفة ااهد

أكثر صراحة هم أهل السلطة يف الواقع العملي، وهذا فضل األجدر يف صناعة القرار وتوجيه الساحة، ومبعىن 
لرؤاهم وخططهم، وهم يصدرون يف ذلـك   اا فال عجب أن تتشكل القرارت وفقًلذمن اهللا حباهم به، 
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الشوكة خلربة يف امليدان وأصحاب القوة وعن قواعد املصلحة، اليت ترجع يف موازينها ومعايريها ألهل ا
  اهـ..)الذين تنتهي إليهم األمور

ط عليه، وإال فال دولـة  ذي خ، والورق الذي خطهقيمة هذا الكالم باحلرب ال أنَّ ونيعلم عقالءال إنَّ
   !وال حكم بشريعة اهللا ،وال منعة ،وال والء ،وال شعب ،وال حدود ،أرض وال ،ترى

ناطق يف وليس من شك أنَّ إقامة بعض احلدود هنا وهناك، أو وجود بعض مظاهر املنعة يف بعض امل
وقت ما ليس دليالً على التمكني مبفهومه الشرعي، وال أدري هل يرون أنفسهم اآلن دولة ممكَّنة؟! نسأل اهللا 

   أن ميكِّن للمجاهدين، وخيسف بالصليبيني واليهود والرافضة اوس واملرتدين.

 - مواكَج لو أم حذا املنههو املنهجية القسرية اليت تنبيك عن تصرف أرباب هومما ينبغي أن يالحظ 
م، وتصرفهم لو عورضوا من -افعليمث إذا كنتم أعلم من عامة املسلمني فضالً عن عامة الشعب ،قبل إخوا !

فما بال ااهدين اآلخـرين   ."..أهل اخلربة يف امليدان"ج أرض اجلهاد ألنكم كما تقولون: ارالذين هم خ
  !؟ك، أم أا عبارات بغري دالالتأهل امليدان كذلو أهل العلم الشرعيالذين هم 

  : تصفيف التوصيفاملالحظة السادسة
ر بعضـها  نذك مثانية دواع قد ذكرو .اإلسالم يف العراقة لقيام دولة الدواعي الشرعيلكاتب: قال ا

   .بالرد إن شاء اهللا تعاىل

 رض:أوالً: جملس شورى ااهدين متظاهر بقوة وشوكة عظيمة تسيطر على األ(: وقال أيضا

هذا هو واقع احلال الذي فرضته املعركة مع الصليبني واملرتدين يف العراق، فبعد أن وفق اهللا عز وجل 
عباده ااهدين حلمل السالح والتباري يف ميدان اجلهاد والرتال، أكرمهم بعطية التمكني ورسوخ األقدام يف 

له ااهدون إثر قتاهلم وثبام، فخال هلـم  كثري من املناطق والبقاع، وكان هذا نتيجة طبيعية كاستحقاق نا
امليدان يف مساحات واسعة من األرض كما أسلفنا، وحتقق مفهوم الشوكة واملنعة هلم يف بقاع خمتلفة متفرقة، 
وبالتبع فزمام السلطة قد آل إليهم يف مناطق السيطرة، وصاروا هم أصحاب القرار األول، وحصلت هلـم  

قوام الدولة واإلمارة، فاملعلم األساس يف قيام الدولة اإلسالمية هو ظهـور الـتمكني   الشوكة واملنعة اليت ا 
  .)واعتالء مظاهر السيادة والشوكة
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ال يكون اجلواب إال خطها قلم الكاتب يف قالب  اليت حني يكون توصيف الواقع دقيقًا ذه الطريقة
بله قا كما صا عند...! والبه يف توصيف السؤال صبر لذهنه التوقف حلظـة واحـدة   من ال يتباد خصوص
عبارة خدشٍ أو  يألحتاشى أ إنين ي على أرض الواقع أم غري حقيقي؟: هل هذا الوصف املذكور حقيقليقول
أرجع للموضوع بعد كتابته مرارا ألستل منه كل حرف فيه جتريح أو اام لردة فعل سريعة بـدرت  اام، و

فتراق يف الصف الذي أحب اهللا : انظروا إىل االلئال يقول الناس ؛عبارة قويةب قلمي إنكاره سريعامين فخط 
فماذا  ،قيقة ما مل تكن واضحا يف موطنهالكنك لن تتمكن من بيان احلأن يكون كالبنيان املرصوص ... و له

 عـن  مع هذا فلن أحيد إن شاء اهللاو حىت خيدع من اليعرف الواقع؟! ويكذب تقول عمن يكذب ويكذب
تفويت الفرصة علـى منتـهزي   والدليل الصحيح املنصوص، ومالطفة املنصوح، و ،هج الصف املرصوصمن

  الفرص من اللصوص...

خر نفاهـا،  اآليف قضية حمددة اختصم فيها خصمان، أحدمها أثبتها و ماكَ: لو كنت حأيها القارئ
، فإذا مل  يأت من ادعى ببينـة واليمني على من أنكر،  ،حكمك الشرعي سيكون: البينة على من ادعى فإنَّ
مـن   : فكيف إذا ثبت لديك أنَّ. إذًابلى أال حتكم له؟ اجلواب قطعا: ،حلف من أنكر على صدق دعواهو
؟ إال أنه يريد أن يبني للناس إنكارهمن أنكر مل تكن له مصلحة يف دعى كان له مصلحة عاجلة يف دعواه، وا

  لدنا اجلريح. ، وحقيقة الواقع يف باحلكم الشرعي الصحيح

 أدىن أين !؟ه الدولة اليت يتحدث عنها الكاتب: أين هذرئ العارف بأوضاع العراق ليتساءلالقا إنَّ
ا ال وجود هل -له إال هواهللا الذي ال إو -؟ إاحمافظة أو مدينة يف العراق على أي ستقاللاالمعامل السيادة و

  !إال على هذه الورقة اليت أمامه

  : رفض فرض األرض ةاملالحظة السابع
وااهدون يف العراق اليوم يسيطرون على بقاع من األرض هي بفضـل اهللا  (: ٣٦ص قال الكاتب

دولته األوىل، فاملناط الشرعي يف قيام الدولة  صلى اهللا عليه وسلم أضعاف أضعاف البقعة اليت أقام عليها النيب
التمكني على بقاع هي أكرب من تلك اليت ترعرعت  متحقق لوجود املعىن الذي قامت ا الدولة األوىل، وهو

  .)عليها الدولة األوىل

  .إخل ...اع من األرضيسيطرون على بق قول الكاتب: وااهدون يف العراق
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م عليها، واألكل عليها ، والنوهل هو اجللوس عليها ؟رة على األرضيا ترى ما مراد الكاتب بالسيط
فلعمري إذا كان التمكني ذه األمور فكل مؤمن يف الدنيا أينما كان  !وذا أصبحوا مسيطرين؟ ،ذلك حنوو

كيف لو شاهد الكاتب األحياء الكبرية و !منهافهو مسيطر عليها متمكن فيها و -مسلمة وكافرة -يف البالد
وما يقال عن املسلمني يقال عن الكـافرين يف بالدهـم ويف بـالد     ؟!يف دول العامل املخصصة للمسلمني

  !املسلمني

فصار (: ٣٦ص أم ترى قصد الكاتب ما جاء يف الداعي الثاين من دواعي تأسيس الدولة حيث قال
 األمور العامة يف املناطق... وتسيرياحلدود بعض ينظمون جمالس القضاء وإقامة  -بفضل من اهللا -ااهدون

على تلك األرض بتوفيق  اسخر وموطئٌ حسن اإلدارية منها واالقتصادية واالجتماعية، فوقع هلم بذلك قبولٌ
اهللا، وهو ما يدعو بكل إحلاح إلعالن الدولة املوجودة يف اخلفاء، وإبرازها للناس ليعم اخلري وتندفع خمـاطر  

  .)اإلرباك السياسي احلاصل

بات الس من خالله ( :٢٨ص وال يقتصر الكاتب على هذا بل يوسع السيطرة أكثر وأكثر فيقول
  .)طق العراق وساحاته امللتهبةمنا !!!معظماألوىل على األرض يف بفضل اهللا له الكلمة 

بإقامة احملاكم الشرعية يف أحنـاء بـالد   اهللا على جماهدي دولة اإلسالم  ولقد من( :٤٤ص ويقول
، إلقامة حكم اهللا يف األرض، من إقامة احلدود والقصاص كما أمر اهللا عز وجل، ومارس القضـاة  الرافدين
  .)هء بالذي يدينون اهللا بم يف القضادوره

قضية وعلى القضاء ر وعلى األوعلى الدوائفهل ميكن أن تكون كل هذه السيطرة على األرض قلت: 
ا شرقًا وغربا مشاالً وجنوب -هللا مدحب -العراق عرفوحنن ن !؟والعراقيون يف العراق ال يروا ...واملال واألمن

   ومع هذا فإنا ال نرى لدولتهم أثرا!

نني كما تزعمـون  مكَّفإذا كنتم م ،أدري ملاذا يقول الكاتب: (... وإقامة بعض احلدود...)وال 
  فلماذا ال تقيمون مجيع احلدود؟ أليس هذا هو الواجب الشرعي؟

يطرون عليها مـن أرض  موقع أرض الدولة املذكورة اليت يس -يف كتابه -وألول مرة حيدد الكاتب
السـيطرة علـى   باهللا علـيهم   اهدين على أرض العراق، وقد منفكيف با(: ٦٢-٦١ص العراق فيقول

فخذ مثالً حمافظة األنبار السنية، وهـي أكـرب    ...مساحات هي أضعاف ما لو قيس مبساحة املدينة النبوية
احملافظات السنية، وتشتمل على عدد من املدن واملرافق احليوية هي أكرب بكل تأكيد مما يعرف بدولة لبنـان  

احملافظة تقع حتت سيطرة  والقاصي والداين يعلم أنَّ، "حبسب زعمهم"احلكومة الفلسطينية املنتخبة أو مثالً 
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فكيف إذا انضم إليها عدد ال يستهان به من مناطق العراق ومساحاته، مما هو حتـت السـلطة    ااهدين،
فهـو  األول يف قيام الدولـة  والنفوذ اجلهادي، فاألمر واضح ال مرية فيه، وعنصر األرض إن اعتربناه املقوم 

  .)قالدولة اإلسالمية على أرض العرا يف حالة أكثر من متوفر

احلمد هللا أن حدا أكثر مـن ثلـث    ،األرض اليت يسيطرون عليها يف العراق د الكاتب أرض فإذا
 ون عليهـا أرضٍ من األنبار يسيطر : ومساحات أخرى ...! فلرينا الكاتب أيالعراق، لكنه زاد عليها فقال

بل سنوات وقد ق -هلم نوع سيطرة يف بعض املناطق وحنن ال ننكر أنَّ ؟السيطرة اليت تؤهلهم إلعالن الدولة
كما لغريهم من الفصائل، ولكنها ليست متكينا باملفهوم الشرعي الذي جييز هلم إعـالن   -انتهت اآلن متاما

   ، والبلد حمتل مستباح.)٥٠(دولة جتب بيعتها؛ ألنَّ القواعد األمريكية يف كل مكان

عي ما يشاء، فلقد وصف الشرع مل يدع هذه املسألة عائمةً بطريقة يتمكن فيها من يشاء أن يد إنَّ
: لك السيطرة شرعية بصفة "التمكني"، فقال سبحانهاهللا تعاىل السيطرة على األرض واليت من خالهلا تصبح ت

}ينإِن الَّذ ماهكَّني مضِ فوا الْأَرلَاةَ أَقَاما الصوآتكَاةَ ووا الزرأَمو وفرعا بِالْموهننِ ونكَرِ عالْم لَّهلـةُ  وباقع 
 الْأَرضِ في لَيستخلفَنهم الصالحات وعملُوا منكُم آمنوا الَّذين اللَّه وعد{: ، وقال سبحانه )٤١:احلج( } الْأُمورِ
 أَمنـاً  خـوفهِم  بعـد  من ولَيبدلَنهم لَهم ارتضى الَّذي دينهم لَهم ولَيمكِّنن قَبلهِم من الَّذين استخلَف ماكَ

  .)٥٥:لنورا(} الْفَاسقُونَ هم فَأُولَئك ذَلك بعد كَفَر ومن شيئاً بِي يشرِكُونَ لَا يعبدوننِي

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

ـ سمى من مل يستطع اخلروج إذا أُوهل ي  ال ردهر وعلن حظر التجول كما ال يستطيع رفع احلظ
  !؟متمكنا من األرض

جهيوهل ي ف شديدد، وختسمى من مل يستطع أن جيتمع بأخيه أو مجاعته إذا أراده إال بعد جهد 
  !؟متمكنا من األرض حيث خيرج كل واحد منهم خائفًا يترقب

مس لباس الفرجنةولب ،سمى من أخفى مظاهر دينهوهل ي ا من األرض؟ ، وتشبهمتمكن!  

؛منـاطق العـراق   ، وشتتهم يفإىل مناطق بعيدة عن مسكنه األصليسمى من رحل بأهله وهل ي 
   !؟ا يف األرضمتمكن خوفًا على العرض والنفس واملال

                                                           
  ) وبعد خروجهم سلموا هذه األماكن للجيش الصفوي.٥٠(
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سمى من أخفى وجهه،وهل ي ر امسهوغي، ا يف األرض ،ل هويتهوبد؟متمكن!  

فال يقر له قـرار   ،هوياته دائماسمى من يغري منطقة سكنه مرارا، ويغري عناوينه وهواتفه ويوهل 
  !؟قعة أو يف مكان متمكنا يف األرضيف ب

ـا   التدنيس...راق واهلدم والتخريب وختسمى من مل يستطع محاية مساجده من االوهل يمتمكن
  !؟يف األرض

متمكنا يف  سل وعقلنفس ومال ونو دين من مل يستطع محاية الضرورات اخلمس من سمىي وهل
  !؟األرض

  ؟احلقيقي ألهل اجلهاد يف العراقأليس هذا هو الوضع 
 يف املوسـوعة الفقهيـة  فقد جـاء   ،كما هو معلوم عة ركنا من أركان الدولة اإلسالميةأليست املن

، يستخدمها الفقهاء مبا يقابل لفظ السيادة ملا حيصل عبارة أمن الرعية بأمن املسلمني لفظ املنعة أو( :٢١/٣٧
  .)٥١()من حفظ حقوق الدولة من االنتقاصبذلك 

  ":لننظر ماذا يقولون يف معىن "التمكني ؛لنرجع اآلن إىل علماء اللغةو
، متكـن  :أي ،الن لذو مكنة من السلطانابن ف : إنَّتقول العرب(ن": يف معىن "متكَّ ابن منظور الق
قال ابن سيده: ومتكن من الشيء واستمكن  ...دعوا التطري منهاا و: أقروا الطري على كل مكنة تروفيقول
  .)٥٢()ظفر

ويف منـاطق   األرض على أحسن األحوال ااهدين ظفروا باألرض أم أنَّ فهل نستطيع أن نقول إنَّ
أما الغالبية العظمى من املناطق فاجلهاد فيها علـى   ؟ يتمكن منها هؤالء وال هؤالءمل ،متنازع عليها)٥٣(قليلة

ن ااهدين للحكم بشـريعته  نظام حرب العصابات، وليس فيها أدىن متكني، نسأل اهللا بامسه األعظم أن ميكِّ
  سبحانه.

                                                           
  .٧/٣٨٢، اية احملتاج ٧/١٣٠، البدائع ٤/٤١٤، فتح القدير ٦/٢٧٧) ينظر: املواق ٥١(
  .٨/٣٤٢) لسان العرب ٥٢(
  ) وهذا يف وقت إعالم الدولة، أما اآلن فالتمكني للزنادقة الصفويني كما ال خيفى، مزق اهللا ملكهم.٥٣(
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ا نوطَّ إنْ( :} الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين{: ىلعند قوله تعا اإلمام الطربي ، فيقولأما أهل التفسري
، يقول: إن صلى اهللا عليه وسلم هم أصحاب رسول اهللاو ،غلبوهم عليهاو ،قهروا املشركنيف ،هلم يف البالد

  .)٥٤()أطاعوا اهللا ،نصرناهم على أعدائهم، وقهروا مشركي مكة

مبعىن " غلبوهم عليها" إمناو ،غلبوهم فيها: فلم يقل ،""غلبوهم عليهاكلمة و ،ا""وطنالحظ كلمة 
، وهو الوطن : املرتل تقيم به(: ابن منظور ، قالأصبحت هلم وطنا كالبيت أي ا"ن"وطَّ: قال، ونهاأجلوهم ع

  .)٥٦()ب على بلد كذا : استوىل عليها قهراتغلَّو(: قال أيضاو .)٥٥()حملهموطن اإلنسان و
ل الـتمكني  أصو(: } لَهم ارتضى الَّذي دينهم لَهم ولَيمكِّنن{ : قوله تعاىل دعن لذا قال اآللوسيو

وسـالمته   ،ورصانة أحكامه ،ه للداللة على كمال ثبات الدينالتعبري عن ذلك بخر، وجعل الشيء مكانا آل
  .)٥٧()القراره على تشبيهه باألرض يف الثبات والتبديل البتنائعن التغيري و
   :} الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين{: أئمة التفسري عند قوله تعاىل أقوالتأمل و

الفهـم   إىلاملتبادر  نَّأل ؛ونفاذ القول على اخللق ،واملراد من هذا التمكن السلطنة(: ل الرازيقا
القدرة لكـان كـل العبـاد     أصلوألنا لو محلناه على  ؛هذا إالليس  } الْأَرضِ في مكَّناهم{ من قوله
  .)٥٨()كذلك
ا مـن  فأُخرجن  :} الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين{ قال عثمان بن عفان: فينا نزلت(قال ابن كثري: و

، وآتينا الزكاة، وأمرنا بـاملعروف  نا يف األرض فأقمنا الصالة،كِّ"ربنا اهللا" مث م: ديارنا بغري حق إال أن قلنا
      .)٥٩()ألصحايبكر، وهللا عاقبة األمور، فهي يل وملنوينا عن ا
  .)٦٠(األرض)فتح اهللا عليهم  إذا األمةيعين هذه (: حديقال الواو

                                                           
  .١٨/٦٥١) جامع البيان ٥٤(
  .٩/٣٤٢) لسان العرب ٥٥(
  .٦/٦٥٢) املصدر السابق ٥٦(
  .١٨/٣٠٢املعاين ) روح ٥٧(
  .٢٣/٣٧) مفاتح الغيب ٥٨(
  .٥/٤٣٦) تفسري القرآن العظيم ٥٩(
  .٢/٧٣٥) تفسري الواحدي ٦٠(
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ومعىن مكناهم نصرناهم على عـدوهم حـىت    ه.قال الزجاج: هذا من صفة ناصري(قال البغوي: و
     .)٦١()يتمكنوا يف البالد

اخللفـاء  : وقيل ،الصحابة: وقيل ،صلى اهللا عليه وسلم مة سيدنا حممدأيعين : قيل( :قال ابن جزيو
  .)٦٢()باخلالفة ففعلوا ما وصفهم اهللا به األرضالذين مكنوا يف  ربعة؛ ألماأل

وبسـط   ،األرضمكنهم يف  إنمن اهللا عما ستكون عليه سرية املهاجرين  إخبارهو (قال النسفي: و
  .)٦٣()الدين بأمروكيف يقومون  ،هلم يف الدنيا
خرجوا من ديارهم مبا سيكون منهم من حسـن  ف من اهللا عز وجل للذين أُوص( :السعود أبو قالو

  .)٦٤(األحكام)عطائه إياهم زمام إو األرضالسرية عند متكينه تعاىل إياهم يف 
  .)٦٥()أرض املدينة( } الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين{: قال الشوكاينو

  .)٦٦()األمرسلطنة ونفاذ والتمكني ال(: اآللوسي قالو

ينـازعهم وال   من غـري منـازع  وجعلناهم املتسلطني عليها  ،إياهاكناهم ملَّ أي(قال السعدي: و
   .)٦٧()معارض
علـيهم أن  فال يتجرأ أحد عليهم أو يزحزحهم، و ،جعلنا هلم سلطانا وقوة وغلبة( :الشعراوي قالو
الذي أعطاه   األرضن يفكَّمـُاملو... قوموا مبهمة اإلصالحإمنا لي، واهللا ما مكنهم ونصرهم لذام يعلموا أنَّ

رض بباطل يستطيع ، حىت إن مكن يف األتطيع أن يفرض على جمتمعه ما يشاء، يسالسلطاناهللا البأس والقوة و
  .)٦٨()لو إىل حني، وأن يفرض باطله وخيضع الناس له

                                                           
  .٣/٢٩٠) معامل الترتيل ٦١(
  .٣/٤٣) التسهيل ٦٢(
  .٣/١٠٦) مدارك التأويل ٦٣(
  .٦/١٠٩) إرشاد العقل السليم ٦٤(
  .٣/٤٥٨) فتح القدير ٦٥(
  .١٧/١٦٤) روح املعاين ٦٦(
  .١/١٤٥الرمحن ) تيسري الكرمي ٦٧(
  .١٦/٩٨٥٢) تفسري الشعراوي ٦٨(
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 جامع مـا بـني   التمكني ثبتون أنَّ، يخمتلف العصور اإلسالمية كما ترى من ملفسرينإذًا فمجموع ا
: تعاىلاستحكامه من قوله عبارة أوضح يف بيان مقداره و وأي ،رض والسلطنة عليها حبكم اهللالتمكن من األ
  "يف األرض"؟
  : "يف املدينة"؟ املفسرينمن قول الصحابة و مثل أوضح يف بيان املقصود من التمكني للمسلمني أيو

ارنـا  ب عليها القرآن الكرمي مقبقصة واقعية للتمكني عقَّ ،يفهم أكثرو ،ثروتتضح معامل التمكني أك
 فـي  ليوسـف  مكَّنا وكَذَلك{: قال سبحانه ،تلك هي قصة يوسف ،ا قبل حالة التمكني وما بعدهابني م
  .)٥٦:يوسف(} الْمحِسنِني أَجر ضيعن والَ نشاء من بِرحمتنا نصيب يشاُء حيثُ منها يتبوأُ اَألرضِ

 يتبـوأُ {  يعين أرض مصر ،ا ليوسف يف األرضهكذا وطنيقول تعاىل ذكره: و(: قال اإلمام الطربي
 من بِرحمتنا نصيب{ مصر مرتالً حيث يشاء بعد احلبس والضيق: يتخذ من أرض ، يقول} يشاُء حيثُ منها
مكنا له يف األرض بعد العبودية واإلسـار وبعـد اإللقـاء يف    ، فمن خلقنا، كما أصبنا يوسف ا         }نشاُء
  .)٦٩()اجلب

على أنه صار حبيث ال يدافعه أحد،  يدل } يشاُء حيثُ منها يتبوأُ{ : قوله اعلم أنَّو( :يوقال الراز
 نصيب{: قال بني تعاىل ما يؤكد ذلك من قبله ف، مثبل صار مستقالً بكل ما شاء وأراد ؛ازعال ينازعه منو

  .)٧٠()}نشاُء من بِرحمتنا
 ،ك يصدر عن رأيهلـَونفوذ أمره ويه حىت صار امل ،وهو عبارة عن كمال قدرته(وقال الشوكاين: 

تصرف سلطان مصر كما ي إىلاليت أمرها  األرضيتصرف يف  وكأنهويه...  أمرهوصار الناس يعملون على 
  .)٧١()زلهـالرجل يف من

هل جمـع  و !املناطق يسمى متكنا؟ كثري منيف  -على أرض العراق -أخريا فهل هذا الرتاع احملتدمو
مع قوة السلطنة مكان غريهم  واأخذ مافيه ما بني الثبات على األرض بعد -وأعين مجيع الفصائل– ااهدون
  !؟ونفاذ األمر

ا واحدا بأنَّ الشرعي معىن التمكني ا يبني أنَّمث هل ذكر الكاتب مرجعهـذه   هو ما يريده هو علم
  !؟الكلمة هي عماد حبثه

                                                           
  .٤/٣٧٦) جامع البيان ٦٩(
  .٨/١٣٠) مفاتح الغيب ٧٠(
  .٣/٣٥) فتح القدير ٧١(
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  شروط اإلمام وواجباتهاملالحظة الثامنة: 
، فالشروط اليت االعلماء، وبعضها اختلفوا فيه ابعضها اتفق عليه ،لإلمام شروط شروط اإلمام:

  اتفقوا عليها هي:

  .اإلسالم- ١

  .العقل والبلوغالتكليف: ويشمل - ٢

  .الذكورة- ٣

 احلرب أمرب امقي يكون حبيث ،والنجدة ةوالشجاع اجلرأة هي والكفاية ،ريهغب ولو فايةالك - ٤
   .ةاألم عن والذب احلدود وإقامة والسياسة

قتحام احلروب، بصريا ا، جريئًا على إقامة احلدود، وايكون وأما الكفاية فهو أن (قال ابن خلدون: 
مل الناس عليها، عارفًا بالعصبية وأحوال الدهاء، قويا على معاناة السياسة؛ ليصح له ما جعل إليه حب كفيالً

  .)٧٢()من محاية الدين، وجهاد العدو، وإقامة األحكام، وتدبري املصاحل

  .)٧٣()طاعته عن خرج من على اقادر امطاع احلكم نافذ( وبتعبري اآلمدي:

واإلمام يصري إماما بأمرين: باملبايعة من األشراف واألعيان، وبأن (وقال احلصكفي يف الدر املختار: 
  .)٧٤()ينفذ حكمه يف رعيته خوفًا من قهره

  .)٧٥( احلرية- ٥

القرشية: وقد نقل اإلمجاع على ذلك عدد من العلماء، منهم القاضي عياض واملاوردي والغزايل  - ٧
  .)٧٧(قوالن، ومال إمام احلرمني إىل عدم اشتراطه وللباقالين يف املسألة .)٧٦(والنووي واإلجيي وابن خلدون

                                                           
  .١٦١) املقدمة ص٧٢(
ن تكون له قوة حبيث وأ) ذكر اآلمدي أنَّ شروط اإلمامة املتفق عليها مثانية: (االجتهاد يف األحكام الشرعية، وأن يكون بصريا بأمر احلروب وتدبري اجليوش، ٧٣(

ا قادرا، نافذ احلكم مطاعا، حرا، ذكرا، بالغوله إقامة احلدود وضرب الرقاب وإنصاف املظلوم من الظامل، وأن يكون عدالً ورع ا على من خرج عن طاعته). ال
  قلت: احلنفية خالفوا اجلمهور يف اشتراط العدالة واالجتهاد. 

  .٤/٢٦٣) الدر املختار٧٤(
، ١٠٩،  ٤/١٠٨، وشرح الروض ٤/١٣٠، ومغين احملتاج ٢/٢٢١، وجواهر اإلكليل ٤/٢٩٨، وحاشية الدسوقي ٢٣٨/ ١شية الطحطاوي على الدر ) حا٧٥(

  .٦/٢١٩وينظر: املوسوعة الفقهية 
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  :فهو الشروط من فيه لفتاملخ اأم

 وقد ،صحة اشرط واالجتهاد ةالالعد أنَّ إىل ابلةنواحل والشافعية الكيةامل ذهب. هادتواالج ةالالعد  -١
ء نقلوا االتفاق على إنَّ العلما(: م، قال الشاطيبماتفاق على اشتراط االجتهاد يف اإلنقل بعض أهل العلم اال

  .)٧٨()الكربى ال تنعقد إال ملن نال رتبة االجتهاد والفتوى يف علوم الشرعاإلمامة أنَّ 
مستجمعا صفات املفتني، ومل  ،فالشرط أن يكون اإلمام جمتهدا بالغا مبلغ اتهدين(: وقال اجلويين

   .)٧٩()يؤثر يف اشتراط ذلك خالف
  .)٨٠( ولويةأ اشرط اأم إىل احلنفية وذهب

ومما ينبغي ذكره أنَّ اشتراط اجلمهور للعدالة واالجتهاد هو يف حالة االختيار والعهد فقط، أما يف 
  .)٨١(حالة التغلب فال يشترط

 ،انعقاد شروط اأ إىل الفقهاء ورمجه ذهب. والرجلني اليدين وسالمة والنطق رصبوال السمع -٢
 ألنه ؛عليه طرأت اإذ لوينعز ،ابتداء والرجلني اليدين طوعومق واألخرس واألصم ىاألعم إمامة تصح فال
  .عليه طرأت اذإ امةاإلم أهلية عن ا وخيرج ،املسلمني مبصاحل قيامال ىعل قادر غري

 أو سديج عيب خلقه يف يكون أن عنده اإلمام يضر فال ،ذلك يشترط ال أنه ىلإ ابن حزم وذهب
   .)٨٢(واجلذام واجلدع جلنيالرو اليدين عوقط والصمم ىكالعم ،رمنفِّ مرض

منها ما  ،ات اإلمام حتديدا دقيقًا، وهلم يف ذلك أقوال كثريةحيدد الفقهاء واجب واجبات اإلمام:
  :ذكره املاوردي

                                                                                                                                                                                                       
  .١٩٤دون ل، مقدمة ابن خ٣٩٨، املواقف ص١٨٠، فضائح الباطنية ص٦، األحكام السلطانية ص١٢/٢٠٠) شرح النووي على مسلم ٧٦(
، اإلرشاد ١٦٣، غياث األمم ص٩، الصواعق احملرقة للهيتمي بتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ص١٩٤، مقدمة ابن خلدون ٦٩) اإلنصاف للباقالين ص٧٧(

  .٤٢٧للجويين ص
  .٢/١٢٦) االعتصام ٧٨(
  .٦٦- ٦٥) غياث األمم ص٧٩(
، ٤/١٣٠، ومغين احملتاج ٤/١٠٨، وشرح الروض ٢/٢٢١، وجواهر اإلكليل ٦ ، واألحكام السلطانية للماوردي ص٤/٣٠٥، و٣٨/ ١) حاشية ابن عابدين ٣(

  .٦/٢١٩. وينظر: املوسوعة الفقهية ١٠/١١٠، واإلنصاف ١٥١ومقدمة ابن خلدون ص 
  .٢٥٦) انظر اإلمامة العظمى للدكتور الدميجي ص٨١(
، والفصل يف ٤/  ٤، والقليويب ١١١/  ٤، وشرح الروض ١٩٨/  ٤، والدسوقي ٣١٠/  ٣، و ٣٦٨/  ١، وابن عابدين ٢٣٨/ ١) حاشية الطحطاوي ٨٢(

  .٦/٢١٩. وينظر: املوسوعة الفقهية ١٦٧/  ٤امللل والنحل 
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  :أشياء عشرة العامة األمور من اإلمام يلزم يالذ(
 وذ زاغ أو مبتدع جنم فإن ،األمة سلف عليه أمجع اوم ،املستقرة أصوله ىعل الدين حفظ: اأحده

 وساحمر الدين يكونل ؛واحلدود احلقوق من يلزمه امب وأخذه ،الصواب له نوبي ،جةاحل هل أوضح عنه ةشبه
  .زلل من ممنوعة واألمة ،خلل من

 ىيتعد فال ة،النصف تعم حىت ،املتنازعني بني صاماخل وقطع ،املتشاجرين بني األحكام تنفيذ: الثاين
  .وملمظ يضعف وال ،ظامل

 آمنني ،ارفاألس يف واوينتشر ،املعايش يف الناس ليتصرف ؛احلرمي عن والذب ،البيضة محاية: لثالثا
  .مال أو بنفس ريرغت من

 فإتال من عباده حقوق وحتفظ ،كااالنته عن تعاىل هاللَّ حمارم لتصان ؛احلدود إقامة: الرابع
  .واستهالك

  ،ماحمر افيه ينتهكون بغرة اءاألعد تظفر ال حىت ،الدافعة والقوة عةانامل بالعدة الثغور حتصني: اخلامس
  .ادم معاهد أو ملسلم افيه يسفكون أو

 يف تعاىل اللَّه حبق ليقام ؛الذمة يف ليدخ أو ،مليس حىت الدعوة بعد اإلسالم دانع من جهاد: السادس
  .كله الدين ىعل إظهاره

  .عسف وال خوف غري من اجتهادوا صان الشرع أوجبه ام ىعل والصدقات الفيء جباية: السابع
 فيه تقدمي ال وقت يف هعودف ،تقتري وال سرف غري من الامل بيت يف قحتيس اوم االعطاي تقدير: الثامن

  .تأخري وال
 نم ليهمإ لويوك ،الاألعم من إليهم يفوض افيم ،اءالنصح يدلوتق ،اءاألمن استكفاء: عالتاس

  .حمفوظة باألمناء الواألمو ،مضبوطة بالكفاءة المعاأل تكونل ؛الوماأل
 وال ،امللة وحراسة األمة بسياسة لينهض ؛الاألحو وتصفح األمور رفةامش بنفِسه يباشر أن: العاشر

  .)٨٣()الناصح شغوي ،األمني خيون فقد ،عبادة أو بلذة اتشاغلً التفويض ىعل ليعو
 ىعل الدين حفظ ،أشياء رةعش اإلمام مزيلو( :وذكر البهويت احلنبلي ألفاظ املاوردي الشافعي فقال

 ؛وققاحل من يلزمه امب وأخذه ،ةباحلج له نبي عنه شبهة وذ زاغ فإن ،ةماأل سلف اعليه عأمج اليت األصول

                                                           
  .١٥/١٦) األحكام السلطانية ٨٣(
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 ايةومح ،اخلصومات من بينهم ام وقطع ،املتشاجرين بني امكاألح وتنفيذ ،اخللل من وساحمر الدين ليكون
 لتصان ؛احلدود وإقامة ،آمنني األسفار يف ِسريواوي مهمعايش يف الناس لينصرف ؛احلوزة عن والذب ةالبيض
 والقوة املانعة بالعدة الثغور وحتصني ،كاستهال أو إتالف من بادهع حقوق وحتفظ االنتهاك عن اللَّه حمارم
 اإلسالم عاند من وجهاد ،ومامعص ادم ا يسفكون أو ارمحم ا ونكتهني بغرة داءعاأل تظفر ال حىت الدافعة
 العطاء وتقدير ،املشروع الوجه ىعل والصدقات اخلراج وجباية ،الذمة يف يدخل أو ملسي حىت الدعوة بعد
 واستكفاء ،تأخري وال تقدمي غري من وقته يف ودفعه قصريت وال سرف غري من املال بيت يف يستحق اوم

 هسبنف يباشر وأن ،حمفوظة وطةمضب تكونل ؛واألموال األعمال من إليهم يفوضه افيم النصحاء وتقليد األمناء
 فقد الًتشاغ التفويض ىعل يعول وال امللة وحراسة األمة سةابسي لينهض ؛األحوال ويتصفح األمور رفةامش
  .)٨٤()الناصح ويغش األمني خيون

 اقادر يكون أن ،أركاا وأجل شروطها وأعظم اإلمامة أمر مالك( :الغمام وبل يف الشوكاين قالو
 خيافونه أمر دمههم إذا املسلمني عن الدفع من اومتمكن ،الظاملني من املظلومني وإنصاف ،السبل تأمني على

 بل ؛خمالفته موحر طاعته اهللا أوجب الذي السلطان فهو املثابة ذه السلطان كان فإذا ،باغ أو كافر كجيش
  .)٨٥()الدين مهمات أعظم من ذلك وجعل ،األئمة نصب له اهللا شرع الذي هو األمر هذا

فهل تستطيع القيام ا حىت  -ؤمننيأمري امل زورا مسيت نفسكمن يا  -جبات اإلمامهذه هي وا
  !تطالب الناس حبقوق اإلمام من الطاعة والنصرة؟

 الوالية فإنَّ ،خطرها ويعلم ،الوالية قدر يعرف أن أوالً للسلطان وينبغي( :وقال الشيخ حممد اجلذبيت
 عن رقص ومن ،بعده سعادة وال ،له اية ال ما السعادة من نال حبقها قام من ،تعاىل اهللا نعم من نعمة

  .)٨٦()تعاىل باهللا الكفر إال بعدها شقاوة ال شقاوة يف حصل حبقها النهوض
  مسائل:  ثالث  -ختصاربا -نبحثولزيادة اإليضاح يف هذه املسألة س   

  . )٨٧()...(إمنا اإلمام جنة :سلمو وآله كالم العلماء يف تفسري قوله صلى اهللا عليه األوىل:

                                                           
  .٦/١٦٠) كشاف القناع ٨٤(
  .١١٥-١١٤) إكليل الكرامة لصديق حسن خان ص٨٥(
  .١٤) الغرة الدراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراء ص٨٦(
  .٧/١٥٥)، والنسائي ٢٧٥٧، وأبو داود (٢/٥٢٣)، وأمحد ٤٣) (١٨٤١) و(٨٨) (٤١٦)، ومسلم (٢٩٥٧) أخرجه البخاري (٨٧(
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مقاصـد اإلمامـة،    اليت تتحقق ا يف اإلمام الشتراط الشوكة ابن تيمية بيان شيخ اإلسالم والثانية:
، فيجب أن حتقق شوكة اإلمام إىل هذا القيد، فليست كل شوكة تتحقق ا مقاصد اإلمامةولينتبه القارئ 

   سيأيت معنا عن شيخ اإلسالم. كما مقاصد اإلمامة، وإال فال يسمى إماما
  والثالثة: مىت تسقط والية اإلمام.

   .جنة...) م(إمنا اإلما صلى اهللا عليه وآله وسلم: أقوال العلماء يف معىن حديث النيبأوالً: 
. )...به تقىوي ورائه من قاتلي ةنج اإلمام إمنا( أنه قال: ،وسلم وآله ثبت عن النيب صلى اهللا عليه

  :ما قاله أهل العلم يف معىن هذا احلديث إليكو
 ىأذ من العدو عمين ألنه ؛ةستر :أي ،يماجل ضم" بةنج اماإلم اإمن" لهوقو( :احلافظ ابن حجر قال   

  .)٨٨()مأعل اللَّهو ،اسالن بأمور ائمق كل :باإلمام ادروامل ض،بع عن بعضهم ىأذ كفيو ،املسلمني
 مما ذلك وغري والفعل يالرأ ىف إليه رجعي: يأ، "به يتقى" :لهوقوقال املهلب:... ( وقال ابن بطال:   
 وغريها، الشبهات من والعمل الدين يف اخلطأ به تقىوي وحكمه، اإلمام يبرأ إال فيه يقضى أن جيب ال

 ستر فهو ،الناس من املستضعفني عن تعاىل اهللا زعي طانلبالس ألنَّ بعض؛ من بعضهم الناس بني جنة واإلمام
  .)٨٩()تنتهك أن املؤمنني حرمات وسائر األموال، حرزو هلم،

 ىأذ من العدو عمين ألنه ؛كالستر: أي ،"جنة اماإلم":  وسلم عليه اللَّه ىصل لهقو(: ل النوويوقا   
  .)٩٠()تهسطو وخيافون ،اسالن يهويتق م،اإلسال ةبيض يوحيم ض،عب من بعضهم اسالن عومين ،املسلمني

 بيضة به حتمى وترس وساتر وقاية :أي ،يماجل بضم "جنة" األعظم "اإلمام إمنا(": قال املناويو   
  .)٩١()اإلسالم

 شر باإلمام يتقي :أي ،يقاتل على عطف اهول صيغة على اأيض "به ويتقي" قوله( وقال العيين:   
 ويتقي ،الماإلس بيضة وحيمي ،األعداء أيدي من املسلمني مينع وإنه ؟ال وكيف ،والظلم الفساد وأهل ،العدو
  . )٩٢()سطوته وخيافون ،الناس منه

                                                           
  .٦/١١٦) فتح الباري ٨٨(
  .٥/١٢٨) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨٩(
  .١٢/٢٣٠) شرح صحيح مسلم ٩٠(
  .٢/٧٠٨) فيض القدير ٩١(
  .٢٧/٣١١) عمدة القاري ٩٢(
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 مينع ألنه ؛سترة :أي ،النون وتشديد اجليم بضم "ةنج اإلمام وإمنا": قوله(وقال يف موطن آخر: 
 عند به يستر ألنه ؛اجمن ان ومسي ،الدرع ةنواجلُ ،بعض من بعضهم الناس ومينع ،عدوال أذى من سلمنيامل

  .)٩٣()ركالسات واإلمام ،القتال
  .)٩٤()ادائم حوائجهم يف للمسلمني ملجأ يكون اإلمام ألنَّ(: قال علي القاريو   

تكفِّرون من  بل أنتم ال تذكرون امسه احلقيقي، بل قد !فهل إمامكم يا كاتب "إعالم األنام" جنة؟
  يذكر امسه احلقيقي معللني ذلك أنَّ يف هذا وشاية بأمري املؤمنني!!!

  الشوكة اليت تتحقق ا مقاصد اإلمامة: خ اإلسالم عنكالم شيثانيا: 
 ،عن الشوكة املشترطة يف اإلمام -كعادته رمحه اهللا -إلسالم ابن تيمية كالم علمي رصنيلشيخ ا
بوضع  لعظيم أمهيته، واملنصف العاقل العارف ؛حقق مقاصد اإلمامة، سننقله على طولهواليت جيب أن ت

سيدرك بوضوح ال خفاء فيه أنَّ تلبس القوم بلباس اإلمامة العظمى  ،سالمإذا قرأ كالم شيخ اإل ،العراق
كذبة كربى وجهل مركب، جيب عليهم أن يتوبوا منه، فال جيوز اإلحداث يف الدين، وال جيوز خداع 

  املسلمني.
 يهعل اهللا صلى اهللا رسول بعد اإلمام إنَّ: يقولون إم: الرافضي قول وأما( يقول رمحه اهللا تعاىل:

 الكالم أهل بعض كان وإن ،السنة أهل أئمة قول هذا ليس: له فيقال. أربعة برضا عمر مببايعة بكر أبو وسلم
 ،واحد ببيعة تنعقد: بعضهم وقال ،اثنني ببيعة تنعقد: بعضهم قال كما ،أربعة ببيعة تنعقد اإلمامة إنَّ: يقولون
 الرجل يصري وال ،عليها الشوكة أهل وافقةمب تثبت عندهم اإلمامة بل؛ السنة أئمة أقوال هذه فليست

اإلمامة من املقصود فإنَّ ؛اإلمامة مقصود له بطاعتهم حيصل الذين عليها الشوكة أهل يوافقه حىت اإمام 
 أئمة قال وهلذا، اإمام صار والسلطان القدرة ا حصلت بيعة بويع فإذا ،والسلطان بالقدرة حيصل إمنا

 اهللا أمر الذين األمر أويل من فهو ،الوالية مقصود ما يفعل ،طانوسل قدرة له صار من السلف
 وال اثنني وال واحد مبوافقة املكً يصري ال وامللك ،وسلطان ملك فاإلمامة .اهللا مبعصية يأمروا مامل، بطاعتهم
 إىل ريفتق أمر كل وهكذا ،بذلك املكً يصري حبيث ،غريهم موافقة تقتضي هؤالء موافقة تكون أن إال أربعة

                                                           
  .٢٧/٣١٢) املرجع السابق ٩٣(
  .٧/٢٢٣) مرقاة املفاتيح ٩٤(
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 معه وصار ،عنه اهللا رضي علي بويع ملا وهلذا ،عليه التعاون ميكنهم من حبصول إال حيصل ال عليه املعاونة
  .اإمام صار ،شوكة

 حيل ال" :وسلم عليه اهللا صلى النيب قال كما ،أحدهم يؤمروا أن فالسنة سفر يف مجاعة كان ولو
 الرجل فكون ،اأمري صار منهم القدرة أهل رهأم فإذا ،"منهم اواحد يؤمروا أن إال سفر يف يكونون لثالثة
اأمري اوقاضي من به حيصل ما حصل مىت ،والسلطان القدرة على مبناها اليت األمور من ذلك وغري اووالي 
 القدرة حصلت فمىت ،بقدرة إال حتصل ال أعمال عمل ا املقصود إذ ،فال وإال ،حصلت والسلطان القدرة
 إليه سلمت مىت للماشية اراعي الرجل كون مثل وهذا، فال وإال ،حاصلة كانت األعمال تلك ميكن ا اليت

 العمل على القدرة له حيصل مل فمن ،عليه بقدرة إال عمل فال ،فال وإال ،هلا اراعي كان يرعاها أن يقدر حبيث
 سياستهم على اقادر صار مىتف ،هلم بقهره وإما له بطاعتهم إما الناس سياسة على والقدرة، عامالً يكن مل

 مالك بن عبدوس رسالة يف أمحد قال وهلذا، اهللا بطاعة أمر إذا ،مطاع سلطان ذو فهو بقهره أو بطاعتهم
 :قال أن إىل .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب عليه كان مبا التمسك عندنا السنة أصول :العطار
 عفدفْ املؤمنني أمري يومس خليفة صار حىت بالسيف غلبهم ومن ،به ورضوا الناس عليه فأمجع اخلالفة ويل ومن

 صلى النيب حديث عن سئل وقد منصور بن إسحاق رواية يف وقال. افاجر أو كان ابر جائز إليه الصدقات
 اإلمام ؟اإلمام ما تدري :فقال ؟معناه ما )٩٥("جاهلية ميتة مات إمام له وليس مات من" :وسلم عليه اهللا
  .معناه فهذا .إمام هذا :يقول كلهم ،املسلمون عليه عجيم الذي

 مما له مبايعتهم وأنَّ ،لإلمامة املستحق هو كان بكر أيب كون يف :أحدمها: مقامني يف هنا والكالم
  .واإلمجاع بالنصوص ثابت فهذا ،ورسوله اهللا حيبه

 صار إمنا بكر أبو إليه عهد امل عمر وكذلك ،له القدرة أهل مببايعة فذلك اإمام صار مىت أنه :والثاين
 ذلك كان سواء إماما يصر مل يبايعوه ومل بكر أيب عهد ينفذوا مل أم ردقُ ولو ،وأطاعوه بايعوه ملا إماما
جائز غري أو اجائز.  

 قد مث ،احلاصلة القدرة عن عبارة فهو والسلطان الوالية نفس وأما ،باألفعال متعلق واحلرمة فاحلل
 كسلطان معصية فيه وجه على حتصل وقد ،الراشدين اخللفاء كسلطان ورسوله اهللا بهحي وجه على حتصل
  .الظاملني

                                                           
  . وصححه شعيب األرنؤوط.١٩/٧٦٩)، والطرباين ٤٥٧٣)، وابن حبان (٧٣٧٥، وأبو يعلى (٤/٩٦) أخرجه أمحد ٩٥(
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 وإمنا ،بذلك اإمام يصر مل البيعة عن الصحابة سائر وامتنع ،بايعوه معه وطائفة عمر أنَّ ردقُ ولو
 ؛عبادة بن سعد لفخت يضر مل وهلذا ،والشوكة القدرة أهل هم الذين الصحابة مجهور مببايعة اإمام صار
 مصاحل حتصل ما اللذين والسلطان القدرة حصول املقصود فإنَّ ،الوالية مقصود يف يقدح ال ذلك ألنَّ

 أو اثنني أو واحد مبوافقة اإمام يصري إنه: قال فمن، ذلك على اجلمهور مبوافقة حصل قد وذلك ،اإلمامة
 والعشرة االثنني وأ الواحد ختلف أنَّ ظن من أنَّ كما ،غلط فقد والشوكة القدرة ذوي هم وليسوا ،أربعة
 ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بطانة هم الذين واألنصار املهاجرون بايعه بكر وأبو .غلط فقد يضره
 بايعوا الذين فجمهور ،العرب جزيرة فتحت وم ،املشركون هرقُ وم ،وعزة قوة لإلسالم صار م والذين
 يف بد فال البيعة إىل سبق غريه أو عمر كون وأما ،بكر أبا بايعوا الذين هم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 نفس فإنَّ ،مقصودها يف ذلك يقدح مل للبيعة اكاره كان الناس بعض أنَّ ردقُ ولو ،سابق من بيعة كل

 ،خالفها من يضر ال شرعيةال األدلة قيام ومع ،ا أحقهم أنه على الدالة الشرعية باألدلة ثابت هلا االستحقاق
 من فيه بد ال احلق فالدين، الشوكة ذوي مبطاوعة والسلطان القدرة حبصول ثابت ووجودها حصوهلا ونفس
 والْميزانَ الْكتاب معهم وأَنزلْنا بِالْبينات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد{: تعاىل قال كما الناصر والسيف اهلادي الكتاب

يلقُوم اسالن طسا بِالْقلْنأَنزو يددالْح يهف أْسب يددش عافنماسِ ولنل لَمعيلو ن اللَّهم هرنصي لَهسربِ ويإِنَّ بِالْغ 
اللَّه قَوِي زِيزى وما به اهللا أمر ما يبني فالكتاب ،)٢٥:احلديد( } ع وأبو، ؤيدهوي ذلك ينصر والسيف ،عنه 
 ،ذلك يف هللا املطيعني السيف أهل كانوا بايعوه والذين ،مببايعته أمر اهللا نَّأ والسنة بالكتاب ثبت بكر

  .واحلديد بالكتاب حقه يف النبوة خالفة فانعقدت
 له حصلت اـَّمل اإمام فصار ،بكر أيب موت بعد املسلمون وبايعه ،إليه عهد بكر أبا فإنَّ عمر وأما

  .له مببايعتهم لسلطانوا القدرة
  .بعضهم فاختاره أحدهم هو ستة على عمر بنص عفان بن عثمان مث: قوله وأما
 عثمان بايعوا املسلمني ومجيع ،له الناس مببايعة بل ؛بعضهم باختيار اإمام يصر مل عثمان: اأيض فيقال

 بيعة أوكد القوم يف كان ما :علي بن محدان رواية يف أمحد اإلمام قال. أحد بيعته عن يتخلف ومل ،عفان بن
 بايعه الرمحن عبد أنَّ ردقُ فلو وإال ،اإمام صار والقدرة الشوكة ذوو بايعه فلما .بإمجاعهم كانت ،عثمان من
  .)٩٦()اإمام يصر مل الشوكة أهل الصحابة من غريه وال علي يبايعه ومل

                                                           
  .٥٣٣-١/٥٢٦) منهاج السنة ٩٦(



 

51 
 

 فكيف مورهمأ تفسد كانت بل ؛أمور ةوال بال قليلة أيام بقاء ميكنهم ال والناس( :رمحه اهللا مث قال
 أمور من شيء على يقدر وال ،يقول مايدري  وال ،)٩٧(عرفي ال من إال إمام هلم يكن مل إذا أمورهم تصلح
 والدين العلم ألهل كان بل ؛اإلمامة سلطان وال قدرة هلم يكن فلم آباؤه وأما ؟!معدوم هو بل ؛اإلمامة
 عن عاجزين فكانوا ،الشوكة سلطان هلم يكن مل ،ذلك وحنو والفتيا احلديث جنس من أمثاهلم إمامة منهم
 املطلوب هلم حيصل ولوا كان وال ،كنوام ما حال فبكل، أوىل يكونوا مل أو باإلمامة أوىل كانوا سواء اإلمامة
 األئمة بطاعة حتصل اليت املصاحل بطاعتهم له حيصل مل املؤمن أطاعهم ولو ،والسلطان القدرة لعدم الوالية من
  .احلدود وإقامة بعضهم أو مستحقيها إىل احلقوق وإيصال األعداء جهاد من

 مقاصد ما حيصل وقدرة سلطان ذو :أي .إمام غريهم من أو هؤالء من الواحد إنَّ: القائل قال فإن
 باألمر يستبد وال ،يزامحهم متول هناك يكن مل كذلك ذلك كان ولو ،للحس مكابرة هذا كان .اإلمامة

  .)٩٨()أحد يقوله ال وهذا ،ومد
 ال عاجز أو معدوم بطاعة يأمر من قول من اخري اإلمامة يف السنة أهل قول أفليس( :رمحه اهللا مث قال

  .)٩٩()األئمة من املطلوبة اإلعانة ميكنه
 األمر م يقام الذين واجلمهور الشوكة أهل اتفاق إال اخلالفة يف يشترط ال فإنه( :رمحه اهللا وقال

  .)١٠٠()اإلمامة مقاصد م يقام أن ميكن يثحب
 يعترب فهذا ،اإلمامة به ينعقد الذي اإلمجاع به أريد فإن ،إلمامةا على اإلمجاع أما( :رمحه اهللا مث قال

 الشوكة رؤوس كان إذا حىت اإلمامة مقاصد تنفيذ من م امتمكن يكون حبيث ،الشوكة أهل موافقة فيه
وهو ،السنة أهل عليه الذي الصواب هو هذا ،له مببايعتهم اإلمامة حصلت هلم قفوام سواهم ومن قليالً اعدد 

انتهى  .)١٠١()باطلة تقديرات وهي ،بعدد منهم كل فقدرها الكالم أهل وأما ،وغريه كأمحد األئمة مذهب
  كالم شيخ اإلسالم.

                                                           
بل أهل الغلو بالعمالة باعتبار أنَّ هذه وشاية بأمري ) وأغلب الناس ال يعرفون ما يسمى زورا أمري املؤمنني، بل لو أفصح أحد عن امسه احلقيقي فقد يتهم من ق٩٧(

  املؤمنني كما ذكرنا آنفًا.
  .٥٤٩-١/٥٤٨) منهاج السنة ٩٨(
  .١/٥٥٢ املصدر نفسه) ٩٩(
  .٨/٣٣٦) املصدر نفسه ١٠٠(
  .٨/٣٥٦) املصدر نفسه ١٠١(
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 يف - اهللا رمحه -تيمية ابن العباس أيب الدين تقي الشيخ كالم ومقتضى( :وقال الشنقيطي
 قدرة ال من ألنَّ ؛اإلمامة أحكام تنفيذ على به ويقدر شوكته، به تقوى من مببايعة تنعقد إمنا أا "املنهاج"
  .)١٠٢()بإمام ليس الناس حادآك ذلك على له

على تنفيذ هل تقدر  -أمري املؤمنني يف بالد الرافدين زورا يا من مسيت نفسك -فباهللا عليك
  !اإلسالم؟ ومل ختدعون أمةَ !؟للحس املكابرةُ فلم !؟لعلماء لإلمامكما اشترط ا أحكام اإلمامة
كان هلم نوع ظهور يف بعض  قبل سنوات نَّ القومإقد يقول البعض:  :مىت تسقط والية اإلمامثالثًا: 

ـ  ،سمى متكينا باملفهوم الشرعي كما بيناولذلك أعلنوا الدولة اإلسالمية. ونقول: لكنه ال ي املناطق، ة وبقي
فماذا  -وحنن ال نسلِّم بذلك -أا تسمى متكينا ولكن لو سلمنا جدالً وستأيت معنا، أركان الدولة مل تتوفر،

للمجاهـدين   العظيم رب العرش الكرمي أن ميكِّن ؟! نسأل اهللالكيقولون اآلن، هل بقي هلم شيء من ذ
  الصادقني، ويهلك الكفرة من اليهود والصليبيني واوس واملرتدين.

  :اإلمام مما له عالقة مبوضوعناوسنذكر احلاالت اليت تسقط ا والية 
ووهت منته،  ،ت شوكته، ووهنت عدتهقلت: لو سقطت طاعة اإلمام فينا، ورثَّ( :إمام احلرمنيقال 

 يؤتى عن فيه يقتضيه، وكان يف ذلك على فكر ثاقب، ورأي صائب، ال بونفرت منه القلوب، من غري سب
عته وخبل، أو زلل يف قول أو فعل، أو تقاعد من نبل ونضل، ولكن خذله األنصـار، ومل   ، أولقخلل يف ع

، وال يف تثبيت منصب ار، ومل جند هلذه احلالة مستدركًاتواته األقدار، بعد تقدم العهد إليه أو صحيح االختي
اتفق ذلك، فقـد   ، وقد يقع مثل ذلك من ملل، أنتجه طول مهل، وتراخي أجل، فإذاإلمامة له مستمسكًاا

ولو بذل اإلمام احملقق أقصـى مـا    مطاع، حيل بني املسلمني وبني وزرٍ يستقل باألمر، فالوجه نصب إمام
  يستطاع.

سر اإلمام وانقطع نظره عن األنام وأهل اٍإلسالم، فـال يصـل إىل مظـان    ويرتل هذه املرتلة ما لو أُ
وطوالً، ومل  نبسط طاعته على خطة اإلسالم عرضاتإذ مل تكن يده الطوىل، ومل  احلاجات أثر رأي اإلمام،

نقطاع نظره على واإلمام ال يعىن لعينه، وال يقتصر ا يصل إىل املارقني صوله، ومل ينته إىل املستحقني طوله،
  .)١٠٣(موافاته حني حينه)

                                                           
  .١/٢٣) أضواء البيان ١٠٢(
   .٩٠-٨٩ ) غياث األمم ص١٠٣(
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اإلمامـة   مقصـود  به يزول مبا مامةاإل عقد ينحل: املقاصد شرح يف قال(ويف حاشية ابن عابدين: 
 وبـالعمي  املعلـوم،  هيينس الذي باملرض وكذا خالصه، يرجى ال اأسري وصريورته املطبق، واجلنون الردةك

 استشـعره  بل ؛اظاهر يكن مل وإن ،املسلمني مبصاحل القيام عن لعجزه نفسه خبلعه وكذا واخلرس، والصمم
  .)١٠٤()نفسه من

   .)١٠٥()به زالت ،اقهر واليته ثبتت ومن( :احلنبلي وقال ابن مفلح

يدعي أنـه   مث العظمىهل يكفي أن يدعي فالن اإلمامة  ،نريد أن نتساءل ،وبعد كالم العلماء هذا
  !؟على الواقعر يف قيامه بتلك الواجبات على الورق دون النظ قائم بواجبات اإلمامة

ليستلب من وراء دعواه حقًا من احلقـوق   ؛أنواع االغتصاب أن يدعي رجل دعوى أليس من أسوأ
  ؟"يسميه العلماء "اإلمامة العظمى اهل من حق أعظم مم؟ ويةلشرعا

واجباـا  أنه قائم حبقوقهـا و يف هذا الزمان، و أمري املؤمننيبناء على هذا فما جزاء من زعم أنه و
  أنه ال رصيد هلا على أرض الواقع؟! يعلمون يقينا يف العراق املسلمونو ،الشرعية

تلقيب أمريهم بأمري املؤمنني، فاملطلع على كتب التاريخ يعلم  وأهل الغلو قد شاوا اخلوارج حىت يف
    شبيب بن يزيد" و"املستورد بن علفة" وغريهم بأمري املؤمنني.بوا "قطري بن فجاءة"، و"أنَّ اخلوارج لقَّ

  !احة مع األساطرياملالحظة التاسعة: سي
ة معه يف أحالمها وخياالا، ، سارحامرخية عناألوهام هذا الكاتب ن نبقي عقول القراء ال ينبغي أ    

أجواء العراق الـيت   حيثمكان يشاء  حيل يف أرض التمكني أي ،ا حيث يشاء، على غمامة بيضاء يتنقل
  ! بل آمن ؛هدهاأصبحت بفضل قلم الكاتب كاملدينة املنورة يف أول ع

نطقـة  مكـل  م يف ولقد فتح إخوانكم يف دولة اإلسـال (: ٤٨ص ومتادى يف ذلك كثريا حىت قال
ري دفع الزكاة عند ، األتقياء منهم والعصاة بتحلتحصيل الزكاة وقبض الصدقات، ولذا يب بكل املسلمني

دفعها إىل  وأنه ال حيل ملسلم، دقاتبقبض الص الوحيددولة اإلسالم هي املعين  ، وليعلموا أنَّبلوغها النصاب
  .)غريهم

                                                           
  .٤/٢٦٤) حاشية ابن عابدين ١٠٤(
  .١٠/٨بدع شرح املقنع ) امل١٠٥(
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  ل منطقة)، لتعرف حجم التضليل الذي ميارسونه.تأمل جيدا هذا اإلطالق يف قوله: (يف ك

فلعله يقصد املسلمني يف العراق، أما إذا عىن املسلمني بكل مكـان  أما قوله: (يب بكل املسلمني)، 
  فهذا أقبح وأشنع.

مكاا أحد من املسـلمني، فالنـداء    ؟ هل يعرفاملراكز املعدة لقبض الزكوات أين هذهدري نوال 
  موجه لكل املسلمني.

 ،كما صرح مؤلفهم (يف كل منطقـة)  وال ندري هل هذه املراكز املوجودة يف كل املناطق العراقية
   !مناطق العراق؟ أصحاب الكاتب قد أمتوا سيطرم على مجيع تعين أنَّ

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

   ؟والتضليل ؟ أم أنه اإلغراق يف االستغفالسئلة عند الكاتب من جوابهلذه األ هل تتوقعون أنَّو

  ؟األنبار بل ليذكر لنا موقع مركز الزكوات يف ؛أال فليذكر لنا الكاتب مركزا واحدا يف بغداد

الدولـة قـد    ألنه بقلمه أعلن أنَّ ؛ذلك يضر بالدولة اإلسالمية إنَّ: ال يستطيع الكاتب أن يقولو
فوقع ( : ٣٦ص  داعي للخفاء بعد اليوم كما قالأنه المئنة، والسيطرة فيها للمجاهدين، وأصبحت آمنة مط

ن هو ما يدعو بكل إحلـاح إلعـال  راسخ على تلك األرض بتوفيق اهللا، وموطن ك قبولٌ حسن وهلم يف ذل
  .)إبرازها للناس ليعم اخلريالدولة املوجودة يف اخلفاء، و

وقد ذكرها الذهيب يف كتابـه "الكبـائر"    خداع املؤمنني من الكبائر.ر الكاتب وأتباعه بأنَّ وأذكِّ
  (الكبرية الثامنة والستون: املكر واخلديعة).

  :  اجلرأة على الفتيااملالحظة العاشرة
 ال حيـل أنه بقبض الصدقات، و وحيدم هي املعين الدولة اإلسال ليعلموا أنَّو(: ٤٨ص قال الكاتب    

   .)ملسلم دفعها إىل غريهم

رب أمر يف غاية اخلطورة! و (ال حيل)قوله: ، فذا جرأة ظاهرة يف قضية التحليل والتحرمييف هوأقول: 
 الْكَذب اللّه علَى لِّتفْترواْ حرام وهـذَا حالَلٌ هـذَا الْكَذب أَلِْسنتكُم تصف لما تقُولُواْ والَ{: العاملني يقول
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اية السهولة عند الكاتب . لكنه يف املقابل يف غ)١١٦:النحل( } يفْلحونَ الَ الْكَذب اللّه علَى رونَيفْت الَّذين إِنَّ
  !وصحبه

ويود كل واحـد   ،وكان السلف من الصحابة والتابعني يكرهون التسرع يف الفتوى( :قال ابن القيم    
اجتهاده يف معرفة حكمها من الكتاب والسنة  قد تعينت عليه بذل أارأى  فإذا ،غريه إياهايكفيه  أنمنهم 
حدثنا سفيان عن عطاء بـن السـائب عـن     :وقال عبداهللا بن املبارك .مث أفىت ،قول اخللفاء الراشدين أو

أراه قال يف ، صلى اهللا عليه وسلم ئة من أصحاب رسول اهللاأدركت عشرين وم ليلى قال: أيبعبدالرمحن بن 
وقـال   أخاه كفاه الفتيا... وال مفت إال ود ،أخاه كفاه احلديث أنَّ إال ودفما كان منهم حمدث  ،املسجد

كل من أفىت الناس يف كل ما يسألونه عنه نون... وقال  إنَّ :مالك عن حيىي بن سعيد قال: قال ابن عباس
 أنَّلم يظـن  يكون عند الرجل الباب الواحد من الع ،اقلهم علمأأجسر الناس على الفتيا  :سحنون بن سعيد
  .احلق كله فيه

علمـه   قلَّ فإذا ،ومن غزارته وسعته ،اجلرأة على الفتيا تكون من قلة العلم :(القائل ابن القيم) قلت
الصحابة  أوسعوهلذا كان ابن عباس من  ،وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه ،سأل عنه بغري علمأفىت عن كل ما ي
ا واسع الفتيـا... وكـانوا   وكان سعيد بن املسيب أيض ،ان سفرفتاواه مجعت يف عشري فتيا، وقد تقدم أنَّ

   .)١٠٦()يدعونه سعيد بن املسيب اجلريء

 ،ويشـددون فيهـا   ،وكان السلف رمحهم اهللا تعاىل يهابون الفتيـا (: رعي الكرمي احلنبليقال مو
   .)١٠٧()ويتدافعوا

كم على الفتيا ؤأجر" احلديث اهللا عن الذي جاء يفسألت أبا عبد  :ئقال ابن هان( :قال ابن احلاجو
  .)١٠٨()يفيت مبا مل يسمع :اهللا عبد أبوقال  ،"كم على النارؤأجر

يقدم على : ا أو قالا عظيملد أمرتقالذي يفيت الناس ي إنَّ :وقال يف رواية املروذي(: قال ابن مفلحو
من تكلم  :ل يف رواية امليموين. وقافال يفيت وإال ،بقول من تقدم اـًم، ينبغي ملن أفىت أن يكون عاملأمر عظي

وقـال   النزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا. :وقال الثوري .يف شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه من اخلطأ..

                                                           
  .١/٣٣) إعالم املوقعني ١٠٦(
  .٦/٤٣٨) مطالب أويل النهى ١٠٧(
  )، وضعفه األلباين؛ إلعضاله.١٥٩. واحلديث أخرجه الدارمي (١/١١٩) املدخل ١٠٨(
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وسئل عن الرجل يفيت بغـري  ، عبداهللا أبامسعت  :حرب أيبالساعة نتعلم... وقال حممد بن  إىلحنن  :أمحد
  .)١٠٩()من دينه ميرق :قال ،موسى أيبيروى عن  :قال .علم

كاة مبختلف أصنافها يف مكان واحد، ومشقة أعظم من حصر أداء الز مث أيمشقة أعظم مـن   أي
دولة اإلسالم هـي املعـىن    ليعلموا أنَّو(: إذ يقول كاتبهم ،ما كانوا ملكان واحدسلمني أينحتصيل زكاة امل

  .)أنه ال حيل ملسلم دفعها إىل غريهمو ،الوحيد بقبض الصدقات

ال يعرفون أحدا من العلماء ذكر و(:  -رمحه اهللا -حممد بن عبدالوهاب بق أن ذكرنا قول الشيخوس
  .)١١٠()صح إال باإلمام األعظمتشيئًا من األحكام ال  أنَّ

  !؟عطى ملكان واحدمة يف بلدام لتإلغاء العتبار فقر فقراء األ أيو

إذا انسحبت الزكوات من عنـدهم،  اجلبالهل وفقراء األمة الذين ملؤوا السنشر للردة بني  بل أي 
  !؟كان واحدوحولت مل

لكن لنقل تعيش يف بعض مناطق العـراق  لى الورق، وقدرة هلذه احلكومة اليت تعيش ال أقول ع أيو
  ؟ توزيع الزكاة على فقراء األمة وحمتاجيها قدرة هلا على ، أيعند قول الكاتب زالًـتن

  ؟وهومةامل اإلسالميةالكامل لصاحل الدولة الزكاة سوف تصادر ب أم أنَّ

  األمانو: اخلوف ةاملالحظة احلادية عشر
، بل إا تكاد تكون وشوكته مكسورة حبمد اهللا ، نافذةشريعته غري )١١١(واملرتد اآلن( ب:يقول الكات
الشرطة من ، والدولة اإلسالمية قد كسرت شوكة أعوام وهو مضيق عليه فيه ،نطقة اخلضراءحمصورة يف امل

وحـاهلم مـا    ،ن، واحملتل مل جيد بابا لسيطرته ونفوذه إال عن طريق هؤالء املرتديوغريهم يف مواضع كثرية
بـل حـال الدولـة    ، ى إقامة شرع اهللا فيها من كل وجه، فالدار ليست مجيعها دار حرب ال يتأتعلمت

صـلى اهللا عليـه    وية بإمامها حممداإلسالمية يف كثري من املواضع أقل خوفًا مما جرى لدولة االسالم النب
   .)يوم األحزاب وسلم

                                                           
  .٢/٦٣) اآلداب الشرعية ١٠٩(
  .٧/٢٣٩) الدرر السنية ١١٠(
ة يف العراق، وقتالنا هلم حرب عصابات، مكننا اُهللا من رقام، ومع كل هذا أعلنوا توسيع ) أما اآلن فال ينازع أحد بأنَّ شريعة اجليش الصفوي هي النافذ١١١(

  دولتهم املوهوهة باسم دولة العراق والشام اإلسالمية، فأي تضليل ومكابرة للحس هذا؟!
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فماذا يريـد أن يـبين    .أقل خوفًا أو أكثر خوفًا.. ا مما جرى لدولة اإلسالم النبوية)أقل خوفًقوله: (
  ومع هذا فسوف أسايره على ما قال، فأقول: ؟!لكاتب على تقرير هذا األمرا

مني يف معركة من املعارك يصلح أن يكون أصـالً  هل اخلوف الذي طرأ على املسلمني أو غري املسل
: متكنـهم يف هذه املعركة واصفًا ثبام و عن املؤمننيتعاىل قد قال اهللا مع هذا و ،يقاس عليه حالة بلد عامة

 إِميانـاً  إِلَّا زادهم وما رسولُهو اللَّه وصدق ورسولُه اللَّه وعدنا ما هذَا قَالُوا الْأَحزاب الْمؤمنونَ رأَى ولَما{
  .)٢٢:األحزاب( } وتسليماً

: سبحانهقال ؟ فهل كان اخلوف مبطالً للدولة ،ىل للخوف أحكامه بعد قيام الدولةأمل يرتل اهللا تعا 
 إِنَّ كَفَـرواْ  الَّذين يفْتنكُم أَن خفْتم إِنْ الصالَة من تقْصرواْ أَن جناح علَيكُم فَلَيس اَألرضِ في ضربتم وإِذَا{

رِينواْ الْكَافكَان اً لَكُمودبِيناً ع١٠١:النساء( } م(.  
  ؟كني يف األرض قدح ذلك يف التمكنيهل إذا شاب بعض اخلوف التمو
  ؟املدينة للعدوداخل هل كان مثة قرار واستقرار يف و

ذلك احلصار جيعل  -يف اخلندقعمر احلصار الفعلي للمدينة كل  وهو -وهل خوف أيام معدودات
  ؟ عليه إلنشاء دولة أو إزالة دولة أصالً يقاس
تجاوز إىل داخلـها شـربا   ، والعدو مل يفيها، ونساؤها فيها -إذ ذاك -لهاهل املدينة اليت كان أهو
جتاوز فيها اخلوف كل فيها كل حد، و اليت جتاوز العدو هميكن أن تقاس على حياة العراق اليوم وحالت واحدا
   ، وكل وقت، وكل مكان، مبا يف ذلك املساجد؟حدأ

باسم  "دولة اإلسالم يف العراق" ليست املدينة بأحق من :الكاتب يريد أن يقول بلسان صريح وكأنَّ
بعـض احلـاالت   يف العراق أكثر أمانا من املدينة املنورة يف  وهومةإذ دولة اإلسالم امل ،الدولة يف كل حال

  ! كغزوة اخلندق
أخـذ  ومع هذا كان يصدق على احلال اجلديد أن ي( :٦١-٦٠ص فيقول ،يستدل الكاتب هلذا بل

عـن أيب   ٢٧٢/ ١٢ !!!ما رواه القرطيب يف تفسـريه ، ويؤكد هذه احلقيقة اسم الدولة اإلسالمية األوىل
هو وأصحابه  اني بعدما أوحي إليه خائفًعشر سن مبكة صلى اهللا عليه وسلم مكث رسول اهللا"قال:  ،العالية

ايدعون إىل اهللا سر وكانوا فيها خائفني يصبحون وميسون يف السـالح  ،مر باهلجرة إىل املدينة، مث أُاوجهر، 
 اليه السالم: ال تلبثون إال يسري؟ فقال ععلينا يوم نأمن فيه ونضع السالح فقال رجل: يا رسول اهللا أما يأيت

وأظهر اهللا نبيـه علـى    ،ونزلت هذه اآلية .ليس عليه حديدة امنكم يف املأل العظيم حمتبيرجل حىت جيلس ال
وصحابته الكـرام مل   صلى اهللا عليه وسلم النيب فهذا ما يؤكد أنَّ  ."فوضعوا السالح وأمنوا ،جزيرة العرب
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سيطرم علـى   أي أنَّ، بل كانوا حيملون السالح وهم خائفون ؛يف العهد املدين األول اكونوا آمنني متامي
 ومع هذا كانت تسمى دولة إسالمية بإمجاع أهـل العلـم.   ،اتمع اجلديد كانت ناقصة يف بداية األمر

متثلت بـاحلروب األوىل الـيت    ،هذه الدولة تعرضت يف نشأا األوىل إىل هزات قاسية أضف إىل ذلك أنَّ
األحزاب توافد أعداء اإلسالم على املدينة من كل وأصحابه، ففي معركة  صلى اهللا عليه وسلم خاضها النيب

  انتهى. .)وأحاطوها إحاطة السوار باملعصم حىت خرجت األحياء واملناطق اليهودية عن السيطرة ،جانب
فهل كوم كانوا خائفني يف دولتهم جييز مساواة علـة   ،يف تفسريه القرطيبذكره  مبا: أما استدالله

  !؟بأوهامها بقائها بدولة ورقيةوه وسلم صلى اهللا علي قيام دولة النيب
عليها  ا لو مرأو يكون أماا مثلم ول ما تقوم وتكون تامة األمانتقوم أ -يف الدنيا -وهل من دولة
  .واهللا املستعان ،ا مبرور األيامأما الكاتب وصحبه فيزدادون احنسار؟ أعوام من السيطرة

  ذلك يزداد تكامالً مبرور األيام؟  حنووهل األمن إال مثل االقتصاد والتعليم و
ل إثبات زعزعة األمن يف مدينة من خال إثبات دولته الومهيةهو يريد مث ماذا ترى الكاتب سيصنع و

قال يف رؤياه املدينة قبيل خروجـه   صلى اهللا عليه وسلم النيب إذا عرف أنَّ، صلى اهللا عليه وسلم اهللارسول 
 فهـل العـراق درع   .)١١٢()الدرع احلصينة املدينة فأولت أنَّ ...رأيت كأين يف درع حصينة: (لغزوة أحد

  العظيم. موا بشرعه؟ نسأل اهللا العظيم أنَّ ميكن للمجاهدين ليحكحصينة للمجاهدين

   !؟يف العراق يعيش هل هذا الكاتب :وهنا تعود لتتساءل وأنت يف غاية االستغراب

يا تـرى هـذا    م: لزيادةوءل ألف ألف مرة الواقع العراقي تتسا مبجرد أن تعرفئ إنك أيها القار
  ؟ ؟ لمي ال رصيد له على أرض الواقعالتشبيه الذ

ابه بعد وأصحصلى اهللا عليه وسلم  : أمل يأمن النيبوفالسؤال ه ،واقعية ما ذكر الكاتبوعلى فرض 
  ؟ عاقلأيقول هذا  ،قبل املدينة حاهلم يف املدينة كان كحاهلم أم أنَّ اخلوف بوصوهلم املدينة

  .اخلوف بعد اهلجرة كان خوفًا على الدولة بينما؟ وف قبل املدينة خوفًا على النفساخل أمل يكن

، أما بعد املدينة فقد كان خوف املمكـنني أن يـذهب   قبل املدينة كان خوف املستضعفني اخلوف
  وكانوا يباتون يف السالح. ،ولذا كان اجلميع حراسا ،متكينهم

                                                           
) وقال: ١٥٦١، والترمذي (١/٢٧١د )، وصححه األلباين وشعيب. وأخرجه عن ابن عباس أمح٢٢٠٥، والدارمي (٣/٣٥١) أخرجه عن جابر أمحد ١١٢(

  حسن غريب، قال شعيب: إسناده حسن.
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صـلى اهللا عليـه    وكان النيب ،هبون ذات اليمني وذات الشمال حبثًا عن مأوىكانوا قبل املدينة يذ
 ،وأصبحت اهلجرة إىل أرض الـتمكني  ،، أما بعد اهلجرة فقد توقف البحثيعرض نفسه على القبائلوسلم 

اد بعد التمكني، ، لذلك كان البدء بتشريع اجلهتها والدفاع عنها، وزيادة نفوذهاواجلميع يشتركون يف محاي
، أما يف العراق على املدينة من خارجها يف أساسه اهلجوم قد كانو ،أين العراق من املدينةمث  ،ومل يكن قبلها

الذي مينع كل ولذا فمن مستلزمات التمكني أن توقف اهلجوم الداخلي  ؟اهلجوم عليه من داخله فقد أصبح
قامت إذا  أما، ني بالشروط الشرعيةالتمكأعلنت عندها  ،من داخليا لكاستقر األو ،، فإذا ما منعتهالتمكني
 مثل حالنـا أما يف  ،ألنك أنت األصل ؛كمؤامرات وحنوها فهذا أمر معتاد أصبحت تلك الزعزعةالدولة، و

وضـع العـراق    ، وذا يتضح كيـف أنَّ ااهدون هم املطلوبون املطاردونو ،فاهلجوم املعادي هو األصل
، فالتمكني هنـاك  ا من احليثيات اليت ذكرنا من قبلكما كان خمالفً ،معاكس لوضع املدينة من هذه احليثية

لعدو مـن األرض لتصـبح أرض   خراج اقائم إل يف العراق أرض التمكني، واجلهادمن  اجلهاد وانطلق ،قائم
فما  ،احلال شبيه حبال املدينة إنَّ: ولذا فال ينبغي أن نتكلف ونقول نسأل اهللا أن ميكن للمجاهدين، ،التمكني

  التمكني ال يقبل يف األرض إال أن يكون شبيها باحلال األول حىت نتكلف إلثبات الشبه. : إنَّمن أحد قال

  عند الكاتبالدولة اإلسالمية : ةاملالحظة الثانية عشر
! فهل يصح أن وحبثه كله عن الدولة اإلسالمية ،ر الكاتب كثريا يف كتابه لفظ "الدولة اإلسالمية"رك

ف فيه " الدولة " لغة وال شرعا؟ إذًا فمـا قيمـة   مث ال يعر عن هذا املوضوع كتابا بأكمله يكتب الكاتب
  ؟عريف القائمهل املصطلح اإلسالمي للدولة كاملصطلح العلماين أو املصطلح ال؟ والبحث العلمية

 مث ،اصطالحك أنت حىت يعرف القارئ معناه فجيب أن تعرلكن ة يف االصطالح، ونعم ال مشاح
، مث ال دليلـه قيه بدون تعريف وال تذكر أصـله، و تبهو شعارك ووكيف يكون اصطالح الدولة هو امسك 

أو تقول  )،صلى اهللا عليه وسلم دولة النيبمرارا عديدة يف حبثك فتقول : (صلى اهللا عليه وسلم  تنسبه للنيب
 أي( :صحبه يف املدينةو  عليه وسلمصلى اهللا تقول عن النيبو )،الدولة النبوية بإمامها حممد(: كما قلت هنا

ت تسمى دولة بإمجـاع أهـل   مع هذا كان، وجلديد كانت ناقصة يف بداية األمرسيطرم على اتمع ا أنَّ
  .)العلم
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  الدولة اإلسالمية وأركاا :ةاملالحظة الثالثة عشر
عالم هو عنوان حبثه "إ إذ قد ذكرنا أنَّ الكاتب مل يعرف الدولة، وهو أحوج ما يكون هلذا التعريف،

 والدولةُ لةُوالد( :اهللاعىن الدولة لغة، قال رمحه ره ابن منظور يف مما ذك وإليك األنام مبيالد دولة اإلسالم"،
ولةُ: وقيل ،واءس بواحلر املال يف بةقالعو ،املال يف بالضم الدسـواء  مهـا : وقيل .احلرب يف بالفتح لةُوالد 

 دولٌ واجلمـع  .فيهما لغتان مها: وقيل .الدنيا يف وبالفتح ،اآلخرة يف بالضم: وقيل .ويفتحان يضمان فيهما
 اللـهم : يقال ،لةالدو من ناعدو من اهللا ناوأدال ،الغلَبة اإلدالة ومنه ،لغتان والدولة الدولة :الليث ...ودولٌ
: يقـال  ،بةالغل دالةُاإل .علينا ويدالون عليهم ندالُ :ثقيف وفد حديث ويف ،عليه وانصرين فالن على يندلْأ
 ،خاءالر ىلإ الشدة حال من االنتقال والدولة ،لنا الدولة وكانت عليهم نارنص :أي ،أَعدائنا على لنا يلأُد
 :احلجـاج  وقـال  ،خرىأ غلبناوي مرة بهنغل :يأ ،علينا ويدال عليه ندال: وهرقل يانسف يبأ حديث ومنه
 كلنـا أ كمـا  ناحلوم كلفتأ علينا والدولة الكَرةُ هلا يجعل :يأ ،منها لْنادأُ كما منا رضاأل تدال نأ كيوش
  .)١١٣()مياهها شربنا كما دماءنا شربوت ارهامث

جتتمـع   -أي السياسـات  -جمموعة من اإلياالتبأا: ( يعرفوا فإم فقهاء السياسة الشرعية أما
ري املؤمنني على ا حدودها ومستوطنها بتكوين احلاكم أو اخلليفة أو أمعلى أقاليم معينة، هل لتحقيق السيادة

  .)١١٤(رأس هذه السلطات)

  .)١١٥(واملنعةالفقهاء يذكرون أنَّ للدولة أركانا، وهي: الدار، والرعية،  وما يعنينا أكثر هو أنَّ

ف كل ركن وبين معناه لعرف احلق!ولو أنَّ الكاتب عر  

 عن حبثهم عند الدولة أركان الفقهاء حبث ولقد( :٢١/٣٧ الكويتية جاء يف املوسوعة الفقهية
  :اإلسالم لدار عريفامت من اهذ يتضح ،اإلسالم دار أحكام

                                                           
  .١١/٢٥٢) لسان العرب ١١٣(
  .١٥٧، تسهيل النظر للماوردي ص١١٤، ١/١٠٨) بدائع السلك حملمد بن األزرق ١١٤(
/ ٦بذلك من حفظ حقوق الدولة من االنتقاص. املواق ) لفظ املنعة أو عبارة أمن الرعية بأمن املسلمني، يستخدمها الفقهاء مبا يقابل لفظ السيادة ملا حيصل ١١٥(

  ).٢١/٣٧. (املوسوعة الفقهية ٣٨٢/ ٧، اية احملتاج ١٣٠/ ٧، البدائع ٤١٤/ ٤، فتح القدير ٢٧٧
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 ،جزية لبذ وال ،جمري وال ،خفري بال ،أهله من اإلسالم دعوة افيه ظهرت دار لك: لاألو التعريف
 لَأه افيه البدعة لُأه يقهر ومل ،ذمي فيهم ناك إن ،الذمة لأه ىعل املسلمني حكم افيه فذن وقد
  .)١١٦(ةالسن

 أحكام افيه تظهر أو ،غريهم افيه معهم كان وإن ،مسلمون اسكنه أرض لك :الثاين والتعريف
  .)١١٧(ماإلسال

   .املسلمني حكم حتت داخلة أقاليم من تشمله اوم ،اإلسالمية دالالب هي فالدار

  . الذمة لوأه لمنياملس من الدولة حدود يف املقيمون هم والرعية

 االفتيات وعدم ،األمر ويل طاعة عن اخلروج وعدم ،ونفاذه سالماإل محك ظهور هي والسيادة
  .)ةالدول واليات من والية أي ىعل أو ،عليه

، تفصيلوبيان هذه األركان الثالثة كاف وحده لنسف كتاب املؤلف برمته من غري نظر وال 
ظهرت جهاالت وتناقضات ال يكفي الرد عليها  ،التفاصيلوأوغلت يف  ،النظر تعنأمفإنك كلما 

  تفصيالً عشرة أضعاف هذا الكتاب دون مبالغة.  

: اأركا أحد البزو الدولة ولتز :٢١/٤٢ الكويتية جاء يف املوسوعة الفقهية زوال الدولة: - 
  .حرب دار ىلإ إسالم دار من ابتحوهل أو ،)السيادة( املنعة أو ،اإلقليم أو ،بعالش

لو شغر الزمان عن اإلمام انتقلت (قال اخلطيب الشربيين:  :إذا خال الزمان عن اإلمام -
  .)١١٨()أحكامه إىل أعلم أهل ذلك الزمان

  األقليةاألكثرية و :ةعشر الرابعةاملالحظة 
، فقد كانت املدينة سالمية يف املدينة مل تكن كاملةالسيادة اإل مع التنبيه إىل أنَّ( :٧ص يقول الكاتب

، اليهود الذين حيظون بقدرة عسكرية واقتصادية ال يسـتهان ـا يف   موطنا كبريا لتجمعات اليهود آنذاك
هذه السيادة  نَّ، إال أة وأصحاا داخل املدينة وخارجهالوجود األعداء واملتربصني بالدعو باإلضافة ،املنطقة

                                                           
  .٢٧) أصول الدين أليب منصور البغدادي ص١١٦(
  .٨/١٨٤، اية احملتاج ٤/٢٢٠) حاشية البجريمي ١١٧(
  .٤/١٣٢) مغين احملتاج ١١٨(
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الفتية زمخًا متزايدا يف القوة والنفوذ مما حدا متداد بعد تشريع اجلهاد الذي أعطى الدولة بدأت بالتكامل واال
  .)يد األركان واستقرار القواعدا لتوط

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

اء مـن  وهلا أعـد  ،فيها يهودا بدليل أنَّ ) تكن كاملةمل(السيادة على املدينة  يقول هذا الكاتب بأنَّ
وأضرب مثاالً للتوضيح: وهو أقرب ما يكون لالستدالل ( فقال: ،وقد صرح ذا يف موضع آخر ،اخارجه

للمدينة وإقامته للدولة اإلسالمية األوىل، مل تكن سيطرته  صلى اهللا عليه وسلم منه للتمثيل، فعند دخول النيب
عاصرة، فمع ابتداء عهد الدولة اجلديـدة،  على األرض باملفهوم الذي يقصده الكثري ممن يعيش يف الدول امل

كان أصحاب الدعوة رمبا ال يشكلون األكثرية يف املدينة، فكان هناك املنافقون واليهود ومن يتربص حـىت  
يرى مآالت األمور، وكل هؤالء حسبما تفيدنا مصادر التاريخ والسرية كانوا من املسلحني من أبناء املدينة 

الذين كانوا يشكلون جتمعات منفصلة حتظى بترتيب عسكري ومدين منفصـل،  وما حوهلا، وخاصة اليهود 
أرض املدينة، مع أا تشكل ضمن بقعة املدينة النبوية، ومع هذا مل مينع ذلك من إعالن الدولة املسلمة على 

أعلـن   صلى اهللا عليه وسلم النيب بالنسبة للمساحات الواسعة على أرض جزيرة العرب، أي أنَّ اضيقً انطاقً
الدولة يف حدود ضيقة يقيم عليها مجع من الناس يتفاوتون يف مستوى الدعم والوالء للدولة الناشئة، فمنهم 

ومنهم املوايل  ،ومنهم املتعاطف ،ومنهم املتريث الذي مل حيسم أمره ،املعادي هلا يف الباطن كاملنافقني واليهود
  ).وهي مسلحة بالتأكيد ،بقعة الصغريةواملناصر، كل هذه الشرائح كانت متواجدة على تلك ال

املدينـة وإقامتـه    صلى اهللا عليه وسلم فعند دخول النيب(: لكاتب هنا بقولهماذا ترى يريد اأقول: 
  ).للدولة اإلسالمية األوىل مل تكن سيطرته باملفهوم الذي يقصده الكثري ممن يعيش يف الدولة املعاصرة

  ؟النبوية على الدولة دولتهم أتراه يريد أن يقيس

  ذي يقوله كحقيقة على أرض الواقع؟أم تراه مقتنعا ذا ال

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

ن أن يكونوا يف ؟ فضالً عأن يكون أصحاب احلكم من األكثريةمن شروط إقامة الدولة  قال إنَّ ومن
  ؟بداية األمر كذلك
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صلى اهللا  يف املدينة كانت للنيب األكربالسيطرة والقوة  فليس من شك أنَّ ،الكاتبذكره  ومع كل ما
 كمـا ال  -املزعومة فقط وليس دولة الكاتب -يف العراقجمتمعني وليس كذلك واقع ااهدين ، عليه وسلم
  أن يمكِّن للمجاهدين. بامسه األعظم ونسأله تعاىل !صادق يعيش يف العراق خيفى على

   حجم األرض : ةعشر اخلامسة املالحظة
، مع أا تشـكل  أرض املدينةوهذا مل مينع من إعالن الدولة اإلسالمية على ( :٦١ص يقول الكاتب

  .)ت الواسعة على أرض جزيرة العرببالنسبة للمساحا اضيقً اًنطاق

قيامها ب )حات الواسعة على أرض جزيرة العرببالنسبة للمسا اضيقً اتشكل نطاقً(ا عالقة كوا وم
قال قائل مكمالً علـى  ؟ إنه كما لو )...مع أا(هذا املوضوع؟ يقول:  اأساس ولم يطرح الكاتب ؟لةكدو

القارة تشكل نطاقًا ضيقًا بالنسـبة  للقارة، واجلزيرة العربية تشكل نطاقًا ضيقًا بالنسبة  : مع أنَّنفس الطريقة
  !للكرة األرضية

 ،ا ذكرا، أو تكبري مسألة شاذة ال تكاد جتد هل يقم عليها دليلملو ،اصطناع مسألة مل يقل ا أحد إنَّ
باالنتصار العلمـي وضـعف   ئ ، كي يوحي للقارمث اهلجوم عليها بالرد واإلبطال ،وال يعرف هلا من دليل

، اجلزاء من جـنس العمـل  و ،خرينى مصطنعها مبا أراد أن يصف به اآل، ترتد عند التأمل علصم اآلخراخل
ليت يشترط أن تقام عليها الدولة"، فقد ذكر هذه املسألة هنـا، وذكرهـا يف   : "حجم األرض اكمثل مسألة
  من كتابه.٢٥انظر ص  ،وسعهاموضع آخر و

    عات عسكرية داخل الدولة النبوية جممو: ةعشر السادسةاملالحظة 
ون فمع ابتداء عهد الدولة اجلديدة، كان أصحاب الـدعوة رمبـا ال يشـكل   (: ٥٨ص قال الكاتب

األكثرية يف املدينة، فكان هناك املنافقون واليهود ومن يتربص حىت يرى مآالت األمور، وكل هؤالء حسبما 
تفيدنا مصادر التاريخ والسرية كانوا من املسلحني من أبناء املدينة وما حوهلا، وخاصة اليهود الذين كـانوا  

بقعة املدينة النبوية، ومع هـذا مل  يشكلون جتمعات منفصلة حتظى بترتيب عسكري ومدين منفصل، ضمن 
    .)مينع ذلك من إعالن الدولة املسلمة على أرض املدينة

ها فهذه أكرب بالد الدنيا وأقواها اليوم : "أمريكا" في ؟كان يف الدولة جمموعات عسكرية إذا ماذا يضر
ـ و ة تكاليفه،جيش مستقل تتحمل الواليوالية إال وهلا  منفما ، أكثر من أربعني جيشا منفصالً ل خـط  ميث
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أمل تكن دولة باعتراف العـامل  حتالل العراق قبل اال ا، وهذ كل ممزقمزقها اهللا، الرجعة للوالية عند التمزق
وباكستان واهلند والفلبني وهذه تركيا  لعراق دولة؟من كون ا وجود األكراد كقوة عسكرية ر؟ فهل ضكله

، وتقاتـل  ستقالل، جماميع تطالب بااللنيةها جماميع عسكرية عوبنغالدش وإجنلترا وغريها من الدول اليت في
 على دولة النيب هذه وهومةليتها، فكيف تقاس الدولة امليقدح هذا بقول أحد باستقال ومع هذا مل ،نفصاللال

  ؟صلى اهللا عليه وسلم

بية حـني  : هل كانت مثة دولة يف اجلزيرة العريف غاية الدقة واألمهية تلك هي ومع هذا فثمة مسألة
بائل املتنـاثرة يف أرجـاء   دولته؟ أم كانت اجلزيرة عبارة عن جمموعة من القصلى اهللا عليه وسلم  أقام النيب
أما العراق فهـو بـاعترافكم    ،فراغ سياسي حقيقي يفأقامها  صلى اهللا عليه وسلم النيب ؟ مبعىن أنَّاجلزيرة

إذًا فهـذا   ؟أليس كذلك ،هاحتمل أوصافها املتفق علي ،دولة يف العامل رفه كان دولة كأيواعتراف العامل وع
وزيد عليه وصـف "احملتلـة"    ،ثبت امسها كدولة لدولة لكنه باعتراف العامل العراق ما زال حيمل وصف ا

غري صحيح مـن   صلى اهللا عليه وسلم القياس على دولة النيب " وعليه فإنَّ: "دولة العراق احملتلةفأصبح االسم
  ضافة للجوانب األخرى. باإل ،هذا اجلانب

ذه أول كلمـايت يف مقدمـة   فه ،معاذ اهللا أن يظن أحد أنين ال أقول بوجوب إقامة خالفة إسالمية
 ااملطلوب شيئًا والقياس شـيئً لكن ماذا نصنع إذا كان  وهو هدفنا من اجلهاد بعد إرضاء اهللا تعاىل، ،الكتاب
  آخر؟

أمـر   على هذه الدولة  صلى اهللا عليه وسلم دولة النيبقياس وجود اليهود يف  ومثة أمر آخر وهو أنَّ
كانـت   صلى اهللا عليه وسلم دولة النيب ذلك أنَّ ،صلى اهللا عليه وسلم فيه تنقيص الستقاللية دولة النيب
  ؟فكيف ذلك ،دول من هذه احليثيةأعظم استقالالً من أكثر هذه ال

، وال هي لى الدولة، وغري معترف اذه الدول حركات منشقة عاحلركات العسكرية يف جل ه إنَّ
، أو ولـة ، أو تطالب باالستقالل عن الدوهي إما تطالب باحلكم كله، ترفة بالدولة يف كثري من األحيانمع

  تطالب حبكم ذايت.

معاهدة تـنظم   صلى اهللا عليه وسلم أما اليهود يف الدولة اإلسالمية األوىل فقد كان بينهم وبني النيب
الح باسـتقاللية   يقدح حيازم أو حيازة غريهم للسملو ،ف كرعايا يف الدولة اإلسالميةوقالتعامل وحتدد امل

من غري أن يرفعوا السالح الذي عندهم، كـان  وقعوها، ولكنهم ملا خالفوا بعض البنود اليت ، لنبويةالدولة ا
  .مناطقهمحصوم وأخف عقوبة واجهوها هي الطرد من 
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كانـت   اجباتالوأفرادا ومجاعات يف وثيقة حتدد احلقوق و هتمعأن ينظم حياة جم عهل من استطاو
ـ  ،مضرب املثل يف القـوة  اهللا بل هوال و ،بح مضرب املثل يف الضعف، أو يصاستقالليته ضعيفة ذه دول فه

منذ عقود طويلة من السنني تنام على ألغام تلك اجلماعات املتفجرة يف بطنها غـري  العامل احلديثة ما زالت و
، هذه املسألة يف أول أيام اهلجرة استطاع أن يتمم صلى اهللا عليه وسلم بينما النيب ،لى حل إشكاالاقادرة ع

  بأيب هو وأمي صلوات ريب وسالمه عليه.

  صحابة! مثل ال: ةعشر السابعةاملالحظة 
السـيطرة  باهللا عليهم  فكيف بااهدين على أرض العراق، وقد من(: ٦٢-٦١ب ص يقول الكات

ساحات هي أضعاف ما لو قيس مبساحة املدينة النبوية، فخذ مثالً حمافظة األنبار السنية، وهي أكـرب  على م
احملافظات السنية، وتشتمل على عدد من املدن واملرافق احليوية هي أكرب بكل تأكيد مما يعرف بدولة لبنـان  

فظة تقع حتت سيطرة احملا يعلم أنَّوالقاصي والداين مثالً أو احلكومة الفلسطينية املنتخبة (حبسب زعمهم)، 
فكيف إذا انضم إليها عدد ال يستهان به من مناطق العراق ومساحاته، مما هو حتت السـلطة   ،!!!ااهدين

والنفوذ اجلهادي، فاألمر واضح ال مرية فيه، وعنصر األرض إن اعتربناه املقوم األول يف قيام الدولة فهو أكثر 
  . )قإلسالمية على أرض العراالدولة ا من متوفر يف حالة

 النبويـة  دولةأحق باسم الدولة من ال مهي أ ،الكاتب يريد أن خيلص إىل نتيجة واحدة واضحة إنَّ
  !األوىل باعتبار قياس األوىل

  !من أرض املدينة بأضعاف مضاعفةأرضنا أكرب  فإنَّ ،فإذا كانت العربة حبجم األرض

قامت عليهم الدولـة اإلسـالمية   أغلب من  فإنَّ ،الشورىإذا كانت العربة مبستوى أفراد جملس و
  .)، وإىل اهللا املشتكىوغفر له ساحمه اهللا (هذه عبارة الكاتب !بينما أغلب من عندنا وجهاء ،أحداثاألوىل 

  !رفتخصصاتنا أكث ،لس احلل والعقدإذا كانت العربة بتنوع التخصصات يف جمو

  سيطرتنا أكثر باملفهوم املعاصر!  إنَّف ،وإذا كانت العربة بالسيطرة على األرض

يف بعـض مراحلـها    صلى اهللا عليه وسلم دولة النيب فإننا أكثر أمانا من ،وإذا كانت العربة باألمان
  !األوىل
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دولتنا أكثر تكامالً ملكونات الدولة املعاصرة من الدولة اإلسـالمية   فإنَّ ،وإذا كانت العربة بالتكامل
  األوىل!  

  ه املعطيات أحق. فتكون حبسب هذ

العقد من الصحابة الذين بايعوا الـنيب  احلل وما بني أهل  ويقع املؤلف يف مقارنة غري حمسوبة لديه
 ،من جهـة أخـرى   وهومةامل دولتهوبني أهل احلل والعقد يف  ،بيعة العقبة من جهة صلى اهللا عليه وسلم يف

، فقول من الوجهاء املعروفني يف أغلبهم نوامع مالحظة أم مل يكو(: ٢٦ص ب بيعة العقبةفيقول عن أصحا
؟ إين ذو ما هؤالء القوم الذين جاؤوك يأدر: يا ابن أخي ما م وهو اخلبري بأهل يثرب وزعمائهاالعباس عنه

فليس شرطًا  .هؤالء قوم ال نعرفهم هؤالء أحداث: . فلما نظر العباس يف وجوهنا قالمعرفة بأهل يثرب ..
، فالطائفة اليت أقامت الدولة اإلسـالمية األوىل   أناس معينني وال وجهاء معروفنيأن تكون القوة والغلبة يف

  .صلى اهللا عليه وسلم) كان معظمها من األحداث الغري معروفني كما قال العباس للنيب

 ،بالنسبة لغريهـم  صغارا" يعين أحداث"ووصفهم بأم  ،عن معرفته رضي اهللا عنه لقد عرب العباس
  .منهم وجهاء ووجيهات ، لكن من ينكر أنَّعلى الشركوذلك حني كان 

حسب ما فهمه مـن   ،فال عالقة للصغر يف السن بالوجاهة اليت جعلها الكاتب مقابل صغر السن
 بـأنَّ  صلى اهللا عليـه وسـلم   ولكن أجيوز ملسلم أن يتجرأ على وصف أصحاب رسول اهللا ،كالم العباس

   !؟"ية األوىل كان معظمها من األحداثامت الدولة اإلسالمفالطائفة اليت أق"فيقول:  ،معظمهم أحداث

 وآلـه  خري اخللق بعد األنبياء، أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليهوهل هكذا يكون التأدب مع مقام 
  وسلم.

ويف مقابل ذلك يصف الكاتب لس مجعت (فيقول:  ،دولتهم املزعزمة الشورى يف جملسفصفوف ا
لك تأثريا واسعا يف حميط عشـائره  تأصحاب الكلمة املسموعة، وممن مي سلمني منكبار من أفاضل امل وجهاء
الـدعاة  ، مع صف الشيوخ والقضاة وطلبة العلم وربة العسكرية واحلنكة امليدانيةإىل جانب أهل اخل ،وأتباعه

  .)ا يعرف مبجلس أهل احلل والعقدمل صورة المعة، فكان الس حبق وأصحاب الكفاءات املختلفة

ـ  ،أو اعتمد على نقل كذبة ،واهللا يف أغلب ما قال وقد أخطأ  كوحنن أعرف الناس مبجلس حل
 إنَّ عدم صـحة  وأين وجهاؤكم الكبار؟ ؟شيوخ والقضاة وطلبة العلممن هم ال :وعقدك، فقل يل بربك
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مه قـد  كال ما قاله الكاتب يعرفه كل جماهد نبيه يعرف واقع العراق وواقع اجلماعات اجلهادية، ولكن
ق على املخلصني الذين يعيشون خارج العراقيأدىن معرفة. وال يعرفون الواقع ،سو   

، من وصفه ألغلب من قامت عليهم الدولة اإلسـالمية  صف الكاتب هلؤالء الوجهاء الكبارفأين و
  ؟)مع مالحظة أم مل يكونوا من الوجهاء املعروفني يف أغلبهم(: بقوله األوىل

مـن  يف دولة العراق اإلسالمية  "كبار ، أفاضل املسلمني ، أصحاب الصورة الالمعةالوجهاء الأين "
  !؟"األحداث الذين قامت على معظمهم الدولة اإلسالمية األوىل"

تأدبا مع رسول  ؛ملا كان ينبغي أن يقال -هو واهللا غري صحيحو -لكالم صحيحا لو كان هذا ااهللاو
  .أمجعني رضي اهللا عنهممع صحبه و صلى اهللا عليه وسلم اهللا 

،  كفةضعه يفووانثر عليهم من املواصفات ما تشاء، عقدك أيها الكاتب: امجع أمرك وجملس حلك و
كفتـك  لكن يف اخلصائص فسوف تطيش و، واحدا من أولئك الصحابة يف كفة، ال أقول يف الفضل مث ضع

  .كل واحد من أولئك بأمة ... أتدري ملاذا؟ ألنَّمبجلس عقدك

ومن تعظيم رسـول اهللا   ،من تعظيم حرمات اهللا صلى اهللا عليه وسلمتعظيم أصحاب رسول اهللا  إنَّ
مـن   موروثة، وأبعد إشارة ينبيك عن جرأة عظيمةأدىن مساس م بأقل عبارة  ، وإنَّصلى اهللا عليه وسلم

، كما قاتلوا ابن عمه يف قسمة الغنائم صلى اهللا عليه وسلمسلف قد اعترضوا يوما من األيام على رسول اهللا 
من قتلوا صلى اهللا عليه وسلمقتلوا من صحب رسول اهللا ، ورضي اهللا عنه اعلي!  

فما ، صحبهو صلى اهللا عليه وسلمينذر بعدوان كبري على رسول اهللا  ،عقدي كبري ينبيك عن خطر
ـ هذا كالمهم و دامماكنوا فعالً صحبه إذا ما متو صلى اهللا عليه وسلمترى سيقول هؤالء يف رسول اهللا  هم 

   يف هذه احلال؟

وحىت لو مل يقصد الكاتب اإلساءة إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا الظن بـه،  
  فينبغي إنتقاء أرقى العبارات عند احلديث عن أسيادنا صحابة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم.

  اضر: أشباه الدولة يف املاضي واحلةعشر الثامنةاملالحظة 
أما على مدار تارخينا اإلسالمي ففي حاالت خاصة عديدة، حال الفتـرات  (: ٦٩ص قال الكاتب

العصيبة عند سقوط خالفة وقيام أخرى أو خالل تعرض األمة هلجمـات خارجيـة كاهلجمـة التتاريـة     
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امـة  واهلجمات الصليبية، خالل مثل هذه الفترات العصيبة قامت مثل هذه اإلدارات وارتقـى بعضـها بإق  
دويالت صغرية مث جتمع إلقامة خالفة أو دولة، وأوضح مثال لذلك هو فترة احلروب الصـليبية، فالقـارئ   

املسلمني عاجلوا أمر الصليبيني عن طريق جتمعات صغرية، وتنظيمـات   املتمعن لتلك الفترة الزمنية يرى أنَّ
ا طائفة من الناس، وهـذه قريـة   متوزعة متفرقة، فهذه قلعة حكمتها عائلة من العائالت مجعت حتت إمر

ارتضوا حكم قائد عامل منهم وجاهدوا معه، وهذا عامل انتظم معه مجاعة من تالميـذه وارتضـوا إمامتـه    
وهكذا، وكان دور القادة الكبار أمثال آل زنكي واأليوبيني هو جتميع هذه التكتالت والتنظيمات يف جتمع 

  ).رة الدولة اليت بدأت تتوسع وتقوىجتلى فيما بعد يف صو ..واحد وتنظيم واحد.
بعد تطهريها علن يف تلك اإلمارة أو الدولة بعد سقوطها بيد العدو أم هل كانت الدولة اإلسالمية ت

  ؟من الصليبيني وغريهم
على ، وأعلن أنه جيب كما فعلتم م عام للمسلمنيهل أعلن أحد منهم وجوب بيعته وبيعة إمامه كإما

ووجوب أداء ، وب انضمام الفصائل األخرى إلمرته، واجلهاد حتت إمارته ووجة لهالسمع والطاع املسلمني
  ؟  ذلك مما هو حق خلليفة املسلمني، وما إىل عماله ومكاتبهزكاة أمواهلم إىل

  ؟وحاشاهم صلى اهللا عليه وسلمدولته كدولة الرسول  وقال إنَّ ،هل جترأ أحد من هؤالء
نية لتمزيقه أحسن هل يتمىن العدو أمىل دويالت هنا وهناك؟ ون يتحول العراق إهل يريد الكاتب أو

صـحبه  ية أخرى على أرض العراق أم أنه وإعالن دولة إسالم مما ذكر الكاتب؟ وهل سيقبل الكاتب اآلن
؟ بدليل أنه طالب مجيع الفصائل واملناطق بالبيعة إلمامه، بل طالب املسلمني بالبيعة سيكونون أول املقاتلني هلا

  !كاة ووعدهم بالفتح املبنيوبالز

: ٧٠ص فيقـول  ،ريخ املعاصرفيتحول للتا ،مث يستمر الكاتب بالبحث عن شبيه لدولتهم يف التاريخ
   هناك أمثلة عديدة لتجمعات معاصرة سواء إسالمية أو غري ذلك منها:(

بان حىت شروعها الفصائل املقاتلة يف أفغانستان يف املراحل األوىل للجهاد واملراحل األوىل حلركة طال
على بقاع  اها نفوذ احلركة وسلطاا تدرجييبإقامة دولتها، وقد كان ذلك عرب مراحل زمنية متناوبة تصاعد في

ة الفلسطينية، وهي ال تشكل احلكومة الفلسطينية اليت شكلتها حركة محاس على أراضي غز وأقاليم متزايدة.
امظهر اسيادي ينقصها الكثري من الترتيب اإلداري املقارن للدول املعاصـرة  لدولة معاصرة، كما أنه  اواضح

ـ كذلك فصائل احملاكم الشرعية والفصائل اإل وحكوماا. يف الصـومال   اسالمية األخرى اليت حتركت قريب
وأسقطت احلكومة احلالية، تعيش اآلن يف حالة شبه الدولة وتفتقد الكثري مما جتهز به مرافق الدول املعاصـرة  
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كذلك بعض املراحل الزمنية لبعض املناطق يف مجهوريات االحتاد السـوفييت   ة والسياسية واإلعالمية.اإلداري
حركة جون جارنج  السابق وعلى رأسها مجهورية الشيشان اليت مل حتظ بدعم إسالمي قبل أن يكون دويل.

أمريكا الوسطى واجلنوبية، حركات اليساريني يف  جبنوب السودان املسماة (اجلبهة الشعبية لتحرير السودان).
   اليت متثل حاالً أقرب للدول اليت نتحدث عنها، بل بعضهم أقام دوالً بالفعل.

تشهد اوآخر الظـل،   خمتلفة ملا يعرف حبكومات املنفى وحكومات االساحة السياسية العاملية، صور
ار، ومع هذا تلقى مة السيادة والقرعن معامل الدولة الكاملة، وهي منقوصة أو معدو االيت متارس أدوارها بعيد

ة).من جهات فكرية وسياسية متعدد اقبوالً وترحيب  
  .األمثلة إال وهو حجة على الكاتب وما رأيت مثاالً واحدا من هذهوأقول: 

الذي يرد على التمثيل بطالبان هو: هل أقامت طالبان دولتها أثنـاء   والسؤال ،املثل األول طالبانف
 علىوأمتت سيطرا  ،ا طهرت املناطق تلو املناطق حىت تساقطت أمامها مثل أوراق اخلريفاملقاومة أم بعدم
؟ وذهبت اإلمارة بعد نت إمارة أفغانستان اإلسالميةومن هناك أعل ،بعد سيطرا على كابل معظم أفغانستان

لكان هلا يف ذلك حق  -الوهي يف هذا احل -ولو أا اليوم أعلنت أا اإلمارة اإلسالمية ،الضربات األمريكية
وألا كانت هي احلكومة الشرعية  ،تصلها إال الطائرات األمريكيةملا هلا من مناطق كاملة حتت سيطرا ال 

، ي احملتل وما تزال شرعيتها قائمة، وأرضها قائمة، وأمريها األول قائم، وجملسه احلقيقي قائموسقطت بأيد
  ! فأين هذا من هذا؟-فهي دولة ولكنها حمتلة -هلا يت حتتلهاووالء مناطقها ال ،وجماهدوها متوافرون

اخنراطها مـع   )١١٩(ومع هذا فقد أعلنت احملاكم ،طالبانب حاهلم فيه شبهف اهدون يف الصومالأما ا
  .د دخول القوات األثيوبية أراضيهاالشعب يف مقاومة احملتل واحلكومة العميلة بع
هي دولة الشيشان اإلسالمية اليوم؟ أيـن  ل لنا الكاتب أين فليق ،أما استشهاده جبمهورية الشيشان

ات للحكومـة  والسيطرة واإلدارة واجليش والوزار ،ليات جهادية متباعدة؟ نعم مثة عمأين مساؤها ؟أرضها
؟ نعم يصح مـن جهـة   وهومةى دولة العراق اإلسالمية املفهل يصح أن نستشهد ا عل ،الشيشانية العميلة

   نعدام الدولة يف هذا وهذه!واحدة فحسب، هي: ا
قرنق أو اليساريني جون وبني حركة  ،وال أدري ما العلة املشتركة ما بني الدولة اإلسالمية املوهومة

  ؟ أهذه دول مستقلة؟ أم معترف ا ،لوسطى واجلنوبيةيف أمريكا ا
كـل هـؤالء    وجه الشـبه أنَّ  : إنَّل بكل ثقة وبغض النظر عن العقائدأحد أن يقو وبإمكان أي

 ى هذه احلركات علىدولة العراق املوهومة مل تصل إىل مستو علما بأنَّ ...نعم حركات ليس إال ،حركات
... ومناطقها ، وهلا ميزانياا ودوائرهاةً، فهذه حركات هلا مناطقها، وهلا شعوا، وهلا والؤهااألرض حقيق

                                                           
  ذا قبل سنوات، أما اآلن فقد احنرفت احملاكم احنرافًا خطريا، نسأل اهللا أن يردهم إىل دينهم.) وكان ه١١٩(
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، ولذا فإا إذا أرادت أن تتدخل فيهـا  حكومتهامناطق غري حمتلة من قبل فهي  ،منفصلة حقيقةً عن الدولة
واجليش كما هو معلوم للعدوان اخلارجي.كت اجليش وليس الشرطةحر ،  

 زيق العراق وفق األماين اليهوديةمت: ةرعشالتاسعة املالحظة 
إعالنكم للدولة اإلسالمية على النحـو الـذي   (: ٧٥ص عتراض قبل األخريقال الكاتب ذاكرا اال

 يف مناطق حمددة من العراق سيؤدي إىل متزيق العراق وتقسيمه وهو مطلب أمريكي صلييب!!بينتموه 
كليـف الشـرعي   الت نا أنَّمن العراق، ولكننا بيمناطق اآلن على  يدور احلديث ونقول: ال شك أنَّ

لقريبة والبعيـدة  ااهدين يرومون بأهدافهم ا ن منوط باملستطاع واملمكن، واهللا يعلم أنَّوإقامة أحكام الدي
وتوحيدها حتت راية إسالمية ذات شوكة ومنعة تعيد هلم  ،ختليص األراضي اإلسالمية من رجس الطواغيت

الشأن اآلن يف كيفية بلوغ هذا اهلدف؟  أجمادهم وأيام عزهم، ولكن 
املعطيات احلالية على األرض ال تسمح بإنشاء عراق إسالمي كامل ألسباب سنعرج عليهـا اآلن،  

أن تقام الدولـة   ا تتيه ا اآلراء، فال حرج شرعالتدرج سنة ربانية وحكمة نورانية ال تتعثر فيها اخلطى والف
على أجزاء من العراق احلبيب توطدت شوكة ااهدين فيها وترسخت، ريثما تتهيأ إمكانام لبسط نفـوذ  

  ).الدولة اجلديدة على باقي مناطق العراق

احلديث يدور حـول   ال شك أنَّ(: فهو يقول ،وهومةيقة الدولة املرة حقوهكذا تكشف العباأقول: 
تكرارا، إمنـا هـو   حمددة كما زعم مرارا و إذًا فهو ليس دولة أقيمت فعليا على مناطق )....مناطق حمدودة
ـ  احلديث اجلازم أو القرار القاطع؟ بنيالفارق ما بني احلديث الذي يدور، و ! وكم هوحديث يدور م مث ك

ني احلديث الذي يـدور حـول   بني التطبيق الفعلي؟ إذًا فكم هو الفارق ما بو الفارق بني القرار القاطع وه
 كتوب هنا ال عالقة لـه بـالواقع   الكالم امل هذا ما يدل على أنَّمناطق وبني قيام دولة على أرض الواقع، و

إذ ال بد أن ينسى فقرة أو  ،قصتهيكشف نفسه بنفسه كلما كرر فإنه  ،املختلقة أو امللفقةكصانع القصص 
حتدث باسـم  هذه العبارة يف صناعة اخليال و لذا زاد هذا املؤلف بعدما ذكرفكرة! و يضيف فقرة أوفكرة و

ااهدين يرومون بأهدافهم القريبة والبعيدة ختليص  واهللا يعلم أنَّ(هدا اهللا على ما يف قلبه قائالً: ااهدين مش
ن رجس الطواغيت وتوحيدها حتت راية إسالمية ذات شوكة ومنعة تعيد هلم أجمادهم األراضي اإلسالمية م

  .)وأيام عزهم، ولكن الشأن اآلن يف كيفية بلوغ هذا اهلدف
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تشاهدونه ليس هو منتهى غاياتنا، بل هذا  فما! خياطب القارئ قائالً: يا أيها القارئ اطمئن فالكاتب
ختليص املسلمني من غايتنا هي ختليصكم و إال فإنَّ، ول تصرحياتنابنظركم القصري من خالما أدركتموه أنتم 
  !...! غايتنا توحيد مجيع البالد وهذا ما خنطط له، وهذا ما سيأيت دوره تدرجييامجيع الطواغيت

ة غري صحيح ملقدماتهي أن جتد نفسك مستسلما  ،بداية اخلطورة حنو الوقوع يف النتيجة اخلاطئة إنَّ
  !غري حملها شرعية صادفت ، أو مستسلما لقاعدةيحكتوصيف غري صح

  .راجعة صحة ترتيل القاعدة الشرعية، وموالوقاية مبراجعة صدق التوصيف

هل ختالف ف ،العمل باملمكن واجب: تطبيقًا ملا ذكرنا يأيت الكاتب ليقدم لك هذه املقدمات فيقولو
  .اجلواب الوحيد هو أن: ال ؟يف هذا

ملتحصـل إىل هـذه   على اجلزء ا -م يف العراق مشروع أم ليس مبشروعسالدولة اإل إذًا فهل إقامة
ات األخـرى  يسوق لك املربر بعد هذاو !مشروع : قطعا نعموال ميكنك إال أن جتيب ؟-اللحظة يف العراق

  !لتؤكد على نفس النتيجة

م فيهـا  وقد اجتمعت ،ومل تكن مثة حرب ،دعنا نعود ألول املسألة فنسألكم هل لو كانت لكم أرض
صواريخ وال دبابات وال جيوشلكن من غري حرب تدمر وال طائرات تقصف وال، ا مث حوصرمت فيهامجيع ، 

 موجودة فهـل  ، واملسلمون فيها موجودون، والقيادةوبقيتم على هذا احلال ثالث سنني، فاألرض موجودة
  ؟ ستعلنون الدولة فيها

  ... أجيبوا

ناقض ما فعلتمـوه،  ي ، وهذا جواب صحيحأن تقولوا: ال فإماليس أمامكم إال واحد من اإلجابتني 
دولة اإلسالم يف شعب أيب طالب؟  صلى اهللا عليه وسلملم مل يقم النيب ا وإما أن تقولوا: نعم، فنقول لكم إذً

ولم مل يقمها موسى يف بين إسرائيل قبـل   ؟عب أيب طالب وأبو طالبٍ معهمش أليس هو ،فاألرض أرضهم
  ؟ م ومناطقهم املعزولة عن الفراعنةن وزوال ملكه وكان لبين إسرائيل مساكنههالك فرعو

؟ إذ كيف مل نقول: وما يدريكم أا ما شرعت ؟لدولة ما شرعت يف العهد املكيا : إنَّهل ستقولون
  ؟ رض نفسه على القبائل يطلب املأوىمن العهد املكي وهو يع صلى اهللا عليه وسلمتشرع والنيب 
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ومع هذا نقـول لكـم: أرونـا    ؟ شيء أخذ البيعة أوى فعلى أيحني وجد املأساسا؟ و فلم املأوى
  ؟ ...حنن معكم نعرفها شربا شربا، وأرضكم اآلمنة يف العراق

ب املوايل عأرونا الش ،ونا اإلعالن عن دولتكم على الورق، ولكن أرونا األرض اآلمنة: أرأنا ال أقول
  !م يف باقي أموركمأن نناقشك أرونا بعض ما تذكرون قبل ،لكم

إمنا هو أعظم تنازل عن أعظم  أي مطالبة بدولة سنية داخل العراق السين الكبري نَّأوليعلم القارئ 
  . عليه طوال عمر العراق اإلسالميمطلبٍ طال حمافظة العراقيني

وأنظمته ، ا، وهذا ما حفظ له مساجده، وحماكمه الشخصيةان سنيفطوال عمر العراق اإلسالمي ك
ومن عسر عليه  ،، يف مجيع املراحلما حفظه كذلك من ابتالع إيران لهوهو  جتماعية، وعاصمته بغداد،الا

  ؟لبصرة واملناطق اجلنوبية اليومحال ا وه اإلنصاف فلينظر ما

 هـؤالء عن مطالبتهم العلنية بتقسيم العراق ظهـرت مطالبـة    رافضةالغريب هو حني توقف ال إنَّ
  !-لو قالوا إا مرحلة حىت -بالتقسيم

! وإذا كـان ململكـة   تكوين مملكة الفرس داخل العراقهي ، واملقابلة ة تكون املرحل، مرحلة مثنعم
الفرس العراقية الداخلية امتداد جغرايف خارجي قوي، فما هو امتدادكم اجلغرايف وأنتم ترون خذالن أهـل  

  أن حتدثونا عن فتوح خارجية؟ -اهذبعد  -أفيمكن ،السنة اخلارجيني ألهل السنة يف الداخل

 القبول ذه الفكرة أعظم ضررا على العراق من مشاركة وزيـر يف  أنَّ -يف هذه املرحلة -إنين أرى
ضررا على األمة كذلك، وأعظم ضررا علـى التـاريخ، وعلـى     هي أعظم، و-مصيبةياهلا من و -وزارة
  . املستقبل

ا أو يقتل أو يطردفليس مشاركة وزير خائن اليوم، ميوت غدصل عن العـراق  فْ، كاقتطاع أرض ت
  .ويفصل من أهلها من يفصل ،شاء اهللالسين الكبري إىل ما 

السكن يف فلسطني  فلقد بقي اليهود يتمنون ،وتدرجنا معهم ،لقد تدرج اليهود يف اغتصاب فلسطني
حىت اعتـرف   وه ومل حيصلوا عليهطني فلم جيد، مث أصبحوا يتمنون وطنا قوميا هلم يف فلسحىت حصلوا عليه

تلك الفترة غري شاعرين لكنهم بقوا طوال  ،العامل هلم ذا الوطن وباألرض اليت أقاموا عليها وطنهم املزعوم
ألم يعلمـون  و ،م ٦٧يف حدود الـ  لوطن هلم على توقيع ألم مل حيصلوا من الفلسطينيني ؟ملاذا ،باألمان
  على هذه احلدود يعين تنازهلم الرمسي عن سواها لإلسرائيليني.جمرد توقيع الفلسطينيني  أنَّ
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وثـارت   ،ينيولذا كان هم اليهود هو صناعة اخلونة الذين يرضون التوقيع على وطـن للفلسـطين  
وحاولوا كثريا نيابةً عن اليهود، وجاء  ،وأدخلوهم يف الداخل ،فجاؤوا ؤالء اخلونة من اخلارج ،نتفاضةاال
فلـم يهـدأ    ،املنظمات اجلهادية مل توقع ، لكنعع من وقَّبتوقيع كامب ديفد، ووقَّلليهود  ربنتصار األكاال

كاألستاذ الرنتيسي  وألسنته الناطقة به يف فلسطني الثابت لليهود بال حىت مت التخلص من قادة التيار اجلهادي
لن أخريا شبه موافقتـها علـى   ، وأعيف محاس للتوجه السياسي يف الغالب لص األمرخ اهللا وغريه حىت رمحه

 إلسـرائيل عتراف األخري ومن يدري فلعلهم بعدما يعطون صك اال ،م بضغوطات عاملية وعربية٦٧حدود 
   ؟كدولة تقبله إسرائيل مقدمة أجندة طويلة من الطلبات اجلديدة. وهكذا دواليك

  ؟وياملصيبة السنة يف العراق ما أكربها ؟املصيبة العراق ما أعظمهافي

القارة اهلندية بعدما كانت  شبه بتخطيطهم وامع اإلسالم حني مزق من مواجهة ربيطانيونر الوفَّكم 
  . هم القوة العظمىوكان املسلمون فيها  ،واحدة

من يطالب بدولة داخل دولة العراق الكبرية هم املوالون إليران يف اجلنـوب،   اجلميع يظن أنَّمازال 
ا مرة  ،فأصبحوا يشريون إشارات هنا وهناك ،رؤون على اإلعالن عنهاأولئك املوالني ما كانوا جي لكنفيثبتو

واعـدينا   !العـراق  أجزاء من: دولة إسالمية على الفم ءمبلحىت جاء أصحابنا هؤالء ليعلنوا  وينفوا مرات
  !بعده حترير العامل اإلسالمي كله ، ومنبتحرير العراق كله

هو مجع شتات الفئات العقدية والقوميـة   ، وأنت ذا الضعف،وةملثل هذه اخلط املوقف املقابل إنَّ
  !خرى داخل هذا الوطن السين العريقليعلنوا دوالً أ ؛األخرى يف العراق على عقائدهم أو على قوميام

ووالؤهـا   ،: قيام تلك الدويالت على عقائد أساسها معاداة اإلسالمواخلطوة املقابلة وهي األصعب
ومـن   !ومرتدين وما إىل ذلك... كبري من أعداء اإلسالم من نصارى ويهود وجموساللدول خارج العراق 

فالداعية الناجح هو من  ،أال وهو: العراق ،ني مجيع أطياف العراقينياحلبل املشترك ب تعويق طريق الدعوة قطع
هو تقطيع تلـك  مته ، وليس مهلينفذ من خالله إىل قلوب اآلخرين ؛يصطنع خيطًا مشتركًا بينه وبني الناس

اط القوم أو القومية الـيت جتمعهـم،   ومن مث كان األنبياء خياطبون أقوامهم برب ،والعالئق احلبال والصالت
  ... كة، وخياطبوم أحيانا باإلنسانية املشتروخياطبوم خبطاب الرحم

  ؟بطريق ردة الفعل على أرض الواقع عداوات ئوتنش ،فهل من املصلحة أن تقطع كل العالقات
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، وجتمع الناس حتت رايات، لقلوب والءاتوحتىي يف ا ،بفعلك دوالً عدائية ئهل من املمكن أن تنش
  ؟مدة ال يعلمها إال اهللاوزع العراق على البلدان إىل وت

مـن   صلى اهللا عليه وسلمكان أضر على الدعوة اإلسالمية والدولة اإلسالمية أيام النيب  ءما من شي
وفيه الشروط املعروفة قفز املسلمون  ،صلح احلديبية صلى اهللا عليه وسلمع النيب ا وقَّ، حىت إذعزهلا عن العامل
يدعو إىل اهللا ثالث عشرة سـنة   صلى اهللا عليه وسلم، إذ بقي النيب طول سين الدعوة كلها قفزة مل يقفزوها

ومـا أن   ،ف مسلمهذا احلني عن أربعة آالوما زاد عدد املسلمني حىت  ،يف مكة مث ست سنوات يف املدينة
، نـه يطلبون التحلل م صلى اهللا عليه وسلممتت سنة واحدة من الصلح حىت جاء املشركون يستغيثون بالنيب 

مكة بعشـرة آالف   صلى اهللا عليه وسلمودخل النيب  ،فلقد زاد عدد املسلمني يف سنة واحدة على الضعف
    .وشيوخ أضف هلم من تبعهم من غري املقاتلني من نساء وأطفال ، مقاتل

وبني اخللق مما ال خيالف  ، الذي يريد نشر دينه يصطنع القواسم املشتركة بينهفاملسلم الغيور على دينه
ميكن أن نقول مبن يصطنع القطيعة، ويغلق أبواب العراق  فماذا ،دينه ويوصل دعوته إىل غايتها ليخدم ؛دينه

ويوصل أجزاءه بأعدائه، وجيعـل   ،املوصول الواحد وجيمع األعداء على عقائد العداء، ويقطع البلد ،املفتحة
ذلك حني نتصور  ،ء الذين باعوا وطنهم لألعداءنقاذ اخلونة والعمال، إا الطريقة املثلى إلللخونة مالذًا آمنا

ة املوهومـة  لن تستطيع أن تتعدى حدود دولتك اإلسالمي -وقتها -، إنكة التحرير العام بإذن اهللا تعاىلحلظ
فهذا بالنسـبة لتلـك    ،خرىألنك إن فعلت ذلك فقد تعديت على حدود دولة أ ؛العراق كلهاإىل حدود 
 ،جنوده من أهل البلـد و ،ألنه احتالل عقدي معاد ؛حتالل األولتعده أشد من اال ،آخر حتاللاالدويالت 

، قبـل غريهـم  ى على أهل السنة أوالً أهله، وهذه واهللا كارثة عظمفصاحبه يقاتل عن بلدته وقريته وبيته و
  وعلى مستقبل توحد العراق حتت الكتاب والسنة كله. 

، حني آلـت أمـورهم إىل   أياما طويلة بعد انفصال باكستاناإلسالم يف اهلند يبكون  لقد بقي أهلُ
  ستضعاف لدرجة املوت حرقًا للقرى والبيوت واملساجد.اال

مبن ، فكيف عليه خطرا ال ينتهي أبداشكل ت العاقل خيشى من بؤرة صغرية داخل بلده الصغري أن إنَّ
  يصطنع بلدا معاديا من بلده؟

كما قال الكاتب يف خطة متزيق  ،رمبا يقول القائل سوف يسبقنا غرينا إىل إعالن دولة داخل العراق
حىت بدأت تطالعنا األنباء بأخبار عن فدرالية تقام يف املنطقة السـنية يتزعمهـا احلـزب    (: ٧٦ص عراقال
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وتدار بنفس الطريقة املأجورة يف تبعيتها للحكومة العميلة وانبطاحها للمشـاريع الصـليبية يف    ،اإلسالمي
   .)املنطقة

، أم كان الواجب هو إفشال املخطـط  ل الصحيحهو احل كان سبقهم باإلعالن عن دولةوال أدري أ
  ؟وذلك هو احلل الصحيح ،يف كل مكان

ا حني قـال:   ؛دةة واحر كلملقد صدق الكاتب يف كلماته لو أنه غيأي أنَّ(بل أبدل حرفًا واحد 
على موائد التآمر واال االتقسيم أصبح جاهزيهدد املنطقـة السـنية إلخضـاعها     ادامهً احتيال، وبات خطر

للمشروع الصلييب، وحماصرة املكاسب اجلهادية يف املنطقة وتقزميها، وهذا ما لن يكون بعون اهللا، فمبـادرة  
  .)فقلبتهاة املباركة أتت على موائد التآمر الدولة اإلسالمي

قبلتهاف إىل:  قلبتهاف ر كلمةَنعم ليته غي!  

الذي لن  ليتحملوا خزيها طوال التاريخو ،راق بأوزارهموا الدول يف العئ: فليذهب منشأيها الكاتب
   !...تزيده األيام إال خزيا

حدنا الثابتون على ما كنا ألننا و ؛كلهسنبقى حنن أصحاب احلق يف العراق نعم ليذهب كل هؤالء، و
  .ة لتطبيقهاساح امها كان العراقت شروط التمكني الشرعية بتمي، فإذا استوفلن نبدل تبديالًعليه و

وتفيد من سـواهم   ،ها تفيد أصحاب هذا الفكر أوالًعلَّ أن أقرر أمورا يف ختام هذا الفصل البدو
كانت النتائج املبنيـة كلـها   سلم ملقدمات خاطئة إذا استملقدمات، ومن صحة النتائج أن تصح ا فإنَّثانيا، 
  .خاطئة

لو حلفت حللفت غـري  ال أريد أن أحلف، و :م هذا اإلمام الذي بايعوهلْع األمر األول:
فضالً أن يكون جمتهدا اجتهادا مطلقًا كما اشـترط مجهـور    )١٢٠(بأنه ليس بطالب علم ؛ ملعرفتنا بهحانث

لخليفة ال ميكن أن نناقش اشتراط العلم لكما أننا  ،، فهذه نقطة ال ميكن القفز عليهامام األكربالفقهاء يف اإل
" مإمامك" راضي داخل يف هذا اخلالف أم أنَّبأن نعرف هل إمامكم االفت ،كقضية نظرية دون حتقيق املناط
هذا األمر سقطت دولـتكم  فإذا حتقق  ؟؛ بل هو بعيد عن مبادىء العلم الشرعيأبعد ما يكون عن االجتهاد

  .ا إذ مل ينطبق على خليفتكم الشرطة برمتهاملوهوم
                                                           

س عامة كتبت هذا الكالم أيام أيب عمر البغدادي غفر اهللا له، والرجل كان ضابط شرطة قبل االحتالل، وليس من أهل العلم، وقد حضر بعضا من درو) ١٢٠(
ده فسيأيت بيان حاله.ن جاء بععند أحد إخواننا. أما م  
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عقد إال مبن نال رتبـة  اإلمامة الكربى ال تن العلماء نقلوا االتفاق على أنَّ إنَّ( يقول اإلمام الشاطيب:
  .)١٢١()الفتوى يف علوم الشرعاالجتهاد و

 املاوردي والقاضي أبو يعلى وعبدافعي وذهب اإلمام الشإىل هذا القول و: (قال الدكتور الدميجيو
  .)١٢٢()لقشنديالقالقاهر البغدادي والقرطيب وابن خلدون و

  .احلنابلةهذا القول هو قول املالكية والشافعية و ذكر أنَّ ٦/٢١٦ يف املوسوعة الفقهيةو

ن يعرف األمور على النهج القومي، وجيريهـا علـى الصـراط    ألنه حمتاج أل( : ويقول القلقشندي
ما جمتهدا ـعالإذا مل يكن ملستقيم، وألن يعلم احلدود، ويستويف احلقوق، ويفصل اخلصومات بني الناس، وا

  .)١٢٣()مل يقدر على ذلك

أن يكون جمتهـدا  أنه ال يشترط لإلمام  -اهللا أعلمو -الذي نراه، و يشترط هذا الشرط آخرونومل
ـ اء جمتهدون يف جمموعهمما وحوله علمـاجتهادا مطلقًا، لكن البد أن يكون عال ما مل ـ، فإن مل يكن عال

  .اء العلماء ليقرره على األمةمييز األقوى من آر

وخصوصا يف هذا العصـر   ،لقًا حلملنا األمة ما ال حتتملإلمام جمتهدا مطالو قلنا يشترط أن يكون و
  اهللا أعلم .و ،الذي فشا فيها اجلهل ورفع فيه من العلم ما رفع

أمـري دولـتكم   هـل  ف ،وهومةتطبيق هذا الشرط على أصحاب الدولة اإلسالمية امل هنا نرجع إىلو
 العلوم الشرعية؟ هل درس مبادئ ؟جمتهد اجتهادا مطلقًا؟ هل هو عامل؟ هل هو طالب علم متمكناملوهومة 

ين ؟ بـل أرو لماء الذين حوله من أهل االجتهادأين العمث  رجل من عوام املسلمني. إنه وحسب معرفتنا به
  واحدا قريبا منه. ماـلعا

 به بأنه ليس مبجتهد بعلم اهللا مع علمه -هو ساكترضاه بكذبة اإلمامة العظمى هذه، و إنَّ اِهللاو
س بعامل حبديث رسـول اهللا  يل، ويؤسس يف العلوم الشرعية تأسيسا ملو متمكن، علم ال طالبوال عامل و

، بل ال حيسب علـى  يتقن أي علم من علوم الشريعةيه وال مفسر ومل قوليس بف ،صلى اهللا عليه وسلم
ب نطالالقبول بالزور الذي ملن أعظم األدلة على قول الزور وشهادة الزور وذلك  إنَّ -طلبة العلم أبدا

                                                           
  .٢/١٢٦) االعتصام ١٢١(
  .٢٤٨) اإلمامة العظمى ص ١٢٢(
  .١/٣٧) مآثر اإلنافة ١٢٣(
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دعوا أمـة  قد خ سبحانه وتعاىل وإلعالن التوبة هللا وحده قبل أن يالقوا اهللا كل واحد يف هذه اموعة
نعـم   .ف الشرعية على اإلطالق، اإلمامة الكربىييف أعظم التكال اهللا عليه وسلمصلى حممد رسول اهللا 
  وبة بقدر الذنب الذي ارتكبتموه.لتفا ا إال بعدما وجلتم فيه بأنفسكم،لكنه مل يكن صعبو األمر صعب،

صـلى  : إين مسعت رسول اهللا يف مرضه الذي مات فيه قال رضي اهللا عنه فعن معقل بن يسار املزين
  .)١٢٤(): (ما من عبد استرعاه اهللا رعية، فلم يحطها بنصيحة، إال مل جيد رائحة اجلنةيقول  عليه وسلماهللا

ء لكل غادر لـوا (: صلى اهللا عليه وسلم: قال رسول اهللا قال رضي اهللا عنه عن أيب سعيد اخلدريو
  .)١٢٥()ال غادر أعظم غدرا من أمري عامة، أال وهتيوم القيامة يرفع له بقدر غدر

 صلى اهللا عليه وسـلم : لوال أين مسعت رسول اهللا قال رضي اهللا عنه عن قيس بن سعد بن عبادةو
  .)١٢٦(ر واخلديعة يف النار) لكنت من أمكر الناساملك: (يقول

   :اخلوارج صفات: األمر الثاين
صـف  رمبا قاتل الشخص لنفي ذلك الوت صاحبها عن احلق، واألمساء رمبا صد فإنَّ ،فلنترك األمساء

  .ينما هو أوىل الناس بذلك االسم والوصفب ،عن نفسه

يـأنف  زانيـة، و الزانية من أن يقال هلا: تأنف كفار، وف يغضب الكفار حني يقال هلم: أرأيت كي
، إمنا العربة عندنا هي هل ا ماوصفً عليه فال يعتد بنفي الشخص عن نفسهرافضة، والرافضة من أن يقال هلم: 

  ؟ة عليه أو أكثرها أم الوصف منطبقأسباب ذلك ال

ول صفات اخلوارج اُأل أن ينظر إن كانت ا يسمى دولة العراق اإلسالميةمل أنا أدعو كل قائد وتابعو
ختليصهم من وصف و ،وما أكثرهم ،ا هو تنبيه الغافلني منهمغرضي األعظم من هذ إنَّو ؟أم ال تنطبق عليه

  .وعالم العقوبات عند اهللا جل جيعل صاحبه مستحقًا ألعظ

ما  ، ولينظر شبابصفتهم العامة هي اجلهل أنَّ صلى اهللا عليه وسلمن النيب بي، : اجلهلالصفة األوىل
أقـل مجاعـة مـن     فالساحة تشهد أنَّ ،معلماء الذين فيهإىل أعداد اليسمى زورا بدولة العراق اإلسالمية 

منـهج   فليس لديكم أيمع هذا كم، وعلم هي مجاعتفيها علماء أو طالب  يف العراق اجلماعات اجلهادية
                                                           

  .٢٧و ٥/٢٥)، وأمحد ٢٢٩) و(٢٢٨) و(٢٢٧) (١٤٢)، ومسلم (٧١٥٠) أخرجه البخاري (١٢٤(
  ) بلفظ آخر عن ابن عمر.٧١١١. وهو يف البخاري (٣/٤٦)، وأمحد ١٦) (١٧٣٨) أخرجه مسلم (١٢٥(
  . وقال احلافظ: وإسناده ال بأس به.٤/٤١٧الباري ) فتح ١٢٦(
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خري شاهد ، والظالم ، ويكشفه كما يكشف النورالعلم يناقض الغلو ما ذلك إال ألنَّتباع، ولأل معترب علمي
تظهرونـه للنـاس،   بعد هذا الكتاب عنـدكم   إذ ماذا هو هذا الكتاب الذي أجبنا عليه؛على اجلهل فيكم 

: قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة اتم اخلوارج يف قلة التصنيف، وقد ش تجون به على الطوائف األخرى،حتو
كتب ، كما وقفنا على عنهم، مل نقف هلم على كتاب مصنف أقوال اخلوارج إمنا عرفناها من نقل الناسو(

والظاهرية، ومذاهب املعتزلة، والرافضة، والزيدية، والكرامية، واألشعرية، والساملية، وأهل املذاهب األربعة، 
  .)١٢٧()حنو هؤالءالفالسفة، والصوفية، واحلديث، وأهل 

: أكثر ما يفسـد الـدنيا   وقد قال بعض الناسوما أروع ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: (
، هذا يفسد األديان، وهذا يفسد البلـدان،  يمتفقه، ونصف متطبب، ونصف حنو نصف متكلم، ونصف

  .)١٢٨()وهذا يفسد األبدان، وهذا يفسد اللسان
كثري كما هو حـال   ، فكيف مبن هو دون ذلك بكثريوالبلدان وإذا كان نصف عامل يفسد األديان

   أهل الغلو؟!

  .بغري حق التكفري :يةالصفة الثان

رون بالذنوب، كفِّر املسلمني: ياخلوارج هم أول من كفَّ( رمحه اهللا: ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم 
١٢٩()ويستحلون دمه ومالهرون من خالفهم يف بدعتهم، كفِّوي(.  

ا على املسلمني فإم مل يكن أحد شر ،أي أم شر على املسلمني من غريهم(يقول رمحه اهللا: و 
فإم كانوا جمتهدين يف قتل كل مسلم مل يوافقهم مستحلني لدماء املسلمني  ،منهم ال اليهود وال النصارى

 .)١٣٠()لعظم جهلهم وبدعتهم املضلة ؛نني بذلكوكانوا متدي ،مكفرين هلم ،وأمواهلم وقتل أوالدهم

فإم بغاة على مجيع املسلمني  ؛وقد اتفق الصحابة العلماء بعدهم على قتال هؤالء(ويقول رمحه اهللا: 
فكانوا أضر  ،وال يندفع شرهم إال بالقتال ،وهم يبدؤون املسلمني بالقتال ،سوى من وافقهم على مذهبهم
                                                           

  .١٣/٤٨) جمموع الفتاوى ١٢٧(
  .١١٩-٥/١١٨ املصدر نفسه) ١٢٨(
 .٣/٢٧٩موع الفتاوى جم )١٢٩(
   .٥/٢٤٨منهاج السنة  )١٣٠(
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وإمنا يتعرضون  ،فلو أعطوه مل يقاتلوا ،إولئك إمنا مقصودهم املال فإنَّ ؛على املسلمني من قطاع الطريق
وهؤالء يقاتلون الناس على الدين حىت يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة إىل  ،لبعض الناس

   .)١٣١()ما ابتدعه هؤالء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن

مقارنـا   ،نفسه إىل أن ينظر كل واحد منهم دولة العراق اإلسالميةما يسمى زورا أفراد   أنا أدعوو
 ، سريى أنَّده يف املسلمني بعدما انتظم معهممعتقو ،هذه اجلماعةسلمني قبل أن ينتظم مع بني معتقده يف امل

أصبح  تهقدوكثريا ممن كان يعتقد علمه و نَّأصبحوا يف عينه كفارا، ويرى أ إسالمهمكثريا ممن كان يعتقد 
مـن   ى أكثرفر علفريتب حكم الك ،سريى إسراعه اليوم إىل تكفري الناس بالظنيف عينه من أئمة الكفر، و

ظر عن الشهادتني بغض الن ه كل هؤالء هو موقفهم من مجاعتهعماد تكفري يرى أنَّبسرعة خميفة، و ميعاديه
  !تناب النواقضوالتزام أركان اإلسالم األخرى واجالعظيمتني 

: أيعقل أن حتاكم األمة كلـها وحتـدد   نبغي لكل منتظم أن يسأل نفسه سؤاالً سهالً وهووكان ي
  ؟ادعى تنظيم جهادي آخر نفس الدعوىماذا لو ؟ ومن هذه اجلماعةيدا بناًء على موقفها عق

  !؟قرآين نزل يف هذا التنظيم أو ذاكفهل من نص 

الكثري منهم، أما تفسيق املنتقـد بـاحلق    تنظيم باحلق من نواقض اإلميان عندال هذا لقد أصبح نقد
رأيناه بأنفسنا يف سجن  ، وهذا ماعند األكثر ا هيواستباحة دمه فلعلها عند اجلميع يف هذه املرحلة، وجزم

   !، فكيف يكون الغلو؟وإذا مل يكن هذا من أجلى صور الغلو !عامل يرضى ذا؟ فأي بوكا وغريه،

كالم نافع يف مسألة التكفري، ينبغي تأمله وفهمه حـىت ال نشـابه   وغريه  ابن تيمية ولشيخ اإلسالم
  اخلوارج كالب أهل النار، كما وصفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم:

قال رمحه اهللا: (وكنت أبني هلم أنَّ ما نقل هلم عن السلف واألئمة من إطالق القول بتكفري من يقول 
وهذه أول مسألة تنازعت فيها األمة  اإلطالق والتعيني،لكن جيب التفريق بني كذا وكذا، فهو أيضا حق، 

 الَّذين إِنَّ{: من مسائل األصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإنَّ نصوص القرآن يف الوعيد مطلقة، كقوله
. وكذلك سائر ما )١٠:النساء(} رياًسع وسيصلَونَ ناراً بطُونِهِم في يأْكُلُونَ إِنما ظُلْماً الْيتامى أَموالَ يأْكُلُونَ

                                                           
  .٢٤٤- ٥/٢٤٣ املصدر نفسه )١٣١(
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ورد: من فَعل كذا، فله كذا. فإنَّ هذه مطلقة عامة، وهي مبرتلة قول من قال من السلف: من قال كذا، فهو 
كذا. مث الشخص املعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة 

إنه وإن كان القول تكذيبا ملا قاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم، لكن قد مقبولة. والتكفري هو من الوعيد، ف
يكون الرجل حديث عهد بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا ال يكفر جبحد ما جيحده حىت تقوم عليه 
احلجة، وقد يكون الرجل مل يسمع هذه النصوص، أو مسعها ومل تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر 

  . )١٣٢(جب تأويلها، وإن كان خمطئًا)أو

وقال رمحه اهللا: (إنَّ اتهد يف مثل هذا من املؤمنني إن استفرغ وسعه يف طلب احلق، فإنَّ اهللا يغفر له 
وإن كان يطلق القول بأنَّ هذا ، فهو ذنب ال جيب أن يبلغ الكفرخطأه، وإن حصل منه نوع تقصري، 

ى من قال ببعض مقاالت اجلهمية، مثل القول خبلق القرآن، أو ، كما أطلق السلف الكفر علالكالم كفر
إنكار الرؤية، أو حنو ذلك مما هو دون إنكار علو اهللا على اخللق، وأنه فوق العرش، فإنَّ تكفري صاحب هذه 

فإنَّ التكفري املطلق، مثل الوعيد املطلق، ال يستلزم تكفري الشخص املقالة كان عندهم من أظهر األمور، 
، كما ثبت يف الصحاح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عني حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركهاامل

الرجل الذي قال: "إذا أنا مت فأحرقوين مث اسحقوين مث ذروين يف اليم، فواهللا لئن قدر اهللا علي ليعذبين عذابا 
  ال يعذبه أحدا من العاملني ...".

أنَّ اهللا ال يقدر على مجعه إذا فعل ذلك، أو شك، وأنه ال يبعثه، وكل من هذين فهذا الرجل اعتقد 
االعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه احلجة، لكنه كان جيهل ذلك، ومل يبلغه العلم مبا يرده عن جهله، 

ن أخطأ يف وكان عنده إميان باهللا وبأمره ويه، ووعده ووعيده، فخاف من عقابه، فغفر اهللا له خبشيته. فم
بعض مسائل االعتقاد، من أهل اإلميان باهللا وبرسوله، وباليوم اآلخر والعمل الصاحل، مل يكن أسوأ حاالً من 

                                                           
  .٣/٢٣١) جمموع الفتاوى ١٣٢(
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وأما تكفري شخص هذا الرجل، فيغفر اهللا خطأه، أو يعذِّبه إن كان منه تفريط يف اتباع احلق على قدر دينه. 
  .)١(علم إميانه مبجرد الغلط يف ذلك فعظيم)

 وهـذا  عاد،ي ال أنه اعتقد بل ذُري، إذا دتهاإع ويف ،اهللا قدرة يف شك رجلٌ فهذارمحه اهللا: (وقال 
فاق كفرا ناوك ،ذلك يعلم ال جاهالً كان لكن املسلمني، باتؤمن٢()بذلك له فغفر ،يعاقبه نأ اهللا خياف م(.  
  .)٢()بذلك

يف حق الشخص املعين موقوف على وقال رمحه اهللا: (فهذه املقاالت هي كفر، لكن ثبوت التكفري 
قيام احلجة اليت يكفر تاركها، وإن أطلق القول بتكفري من يقول ذلك، فهو مثل إطالق القول بنصوص 

  .)٣(الوعيد، مع أنَّ ثبوت حكم الوعيد يف حق الشخص املعني موقوف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه)

  .)٣(موانعه)
 ،كافر فهو احلجة بلوغ بعد منها شيء وجوب جحد فإذا األربع الفرائض وأما(وقال رمحه اهللا: 

 ،واخلمر ،والكذب ،والظلم ،كالفواحش حترميها املتواتر الظاهرة احملرمات من شيء حترمي جحد من وكذلك
 تبلغه مل بعيدة ببادية نشأ أو ،سالمباإل عهد حديث يكون أن مثل ،احلجة عليه تقم مل من وأما .ذلك وحنو
 ،اخلمر حترمي من ستثنوني الصاحلات وعملوا آمنوا الذين أنَّ فظن غلط أو ،ذلك ووحن ،االسالم شرائع فيها
 كفروا واصرأ فإن ،عليهم احلجة وتقام يستتابون فإم ،ذلك وأمثال ،عمر استتام الذين ذلك يف غلط كما
 غلطوا ملا وأصحابه مظعون بن قدامة بكفر الصحابة حيكم مل كما ،ذلك قبل بكفرهم حكمي وال ،حينئذ
  .)٤()التأويل من فيه غلطوا فيما

وقال رمحه اهللا: (وهلذا أطلق األئمة القول بالتكفري، مع أم مل حيكموا يف عني كل قائل حبكم 
الكفار، بل الذين امتحنوهم، وأمروهم بالقول خبلق القرآن، وعاقبوا من مل يقل بذلك؛ إما باحلبس 

                                                           
 .١٦٥  - ١٦٣/ ١) االستقامة ١(
  .١٣/٣٣١) جمموع الفتاوى ٢(
 .٣٥٤ – ٣٥٣) بغية املرتاد ٣(
  .٧/٦٠٥) جمموع الفتاوى ٤(
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التكفري أيضا، مل يكفِّروا كلَّ واحد منهم، وأشهر األئمة بذلك والضرب، واإلخافة وقطع األرزاق، بل ب
اإلمام أمحد، وكالمه يف تكفري اجلهمية، مع معاملته مع الذين امتحنوه وحبسوه وضربوه مشهور 

  .)١(معروف)

وقال رمحه اهللا: (واحملفوظ عن أمحد وأمثاله من األئمة إمنا هو: تكفري اجلهمية واملشـبهة، وأمثـال   
. ومل يكفِّر أمحد "اخلوارج"، وال "القدرية" إذا أقروا بالعلم، وأنكروا خلق األفعال وعموم املشـيئة،  هؤالء

مع أنَّ أمحد مل يكفِّـر  لكن حكي عنه يف تكفريهم روايتان. وأما املرجئة فال خيتلف قوله يف عدم تكفريهم، 
افق اجلهمية يف بعض بدعهم، بل صـلَّى  وال كل من قال: إنه جهمي كفَّره، وال كل من و أعيان اجلهمية،

خلف اجلهمية الذين دعوا إىل قوهلم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من مل يوافقهم بالعقوبات الغليظة، مل يكفِّرهم 
أمحد وأمثاله، بل كان يعتقد إميام، وإمامتهم، ويدعو هلم، ويرى اإلئتمام م يف الصلوات خلفهم، واحلج، 

وينكر ما أحدثوه من القـول الباطـل    ع من اخلروج عليهم ما يراه ألمثاهلم من األئمة.والغزو معهم، واملن
، وكان ينكره وجياهدهم على رده حبسـب اإلمكـان،   الذي هو كفر عظيم، وإن مل يعلموا هم أنه كفر

ـ  وق فيجمع بني طاعة اهللا ورسوله يف إظهار السنة والدين، وإنكار بدع اجلهمية امللحدين، وبني رعاية حق
  .)٢(املؤمنني من األئمة واألمة، وإن كانوا جهاالً مبتدعني، وظلمة فاسقني)

 ملا أقواهلم مناقضة ألنَّ وصفاته؛ اهللا ألمساء املنكرين اجلهمية ركفِّي  "أمحد" كان وإمناوقال رمحه اهللا: (
 حىت م ليابت قد وكان ،اخلالق تعطيل قوهلم حقيقة وألنَّ ،بينة ظاهرة وسلم عليه اهللا صلى الرسول به جاء
كان ما لكن ،واألئمة السلف عن مشهور اجلهمية وتكفري ،التعطيل على يدور وأنه ،أمرهم حقيقة فرِع 

 الـذي  من أعظم خمالفه يعاقب والذي ،به يقول الذي من أعظم القول إىل يدعو الذي فإنَّ ،أعيام يكفر
 بقول يقولون األمور والة من كانوا فالذين هذا ومع ،اقبهيع الذي من أعظم خمالفه ركفِّي والذي ،فقط يدعو
 وميتحنـوم  ،ذلك إىل الناس ويدعون ،ذلك وغري ،اآلخرة يف رىي ال اهللا وإنَّ ،خملوق القرآن إنَّ: اجلهمية

                                                           
 .٣٥٤) بغية املرتاد ص١(
 .٥٠٨ – ٧/٥٠٧) جمموع الفتاوى ٢(
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 يقـر  حىت يطلقوه مل األسري أمسكوا إذا كانوا أم حىت ،جيبهم مل من رونويكفِّ ،جييبوهم مل إذا ويعاقبوم
 يقـول  ملن إال املال بيت من ارزقً يعطون وال امتولي يولون وال ،ذلك وغري خملوق القرآن إنَّ: اجلهمية بقول
 أـم  هلـم  نيبي مل بأم لعلمه ؛هلم واستغفر عليهم ترحم ،تعاىل اهللا رمحه ،أمحد فاإلمام هذا ومع ،ذلك
قال من دواوقلَّ ،فأخطئوا تأولوا ولكن ،به جاء ملا جاحدون والصلى اهللا عليه وسلم،  للرسول بونكذِّم 
 أنَّ له نبي. العظيم باهللا كفرت: خملوق القرآن: قال حني ،الفرد حلفص قال ملا الشافعي وكذلك. ذلك هلم
 أنـه  اعتقـد  ولو ،ا يكفر اليت احلجة له يتبني مل ألنه ذلك؛ مبجرد حفص بردة حيكم ومل ،كفر القول هذا
  .)١()لهقت يف لسعى مرتد

وقول شيخ اإلسالم: "مع أنَّ أمحد مل يكفِّر أعيان اجلهمية" وقوله: "لكن ما كان يكفِّر أعيام، أي 
 ألفـاظ  يف أصام أم األمر وحقيقةاجلهمية" يف املقطعني السابقَني يفسره قوله رمحه اهللا يف موطن آخر: (

 قـال  من: قالوا رأوهم كلما ،الشارع نصوص يف عمومال ألفاظ يف األولني أصاب ما األئمة كالم يف العموم
 وموانع شروط له التكفري أنَّ يتدبروا ومل ،قاله من لكل شامل اللفظ هذا أنَّ املستمع اعتقد ،كافر فهو كذا
 ،املوانع وانتفت الشروط وجدت إذا إال ،املعني تكفري يستلزم ال املطلق تكفري وأنَّ ،املعني حق يف يفتنت قد
يذا تكلم من أكثر روايكفِّ مل ،العمومات هذه أطلقوا الذين األئمة وعامة أمحد اإلمام أنَّ هذا نبي  الكـالم 

 وامتحنـوه  ،الصفات ونفي القرآن خلق إىل دعوه الذين" اجلهمية" باشر قد -مثالً -أمحد اإلمام فإنَّ. بعينه
 ،والقتـل  ،واحلبس ،بالضرب ،التجهم على وهميوافق مل الذين واملؤمنات املؤمنني وفتنوا ،وقته علماء وسائر
 مـن  كثري كان حبيث ،العدو أيدي من ختليصهم وترك ،الشهادة ورد ،األرزاق وقطع ،الواليات عن والعزل
 على هلم اموافقً اجهمي يكن مل من كل رونيكفِّ ،وغريهم ،والقضاة الوالة من اجلهمية من ذاك إذ األمر أويل
 من ونهيفتكُّ وال ،والية يولونه فال ،الكافر يف حبكمهم فيه وحيكمون ،القرآن خبلق القول مثل ،الصفات نفي
 الوالية عند الناس وميتحنون ،رواية وال فتيا وال شهادة له يقبلون وال ،املال بيت من اشيئً يعطونه وال ،عدو

 مل بـه  يقـر  مل ومن ،انباإلمي له حكموا القرآن خبلق أقر فمن. ذلك وغري ،األسر من واالفتكاك والشهادة
                                                           

  .٢٣/٣٤٨) املصدر نفسه ٢(
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 من هذا أنَّ ومعلوم. وحبسوه ضربوه أو ،قتلوه التجهم غري إىل اداعي كان ومن ،اإلميان أهل حبكم له حيكموا
 الـدعاء  جمـرد  من أعظم تاركها وعقوبة قائلها وإثابة ،قوهلا من أعظم املقالة إىل الدعاء فإنَّ ،التجهم أغلظ
 ضـربه  ممن ،وغريه للخليفة دعا أمحد اإلمام إنَّ مث. بالضرب العقوبة من عظمأ لقائلها بالقتل والعقوبة ،إليها

 مرتدين كانوا ولو ،كفر هو الذي القول إىل والدعاء الظلم من به فعلوه مما وحللهم ،هلم واستغفر ،وحبسه
 األقـوال  وهذه ،واإلمجاع والسنة بالكتاب جيوز ال للكفار االستغفار فإنَّ هلم؛ االستغفار جيز مل اإلسالم عن

 القرآن: يقولون كانوا الذين اجلهمية من املعينني يكفروا مل أم يف صرحية األئمة من غريه ومن منه واألعمال
 ذكري أن فأما ،معينني اقوم به ركفَّ أنه على يدل ما أمحد عن نقل وقد .اآلخرة يف رىي ال اهللا وإنَّ ،خملوق

 الـدليل  فلقيام بعينه؛ رهكفَّ من: فيقال ،التفصيل على األمر حملي أو ،نظر ففيه ،روايتان املسألة يف عنه
 مع اهذ ،حقه يف ذلك فالنتفاء بعينه؛ رهيكفِّ مل ومن ،موانعه وانتفت التكفري شروط فيه وجدت أنه على

  .)١()واالعتبار واإلمجاع والسنة الكتاب: األصل هذا على والدليل. العموم سبيل على بالتكفري قوله إطالق

وقال رمحه اهللا: (فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب؛ لكونه حيب اهللا ورسوله، مع أنه صلى اهللا 
عليه وسلم لعن يف اخلمر عشرة: "لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها وشارا وساقيها وحاملها واحملمولة إليه 

عني، الذي قام به ما مينع حلوق اللعنة به. وبائعها ومبتاعها وآكل مثنها". ولكن لعن املطلق ال يستلزم لعن امل
وكذلك التكفري املطلق والوعيد املطلق، وهلذا كان الوعيد املطلق يف الكتاب والسنة مشروطًا بثبوت شروط، 

  .)٢(وانتفاء موانع)

  .)٣(وقال رمحه اهللا: (فعلم الفرق بني العام املطلق واخلاص املعني)

  . )٤(نا أنَّ مذاهب األئمة مبنية على هذا التفصيل بني النوع والعني)وقال رمحه اهللا: (ولكن املقصود ه

                                                           
  .٤٨٩-١٢/٤٨٨) جمموع الفتاوى ١(
 .٣٣٠ –٣٢٩/ ١٠ جمموع الفتاوى) ٢(
 .١٥٤/ ٥) منهاج السنة ٣(
  .٢٣/٣٤٨) جمموع الفتاوى ٤(
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(فتكفري املعين من هؤالء اجلهال وأمثاهلم، حبيث حيكم عليه بأنه من الكفار ال وقال رمحه اهللا: 
جيوز اإلقدام عليه، إال بعد أن تقوم على أحدهم احلجة الرسالية، اليت يتبين ا أم خمالفون للرسل، وإن 

بعض هذه البدع أشد من  . وهكذا الكالم يف تكفري مجيع املعينني مع أنَّكانت هذه املقالة ال ريب أا كفر
بعض، وبعض املبتدعة يكون فيه من اإلميان ما ليس يف بعض، فليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني، وإن 
أخطأ وغلط، حىت تقام عليه احلجة، وتبين له احملجة. ومن ثبت إميانه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك، بل ال 

  .)١(ة)يزول إال بعد إقامة احلجة، وإزالة الشبه

وقال رمحه اهللا: (فإنَّ نصوص الوعيد اليت يف الكتاب والسنة ونصوص األئمة بالتكفري، والتفسيق، 
، ال فرق يف ال يستلزم ثبوت موجبها يف حق املعين، إال إذا وجدت الشروط، وانتفت املوانعوحنو ذلك، 

من عذاب اهللا ولعنته وغضبه يف  ذلك بني األصول والفروع، هذا يف عذاب اآلخرة، فإنَّ املستحق للوعيد
الدار اآلخرة خالد يف النار، أو غري خالد، وأمساء هذا الضرب من الكفر والفسق، يدخل يف هذه القاعدة 
سواء كان بسبب بدعة اعتقادية، أو عبادية، أو بسبب فجور يف الدنيا، وهو الفسق باإلعمال. فأما أحكام 

ر جيب أن يكون مسبوقًا بدعوم، إذ ال عذاب إال على من بلغته الدنيا فكذلك أيضا، فإنَّ جهاد الكفا
  .)٢(الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق ال  تثبت إال بعد قيام احلجة)

وقال رمحه اهللا يف دعاء األموات: (وأنَّ ذلك من الشرك الذي حرمه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه 
مل ميكن تكفريهم بذلك حىت يتبين  كثري من املتأخرين وسلم، لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة يف

، وهلذا ما بينت هذه املسألة قط ملن يعرف أصل هلم ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم مما خيالفه
الدين إال تفطن، وقال: هذا أصل دين اإلسالم. وكان بعض األكابر من الشيوخ العارفني من أصحابنا يقول 

  .)٣(بينته لنا؛ لعلمه بأنَّ هذا أصل الدين)هذا أعظم ما 

                                                           
 .٥٠١ – ٥٠٠/ ١٢ ) املصدر نفسه١(
 .١٠/٣٧٢) جمموع الفتاوى ٢(
  .٦٣١-١/٦٢٩) االستغاثة الكربى ٣(
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 وفعلـها  عنها منهي أا علم إنْ مث. عنها ينهى أن بد فال ا مأمور غري عبادة فكلُّ( وقال رمحه اهللا:
 فإنه ،املشروع جنس من وكانت ا مأمور أا اعتقد وإن ،العقاب يستحق مل يعلم مل فإن ،العقاب استحق
 بعـض  حيسب قد لكن ،به مأمور شيء فيه ليس اجلنس فهذا ،الشرك جنس نم كانت وإن ،عليها يثاب
 ال وهذه ،اشرعي دليالً يتبع أن بد ال اتهد ألنَّ ا؛جمتهد يكون ال وهذا. به مأمور أنه أنواعه بعض يف الناس
 ،علمـاء وال الشيوخ من ذلك فعل ملن تقليده وهو ،مثله باجتهاد يفعلها قد لكن ،شرعي دليل عليها يكون
 احلجـة  علـيهم  تقم مل إذا فهؤالء. مسعوه كذب حلديث أو ،ينفع رأوه ألم فعلوه قد ذلك فعلوا والذين
 إىل بالتقرب الثواب وأما ،جنسهم أهل من أرجح أم ثوام يكون قد فإنه الثواب وأما ،يعذبون ال بالنهي

  .)١()األعمال هذه مبثل يكون فال اهللا

كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن يكون اهللا تعاىل فـوق   وقال رمحه اهللا: (وهلذا
أنا لو وافقتكم كنت كافرا؛ ألين أعلم أنَّ قولكم كفر، وأنتم عندي ال تكفرون؛ عرشه ملا وقعت حمنتهم: 

  .)٢()ألنكم جهال، وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضام وشيوخهم وأمرائهم

املتأول الذي قَصده متابعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يكفر وال  رمحه اهللا: (إنَّ وقال
يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثري مـن  

ال الناس كفَّروا املخطئني فيها، وهذا القول ال يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسـان، و 
يعرف عن أحد من أئمة املسلمني، وإمنا هو يف األصل من أقوال أهل البدع، الذين يبتدعون بدعـة،  
ويكفِّرون من خالفهم، كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية، ووقع ذلك يف كثري من أتباع األئمة، كـبعض  

ر أهل البدع أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم، وقد يسلكون يف التكفري ذلك، فمنهم من يكفِّ
مطلقًا، مث جيعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع... وهذا بعينه قول اخلـوارج واملعتزلـة   

                                                           
  .٢٠/٣٢) جمموع الفتاوى ١(
  .٣٨٤-١/٣٨٣) االستغاثة الكربى ٢(



 

87 
 

واجلهمية، وهذا القول أيضا ال يوجد يف طائفة من أصحاب األئمة األربعة وال غريهم، وليس فيهم من 
قل عن أحدهم أنه كفَّر مـن  كفَّر كل مبتدع، بل املنقوالت الصرحية عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ين

وال يلزم إذا كان القول كفـرا أن  قال بعض األقوال، ويكون مقصوده أنَّ هذا القول كفر ليحذر، 
  .)١()يكفر كلُّ من قاله مع اجلهل والتأويل

(من عيوب أهل البدع، تكفري بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلـم أـم    :وقال رمحه اهللا
  .  )٢()يخطِّئون وال يكفِّرون

: (فلهذا كان أهل العلم والسنة ال يكفِّرون من خالفهم، وإن كان ذلك املخالف رمحه اهللا وقال
يكفِّرهم، ألنَّ الكفر حكم شرعي، فليس لإلنسان أن يعاقب مبثله، كمن كذب عليك، وزىن بأهلك، 

ىل، وكذلك الـتكفري  ليس لك أن تكذب عليه، وال تزين بأهله، ألنَّ الكذب والزنا حرام حلق اهللا تعا
  .)٣(حق هللا، فال يكفر إال من كفَّره اهللا ورسوله)

: (إنه ال يجعل أحد مبجرد ذنب يذنبه، وال ببدعة ابتدعها، ولو دعا الناس إليها، وقال رمحه اهللا
اء كافرا يف الباطن، إال إذا كان منافقًا، فأما من كان يف قلبه اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وآله وما ج

به، وقد غلط يف بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصالً، واخلوارج كانوا من أظهر النـاس  
وال علي بن أيب طالب وال غـريه؛   ومل يكن يف الصحابة من يكفِّرهم،بدعة وقتاالً لألمة وتكفريا هلا، 

  .)٤(بل حكموا فيهم حبكمهم يف املسلمني الظاملني املعتدين)

                                                           
  .٢٤٠-٥/٢٣٩)  منهاج السنة ١(
  .٥/٢٥١) املصدر نفسه٢(
  .١/٣٨١) الرد على البكري ٣(
  .٧/٢١٧) جمموع الفتاوى ٤(
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قوله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، وكأنه يقدم الرباءة إىل اهللا من منهج الغلـو  وتأمل فيما ي
إين من أعظم الناس يا عن أن ينسب معين إىل تكفري وتفسيق ومعصـية، إال  : (يف التكفري، فيقول

ا أخرى، وعاصيا اليت من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقً إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية،
أخرى، وإين أقرر أنَّ اهللا قد غفر هلذه األمة خطأها، وذلك يعم اخلطأ يف املسـائل اخلربيـة القوليـة    
واملسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون يف كثري من هذه املسائل، ومل يشهد أحد منهم على أحد 

(الص&افات        )١(ويسـخرون"  عجبتبل : "ة، كما أنكر شريح قراءة من قرأال بكفر وال بفسق وال معصي

، وقال: إنَّ اهللا ال يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي، فقال: إمنا شريح شاعر يعجبه علمه، كـان  )١٢
... وكما نازعت عائشةُ رضي اهللا عنها وغريهـا مـن    "عجبتبل "    عبد اهللا أعلم منه، وكان يقرأ:

وآله وسلم ربه، وقالت: "من زعم أنَّ حممدا قد رأى ربه فقـد  الصحابة يف رؤية حممد صلى اهللا عليه 
. ومع هذا ال تقول البن عباس رضي اهللا عنهما وحنوه من املنازعني هلا: إنـه  ٢أعظم على اهللا الفرية"

مفتر على اهللا. وكما نازعت يف مساع امليت كالم احلي، ويف تعذيب امليت ببكاء أهله، وغري ذلـك،  
بني السلف إىل االقتتال، مع اتفاق أهل السنة على أنَّ الطائفتني مجيعـا مؤمنتـان، وأنَّ   وقد آل الشر 

  .)٣()والتأويل مينع الفسوقاالقتتال ال مينع العدالة الثابتة هلم، ألنَّ املقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، 

عـروف الـذي ألَّـف يف    وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا مل يكفِّر البكري الضال املخرف امل
مشروعية االستغاثة بغري اهللا، والذي رد عليه شيخ اإلسالم يف كتابه "االستغاثة الكربى"، فقال رمحه اهللا: 

  .)٤((فلهذا مل نقابل جهله وافتراءه بالتكفري مبثله)

                                                           
محزة والكسائي وخلف، ووافقهم األعمش. وقرأ الباقون: (عجبت). ينظر: امليسر يف القراءات األربع عشرة للشيخ حممد فهد خاروف ) (عجبت): هذه قراءة ١(

  .٤٤٦ص
  ). ٣٢٧٨) و(٣٠٦٨، والترمذي (٦/٤٩)، وأمحد ٢٨٩) و(٢٨٧) (١٧٧)، ومسلم (٧٣٨٠) و(٤٨٥٥) و(٣٢٣٤) أخرجه البخاري (٢(
  .٢٣٠-٣/٢٢٩) جمموع الفتاوى ٣(
  .١/٣٨٤) املصدر نفسه ٤(
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، وإذا كنا ال نكفِّر من عبد الصنم الذي على عبـد القـادر  (حممد بن عبد الوهاب:  ويقول الشيخ
  .)١()والصنم الذي على قرب أمحد البدوي، وأمثاهلما ألجل جهلهم وعدم من ينبههم

وقال، وقد سئل عن هؤالء اجلهال: (إنَّ من قامت عليه احلجة وتأهل ملعرفتها، يكفر بعبادة القبور، 
  .)٢(وأما من أخلد إىل األرض واتبع هواه فال أدري ما حاله)

تحذير من الغلو يف التكفري، حيث يقول رمحه اهللا: (رأيت لألشعري ولإلمام الذهيب كلمة نفيسة يف ال
كلمة أعجبتين، وهي ثابتة رواها البيهقي، قال: مسعت أبا حازم العبدوي، قال: مسعت زاهـر بـن أمحـد    
السرخسي، يقول: ملا قرب حضور أجل أيب احلسن األشعري يف داري ببغداد، دعاين فأتيته، فقال: اشـهد  

   كفِّر أحدا من أهل القبلة؛ ألنَّ الكل يشريون إىل معبود واحد، وإمنا هذا كله اختالف العبارات.علي أين ال أُ

 ال أنا: يقول أيامه أواخر يف تيمية ابن شيخنا كان وكذا أدين، هذا وبنحو(: "القائل الذهيب" قلت
، )٣("مـؤمن  إال الوضوء على حيافظ ال": وسلم عليه اهللا صلى النيب قال: ويقول مة،األ من اأحد ركفِّأُ

  .)٤()مسلم فهو بوضوء الصلوات الزم فمن

وقال ابن حجر العسقالين: (قال الغزايل: ينبغي االحتراز عن التكفري ما وجد إليه سبيالً، فإنَّ 
استباحة دماء املصلني املقرين بالتوحيد خطأ، واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك 

  .)٥(م واحد)دم مسل

                                                           
  .١/١٠٤) الدرر السنية ١(
  .٣/٥) جمموعة الرسائل واملسائل ٢(
). وأخرجه عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعـا: ابـن   ٢٧٧)، وابن ماجه (٦٥٦) و(٦٥٥، والدارمي (٢٨٢و ٢٨٠و ٥/٢٧٦) أخرجه عن ثوبان مرفوعا: أمحد ٣(

  )، وصححه األلباين وشعيب.٢٧٨ماجه (
  .١٥/٨٨أعالم النبالء  ) سري٤(
  .١٢/٣١٤) فتح الباري ٥(
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(اعلم أنَّ احلكم على الرجل املسلم خبروجه من دين اإلسالم ودخوله يف الكفر، وقال الشوكاين: 
، فإنه قد ثبت يف بربهان أوضح من مشس النهارالينبغي ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال 

  .)١(ه: يا كافر، فقد باء ا أحدمها)األحاديث املروية من طريق مجاعة من الصحابة، أنَّ من قال ألخي

وقال الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب: (وباجلملة فيجب على من نصح نفسه أال يتكلم يف 
هذه املسألة إال بعلم وبرهان من اهللا، وليحذر من إخراج رجل من اإلسالم مبجرد فهمه، واستحسان عقله، 

  .)٢(فيه، من أعظم أمور الدين)فإنَّ إخراج رجل من اإلسالم، أو إدخاله 

فتأمل أيها القارئ الكرمي يف أقوال علمائنا هذه، وقارن بينها وبني حال ما يسمى زورا دولة العراق 
  أم على غري منهج أهل السنة واجلماعة يف مسألة التكفري. بوضوح ال خفاء فيه أبدا ، سترىاإلسالمية

خالفنا أحد بأنَّ  اليت يكفر ا قيادات هؤالء لذهلوا، وملا ولو علم أهل العلم خارج العراق املسائل  
ا يتفق هؤالء على أنه كفر، ولن أذكر مم صورا قليلة سوف أذكراخلوارج دون أدىن شك! و هؤالء هم أشباه

  ين ممن عرفهم يف ميادين خمتلفة.فإن ،ما ليس متفقًا عليه عندهم

يف كتبهم، وال مانع عندهم من أن ينكروا كذبا، وإن ولعل هذه النقاط املكفرة مما مل يصرحوا ا   
كان كل من حوهلم يشهد عليهم ا، وما من أحد من طالب العلم وأهله يف ميدان اجلهاد إال ويعرفها عنهم 

واملسألة ال حتتاج إىل شهود  ،عندنا، وأنا قد حتاورت معهم فيها ويف نقاط أكثر منها توسعا يف التكفري
  بل يعرف أكثر منها. يعرفها، يف العراق ل واحدإلثباا، فك

إىل أي مدى بلغت األهواء  ا، وسترى رونكفِّاليت ي بعض الصوروما سأذكره للقارئ إمنا هو   
  ؤالء، وإىل أين ستسري م، وهل ألهوائهم من قعر أو اية!

  .اجللوس مع األمريكيني يف العراق للهدنة ردةجمرد الصورة األوىل:   
                                                           

، وأبـو  ١١٣و ١١٢و ٦٠و ٤٧و ٤٤و ٢٣و ٢/١٨)، وأمحـد  ١١١) (٦٠)، ومسـلم ( ٦١٠٤. واحلديث أخرجـه البخـاري (  ٤/٥٧٨) السيل اجلرار١(
  ).٢٦٣٧)، والترمذي (٤٦٨٧داود(

  .٨/٢١٧) الدرر السنية ٢(
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تابع للجهاد يف العراق يعرف أننا كتبنا كتاب "اجلواب الكايف ملن نوى اهلدنة مع العدو ظاهرا أو امل  
خايف أو وصفة الصياد"، وبينا فيه باألدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم حرمة اهلدنة مع الصليبيني يف 

مع قولنا بأنَّ اهلدنة من كبائر احملرمات وخيرجوا من هذا البلد املسلم. العراق، وأنَّ قتاهلم فرض عني حىت 
لكنها ال تصل إىل حد الردة كما يقول أهل الغلو. وهذه املسألة من مبادئ العلوم الشرعية اليت ال ختفى على 

املصيبة أنَّ أهل الغلو بعيدون عن العلم، ويفيت هلم كلُّ أعرايب بو عقبيه، كما هو  ىال علطلبة العلم، لكن
  م من اخلوارج. وإال من قال ذا من السلف؟! حال أسالفه

مث هل حيسب القارئ أنَّ هؤالء صادقون فيما يقولون مقتنعون بصدق ما يقولون؟! ال واهللا إم   
تكفري املسلمني وتكفري اجلماعات اجلهادية  وهيلهم إال لغاية واحدة كاذبون وغري مقتنعني بذلك ال

يكفرون و ال يكفرون أصحام إذا جلسوا مع األمريكان أم فقد رأينا يف سجون الصليبينياألخرى، 
  غريهم من اجلماعات اجلهادية إذا فعلوا نفس الفعل!

إذا دخل  -وليس التكفري املطلق – الصورة الثانية: يكفِّرون أي واحد من اإلسالميني بعينه  
  االنتخابات!

وملتزم  ،ه إال اهللا وأنَّ حممدا رسول اهللافهل يقول مسلم إنَّ فالنا من الناس الذي يشهد أن ال إل  
وقد دخل االنتخابات باجتهاد خاطئ، وغايته الذب عن أهل السنة، وختذيل أهل الباطل  ،اإلسالم أركانب

  ؟!هل يقول عامل معترب إنه كافر بعينهوتعطيل مشاريعهم يف ظنه، 

صوص شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ، وسبق أن ذكرنا نال شك أن تكفري أعيان هؤالء ابتداًء من الغلو  
  .التفريق بني كفر املعين وبني الكفر املطلق

  لذلك تكفري من يتوقف يف تكفري عينه لكانت املصيبة أهون.ومل يضيفوا  ابتداًء روا عينهولو كفّ        



 

92 
 

، وسبيل هلم بكل وسيلة وباب وشبهة نباملخالف نياملسلم أعيان هي تكفري غالةمنهجية هؤالء ال إنَّ  
  وال يفرقون بني التكفري املطلق وتكفري املعني، وعمليا ليس عندهم موانع للتكفري.

 ذلك أنَّ ؛ة: إنَّ خروج أي قيادي من سجون الصليبيني يعد ردة عن اإلسالمثالثالصورة ال  
  الصليبيني لن خيرجوه إال إذا باع دينه!

كل القواعد امع عليها ليبلغ هؤالء غايتهم  هكذا يغلب الظن اليقني! ويزال اليقني بالشك! وتنقلب
   ليستبيحوا دماءهم بعد تكفريهم. ؛وهو تكفري املسلمني عامة وااهدين خاصة

 من أظهر اإلسالم وظننا أنه أتى بناقض ال نكفره بالظن؛ ألنَّقال الشيخ حممد بن حممد الوهاب: (
  .)١()الكفر بسبب ناقض ذُكر عنه، وحنن مل نتحققه اليقني ال يرفعه الظن، وكذلك ال نكفر من ال نعرف منه

أما هؤالء فإم  ،إنَّ املسلم ال ميل من التماس العذر ألخيه املسلم يف أصغر القضايا فضالً عن أكربها
  ال ميلون من التماس الشبهات اليت خترج املسلم عن دينه.

من يف ساحة اجلهاد يف موقف  ونهي طريقتهم، فهم ذه املنهجية اهلجومية االامية جيعل هذهو  
  املتهم الذي يطلب الرباءة لنفسه والسالمة لدينه، وإال فواهللا ال دليل وال برهان وال عقل على ما يقولون.

وال يدري املسلم ماذا يقول أمام من يقذف بأعظم األحكام وأخطرها دون أن يقدم أصغر األدلة وال   
  حىت رائحتها.

عندكم االحتماالت يف إطالق سراح جماهد من ااهدين إال على  هؤالء هل ضاقت ألفنحن نس  
  !وتنازله عن عقيدته، وحتقق نفاقه، وتآمره وعمله جاسوسا لدى الصليبيني؟ هاحتمال فتنة يف دين

  يعتقدون هذا املعتقد؟! غالةء الأيعقل أنَّ هؤال  

                                                           
  .١٠/١٠٢الدرر السنية ) ١(
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فروهم ملا عادوا إىل مواقعهم فقد كان عندهم أسرى عند الصليبيني وأطلق سراحهم، إذن فلم مل يك  
  بل أرفع مما كانوا؟! ،األوىل

دفعت ملسؤولني على تنفيذ األحكام،  بالغأال يعرف هؤالء أنَّ يف ااهدين األسارى من خرج مب   
  ومسؤولني على السجون، ولقضاة، ومسؤولني يف أحزاب رافضية؟!

  لرباءة بدفع مبلغ مايل؟!أال يعرفون أنَّ أناسا تغريت أحكامهم من اإلعدام إىل ا  

وا يف رد كل شبهات العدو يف مشاركتهم يف عمليات وحنو حأال يعرفون أنَّ أناسا خرجوا بعدما جن  
  ؟!ذلك

وبعدما خرجوا أوضحوا إلخوام األمر كما ، أال يعرفون أنَّ جماهدين خرجوا مبخادعتهم للصليبيني  
  جرى؟!

تعاىل، وأنَّ اهللا عز وجل قادر أن يعمي هؤالء، بل كم أعماهم أال يؤمن هؤالء بأنَّ األقدار بيد اهللا   
  فسلمت قوافل، وأخرج مساجني، وطال عمر من حكموا عليه باإلعدام.

أال يؤمن هؤالء باستجابة اهللا لدعوات املساجني املضطرين؟! وهل يدعون اهللا إال بالفرج، والثبات   
أم أم يعتقدون أنَّ الصليبيني  ،م وعما عندهموطمس عيون العدو عنه ،وعدم دخول العدو من خالهلم
تعاىل اهللا عن ذلك  أو أنَّ إجابة اهللا لن تتحقق ملعارضتها إرادة الصليبيني، ،مينعون دعوات املضطرين أن ترفع

  كثريا بدعوات إخوام املضطرين يف السجون.ن ااهدين يتفاءلو بل إنَّ، علوا كبريا

ن كل ذلك، ويعرفون أنَّ طرق التخلص وقصصه كثرية ومعروفة وكل واحد يعرفو غالةإنَّ هؤالء ال  
وهي قتل ااهدين خاصة بعد  ،له قصة، ولكن احلقيقة أم كاذبون، يريدون يف كل مرة بلوغ غايتهم

.، وخباصة طالب العلم منهم؛ ألم العقبة الكؤود يف نظرهم اليت حتد من نشر بدعهم وضالهلمتكفريهم
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  يستحق هؤالء الذين أُسروا وضحوا، وابتلوا هذا البالء أن يستقبلوا بالتكفري؟! مث هل  

واهللا لكأنَّ هذه البدعة يف التكفري جاءت بإحياء من العدو نفسه، وعلى كل حال فهي من تالعب   
  الشيطان ؤالء.

يف الدين بقي له فإنَّ أثر هذه الفتنة على نفس السجني من ااهدين هو التحطيم الكامل، وأي شيء   
بعدما كفَّره رفقاء الدرب، وما من واحد من ااهدين إال عاف الدنيا وخالف أهله وأقرب الناس له وأقبل 

، فأي مشاتة مدمرة مثل هذه، غالةة بسبب فتوى هؤالء العلى اجلهاد يف سبيل اهللا، واآلن يرى النتيجة املخزي
  إخوانه يف الدرب هم من يدعون له بالفرج القريب!   نَّوإىل أين يفر ومبن يتعزى؟! بينما كان أمله أ

م يطبقون هذا املعتقد حصرا وقصرا على أسرى ألوأخريا أعود ألؤكد أم كاذبون يف دعواهم   
  اجلماعات اجلهادية وأما أسراهم فال!

قتل عمدا (إذا كان ال قتل القتلة منهم فقطب من قال حيكمون بردة الغالة نَّإة: رابعالصورة ال  
   يف هذا استباحة قتل ااهدين. ، وذلك بدعوى أنَّوتوفرت شروط القصاص)

وال غرابة يف هذا أبدا، فبينما هم يبيحون دم املسلم بأي شبهة، وينفذون القتل اجلماعي يف أمة من 
يف القتلة  الناس جمتمعني بدعاوى باطلة وظنون فاسدة، بينما هم يف مقابل ذلك يضعون كل احليطة الشرعية

وثبت ذلك القتل عليهم مبا ال  ،منهم بغري حق، وكم من مرة نفذ رجال منهم الغدر مبجاهدين وقتلوهم غيلة
يدع جماالً للشك، بل اعترفوا هم به، ومع هذا مل يسلموا القتلة للحكم الشرعي، بل كفَّروا من طالب باحلد 

  الشرعي فيهم.

تلك هي التعايل على اخللق واحتقار املقابل، فهم يتعالون  إنَّ هذا نابع من سجية سيئة عند هؤالء،
ويتعالون  ،األخرى، ويتعالون يف جهادهم اجلهادية املنكر، ويتعالون على اجلماعات معلى من ينكرون عليه

  ثبام...يف دعوى 
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: ألنه متضمن الحتقار املسلمني، واهللا سـبحانه يقـول   ؛وهذا التعايل وحده كاف إلبطال عملهم
}تلْك ارةُ الدرا الْآخلُهعجن ينلَّذونَ لَا لرِيداً يلُوي عضِ فلَا الْأَراداً وةُ فَسباقالْعو  نيقـتلْم٨٣:القصـص ( } ل(، 

 ،التقوى ها هنـا  ،وال حيقره ،وال خيذله ،ال يظلمه ،املسلم أخو املسلم( والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول:
كل املسلم علـى   ،إىل صدره ثالث مرات: حسب امرئ مسلم من الشر أن حيقر أخاه املسلموأشار بيده 
   .)٢(دمه وماله وعرضه) :املسلم حرام

أال أخـربكم  ( :فضالة بن عبيد، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف حجة الـوداع وعن 
الناس من لسانه ويده، وااهد من جاهـد  باملؤمن: من أمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم، واملسلم من سلم 

  .)٣()نفسه يف طاعة اهللا، واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب
عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن جيب أن يعلم كل جماهد أنَّ أذية املؤمن تذهب أجر اجلهاد، ف

 ،وقطعوا الطريـق  ،املنازل ق الناسفضي ،سلم غزوة كذا وكذازوت مع نيب اهللا صلى اهللا عليه وغ :أبيه قال
ا فـال جهـاد   أو قطع طريقً ق مرتالًمن ضي أنَّ( :ا ينادي يف الناسسلم منادينيب اهللا صلى اهللا عليه و فبعث
هذا احلديث يف األذية العادية وألي مسلم، فباهللا عليكم كيف إذا كانت األذية تكفريا ملسلم أو قتالً  .)٤()له

  سلم جماهدا أو طالب علم؟!له؟! وكيف إذا كان هذا امل
ولو أنَّ هؤالء كلما قتلوا اقتص منهم ملا أقبل عليهم أحد؛ ألم سوف يأخذون وصفهم احلقيقي   

بعدما يقام عليهم حكم اهللا الواجب يف القاتل، مث إم متمالئون على ذلك مشتركون يف القتل ما بني مفت 
  .ومكاثر وخمطط ومنفذ ومفاخر

طالب بقتل القتلة منهم، ليدل على جهل مركب يف مبادئ العلم، فالقاتل بغري حق من ي تكفريهمإنَّ   
  يشرع قتله إال أن يعفو أولياء املقتول، فكيف يكون كافرا من يقتله أو يدعو لقتله؟!

                                                           
  .)٤٢١٣و( )٣٩٣٣ه (وابن ماج ،٣٦٠و ٣١١و ٢/٢٧٧أمحد و )،٣٢) (٢٥٦٤مسلم ( أخرجه)٢(
  ).٣٩٣٤( ، وابن ماجه٢٢و ٦/٢١أمحد  أخرجه)٣(
 بأن أخذ كلٌ ،أي على غريهم"، فضيق الناس املنازل": (٧/٢١٠). وحسنه األلباين وشعيب. وقال يف عون املعبود ٢٦٢٩، وأبو داود (٣/٤٤٠أمحد  أخرجه)٤(

جهاد  يونف ،فيه أنه ال جيوز ألحد تضييق الطريق اليت مير ا الناس" فال جهاد له"أي بتضييقها على املارة  "وقطعوا الطريق" ،ه أو فوق حاجتهال حاجة له في مرتالً
   ).م ملا يف ذلك من اإلضرار ؛ااهدون وكذلك ال جيوز تضييق املنازل اليت يرتل فيها ،من فعل ذلك على طريق املبالغة يف الزجر والتنفري
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عندهم قصاصا وقتل قاتل املسلم  ،عندهم حالل بالشبهات والظنون الفاسدة مث ملاذا قتل املسلم  
  ردة؟!

  األولون وال اآلخرون ذا التفريق يف الدماء! مل يسمع  

أهل العلم واجلهاد هؤالء القتلة، وعلى حساب ااهد املقتول  بعض أرأيتم إىل أي درجة جيامل  
نفسه، وعلى حساب أهله وشعبه وأمته، وقبل ذلك كله على حساب دينه الذبيح ذحبا شرعيا باسم اإلسالم 

رمني، وذحبوس والصليبيني، املهم أنَّ اإلسالم يذبح باسم على أيدي هؤالء اا غري شرعي على أيدي ا
  هؤالء أو باسم هؤالء.

  وال أدري كيف حيىي اإلسالم بذبح أهله؟!  

وذبح  ،وليست املسألة بذبح واحد أو اثنني، ولكنها املنهجية القائمة على ذبح املخالف من املسلمني  
ختصيص من زاد نفعه للمسلمني بالذبح قبل غريه كالعلماء املعتربين  عامة املسلمني بالظنون والشبهات، بل

  وقادة ااهدين وشواهد هذا كثرية، وساحة العراق أكرب شاهد على إجرام هؤالء ارمني.

  !هؤالء فهو متوهم غدروكل من يقول: أنا يف مأمن من   

زادت ضحاياهم من أهل اإلسالم، وما مينع هؤالء إال تناول أيديهم له، ولذا فكلما طالت أيديهم   
حكم التكفري متقدم على حكم القتل ليكون قتل ردة عن اإلسالم، ابتداء  ولن يتركوا أحدا خيالفهم أبدا فإنَّ

تكفري  من العلماء وانتهاء بأصغر طالب علم، وابتداًء من أكرب قادة اجلهاد وانتهاء بأصغر اجلنود؛ ذلك أنَّ
  .ذلكحتتاج إىل كثري حجج وأدلة، وال إىل قطع، فتكفي أي شبهة لعندهم ال  األعيان والقتل

تكفري مجيع أعيان من ينتسب لبعض األجهزة احلكومية، كتكفري شرطة املرور ة: خلامسالصورة ا  
بدون تفصيل؛ حبجة أنه لو كُلِّف باعتراض ااهدين لفعل، وقد قلنا هلم بأننا ال نكفره ابتداء إال إذا عمل 

اعمالً كفري.  
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  فباهللا عليكم: هل من اية لدوائر هؤالء التكفريية املتموجة املتوسعة؟!  

  تكفري املسلم؟لهل هلؤالء من موانع و هل من ضوابط عندهم للتكفري؟و   

وهو أخفهم غلوا وأحسنهم حاالً، وال توجد بينه وبني أمري –الزرقاوي عليه رمحة اهللا  بل قال يل
هكذا قال  - إنَّ مناط تكفري الشرطي هو الثوب األزرق  - )٥(النواحي الزور البغدادي مقارنة من كل

أنَّ هناك شرطيا حيرس  - ويف الفقه جيوز افتراض مسائل وإن مل تقع- ، فقلت له: لنفرض جدالً -باحلرف
مدرسة للبنات يف منطقة سنية لكثرة اخلطف يف ذلك الوقت، وليس له عمل إال هذا، وقد أخذ هذا العامي 

ن يشاع عند العوام أنه أهل للفتوى، فما تقول يف هذا؟ فقال يل رمحه اهللا: هو مرتد؛ ألنَّ مناط فتوى مم
ال جيوز  :التكفري الثوب األزرق، وألنه لو كُلِّف هذا الشرطي بقتال ااهدين إعانة للصليبيني لفعل، فقلت له

يف الكفر، وال كرامة... لكنه قد التكفري بالظنون، ولو أنَّ هذا الشخص كلِّف بعمل كفري وفعل لوقع 
   المي عن تكفري األعيان وليس عن الطائفة أو القتال.وكان ك يكلَّف فريفض.

م طائفة ردة، ولكن تكفري أعيام حيتاج إىل توفر شروط وال نشك بكفر جند الطاغوت، وأ
  وانتفاء موانع.

ى قاعدة التكفري بالالزم، ولذا فإذا كفر يعتمدون يف تكفريهم املتوسع املتعاظم علأهل الغلو إنَّ    
كل من عمل معه ممن يستحق أعيان  كفَّروا -وهو ال شك كافر يف العراق والشام – عندهم احلاكم

دون مالحظة التفريق بني الكفر املطلق وكفر املعين، ودون مالحظة موانع التكفري  التكفري وممن ال يستحق،
وقد يكفرون  ،موظف يف الدولة الء ال ضابط له، فقد يتوسعون فيكفِّرون أيومبا أنَّ التكفري عند هؤ ،أبدا

شكري مصطفى  كما فعلت مجاعة كل أفراد اتمع؛ ألم راضون بدليل سكوم والزم السكوت الرضا
   يف مصر.

                                                           
أنَّ أمري الزور البغدادي بل إين ملعرفيت الدقيقة بالشخصني ال أجيز وصف الزرقاوي بأنه من اخلوارج، وإن أخطأ رمحه اهللا يف هذه املسألة، لكنين ال أشك أبدا ب )٥(

 قد وقع يف كثري مما وقع فيه اخلوارج من الغلو.
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كفر وهؤالء ملتزمون بأوسع أبواب التكفري وأسهلها وهو التكفري بالالزم، أي مادام الزم هذا القول   
 فصاحبه كافر، ومادام الزم هذا الفعل كفر فصاحبه كافر، وهكذا من غري أن يلتزم القائل بالزم قوله، أو

 ،تكفري املسلمني فإم ال يؤخرون التكفري حىت ينبهوا القائل بأنَّ الزم قوله الكفرب سبب ولعهمالزم فعله، وب
    فإن ثبت له كفر وإال فال، هذا إذا كان كفرا فعالً.

  ال شيخ اإلسالم عندما سئل هل الزم املذهب مذهب أم ال؟ق

مذهب اإلنسان ليس مبذهب له إذا مل يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته  الصواب: أنَّ ..(.
٦(..).ا عليهإليه كذب(.  

  :فالزم قول اإلنسان نوعانوعلى هذا،  ..وقال رمحه اهللا: (.

الزم احلق حق، وجيوز أن يضاف اليه إذا  هذا مما جيب عليه أن يلتزمه؛ فإنَّف ،: الزم قوله احلقأحدمها
  وكثري مما يضيفه الناس إىل مذهب األئمة من هذا الباب. ،علم من حاله أنه ال ميتنع من التزامه بعد ظهوره

 ثبت أنَّ وقد ،: الزم قوله الذي ليس حبق، فهذا ال جيب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقضوالثاين
التناقض واقع من كل عامل غري النبيني، مث إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له، فقد يضاف إليه، وإال 
فال جيوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده مل يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه، وهو ال يشعر بفساد ذلك 

  القول وال يلزمه.

 الزم املذهب: هل هو مذهب أو ليس مبذهب؟ هو أجود من وهذا التفصيل يف اختالف الناس يف
إطالق أحدمها، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما ال يرضاه فليس قوله، وإن 

  .)٧(.).كان متناقضا.

                                                           
  .٢١٨-٢٠/٢١٧جمموع الفتاوى  )٦(
 .٤٢-١٩/٤١جمموع الفتاوى  )٧(
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 فخلق كثري من ،فالزم املذهب ليس مبذهب، إال أن يستلزمه صاحب املذهب. (..وقال رمحه اهللا:    
الناس ينفون ألفاظًا أو يثبتوا، بل ينفون معان أو يثبتوا، ويكون ذلك مستلزما ألمور هي كفر، وهم ال 

  .)٨(وليس التناقض كفرا) ،وما أكثر تناقض الناس السيما يف هذا الباب ،بل يتناقضون ،يعلمون باملالزمة

الذي حيكم  الذي يظهر أنَّو: -أي شيخه ابن حجر العسقالين –وقال أيضا : (ويقول السخاوي
أما من مل يلتزمه  ،وكذا من كان الزم قوله وعرض عليه فالتزمه ،عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله

اوناضل عنه فإنه ال يكون كافر، ٩(ا)ولو كان الالزم كفر(.  

يشر  الزم املذهب الذي مل يصرح به صاحبه ومل : (والتحقيق الذي يدل عليه أنَّويقول السعدي
وعلم املخلوق مهما بلغ فإنه قاصر، فبأي برهان نلزم  ،القائل غري معصوم ألنَّ ؛إليه ومل يلتزمه ليس مذهبا
١٠(له ما مل يقل)القائل ما مل يلتزمه، ونقو(.  

ولو وفق اهللا هؤالء ونظروا يف القرآن والسنة ملا فضحوا أنفسهم وقالوا هذا القول الباطل املضاد   
كم رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، هذا وهم حياولون دائما إظهار أم شديدوا االلتزام حلكم اهللا وح

  بالكتاب والسنة، وأنَّ مشكلتهم مع اآلخرين من أهل العلم واجلهاد هي شدة التزامهم بالنصوص!

 هذه اجلماعات: تكفريهم جلماعات جهادية بأكملها، وهم يعلمون سلفية الصورة السادسة
ولكنه اهلوى والظلم  مع أنَّ اإلرجاء ليس ردة، عن اإلرجاء، الشديد وبعدها لتحكيم شرع اهللا، ودعوا

بل إنَّ كثريا من رؤوس أهل الغلو هؤالء ومنهم ما يسمى زورا بأمري املؤمنني تلقوا مفاهيم  واحلسد.
ة واستباحة الدم؛ ألم ردوا احلاكمية والوالء والرباء وحنوها من مشايخ، حيكم عليهم أهل الغلو اآلن بالرد

  بدعتهم وغلوهم. فحسبنا اهللا ونعم الوكيل، ال علم وال خلق وال مرؤة وال وفاء.

                                                           
 .٥/٣٠٦جمموع الفتاوى  )٨(
 .١/٣٣٤فتح املغيث  )٩(
 .٣٨٧- ٣٨٢وينظر: حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعد الغامدي  .١٥٦-١٥٥توضيح الكافية الشافية  )١٠(
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كجماعة  أما تكفريهم للجماعات اإلسالمية اليت خنتلف معها يف املنهج وبعض مسائل االعتقاد
به يف مواطن وجمالس كثرية،  قد صرحواهذا عندهم من املعلوم من الدين بالضرورة، واإلخوان املسلمني، ف

وممن صرح بذلك الناطق ملا يسمى زورا بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام، وقد رد عليه أبو حممد 
  يف مقال له بعنوان "اإلنصاف حلة األشراف". املقدسي

افر فقد التوسع الفاحش والفهم البدعي الضال اخلاطئ لقاعدة: (من مل يكفِّر الك الصورة السابعة:
كاليهودي  -  األصلي كفر). فمن املعلوم عند أهل العلم أنَّ املقصود ذه القاعدة أنَّ من مل يكفر الكافر

فقد كفر. أما املسلم الذي وقع يف ناقض خمتلف فيه  - كامللحدثبت كفره يقينا بال خالف  من وأوالنصراين 
فهذا ال جيوز تكفري وكذا ال نكفِّر  ن مل يكفره.م؛م(ه عندنان ثبت كفرم) للجهل أو التأويل  ن مل يكفِّر

  وحنو ذلك من موانع معتربة شرعا.

عندهم  -من مل يكفر الكافر والقاعدة عندهم: ( أما أهل الغلو فيطلقون القول بالتكفري بال تفصيل.
   ).فهو كافر -

محقهم، واليت لن تنتهي عند وما أعرفه عنهم الكثري الكثري من صور تكفريهم اليت تدل على جهلهم و  
  .يدرك دقة ما أقول - وخباصة يف السجن –حد، وكل من عاش معهم 

هائنا، ويعرف وهنا ال بد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أنَّ طالب العلم الذي يعيش مع كتب فق  
على منهج  اهؤالء ليسو هائالً، ويدرك يقينا يقينا أنَّ ، سريى بونا شاسعاحقيقة هؤالء الغالة وما يكفِّرون به

أئمة املسلمني املتفق على أهل السنة واجلماعة يف مسائل التكفري، خذ مثالً هذا النص الفقهي إلمام من 
رمحه  العز . يقول)١١(اتهدين) ، وهو عز الدين بن عبد السالم الذي قال عنه الذهيب: (وكان أحدجاللته

، فالذي يظهر إنفاذ فولوا القضاء ملن يقوم مبصاحل املسلمني العامة اهللا: (لو استوىل الكفار على إقليم عظيم،
ذلك؛ جلبا للمصاحل العامة، ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد من رمحة الشرع ورعايته ملصاحل العباد تعطيل 

                                                           
 .١٨/١٩٣سري أعالم النبالء  )١١(
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ذلك احتمال  ل املفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن تعاطى توليتها ملن هو أهل هلا، ويفاملصاحل العامة، وحتم
وكل منصف يعرف الغالة يف بلدنا يعلم يقينا أم يكفِّرون من يفيت ذه الفتوى ومن يعمل ا. .)١٢(بعيد)

ولست هنا يف مقام دراسة فتوى هذا اإلمام، وهل هي صحيحة يف نظري القاصر أم ال، ولكن الذي   
يست من مسائل اإلميان والكفر، وإمنا هي مسألة أريد أن أقوله أنَّ املسألة اليت يتحدث عنها اإلمام العز ل

فقهية تدور بني التحرمي واإلباحة، أما الغالة يف بلدنا فلشدة جهلهم يندر أن تسمع منهم يف كثري من األمور 
"، وكبريهم ال يتقن متنا معتمدا يف الفقه أو ردة ومرتد"هذا الفعل أو القول حرام، بل ال تسمع إال  أنَّ

  األصول.

قال بعض أهل العلم: يف هذه اآلية ما يبيح للرجل الفاضل أن مل فيما يقوله القرطيب رمحه اهللا: (وتأ
يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يض إليه يف فعل ال يعارضه فيه، فيصلح منه ما فو

هذا كـان   وقال قوم: إنَّ ذلك. شاء، وأما إذا كان عمله حبسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فال جيوز
  واهللا أعلم.، إذا كان على الشرط الذي ذكرناه واألول أوىلليوسف خاصة، وهذا اليوم غري جائز، 

  فقد اختلف الناس يف جواز الوالية من قبله على قولني:  ،قال املاوردي: فان كان املويل ظاملاً
االعتبار يف حقه  ف ويل من قبل فرعون، وألنَّيوس ألنَّ ؛جوازها إذا عمل باحلق فيما تقلده :أحدمها

  بفعله ال بفعل غريه.
فأجاب من  .ملا فيه من تويل الظاملني باملعونة هلم، وتزكيتهم بتقلد أعماهلم ؛أنه ال جيوز ذلك :الثاين

ا، فرعون يوسف كان صـاحلً  أنَّ :ذهب إىل هذا املذهب عن والية يوسف من قبل فرعون جبوابني: أحدمها
مث ذكـر   .)١٣()فزالت عنه التبعة فيـه ، أنه نظر يف أمالكه دون أعماله :الثاين الطاغي فرعون موسى. وإمنا

وواضح أنَّ القولني يدوران بني اجلواز وعدمه، ومل يقل أحد من أهل العلم بردة القرطيب تصحيح املاوردي، 
  الفاعل كما يقول أهل الغلو.
وعن إبراهيم احلـريب، قـال: قـرب    يقول: ( -م ابن تيميةتلميذ شيخ اإلسال –بل إنَّ اإلمام الذهيب 

 البقاع املباركة يستجاب عندها الدعاء، كما أنَّ يريد إجابة دعاء املضطر عنده؛ ألنَّ معروف الترياق ارب.

                                                           
 .١/٧٥قواعد األحكام  )١٢(
  .٩/٢١٥اجلامع ألحكام القرآن  )١٣(
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مكان اتفق، اللهم إين  الدعاء يف السحر مرجو، ودبر املكتوبات، ويف املساجد، بل دعاء املضطر جماب يف أي
  .)١٤()إىل العفو، فاعف عين مضطر

وليس من شك لو أنَّ الغالة مسعوا هذا الكالم من عامل لقالوا بأنه قبوري مشرك؛ جلهلهم، والصواب 
  أنَّ ما ذكره اإلمام الذهيب بدعة وليس شركًا.

  
    .، ويرتلوا يف غري بااواملصيبة أم يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة وأقول العلماء

  :"يقتلون أهل اإلسالم" االستخفاف بالدماء: الثةالصفة الث

؟ استهانة اخلوارج بالدماء هلا: لعلك تعرف أيها التابعو أيها القائد فيما يسمى دولة العراق اإلسالمية
الشارع العراقي وانظر يف آثار  تعصبها لذواا وأمسائها، واستقرئظيمات وأرجو أن تتخلى عن جاهلية التنو

  ، وأنتم من يفاخر ذا؟نكر هذافهل ميكنك أن ت ،ويف نفوس الناس يف حمالتهوطرقاته  إجرام تنظيمك يف

ل، وسترى كما هائالً زامجع ما يف ذاكرتك من عملياتكم ضد العو ،أرجوك ارجع للتاريخ احلديث
  !واألرامل خمتلف مناطق العراق من اليتامى والثكاىلأعدادا هائلة يف من الدماء وأبراجا من الرؤوس، و

  كثري من طلبة العلم وكثري من ااهدين بدعاوى باطلة.بل جترأمت على قتل 

  أميكن أن تشك حىت يف ذاكرتك؟

! لن خيتلف اثنان واهللا بل ااهدين واستمع لشهادم ني، سل خالصة العراقيني؛إذًا سل مجيع العراقي
  !بوي القاضي باستهانتكم بالدماءعلى نسبة هذا الوصف الن

، فهل نظرمت إىل انطباق )يقتلون أهل اإلسالم(وقد وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلوارج بأم: 
  هذا الوصف عليكم؟ 

وااهـدين   والـدعاة  ولو أردت أن أذكر أمساء أفاضل أهل العراق الذين قتلتموهم من طلبة العلم
مني أفاضـل؛ ألـم   والظنون، وقتلتم مسل وقتلتم كثريا من عامة املسلمني بالشبهات ،لبلغت قائمة طويلة

عندما كنا يف سـجون الصـليبيني أنكـم     يا، وقد حدثين أحد قادتكميف العراق انتقادا علم انتقدوا الغلو
د املقدسي ألنه انتقدكم يف بعـض  تستبيحون دم من ينشر كتاب "وقفات مع مثرات اجلهاد" للشيخ أيب حمم

                                                           
  .١٧/٣٥٦ء سري أعالم النبال )١٤(
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فال شك أنكم شاتم اخلوارج يف الوصف الذي  كتاب يبيح القتل عنكماملسائل، فإذا كان نشر مثل هذا ال
  وصفهم به النيب صلى اهللا عليه وسلم: (يقتلون أهل اإلسالم).

ينازع فيه أحد ممن يعرف الواقع العراقي، وقد  إنَّ قتلكم ألهل اإلسالم بل خليار أهل اإلسالم أمر ال
 واـوس  ونواملرتدين الويالت، وقد جهـد الصـليبي   واوس قتلتم خيار ااهدين ممن أذاقوا األمريكان
حنسـبهم   -املؤنة، فقدر اهللا هلم خـري ميتـة   ، وقد كفيتموهموعمالؤهم بالبحث عنهم فلم يتمكنوا منهم

وكل اجلماعات اجلهاديـة مل تسـلم   . )١٥(من قتلوه) لنيب صلى اهللا عله وسلم (خري قتلىأمل يقل ا -كذلك
فهل تنكرون  ،كم بدماء مجيع الفصائل املعروفة حىت من وافقكم يف بعض أخطائكم، لقد تلوثت أيديمنكم

مع أنَّ األمريكان ومن تيقنت عمالتهم هذا؟ أم تنكرون القتل العشوائي وقتل املسلمني بالشبهات والظنون؟ 
  عاىل له!ترك قتل منافقني، عنده أمساؤهم بإخبار اهللا ت صلى اهللا عليه وسلم... وأنَّ النيب هم األصل

أمل يكن األمريكان يتمنون من أول مرة إشعال فتنة يف العراق؛ إلشغال أهل العراق بأنفسهم عـن  
ودب ذه املهمة؟ فأخذمت تقتلون من هب وما أكثر املسلمني مـن  احملتل الكافر األصلي؟ أمل تتكفلوا أنتم ،

   قتالكم.

ي ينافسـكم  ليكم؟ وهل من فصيل عراقفهل تنكرون هذا الوصف النبوي؟ وهل تنكرون انطباقه ع
  ، واتقوا اهللا وعودوا.على هذا الوصف؟ تأملوا

 ،قبلتنا واستقبل ،صالتنا صلى منأمل يقرؤا حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: (
  .)١٦()ذمته يف اهللا ختفروا فال ،رسوله وذمة اهللا ذمة له الذي املسلم لكفذ ،ذبيحتنا وأكل

من احلق ال ميلك إال التوقف عند حد ذمة اهللا وذمة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأي إنَّ املؤ
 يكُونَ أَن أَمراً ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ وما{: محى أعظم من هذا احلمى؟! قال سبحانه

مةُ لَهريالْخ نم مرِهن أَممو عصِي اللَّه ولَهسرو لَّ فَقَدلَاالً ضبِيناً ضفَالَ{ :وقال سبحانه .)٣٦:األحزاب( } م 
كبرونَ الَ ونمؤي ىتح وككِّمحا ييمف رجش مهنيب واْ الَ ثُمجِدي يف جاً أَنفُِسهِمرا حمم تيواْ قَضلِّمسيو 
  .)٦٥:ساءالن( }تسليماً

                                                           
  ). وصححه األلباين وشعيب.١٧٦) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه (٣٠٠٠، والترمذي (٢٥٦و ٥/٢٥٣) أخرجه أمحد ١٥(
  .٨/١٠٥)، والنسائي ٣٩١البخاري (خرجه ) أ١٦(
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أي مسلم يف قلبه تقوى اهللا وخمافته وتعظيم حرماته يقال له هنا ذمة اهللا وذمة رسوله صلى اهللا عليه 
  ؟!وآله وسلم مث يتجرأ وينتهكها

  ؟!لى اهللا عليه وآله وسلم يف ذمتهأيرجو هللا وقارا من خيفر اهللا يف ذمته وخيفر رسوله ص

اهللا عليه وسلم يف املسلم العامي فحسب الذي وصفه النيب إم ال خيفرون ذمة اهللا وذمة رسوله صلى 
)، ولكنهم خيفرون ذمة اهللا جل ذبيحتنا وأكل ،قبلتنا واستقبلصلى اهللا عليه وسلم بقوله : (صلى صالتنا، 

، وحفظوا القرآن، وطلبوا وعال وذمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف طالب العلم الذين نشأوا يف طاعة اهللا
ورؤوسهم مطلوبة للصليبيني  عوا إىل اهللا، وجاهدوا يف سبيله، واعتقلوا وعذبوا وشردوا طاعة هللا،العلم، ود

حنسبهم كذلك واهللا  – وليس هلم من غاية إال نصرة دين اهللا وحتكيم شرعه العظيم واوس واملرتدين،
  سلم يف هؤالء!خيفر أهل الغلو ذمة اهللا وذمة رسوله صلى اهللا عليه و ، ومع كل هذا- حسيبهم

أي قسوة وغلظة وفظاظة هذه؟! حقًا إنَّ اإلميان مل جياوز تراقيهم، لذلك خيفرون ذمة اهللا وذمة 
  رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم.

وقد بريء النيب صلى اهللا عليه وسلم من الذي ال يكترث بقتل املسلم، فقال صلى اهللا عليه وسـلم  
 يوال يف ،ال يتحاش من مؤمنهاو ،يضرب برها وفاجرها ،على أميت ومن خرج(كما يف حديث أيب هريرة: 

  .)١٧()ولست منه فليس مين عهده عهد يذل
  .)١٨(قال اإلمام النووي: (ومعناه ال يكترث مبا يفعله فيها، وال خياف وباله وعقوبته)

اخلوارج  من تكفري فهل من جرأة على التكفري أعظم ،التكفرياجلمع ما بني القتل و:  لصفة الرابعةا
والفرق الثاين يف (: ابن تيمية ، يقول شيخ اإلسالمصلى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا خباب ولعلي و

اخلوارج وأهل البدع: أم يكفِّرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفريهم بالذنوب استحالل دماء 
إلميان. وكذلك يقول مجهور الرافضة، دار اإلسالم دار حرب، ودارهم هي دار ا املسلمني وأمواهلم، وأنَّ

                                                           
  ).٣٩٤٨، وابن ماجه (٧/١٢٣، والنسائي ٤٨٨و ٣٠٦و ٢/٢٩٦)، وأمحد ٥٤) و(٥٣) (١٨٤٨أخرجه مسلم ( )١٧(
  .١٢/٢٣٩مسلم  شرح صحيح) ١٨(



 

105 
 

املنتسبة إىل أهل احلديث والفقه ومتكلميهم، فهذا أصل البدع  غالةومجهور املعتزلة، واجلهمية، وطائفة من 
اليت ثبت بنص سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمجاع السلف أا بدعة، وهو جعل العفو سيئة، 

  .)١٩()وجعل السيئة كفرا

يطلقون فرونه وحيث إم مبجرد أن يعادوا أحدا يك ،ن للتكفري القتل جامعني بينهمايضيفواخلوارج ف
على قتل طلبـة العلـم   إال فهل جترأ فصيل واحد و ستبيحون دمه ذا العذر أو ذاك،مث ي ،عليه حكم الردة

  ؟ما أطلقتم عليه حكم الردة بعدإال هل قتلتم واحدا من أهل العلم؟ وغريكم

  ؟، وعدم مراعاة مشاعر عوام أهل السنةد على االستهانة حبرمة املساجدفصيل واحهل جترأ و

  ؟: استباحة الدين واستباحة الدمهذه االستباحةفهال تساءلتم إىل أين ستصل بكم 

  :السفاهة واحلماقة :امسةاخل الصفة

ر الزمـان  سيخرج قوم يف آخ(عن علي رضي اهللا عنه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ال جياوز إميام حناجرهم، ميرقون مـن  

يف قتلهم أجـرا ملـن قتلـهم يـوم      الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنَّ
  .)٢٠(القيامة)

وصلى اهللا عليه وسلمف النيب ص انظروا يف  .ء األحالم"، سفهام "حدثاء األسنانأولئك اخلوارج بأ
جتمعا ملـن يتصـفون    فهل جتدون يف أية مجاعة من اجلماعات اجلهادية ،سكمحتققوا بأنفو ،الساحة العراقية

  بالصغر والسفاهة مثل ما يف مجاعتكم؟

  ؟نوا كم أعداد الكبار فيكمتريثوا حىت تتبيباهللا عليكم ال تتعجلوا و

  العلم املتمكن؟ ويالً العامل الرباين أو طالبهل يبقى عندكم طو

                                                           
  .١٩/٧٣) جمموع الفتاوى ١٩(
)، والنسائي ٤٧٦٨) و(٤٧٦٧، وأبو داود (١٣١و ١١٣و ١/٨١)، وأمحد ١٥٤) (١٠٦٦)، ومسلم (٦٩٣٠) و(٥٠٥٧) و(٣٦١١) أخرجه البخاري (٢٠(
٧/١١٩.  
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 مجاعتكم، ألم من غري  ؛الصاحلنيل اللسان بالسفاهة على العلماء وااهدين وستجدون طوانظروا 
ا ادييف النهاية لن جتدوا فصيالً جهو هاء عندكم،أوصاف السفستجدون أقوال السفهاء، وشتائم السفهاء، و

  أبدا.ملتزما ينافسكم السفاهة 

 فرميتموه بأقبحالذي ترىب شيوخكم على كتبه خالفكم يف مسائل  )٢١(أبو حممد املقدسي هذا الشيخ
عد خافية علـى  مل تحامد العلي ونبزه بألفاظ السوء  موقفكم من الشيخ، واألوصاف مما نتحرج من ذكره

تعدونه مرجعا لكم يف يـوم  كنتم  حىت من سوء ألفاظكم ناهلم الكثري من وطلبة العلم ، ومعظم العلماءأحد
  . غريهو بصري يبكالشيخ أ من األيام

 رمحه اهللا وللشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا بازوللشيخ ابن  رمحه اهللا األلباين احملدث أما تكفريكم للشيخ
 عندما كنا يف سجن بوكـا؛  )٢٢(، وقد كان من يحسب على العلم منهم يبدعينيف أكثركم مستشرية فهي

وال  وأخالفهم يف مسـائل،  بكل ما يقولون،مع أين ال أقول  !األجالء األفاضل كفر هؤالء املشايخألنين ال أ
  مجاعا كما يرى بعض مرجئة العصر.د اتفاقهم إتقأع

اتبـاعهم للسـنة إذا خالفـت     ، وعدم، وردهم هلا بأصول عامةجهلهم بالسنة: دسةالسا الصفة
مجاعة املسـلمني وأئمتـهم،    رتان فارقوا مامشهو خاصتان وهلمابن تيمية: ( إلسالمأصوهلم، يقول شيخ ا

ذا الوصف تشترك ... وهأو ما ليس حبسنة حسنةجعلهم ما ليس بسيئة سيئة ، وأحدمها: خروجهم عن السنة
، قبحته السنةن ما ها البد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة، وحيس، فقائلة للسنةفيه البدع املخالف

ض املسائل هذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ يف بعإال مل يكن بدعة، ونت السنة، وح ما حسبأويق
  .)٢٣()أهل البدع خيالفون السنة الظاهرة املعلومة ، لكنمن هذين األصلني

اخلوارج ال يتمسكون من السنة إال مبا فسر جمملها دون ما خالف ظـاهر  و: (يقول شيخ اإلسالمو
  .)٢٤()ندهمالقرآن ع

صلى اهللا ستجدون أي جهل يف سنة النيب و ،ممن حولكم مر الصحبأولكم أن تنظروا يف أمركم و
ستجدون أن و ،األخرى بعض اجلماعات علم قادةوقارنوا بني علم كربائكم بالسنن و؟ يعتوركم عليه وسلم

                                                           
وصفه بأوصاف نابية شيء آخر، فلالختالف آداب ) والفقري إىل عفو ربه كاتب هذه الصفحات خيتلف مع أيب حممد املقدسي يف مسائل، ولكن هذا شيء و٢١(

  كما ال خيفى عند أهل العلم. 
  ) أما عوامهم فكثري منهم يكفِّر من ال يكفِّر هؤالء املشايخ األفاضل.٢٢(
  .١٩/٧٢) جمموع الفتاوى ٢٣(
  .١٣/٤٨) املصدر السابق ٢٤(
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ما وراء ذلك فهي ظلمات ، و، مما وافقت القواعد اليت قرروهاليس لدى أصحابكم إال سننا معينة يكرروا
  !صلى اهللا عليه وسلماجلهل اليت جتعل صاحبها يف غرور بينما هو يعيش يف بعد عن سنة املصطفى 

  ؟ صلى اهللا عليه وسلمفيا أيها األتباع ما قيمة احلياة إذا بعدت عن سنة النيب 

  ؟عليه وسلمصلى اهللا ما قيمة اجلماعة إذا مل يكن منهجها الذي تلتزمه هو سنة النيب و

  ؟صلى اهللا عليه وسلمما قيمة القادة إذا مل يقتدوا يف كل شؤوم بسيد القادة و

وجيب على كل مسلم يرجو لقاء ربه سبحانه أن حيذر أشد احلذر من صفات اخلوارج، فهل هنـاك  
وسـلم:   فقد قال صلى اهللا عليه أعظم من وعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن يقتلهم قتل عاد إن أدركهم،

إن مل يفعلوا ذلك قُتلوا هـم   لعلمه صلى اهللا عليه وسلم أنَّ أهل احلق .)٢٥()لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد(
وال أدري كيف يقرأ مسلم هذا التهديد اخلطري من النيب صلى اهللا عليه وسلم مث  قتل عاد ومزقوا شر ممزق.

  يقترب من صفات اخلوارج.

  ل الغلو يف واقعنا.أثر ضعيف يصف أحوال أه فائدة:
 له حكم الرفع لو صح أخرجـه   ؛ ألنَّ مثله ال يقال بالرأي،وقفت على حديث موقوف عن علي لكن

حسـب   أو ضعيف جدا ضعيف وهو ، واألثر حيكي بعضا من أحوال الغالة،"الفنت" هنعيم بن محاد يف كتاب
. وسيجد القارئ تشاا عجيبا بني مـا  ان حالهمع بي تهروايب بأس وال ، لكنه ليس موضوعا،قواعد احملدثني

 ورد يف هذا األثر الضعيف اإلسناد وبني واقع أهل الغلو.

يب رومان  عن علي بـن أيب  قال نعيم بن محاد: حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أ
ركوا أيديكم وال أرجلكـم، مث  فال حت ،قال: (إذا رأيتم الرايات السود فالزموا األرض ،اهللا عنه يطالب رض

يظهر قوم ضعفاء ال يؤبه هلم، قلوم كزبر احلديد، هم أصحاب الدولة، ال يفون بعهد وال ميثاق، يـدعون  

                                                           
. قال يف فتح ٥/٨٧النسائي )، و٤٧٦٤( وأبو داود ،٧٣و ٧٢و ٦٧و ٣١و ٣/٤د )، وأمح١٤٣) (١٠٦٤)، ومسلم (٧٤٣٢) و(٣٣٤٤البخاري ( أخرجه)٢٥(

  )."فهل ترى هلم من باقية" :إشارة إىل قوله تعاىل ،اال يبقي منهم أحد قتالً :أي(: ٦/٣٧٧الباري 
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إىل احلق وليسوا من أهله، أمساؤهم الكىن، ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، حىت خيتلفوا 
  . )٢٦(فيما بينهم مث يؤيت اهللا احلق من يشاء)

  ترمجة اإلسناد:

ا بغريه. له البخاري مقرون جئمة االعالم على لني يف حديثه... خرقال الذهيب: (أحد األ نعيم بن محاد:
آخرهم محزة بن حممد الكاتب. وكان   ،وأبو زرعة، وخلق  ي، والدارميوروى عنه حيىي بن معني، والذهل

ت حيىي بن معني يقول: نعيم بن محاد أول مـن مسـع   ا على اجلهمية... وقال احلسني بن حبان: مسعشديد
وروى إبراهيم بن اجلنيد عن ابن ، وكذا وثقه أمحد ،...صدوق وأنا أعرف الناس به، وكان رفيقي بالبصرة

  .)٢٧()معني: ثقة

وعنـه   ،: (احلافظ أبو عبد اهللا املروزي األعور عن أيب محزة السكري وإبراهيم بن سعدأيضاوقال عنه 
  .)٢٨(ا بسامراء)امتحن فمات حمبوس ،خمتلف فيه ،والدارمي ومحزة الكاتب ،اقرونالبخاري م

   .)٢٩()ولكن يف حديثه أوهام معروفة ،نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقهوأما (وقال ابن حجر: 

 :وقـال  ،بن عدي ما أخطأ فيهافقيه عارف بالفرائض... وقد تتبع  ،ا: (صدوق خيطئ كثريأيضا وقال
  .)٣٠(ستقيم)باقي حديثه م

: (هذا من أوابد نعيم) أي غرائبه -أي الذهيب -ق الذهيب على حديث أخرجه احلاكم، قائالً وقد علَّ
ـ التوجيري فقال: (قلت: مل يكن نعيم بن محاد كذاب أجاب على ذلك الشيخ محودوعجائبه. و ا ا وال متروكً

اإلمام أمحد وابن معـني والعجلـي؟!    وقد وثقه ،حىت يقال: "هذا من أوابده"، وكيف يقال فيه هذا القول
                                                           

   .١/٢١٠الفنت ) ٢٦(
   .٤/٢٦٧ ميزان االعتدال) ٢٧(
  .٢/٣٢٤الكاشف ) ٢٨(
  .١٠/٤١٢ذيب التهذيب ) ٢٩(
  .٥٦٤ب ص تقريب التهذي) ٣٠(



 

109 
 

ومسـلم يف   ،)١(وحسبك بتوثيق أمحد وحيىي، وقال أبو حامت: "صدوق"، وروى عنه البخاري يف "صحيحه"
ذه املثابة عند هؤالء مقدمة "صحيحه"، وروى عنه أيض ا ابن معني والذهلي وغريمها من األئمة، ومن كان
، سوى فتنة السفياين؛ فهي مل تقع إىل )٢(وقع مصداق هذا احلديث وقد، األئمة؛ فحديثه مقبول. واهللا أعلم

  .)٣(اآلن، ومل جيئ يف خروجه حديث صحيح يعتمد عليه)

  . )٤(ا سيء احلفظ)ا حمدثًا عابدضعيف... كان صاحلً :قال عنه الذهيب: (قال أبو زرعة رشدين بن سعد:

  . )٤(احلفظ)
 ،ا يف دينـه كان صاحلً:بن يونس اوقال  ،رجح أبو حامت عليه ابن هليعة ،وقال عنه ابن حجر: (ضعيف

  .)٥(فأدركته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديث)

فقد قال فيه الذهيب: (احلافظ أبو العباس عامل أهل الشام ... قال  ،الوليد بن مسلم ويغين عن رشدين،
  . )٦(ن)فيتقى من حديثه ما قال فيه ع اكان مدلس :ما رأيت من الشاميني مثله... قلت :ابن املديين

  .)٧(وقال فيه ابن حجر: (ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية)

بن هليعة مبصر امسعت أمحد يقول من كان مثل  :وقال أبو داود ،فقال عنه الذهيب: (ضع ابن هليعة:
  . )٨(العمل على تضعيف حديثه) :قلت .يف كثرة حديثه وإتقانه وضبطه

                                                           
  روى عنه مقرونا.) ١(
  يقصد التوجيري رمحه اهللا حديثًا آخر غري احلديث الذي ذكرناه.) ٢(
  .١/٦٣ إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة) ٣(
  .١/٣٩٦الكاشف ) ٤(
   .٢٠٩تقريب التهذيب ص ) ٥(
   .٢/٣٥٥الكاشف ) ٦(
  .٥٨٤تقريب التهذيب ص ) ٧(
   .٥٩٠ص الكاشف ) ٨(
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بن املبارك وابن وهب عنه أعدل اق كتبه، ورواية خلط بعد احترا ...وقال عنه ابن حجر: (صدوق
  .)١(من غريمها، وله يف مسلم بعض شيء مقرون)

  .)٢(قال عنه الذهيب: (وثقه مجاعة، وقال أبو حامت صاحل احلديث) أبو قبيل (حيي بن هانئ):

علم  وقال أبو حامت: صاحل احلديث، وكان له، وثقه أمحد، وابن معني، وأبو زرعةوقال عنه أيضا: (
  .)٣()باملالحم والفنت

  .)٤(وقال عنه ابن حجر: (صدوق يهم)

  .)٥()ويف أيب قبيل كالم يسري ال يرتل به حديثه عن رتبة احلسنوقال فيه األلباين: (

قال عنه ابن منده: (أبو رومان حدث عن علي بن أيب طالب يف الفنت روى حديثه عبد  مان:وأبو ر
  . فالذي يظهر أنه جمهول العني.)٦(رومان) اهللا بن هليعة عن أيب قبيل عن أيب

 يصح إسناده حسـب قواعـد   ويتضح بعد هذه الدراسة املختصرة إلسناد احلديث أنَّ احلديث ال
  احملدثني، لكنه ليس موضوعا.

  ومل أحترج من ذكره؛ ألين بينت حاله، وأهل العلم يتساهلون يف إيراد هذه األحاديث وحنوها.

                                                           
   .٣١٩تقريب التهذيب ص ) ١(
   .١/٣٦٠الكاشف ) ٢(
   .٢/٤٠٢ميزان االعتدال ) ٣(
  .١٨٥تقريب التهذيب ص ) ٤(
  .٣/٣السلسلة الصحيحة ) ٥(
  .٣٢٨فتح الباب يف الكىن واأللقاب ص ) ٦(
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قد ورد عن غري واحد من السلف أنه ال جيوز محل األحاديـث املتعلقـة   ( ل اخلطيب البغدادي:قا
ا من الظنة، وأما أحاديث الترغيب واملواعظ وحنـو  ا من التهمة، بعيدبالتحليل والتحرمي إال عمن كان بريئً
  . )١()ذلك فإنه جيوز كتبها عن سائر املشايخ

ورواية ما سوى املوضوع  ،ل يف األسانيدجيوز عند أهل احلديث وغريهم التساه( وقال ابن الصالح:
فيما سوى صفات اهللا تعاىل وأحكام الشـريعة   ،من غري اهتمام ببيان ضعفها ،من أنواع األحاديث الضعيفة

من احلالل واحلرام وغريها. وذلك كاملواعظ، والقصص، وفضائل األعمـال، وسـائر فنـون الترغيـب     
لعقائد. وممن روينا عنه التنصيص على التساهل يف حنو ذلك عبد والترهيب، وسائر ما ال تعلق له باألحكام وا

  .)٢()الرمحن بن مهدي، وأمحد بن حنبل رضي اهللا عنهما

م أنه ال جيوز ذكر املوضوع إال مع البيان، يف أي نوع كان. وأما غري املوضوع تقد( وقال العراقي:
بل يف الترغيـب   ،كان يف غري األحكام والعقائدفجوزوا التساهل يف إسناده وروايته من غري بيان لضعفه إذا 

والترهيب، من املواعظ والقصص، وفضائل األعمال، وحنوها. أما إذا كان يف األحكام الشرعية من احلـالل  
فلم يروا التساهل  ،واحلرام وغريمها، أو يف العقائد كصفات اهللا تعاىل، وما جيوز ويستحيل عليه، وحنو ذلك

ذلك من األئمة عبد الرمحن بن مهدي، وأمحد بن حنبل، وعبد اهللا بـن املبـارك،   يف ذلك. وممن نص على 
    .)٣()وغريهم

وهذا كاإلسرائيليات، جيوز أن يروي منها ما مل يعلم أنـه كـذب للترغيـب    وقال ابن تيمية: (
  .)٤()اهللا تعاىل أمر به يف شرعنا وى عنه يف شرعنا فيما علم أنَّوالترهيب 

                                                           
  .١٣٣الكفاية ص ) ١(
  .١٠٣معرفة أنواع علوم احلديث ص ) ٢(
  .١/١٠٤شرح التبصرة والتذكرة ) ٣(
  .٢٥١-١/٢٥٠جمموع الفتاوى ) ٤(
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أنَّ احلديث عندما يضعف؛ فهذا على غلبة الظن، ألنه فقد شروط القبول،  وقد ذكر أهل العلم
  ال أنه مقطوع بضعفه. 

هذا حـديث   :هذا الشأن ل أهليف قو )بالصحيحـ (إذا مت هذا ف )وويقول السخاوي يف ذلك: [(
هذا حديث ضعيف (قصدوا) الصحة والضعف (يف ظاهر) للحكـم   :الضعيف) يف قوهلمـ (ب)و(صحيح 

جلواز اخلطأ والنسيان  ،ا من شروط القبولأو فقد شرطً ،ىن أنه اتصل سنده مع سائر األوصاف املذكورةمبع
كما ذهب إليه مجهور العلماء من احملدثني والفقهاء . والضبط واِإلتقان، وكذا الصدق على غريه .على الثقة

  .ه يف ضدهبوجتن، امع التقيد بالعمل به مىت ظنناه صدقً ،الشافعي :واألصوليني، ومنهم

تف ا اخلـرب،  إذ القطع إمنا يستفاد من التواتر، أو القرائن احمل ؛(ال) أم قصدوا (القطع) بصحته أو ضعفه 
كما سيأيت حتقيقه عند حكم الصحيحني. ،اولو كان آحاد..  

ال  ،الصحة والضعف مرجعهما إىل وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إىل غلبـة الظـن   واحلاصل أنَّ   
  .)١(]بالنسبة إىل الواقع يف اخلارج من الصحة وعدمها

  

                                                           
  .٣٠-١/٢٩فتح املغيث ) ١(
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  على مصري األمة يف العراق إشفاقحة ونصي
وإن  ،ت بعد قراءا إحراقها فاحرقهافإن شئ ،لكن اصرب على قراءة نصيحيت ،نفين كما حيلو لكص

  ! شئت نشرها فانشرها

جمتنبا كل  ،حممدا رسول اهللا اهللا وأنَّفإين أشهد أن ال إله إال  ،وإياك أن خترجين من اإلسالم ،صنفين
  القولية والعملية واالعتقادية. امناقض من نواقضه

  بناًء على تصنيفك إياي. ولكن إياك مث إياك أن تترك نصيحيت صنفين كما حيلو لك،

 ،السهريف جرين الصدقة، ويعاين صاحبه ثالث ليالٍ حيرس التمر  صلى اهللا عليه وسلملقد أبقى النيب 
ا، وحياسبها، وتعاهـده، مث  ، وميسكهالدابة السارقة الصحايب ، فريىراقب املوقف يف وقت التهجد والوتروي

: أنه كانـت لـه   رضي اهللا عنه، فعن أيب أيوب األنصاري ي يف الليلة الثالثة بالعلم منها... حىت حظيطلقها
 فقـال  ،صلى اهللا عليه وسلمالنيب : فشكا ذلك إىل كانت جتيء الغول فتأخذ منه، قالور، فيها مت )١(سهوة

، قال: فأخذها فحلَفَت أن ال )(اذهب فإذا رأيتها فقل: بسم اهللا، أجييب رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم
) قـال: حلفَـت أن ال   ؟فعل أسريك ما(: فقال ،صلى اهللا عليه وسلم، فجاء إىل رسول اهللا تعود، فأرسلها
، فجاء ، قال فأخذها مرة أخرى، فحلفت أن ال تعود، فأرسلها)(كذبت، وهي معاودة للكذب: تعود، قال
(كذبت، وهـي   :فقال، ، قال: حلفت أن ال تعود)(ما فعل أسريك؟: فقال صلى اهللا عليه وسلمإىل النيب 

، فقالت: إين صلى اهللا عليه وسلم: ما أنا بتاركك حىت أذهب بك إىل النيب ، فأخذها فقال)معاودة للكذب
صلى اهللا عليـه  ، فجاء إىل النيب رأها يف بيتك، فال يقربك شيطان وال غريه، اق: آية الكرسيذاكرة لك شيئًا

  .)٢()وهي كذوب صدقت(: قال: فأخربه مبا قالت، قال )ما فعل أسريك؟: (فقال ،وسلم

شيطان يف صورة  :صاحبه بقبول النصيحة ممن مجع األوصاف التالية صلى اهللا عليه وسلمأفيأمر النيب 
ت ال تقبل من أخيـك املسـلم   وأن .يف وعده ، وغداركالمه يف ، سارق، وسارق الصدقة، وكذابحيوان
  ؟ واملرتدين والزنادقة وهو يشاركك يف جهاد الصليبيني ،نصيحته

                                                           
  ).٢/٢٤٤) السهوة: الطاق يف احلائط يوضع فيها الشيء (الترغيب والترهيب ١(
أخرجه  )، وقال: حسن غريب، وقال األلباين:صحيح لغريه. وقال شعيب: إسناده ضعيف. قلت: له شاهد٢٨٨٠، والترمذي (٥/٤٢٣) أخرجه أمحد ٢(

  ).٥٠٠٨) و(٣٢٧٥) و(٢٣١١ليقًا بصيغة اجلزم عن أيب هريرة (البخاري تع
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وتنشره جيالً بعد  ،، واألمة من بعدهم تنتفع منهر هذا الصحايب هذا العلم للصحابة، والتابعنيأفينش
 -حـد فحسـب  وأنت ال تنشر إال ما جاءك عن طريق وا ،ان يف صورة حيوانوقد تلقاه عن الشيط ،جيل

  ؟إال بعد استئذان -خريحق و هذا البحث وأنت تعلم أنَّ

أو اقتطعنا منه على  ا البحث على حبثكم بكلمة واحدةلكم احلق يف العتب إن رأيتمونا جتاوزنا يف هذ
 صلَاتهِم عن هم الَّذين{: دون قوله ،)٤:املاعون( } مصلِّنيلِّلْ فَويلٌ{: قوله تعاىلكقة من يقتطع من اآلية طري

   .)٥:املاعون( } ساهونَ

 - إال العمل مبا تعتقدونه حقًافال خيار لكم عند اهللا ،كما ترون عدالً ووضوحا وحجةًاألمر  أما وإنَّ
ومن أىب  ،خري من التمادي يف الباطلحلق الرجوع إىل ا فإنَّ ،لف قناعات دافعتم عنها طويالًوإن خا -اآلن

  وكفاه عقابا...  ،وذلك بصرفه عن اهلدى ،عقاب اهللا العاجل قد أصابه فليعلم أنَّ

كان يف  اليدخل اجلنة من: (صلى اهللا عليه وسلم: يقول النيب قال ،رضي اهللا عنه عن ابن مسعودف
: ون ثوبه حسنا ونعله حسنة ؟! قالب أن يكالرجل حي قالوا : يا رسول اهللا إنَّ. قلبه مثقال ذرة من كرب

   .)١()وغمط الناس ،بطر احلق :الكرب اهللا مجيل حيب اجلمال، إنَّ

كتبه  نتفاع باملكتوب بالتفكري فيمن كتبه وملِال يصرفنك الشيطان عن عظيم اال ،من كتبهال تفكر في
، فتحمل من يقف يف طريقكمأكثر دة مع ت العا، كما جرنتقام منه، والعزمية على قتلهمث تبدأ بالتفكري باال

  !بنيتك -رمبا -زر نفسٍ مقتولةو

، الناصح أم املنصـوح  ،إىل اهللا أجله سبق كتابيوال نعلم أينا  ،ودعك من الكاتب ،خذ املكتوب
  وعند اهللا جتتمع اخلصوم.

 وسلمصلى اهللا عليه إال حب اهللا ورسوله  -أول ما خرجتم -ا أخرجكم من بيوتكم لساح اجلهادمف
حلرمات مع احملرمـات يف  واليوم لو اجتمعت ا ،-واهللا حسيبكم كمكما حنسب -وتعظيم حرمات اهللا تعاىل

  ! وقد فعلتم ،نتهكتموها متقربني، اليف زمان واحدومكان واحد، 

ذلك الرجل يف املسجد يقرأ ، وكان لو اجتمع اإلسالم، والعلم، وحفظ القرآن والسنة يف رجل اليوم
  !يف حقه أمريكمصدر أمر  لتسابقتم لقتله متقربني، ما دام قد اجلمعة، يف رمضان ...القرآن، يوم 

                                                           
  ).٤١٧٣) و(٥٩)، وابن ماجه (١٩٩٩) و(١٩٩٨)، والترمذي (٤٠٩١، وأبوداود (٤٥١و ٤١٦و ١/٤١٢)، وأمحد ١٤٧) (٩١) أخرجه مسلم (١(
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 )١()إمنا الطاعة يف املعروف ،ال طاعة يف معصية اهللا( قوله صلى اهللا عليه وسلم:ال أدري مىت نعمل ب
   إن مل نعمل ا اآلن؟

  من القتل. أليس الزنا أهون !؟بالزنا تزين؟ ومل ال أمريكال أدري هل لو أمرك 

  ؟أتذكر اشتياقك للجنة أول مرة

طريف أيب متيمة، قال: شهدت صفوان فعن  ،وأنت ال تدري ،لعله حيل بينك وبني اجلنةوما يدريك 
شيئًا؟ قال مسعتـه   صلى اهللا عليه وسلم ا وأصحابه، وهو يوصيهم، فقالوا: هل مسعت من رسول اهللاوجندب
. فقـالوا أوصـنا.   )ق اهللا عليه يوم القيامةومن يشاقق يشق(. قال: )قيامةيوم الع اهللا به ع مسمن مس(يقول: 
إنَّ أول ما يننت من اإلنسان بطنه، فمن استطاع أن ال يأكل إال طيبا فليفعل، ومن اسـتطاع أن ال  ( :فقال

                   .)٢()حيال بينه وبني اجلنة مبلء كفه من دم أهراقه فليفعل

مـن قـدور بـدماء املسـلمني      فكم مألت ،مسلم ئم امرالكف من د ءملدار هذا ما يصنعه مق
لتحول بينك وبني أعظم أمنية، يف أخطر وآخر  ؛إا تنتظرك هناك، هم إىل حلظة قراءة هذه الكلماتأشالئو

  .حلظة

ليس مثة إال أبواب النار ، فال تبحث عن باب آخر فنك وبني دخول باب اجلنة مبثل ذلكإذا حيل بيف
  !دي، فهناك املرتل وهناك الرتلهي تناومفتحة 

من ديدات خطرية  صلى اهللا عليه وسلمتعاظ مبا جاء عن النيب االإياكم أن حترمكم قسوة قلوبكم 
  يف شأن القتل.

  . )٣()جيعل لقاتل املؤمن توبة أناهللا  أىب( قال: صلى اهللا عليه وسلمالنيب  أنَّنس أفعن 

إذا املسلمان محل أحدمها على أخيه السـالح  ( :اهللا عليه وسلم صلىبكرة قال: قال النيب  أيبوعن 
فألنـه   ؛وأما املقتول ،، أما القاتل فظاهر)١(ا)ا مجيعفإذا قتل أحدمها صاحبه دخاله ،فهما يف جرف جهنم

  .قصد قتل أخيه
                                                           

، وأبو داود ١٢٩و ١٢٤و ٩٤و ١/٨٢، وأمحد )٤٠) و(٣٩) (١٨٤٠)، ومسلم (٧٢٥٧) و(٧١٤٥) و(٤٣٤٠) أخرجه عن علي رضي اهللا عنه البخاري (١(
  .٧/١٥٩)، والنسائي ٢٦٢٥(
  ).٧١٥٢) أخرجه البخاري (٢(
) وقال: إسناده حسن. وعزاه السيوطي يف اجلامع الكبري والصغري للطرباين. قال املناوي: باسناد صحيح. وصححه األلباين. قال ٢١٦٤) أخرجه الضياء (٣(

  وختويف. املناوي: إن استحل، وإال فهو زجر
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 ا ثـالث فيمن قتل مؤمن ياهللا أىب عل (إنَّ: صلى اهللا عليه وسلموعن عقبة بن مالك قال: قال النيب 
  شد االمتناع.أيقبل توبته فامتنع  أنسألته  :يأ .)٢()مرات

إذا  أحـدكم املالئكة لتلعن  إنَّ( :صلى اهللا عليه وسلمقال: قال النيب  رضي اهللا عنه هريرة أيبوعن 
  .)٣()وأمه ألبيهوإن كان أخاه  ،أخيه حبديدة إىلأشار 

 عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبـائر  ذكر رسول اهللا صلى اهللا قال: رضي اهللا عنه، نسأوعن     
قـول   ؟ قال:بأكرب الكبائر أنبئكمأال  . وقال:وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،عز وجل الشرك باهللا( فقال:
  .)٤()الزور

  .)٥()علينا السيف فليس منا (من سلَّ :صلى اهللا عليه وسلمكوع قال: قال النيب وعن سلمة بن األ    

  .)٦()(قتل املؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا :صلى اهللا عليه وسلمقال النيب  وعن بريدة قال:    

لزوال الدنيا أهون عند اهللا مـن قتـل   ( :صلى اهللا عليه وسلمقال: قال النيب  وعمرعبداهللا بن وعن     
  .)٧(رجل مسلم)

(لزوال الدنيا أهون  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أنَّ    
  .  )٨(على اهللا من قتل مؤمن بغري حق)

    ا، و عليكم يف التاريخ أنَّ لعله مرا قتل فالنا قتل أكثر من كذا وفالنـ فاست ،كذافالن لت األمـر  هس
لـدماء  ا فتتجرؤون على .جمتهدون حننتقول يف نفسك يسعنا ما وسعهم، هؤالء جمتهدون وو ،استهنت بهو

حاضا بقوله و، هحىت يصبح الواحد منكم خمططًا بفكر ن غريكم مرة بعد مرةئو... ال بل وجترةمرة بعد مر
                                                                                                                                                                                                       

  ).٣٩٦٥،  وابن ماجه (٧/١٢٤، والنسائي ٥/٤١)، وأمحد ١٦) (٢٨٨٨) أخرجه مسلم (١(
)، وصححه األلباين، وقال شعيب: إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي ٨٥٩٣، والنسائي يف "الكربى" (٥/٢٨٨و ٤/١١٠) أخرجه أمحد ٢(

  وثقه النسائي وإال فهو حسن احلديث.
  ).٢١٦٢، والترمذي (٥٠٥و ٢/٢٥٩)، أمحد ١٢٥) (٢٦١٦جه مسلم () أخر٣(
  .٨/٦٣و ٧/٨٨)، والنسائي ٣٠١٨) و(١٢٠٧، والترمذي (١٣٤و ٣/١٣١)، وأمحد ١٤٤) (٨٨)، ومسلم (٥٩٧٧) أخرجه البخاري (٤(
  .٥٤و ٤/٤٦)، وأمحد ٩٩) (١٦٢) أخرجه مسلم (٥(
  )، وصححه االلباين.٤٩٥٧يهقي يف "شعب اإلميان" ()، والب٣٤٥٢، ويف "الكربى" (٧/٨٣) أخرجه النسائي ٦(
)، وصححه األلباين، وقال البخاري الترمذي والبيهقي: املوقوف أصح. ٣٤٤٩) و(٣٤٤٨، ويف "الكربى" (٧/٨٢)، والنسائي ١٣٩٥) أخرجه الترمذي (٧(

  وقال شعيب: حديث حمتمل للتحسني.
)، وحسنه املنذري، وقال البوصريي: هذا إسناد صحيح ٤٩٦١) و(٤٩٦٠) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٨)، والبيهقي يف "الشعب" (٢٦١٩) أخرجه ابن ماجه (٨(

  رجاله ثقات. وصححه األلباين، وقال شعيب: حسن لغريه.
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رضي  ىعن أيب موسف إبليس، هنيئًا لك تاج ،قدوة متقدما يف ميدان القتل... هنيئًا لك هذه اإلمامةو، وقلمه
من أخـذل اليـوم    :فيقول ،جنوده إذا أصبح إبليس بثَّ(: صلى اهللا عليه وسلمالنيب  قال: قال اهللا عنه

 .لق امرأته. فيقول: يوشك أن يتـزوج مل أزل به حىت ط فيقول: ،قال فيجيء هذا .مسلما ألبسته التاج
 أزل به فيقول: مل ،وجييء هذا .فيقول: يوشك أن يربمها .والديه مل أزل به حىت عق فيقول: ،هذاوجييء 

فيقول:  ،وجييء هذا حىت زىن. فيقول: أنت أنت. وجييء فيقول: مل أزل به .فيقول أنت أنت .حىت أشرك
  . )١()ويلبسه التاج .فيقول: أنت أنت .مل أزل به حىت قتل

فلقد بلـغ بـالبعض    ،ى بعضكم مرحلة فعل هذه الكبريةلقد تعد :القادةأيها األتباع واألشياع و    
غتباط مبا رواه عبادة بـن  الاوح فهنيئًا لكم هذا الفر ،ن املسلمنيجاح قتل كذا وكذا مغتباط بناالوالفرح 
ا فاغتبط بقتله مل يقبل اهللا منه (من قتل مؤمن :قال صلى اهللا عليه وسلمعن رسول اهللا رضي اهللا عنه  الصامت
 .الصرف (النافلة) :قال املنذري .)٢()ا وال عدالًصرفً

الذين يقـاتلون يف   :قال ،)فاغتبط بقتل(قال خالد بن دهقان: سألت حيىي بن حيىي الغساين عن قوله    
  .نه على اهلدى ال يستغفر اهللاأحدهم فريى أحدهم أفيقتل  ،الفتنة

النـاس   هم قتلـى؟ أمتنحـون  كيف و ،لكم أن تفرحوا باستشهادهم اهللا لو كانوا شهداء ما حقو
شهداء أحد ومؤتة، وحزن على غريهـم،   صلى اهللا عليه وسلمأمل يبك النيب تبوؤون بدمائهم؟ و الشهادة 

  !والناس شهداء اهللا على خلقه ،واكمشهداء معركة... فما الذي أفرحكم مبقتل أناس ال يكفرهم س همو

أول ما يقضى : (قال صلى اهللا عليه وسلمابن مسعود قد روى عن النيب  فإنَّ ،روا التوبة مىت شئتمأخ
  .)٣()بني الناس يوم القيامة يف الدماء

فحزن حىت قـال:   صلى اهللا عليه وسلم ، فعاتبه النيبفقتل بعدما تأول رضي اهللا عنه فياحلزن أسامة
يف مواجهة شيٍء عند  صلى اهللا عليه وسلم جيعله النيب ملو )٤()حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم(

                                                           
  ، وعزاه اهليثمي يف "امع" إىل الطرباين يف "الكبري"، وصححه األلباين وشعيب.٤/٣٥٠)، واحلاكم ٦١٨٩) أخرجه ابن حبان (١(
)، وصححه ٤١٧) و(٤١٦) و(٤١٥)، والضياء يف "املختارة" (١٣١١)، والطرباين يف "مسند الشاميني" (١٥٦٣٩)، والبيهقي (٤٢٧٠اود () أخرجه أبو د٢(

  األلباين وشعيب.
، ٨٤و ٧/٨٣)، والنسائي ١٣٩٧) و(١٣٩٦، والترمذي (٤٤٢و ٤٤٠و ١/٣٨٨)، وأمحد ٢٨) (١٦٧٨)، ومسلم (٦٨٦٤) و(٦٥٣٣) أخرجه البخاري (٣(

  ).٢٦١٧) و(٢٦١٥ماجه ( وابن
  ).٢٦٤٣، وأبو داود (٢٠٧و ٥/٢٠٠)، وأمحد ١٥٩) و(١٥٨) (٩٦)، ومسلم (٦٨٧٢) و(٤٢٦٩) أخرجه البخاري (٤(
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كفـة  علت يف كفة والسماوات واألرض يف وكفى ال إله إال اهللا اليت لو ج !احلساب! إمنا هي ال إله إال اهللا
  .األرضوال إله إال اهللا وطاشت السماوات ت كفة لرجح

، ذاك املسلم الذي قتلتـه  لكنها عند اهللا عظيمة ،اظًا جمردةً أو أحرفًا جمتمعةًلعلك اليوم تنظر هلا ألف
نفسـك، وامجـع    ذهبت "ال إله إال اهللا" معه فأعد، تله أعظم كلمة خرجت من لسانهوانطفأت بق ،مات
  !إله إال اهللا خصيمك حضر حججك فال، واستعملك

ت رسول اهللا ! ما رب؟أفتريدين أن أجاملك ،ابن حبهحبه و صلى اهللا عليه وسلمما جامل رسول اهللا 
 قدام أسامة تنتظـره عنـد   ! بل جعل ال إله إال اهللايه حني رآه ندم حىت متىن ما متىنعل صلى اهللا عليه وسلم

، وإىل مل يغب عنه حلظـة  صلى اهللا عليه وسلمل اهللا وصوت رسو رضي اهللا عنه ، لقد ذهب أسامةاحلساب
  ؟ة: "فمن لك بال إله إال اهللا"آخر حلظ

، فقد الصحابة  قدوة يف احلذر جعله بعضقد حتول أسامة بعد ذلك إىل قدوة يف عظيم حذره حىت و
ول ليس بعـد  ، وكأنه يق)١() أقاتل مسلما حىت يقاتله أسامةالعن سعد بن أيب وقاص أنه كان يقول: (جاء 

  .حذر أسامة حذر

  !؟حذرا، ويزيدكم إصرارا وإهدارا القتلُ أفيزيد أسامةَ 

ـ  أنه ظاهرال مع أنَّ ،م قتلهحرييف أرض املعركة  بالشهادة الكافرفإذا كان نطق  ا مـن  نطق ا خوفً
السبق، وليس لـه  . فكيف مبن يتجرأ على قتل من مجع بني العلم واجلهاد والدعوة وحفظ كتاب اهللا والقتل

  هم واشتغال إال بنصرة هذا الدين؟!

، إن مل تتوبوا من كبرية القتل، وكبرية الكذب، وكبرية التعايل على ال أشك أنكم على خطر عظيم
  الناس، وكبرية القول على اهللا بغري علم، وغريها من الكبائر اليت تلبستم ا. 

 املرتدون وأهـل اإلرجـاء  فنا احلكوميون و: لكأنك تصفنا كما يصلسان حال الواحد منكم يقول
  أمثاهلم بـ "اخلوارج" .و

أمـا   ،بامسهم، فضالً عن أن أكون لسانا ناطقًا أو أمثاهلم هؤالء أن أكون من : أنا أبرأ إىل اهللاأقول
يحة اليوم ت أثر هذه النصمن فو ، فإنَّأنتم عنيين هوإمنا الذي ي ،عنيينتال  األمساء فإنَّغري اخلوارج اخلوارج و

                                                           
  .١٢/١٩٦) ذكره احلافظ يف الفتح ١(
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بـل   ؛بني أن يصبح من اخلوارج بعد أيـام فما الذي حيول بينه و ،التجاوز على حرمات اهللا تعاىلاستمرأ و
  !وارجمن اخل اشر يكونو

أي  -وأسـند قال ابن حجـر: (  ، إمنا هو عملك الذي حيدد وصفك، فقدنعم، ال يعنيين من تكون
ما مل يسفكوا دما حراما، أو يأخـذوا  بالكف عنهم  عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب يف اخلوارج -الطربي

  .)١()ماالً، فإن فعلوا فاقتلوهم ولو كانوا ولدي

صـلى اهللا عليـه   فال تستغربن موقف رسول اهللا  ،أصررت على استباحتهاإن استمرأت الدماء، وف
  .منك وسلم

 فواهللا ،حديثًا يه وسلمصلى اهللا عل: إذا حدثتكم عن رسول اهللا رضي اهللا عنه قال علي بن أيب طالب
إين احلرب خدعة، و بينكم فإنَّالسماء أحب إيل من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيين و ألن أخر من

آخر الزمان أحداث األسـنان، سـفهاء   سيخرج قوم يف : (يقول صلى اهللا عليه وسلممسعت رسول اهللا 
الدين كما ميرق السهم من  ، ميرقون منم حناجرهماألحالم، يقولون من خري قول الربية، ال جياوز إميا

  .)لهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامةيف قت ، فإنَّالرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم

وال  ،(خيرج قوم من أميت يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إىل قـراءم بشـيء  ويف رواية أخرى: 
يقرؤون القرآن حيسبون أنه هلـم وهـو    ،ءصالتكم إىل صالم بشيء، وال صيامكم إىل صيامهم بشي

  .)٢(ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية) ،عليهم، ال جتاوز صالم تراقيهم

  ...!حنو ذلكالظاهر املتفق عليه إىل رأي فالن، وأمر األمري، وبصرية األمري وأجيوز لكم أن تتركوا 

ممـن   إن كـان و ،خيالف ما يعلم من شرع اهللاأن يترك النهي عما  -عليه السالم -ما حلَّ ملوسى 
املعلوم إال بأمر خمصوص من  أن يتجاوز األمر -عليه السالم -للخضر ما حلَّأرسله اهللا ليتعلم على يديه، و
  .} صبراً علَيه تسطع لَم ما تأْوِيلُ ذَلك أَمرِي عن فَعلْته وما{: اهللا، إذ قال يف آخر القصة

األمري بتجاوز حمرمات، وإباحة دماء مقطوع حبرمتها، وحتكيم أخبار مقطـوع بكـذا،   أمر  فأين 
  ثون كعمر؟حدم مكرى من خصوصية فيكم كاخلضر؟ أم أنل يا ت، فهوشهادات مقطوع بزورها

                                                           
  .٢٩٩/ ١٣) فتح الباري ١(
)، والنسائي ٤٧٦٨) و(٤٧٦٧، وأبو داود (١٣١و ١١٣و ١/٨١)، وأمحد ١٥٤) (١٠٦٦)، ومسلم (٦٩٣٠) و(٥٠٥٧) و(٣٦١١) أخرجه البخاري (٢(
٧/١١٩.  
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، أو حتسبوا أين ممن تغلو ... الدية بالعمليات االنتحاريةال حتسبوا أنين ممن يصف العمليات االستشها
الواجب أن تغلو نفوس إخواننا يف اجلهاد ويف اإلسالم أكثر من غالء  عنده النفس فداًء هللا تعاىل... ال،  لكن

يهـا إىل  أن نعيد الفتوى ف... ود يف فتوى عملية استشهاديةنفوسنا أو مثلها، الواجب أن نشدد غاية التشدي
أن تصـل درجـة   ه، وأال تبقى وسيلة غريها، واخلربة، وأن تكون النية هللا وحد، وأهل أهلها من أهل العلم

وجل من أن يكون وقع يف أعظم  منتظرا احلساب على من أفىت حماسبا نفسه مستغفراالضرورة، وبعدها يبقى 
ل إىل درجـة  ق حىت وصضيتهاد وق االجاجتهاد واسع، فضينص قاطع و ةاجتمع يف هذه املسأل فقد ،خطأ

  على هذا؟فمن يقوى  ،االستثناء من النص

ر عليهم رجالً سرية وأم صلى اهللا عليه وسلمبعث النيب قال: ( رضي اهللا عنه فعن علي بن أيب طالب
أن تطيعوين؟  صلى اهللا عليه وسلم: أليس قد أمر النيب وقال ،وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم ،من األنصار
ا مث دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، عزمت عليكم ملا مجعتم حطبا وأوقدمت نار : قدقال .قالوا: بلى

فرارا  صلى اهللا عليه وسلم: إمنا تبعنا النيب فقال بعضهم  ،ينظر بعضهم إىل بعض، فقاموا فلما مهوا بالدخول
: فقـال  صلى اهللا عليه وسلم، فذكر للنيب فبينا هم كذلك إذ مخدت النار وسكن غضبه ؟من النار أفندخلها

  .)١()، إمنا الطاعة يف املعروفخرجوا منها أبدالو دخلوها ما (

اعة باإلضافة لكـل األوامـر   الطعنده أمر خاص بوجوب السمع له و رضي اهللا عنه فهذا الصحايب
 صلى اهللا عليه وسـلم هؤالء اجلند من الصحابة رضي اهللا عنهم عندهم أمر خاص من رسول اهللا العامة، و

صـلى   قد أقرهم النيبو ،ذلك كله أن يطيعوه يف املعصيةغ هلم سومع هذا فما و ،بوجوب طاعة هذا القائد
  .على عدم طاعتهم له اهللا عليه وسلم

 سه دون الضـوابط ، فدخل هذه النار بأمر أمريه بتفجري نفبايع على السمع والطاعة فكم من شاب 
  !؟ت نفسه غدراهبفذ فأُدخل عملية ليست شرعيةبل كم من شاب خدع  الشرعية اليت ذكرها أهل العلم؛

  !ال عذر لكم، وأنتم تعلمون ،كتم على املنكراتال عذر لكم عند اهللا إن سف

  ...! مشتركون يف قتل النفسو، إنكم حينئذ مشتركون يف اإلمث

  !يأنفسكم يف ما بق وأنقذوا ،كفى ما مضى

                                                           
)، والنسائي ٢٦٢٥، وأبو داود (١٢٩و ١٢٤و ٩٤و ١/٨٢)، وأمحد ٤٠) و(٣٩) (١٨٤٠)، ومسلم (٧٢٥٧) و(٧١٤٥) و(٤٣٤٠) أخرجه البخاري (١(
٧/١٥٩.  
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يقظـة ال   وسلمصلى اهللا عليه نه رسول اهللا ولو كان الذي عي ،خطأه خري لك أن تنكر على أمريك
قد أناس من األنباط، و بالشام على مرأنه  فقد صح عن هشام بن حكيم بن حزام ،، وليكن ما يكونرؤيا

: بون يف اخلراج، فقال هشـام على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذَّ صبيف الشمس و أقيموا
  .)١()بون الناس يف الدنياب الذين يعذِّذِّاهللا يع إنَّيقول: ( صلى اهللا عليه وسلمأشهد لسمعت رسول اهللا 

  الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.ي اهللا عن أولئك األمراء الرمحاء األمناء رض
  !؟فمن يرحم ،ال إله إال اهللا: قولويرحم من ي ،إن مل يرحم املرء أصحابه

، ألرحم الشاة أن أذحبهـا اهللا إين  : يا رسولرجال قال أنَّ رضي اهللا عنه عن معاوية بن قرة عن أبيهف
  .)٢()رمحتها رمحك اهللا إن(فقال: 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مر ـا بفتيان من قريش قد نصبوا طريوقـد   ،ا أو دجاجة يترامو
فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن اهللا  ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ،جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم

  .)٣()شيئًا فيه الروح غرضا اختذلعن من ( صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  ، إنَّمن فعل هذا

 يف وسـم  قـد  محار عليه مر وسلم عليه اهللا صلى النيب أنَّ ،وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما   
  .)٤()ومسه الذي اهللا عنل( فقال وجهه

، حىت أصبح رخصة ، أو ظنكل رخصةأما ترون أنكم توسعتم يف : القادةأيها األتباع واألشياع و
  ! أن دخلتم يف احملرمات الظاهرة؟إىل، ك اجلامع لكم هو التوسع يف الرخصاخليط املشتر

  .بون حىت على إخوانكم يف اجلهادفأصبحتم تكذ ،يف الترخص يف الكذب كثري منكم توسع

م الذي عم حىت أخاك) إىل أن أصبحت اخلدعة ت(احلرب خدعة يف الترخص يف أنَّ كثري منكم توسع
يف اجلـرأة  ، وتوسعتم رسةً لتعليم فن اخلداع ملنتسبيهاوأصبحتم مد ،ستشهاديةترسلونه لبعض العمليات اال

عها، رد اختالف م جهاديةبل مجاعات  ؛فما أسهل الفتيا باستباحة دم مسلم ،التحرميعلى الفتيا بالتحليل و
ـ :  صلى اهللا عليه وسلمونسيتم حديث النيب  ،لتأمنيوقتلتم بعد ا ،توسعتم يف االستسالم لألمراءو ن (من أم

                                                           
  ).٣٠٤٥، وأبو داود (٤٦٨و ٤٠٤و ٣/٤٠٣)، وأمحد ١١٩) و(١١٨) و(١١٧) (٢٦١٣) أخرجه مسلم (١(
  )، وصححه األلباين وشعيب.٣٣١٩، والبزار (٤/٢٣١، واحلاكم ١٩/٤٥)، والطرباين ٣٧٣، والبخاري يف "األدب املفرد" (٥/٣٤و ٣/٤٣٦) أخرجه أمحد ٢(
  .٧/٢٣٨، والنسائي ١٤١و ١٠٣و ٨٦و ٦٠و ٤٣و ٢/١٣و ١/٣٣٨)، وأمحد ١٩٥٨)، ومسلم (٥٥١٥) أخرجه البخاري (٣(
  ).٢٥٦٤، وأبو داود (٣/٣٢٣وأمحد  )،١٠٧) (٢١١٧) أخرجه مسلم (٤(
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فعن عمرو بـن   ،بل جاء ما هو أشد من ذلك. )١()، فإنه حيمل لواء غدر يوم القيامةرجالً على دمه فقتله
وإن كان  ،فأنا بريء من القاتل ،ن رجال على دمه فقتله(من أم :صلى اهللا عليه وسلماحلمق قال: قال النيب 

  .)٢()اول كافراملقت

 رجال أتاه، فقال: أرأيت رجـالً  أنَّ . وقد جاء عن ابن عباس،رسيف فتوى التت كثريا ولقد توسعتم
قال: لقـد   ،اا عظيما فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابقال: جزاؤه جهنم خالد ؟امتعمد قتل رجالً

 صلى اهللا عليه وسلم، وما نزل وحي بعـد  أنزلت يف آخر ما نزل، ما نسخها شيء، حىت قبض رسول اهللا
قال: وأىن له بالتوبة،  ،ا مث اهتدىرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال: أرأيت إن تاب، وآمن وعمل صاحلً

ا، جييء يوم القيامـة  متعمد ، رجل قتل رجالً(ثكلته أمه وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول:
ا يف قبل العرش. يقول: يا رب ا رأسه بيمينه أو مشاله، تشخب أوداجه دميساره، وآخذًا قاتله بيمينه أو بآخذً

  .)٣(سل عبدك فيم قتلين)
أكرب من هذه...؟ فأي جمازفة!  

: ) يقـول نـام ... إعـالم األ تابكم (هذا أبو حامد الغزايل رمحه اهللا الذي استشهدمت بكلماته يف ك
اء املصلني املقرين بالتوحيد خطـأ،  استباحة دم ، فإنَّوجد إليه سبيالً ز عن التكفري ما(والذي ينبغي االحترا

  .)٤()سلم واحدماخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك دم و

ل أعظم من قت وأي ؟كر يف القرآن أكرب من القتلمنكر عملي ذُ : أيالقادةأيها األتباع واألشياع و
فينا من يقتل ورثة األنبيـاء  ... وورث لقد ذهب األنبياء وذهب قتلتهم ؟هم السالمعلي قتل نيب من األنبياء

   !؟من وراثة أسوأ من هذه الوراثة ... فهلفيهم

خالفونا يف مسائل، وهذه املسائل مل تصل إىل حد النواقض، فهل احلل هـو  العلماء  هؤالء هب أنَّ
   !؟قتلهم

                                                           
  ). وصححه األلباين وشعيب.٢٦٨٨)، وابن ماجه (٨٧٤٠) و(٨٧٣٩، والنسائي يف "الكربى" (٢٢٤و ٤٣٧و ٥/٢٢٣) أخرجه أمحد ١(
)، والبـزار  ٢٣٤٤() و٢٣٤٣، وابن أيب عاصم يف "اآلحـاد واملثـاين" (  ٣/٣٢٣)، والبخاري يف تارخيه ٩٦٧٩)، وعبدالرزاق (١٢٨٥) أخرجه الطيالسي (٢(
)، والطرباين بأسانيد كثرية يف معامجه، ويف "مسند الشـاميني"،  ٢٣٠٨)، والبزار (٥٩٨٢)، وابن حبان (٢٠٣)، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" (٢٣٠٨(

  )، وحسنه األلباين وشعيب.١٨٢٠٣والبيهقي (
)، ٧٠٧٢) و(٢٤٦٢، ويف الكـربى ( ٨/٦٣و ٧/٨٥)، والنسائي ٦٨٠( ، وعبد بن محيد٣٤٦و ٢٩٤و ٢٤٠و ١/٢٢٢)، وأمحد ٤٨٨) أخرجه احلميدي (٣(

  ). وصححه األلباين وشعيب. ٢٦٢١وابن ماجه (
  .٢/٣٠٠) فتح الباري ٤(
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والـذي  من استحق القتل، ترك قتل الذي توىل كربه منهم قتلَ صلى اهللا عليه وسلم لقد ترك النيب ،
قال ليا يقتل  نَّإ: لئال يقول الناس ؛منها األذل، رأس النفاق املارد ابن أُيب بن سلول وغريه خرجن األعزحممد

صلى  النيب فنهاهم ،الصحابة هم من تسابق لقتل هؤالء ألنَّ ؛. لئال يقول الكفار وليس الصحابةأصحابه ..
   .)١()...لئال يقول الناسقائالً: ( اهللا عليه وسلم

أفال يكون معتربا  ،الدرجة إىل هذه صلى اهللا عليه وسلمفإذا كان اعتبار قول الناس عند رسول اهللا 
  ؟ عندنا

أفال يؤثر قول خيار الناس املسلمني املصـلني   ،وإذا كان قول الكافرين من الناس مؤثرا يف هذا األمر
  تل أئمتهم وخطبائهم ومعلميهم.املتأثرين بق

واختالف العلماء  ،وقد أشرنا فيما تقدم حلكم ساحر أهل الذمة(: الشنقيطي اإلمام وتأمل فيما قاله
 ،والقول بأنه قتله ضـعيف  ،واستدالل من قال بأنه ال يقتل بعدم قتله لبيد بن األعصم الذي سحره ،يف قتله

بل يقتل كمـا يقتـل    ؛أنه اليكون أشد حرمة من ساحر املسلمنيوأظهر األقوال عندنا  ،ومل يثبت أنه قتله
 فتنة،ثارة ترك قتله اتقاء إ وأما عدم قتله البن األعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ،ساحر املسلمني
فيكون يف ذلك تنفري  ،حممد يقتل أصحابهلئال يقول الناس:  ؛وقد ترك املنافقني ،نه لوال ذلك لقتلهفدل على أ

  .)٢()وهو عبارة عن املنافق ،دين اإلسالم مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق عن

: هل تتصورون اجتماع فعل كبرية من الكبائر املنصوص عليها مـع  القادةواألشياع و أيها األتباع
 رجالً أنَّ  رضي اهللا عنه عن عمر بن اخلطاب :... هاكم هذا احلديثصلى اهللا عليه وسلمحمبة اهللا ورسوله 
صلى وكان يضحك رسول اهللا  ،وكان يلقب محارا ،اهللا كان امسه عبد صلى اهللا عليه وسلمعلى عهد النيب 
مر به فجلد، فقال فأُ ،يت به يوماقد جلده يف الشراب، فأُ  صلى اهللا عليه وسلم، وكان النيب اهللا عليه وسلم
ال تلعنوه، فـواهللا مـا   ( :صلى اهللا عليه وسلمفقال النيب  .: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهرجل من القوم

  .)٣()علمت إنه حيب اهللا ورسوله

-أي يف هذا احلديث الذي أخرجه البخاري عن عمر بن اخلطاب -فيهو(قال ابن حجر العسقالين: 
وفيه أنه ال تنـايف   واألمر بالدعاء له. ،لثبوت النهي عن لعنه ؛كافر ةمرتكب الكبري الرد على من زعم أنَّ :

                                                           
  ).٣٣١٥، والترمذي (٣٩٢و ٣/٣٥٤)، وأمحد ٦٣) (٢٥٨٤)، ومسلم (٤٩٠٧) و(٤٩٠٥) و(٣٥١٨) أخرجه البخاري (١(
  .٤/٦٢) أضواء البيان ٢(
  .١٢/٧٨فواهللا ما علمت إال أنه حيب اهللا ورسوله)، ومها مبعىن واحد. ينظر: فتح الباري ). ووقع يف بعض روايات البخاري: (٦٧٨٠() أخرجه البخاري ٣(
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املـذكور   أخرب بأنَّ صلى اهللا عليه وسلمألنه  ؛لب املرتكببني ارتكاب النهي وثبوت حمبة اهللا ورسوله يف ق
 .من تكررت منه املعصية ال ترتع منه حمبـة اهللا ورسـوله   وأنَّ ،حيب اهللا ورسوله مع وجود ما صدر منه

بل كمالـه كمـا    ؛د به زواله بالكليةاخلمر ال يرا نفي اإلميان عن شارب ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم من أنَّ
  .)١()تقدم

، وال الثبات وال أي عمـل مـن   الشجاعة وحدها وال العبادة وحدها، وال الصربليست وليعلم أنه 
  ... وحا مع عظيم اإلخالص إال بالعلماألعمال ممد

عمل من  ل أيأول الرسالة صل وال صم وال جاهد وال اعم صلى اهللا عليه وسلم يقل اهللا لرسوله مل
  .}اقْرأْ{ شرفًاا ووكفى العلم شاهد .}اقْرأْ{ :إمنا قال له ،األعمال

اما وإن كان صو ،مله، ويسود وجهه وعوإن كان مسلما ،يستبيح دم صاحبه أنه وكفى اجلهل ظلمة
ا قوا...!امخملص  

مل  اقوموأتيت : (رمحينما دخل عليهم ملناظ يصف اخلوارجاهللا بن عباس رضي اهللا عنهما  قال عبد
 ،اإلبل -أي ركب -ثفن أيديهمكأنَّ  وجوههم من السهر -أي متغرية -مسهمة ،جتهادااأر قط أشد منهم 

  .)٢()-أي مغسولة -عليهم قمص مرحضة

ـ  ،ملا عدلنا إىل اخلوارج(: وعن جندب األزدي قال فانتـهينا إىل   ،ن أيب طالـب وحنن مع علي ب
  .)٣()النحل من قراءة القرآن يفإذا هلم دوي كدو، معسكرهم

: صف يل وقال له ،دعا مواله ، وكان من اخلوارج،بضرب عنق عروة بن أذينة بن أبيه زياد ملا أمرو
، وال فرشت له ما أتيته بطعام يف ار قطفقال:  .فقال : أطنب أم أختصر؟ فقال: بل اختصر .أمره واصدق

  .)٤(فراشا بليل قط

... فأين اخللـل  صيام وقيامن صالة وهذا اجتهادهم يف أفضل األعمال مو ،فإذا كانت هذه عبادم
  إذًا؟

                                                           
  .١٢/٧٨) فتح الباري ١(
  ).١٦٥١٧) أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" (٢(
  ).٤٠٥١) أخرجه الطرباين يف "املعجم األوسط" (٣(
  .١/١٦١الشهرستاين  ) ينظر: امللل والنحل ،٤(
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، وينبغي أن نتأمل يف حال اخلوارج مـن حيـث شـجاعتهم    وأصحاب هوى اخللل أم جهلة
وعبادم، فقد بلغوا شأنا عظيما يف هذين األمرين، ومع هذا فقد وصفهم النيب صلى اهللا عليهم وسـلم  

ويف هذا دليل قطعي أنَّ الشجاعة واإلقدام والعبادة لوحدها ال تدل على صحة املنهج؛ ، )١(بكالب النار
  بل ال بد من العلم الصحيح، وهذا ما يفتقده اخلوارج.

خيرج ناس من قبل املشرق ( قال: ،صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اهللا رضي اهللا عنه يب سعيدعن أ
مث ال يعودون فيه حىت يعود  ،من الدين كما ميرق السهم من الرميةميرقون  ،ويقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم

  .)٢()سيماهم التحليق( :قال ؟ما سيماهم :قيل ).السهم إىل فوقه

مسعته  :قال ؟اهل مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف اخلوارج شيئً ،سهل بن حنيفوقد سئل 
ميرقون من اإلسـالم   ،ال جياوز تراقيهم ،ون القرآنخيرج منه قوم يقرء( -وأهوى بيده قبل العراق- :يقول

  .)٣()مروق السهم من الرمية
 ،تركوا أهل الذمةو ،ا حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهممـاخلوارج ل إنَّ(: جرقال ابن ح

اجلهال كله من آثار عبادة هذا و .شركني، واشتغلوا بقتال املسلمنيوتركوا قتال امل ،فقالوا نفي هلم بعهدهم
 على رسـول اهللا  رأسهم رد كفى أنَّو ، يتمسكوا حببل وثيق منهملو ، تنشرح صدورهم بنور العلممل الذين

  .)٤()أمره ونسبه إىل جور، نسأل اهللا السالمة صلى اهللا عليه وسلم

ر خرج يف عهد أمري املؤمنني عم ،رجالً من اخلوارج امسه بسطام بن بين يشكر أنَّ(: ابن األثري ذكرو
تب عمـر إىل  ، وكه، فبعث إليه عمر من يقف يف وجههمعه مجاعة من أتباعو ،رضي اهللا عنه بن عبدالعزيز

بسطام يسأله عن خمرجه، فكان يف كتاب عمر: بلغين أنك خرجت غضبا هللا ولرسوله، ولست أوىل بذلك 
كان يف يـديك نظرنـا يف    إنو ،بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس، فإن كان احلق أناظرك ، فهلم إيلَّمين
  .أمرك

                                                           
. )١٧٦)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه (٣٠٠٠، والترمذي (٢٦٩و ٢٥٦و ٢٥٣و ٥/٢٥٠)، وأمحد ٩٠٨) أخرجه عن أيب أمامة مرفوعا: احلميدي (١(

  وصححه األلباين وشعيب.
) ١٠٦٤)، ومسلم (٧٥٦٢() و٧٤٣٢) و(٦٩٣٣) و(٦٩٣١) و(٦١٦٣) و(٥٠٥٨) و(٤٦٦٧) و(٤٣٥١) و(٣٦١٠) و(٣٣٤٤) أخرجه البخاري (٢(
). والفُوق: موضع الوتر من السهم، أي: ال يرجعون حىت يرتد السهم إىل ٤٧٦٥، وأبو داود (٢٢٤و ١٩٧و ٦٤و ٣/٥)، وأمحد ١٤٨) و(١٤٧) و(١٤٣(

  هلم ال ينايف اإلباحة. مكانه، وهذا من باب التعليق باحملال. وذكر شراح احلديث أنه ال داللة فيه على كراهة احللق، فإنَّ كون الشيء عالمة
  ).٦٩٣٤) و(٦٦٧٥) أخرجه البخاري (٣(
  .١٢/٣٠١) فتح الباري ٤(
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و ،فكتب بسطام إىل عمر: قد أنصفتأرسـل إىل  و .يناظرانكرجلني يدارسانك و إليك قد بعثت
  .ا امسه عاصم، ورجالً من بين يشكر، فقدما إىل عمروىل لبين شيبان حبشيعمر م

ها مظامل، فإن كنت مما جاء يف تلك املناظرة أن قاال: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك، ومسيتكان و
  .همابرأ منعلى هدى وهم على الضاللة فالعنهم و

اهللا  إنَّ ، طريقهاكم أردمت اآلخرة فأخطأمتلكنو، لمت أنكم مل خترجوا طلبا للدنيا: قد عفقال عمر
 منـي  هفَإِن تبِعنِي فَمن{  : قال إبراهيم عليه السالم، وانالع صلى اهللا عليه وسلمعز وجل مل يبعث رسوله 

نمانِي وصع كفَإِن غَفُور يمح{: ، وقال اهللا عز وجل} ركلَـئأُو ينى الَّذده اللّه ماهدفَبِه هدقـد  ، و}اقْت
ا مسيتا، و ،أعماهلم ظلما ونقصـ   ،عن أهل الذنوب فريضة البد منهاليس لوكفى بذلك ذم ا فإن قلـتم إ

قال: أفيسعك أن ال تلعن فرعون وهو أخبـث   .هفرعون؟ قال: ما أذكر مىت لعنت نتفريضة فأخربين مىت لع
وهم مصلون صائمون؟ قال: أما هم كفار بظلمهم؟ قال:  ،ال أن ألعن أهل بييتإ يسعين ال، وشرهمواخللق 
، فإن أحدث اس إىل اإلميان فكان من أقر به وبشرائعه قبل منهدعا الن صلى اهللا عليه وسلمالرسول  ألنَّ ؛ال

اإلقرار دعا الناس إىل توحيد اهللا و صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  : إنَّحدثًا أقيم عليه احلد، فقال اخلارجي
  .ا نزل من عندهمب

القـوم   لكـن و ،صلى اهللا عليه وسلمال أعمل بسنة رسول اهللا : قال عمر: فليس أحد منهم يقول
  .عليهم، ولكن غلب عليهم الشقاء سهم على علم منهم أنه حمرمأسرفوا على أنف

  .ورد أحكامهم ،قال عاصم: فابرأ مما خالف عملك

  .؟ قاال: بلىأليسا على حق ،عمرقال عمر: أخربين عن أيب بكر و

  ؟ وأخذ األموال ،وسىب الذراري ،سفك دماءهم ،حني قاتل أهل الردةأبا بكر  : أتعلمان أنَّقال

  .قاال: بلى

  .السبايا بعده إىل عشائرهم بفدية؟ قاال: نعم عمر رد : أتعلمون أنَّقال

  .قال: فهل برئ عمر من أيب بكر؟ قاال: ال

  .تم من واحد منهما؟ قاال: ال: أفتربؤون أنقال
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الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما  أهل هل تعلمان أنَّ ،هم أسالفكمقال: فأخرباين عن أهل النهروان و
اهللا بن خباب وجاريته وهي حامل؟ قـاال:   البصرة قتلوا عبد أهل من خرج إليهم من أنَّماالً، و يأخذوا ملو
  .نعم

  .ل ممن قتل واستعرض؟ قاال: ال: فهل برئ من مل يقتقال

 ،هلمقد علمتم اختالف أعمـا و ،أهل الكوفةعمر وأهل البصرة ويسعكم أن تتولوا أبا بكر و: أفقال
تقبلون من الناس ما رد عليهم  ،فإنكم جهال ،اهللا ؟ فاتقواوالدين واحد ،يسعين إال الرباءة من أهل بييتال و

وخياف عندكم من  ،يأمن عندكم من خاف عندهبل، وتردون عليهم ما قو ،صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
كان من فعل ذلـك  حممدا عبده ورسوله، و أنَّكم من يشهد أن ال إله إال اهللا و، فإنكم خياف عندأمن عنده

فتحرمون دمـاءهم   ،ئر أهل األديانيأمن عندكم ساقن دمه وماله وأنتم تقتلونه، وحعند رسول اهللا آمنا و
  .)١()أمواهلمو

رضي  يف القتال الذي وقع ما بني علي ومعاويةرضي اهللا عمن أحجم عن اخلوض بسيفه أو بلسانه 
غم قرابة علي ر، وصلى اهللا عليه وسلم... فرغم قرب العهد بالنيب رضي اهللا عن مجيع الصحابة، وهللا عنهما
 ،احلق مع علي إال أم رفضوا اخلوض فيهـا  رغم النصوص الواضحة بأنَّ، وصلى اهللا عليه وسلممن النيب 

رضي اهللا  عليا األكرب من هذا أنَّ، واحلسن بن علي مل يشارك فيها بل إنَّ ؛وأكرموا سيوفهم عن قتل مسلم
  ندم على ذلك... عنه

 : إنَّفقـاال  ،رجالن يف فتنة ابن الـزبري  ابن عمر أتاه أنَّ ،عنهماعن نافع موىل ابن عمر رضي اهللا و
: فما مينعك أن خترج؟ فقال ،صلى اهللا عليه وسلمأنت ابن عمر صاحب رسول اهللا و ،الناس صنعوا ما ترى

 ويكُـونَ  فتنةٌ ونَتكُ الَ حتى وقَاتلُوهم{: : أمل يقل اهللا تعاىلدم أخي املسلم، فقاال اهللا حرم علي مينعين أنَّ
ينالد لّهحىت تكـون فتنـة   أنتم تريدون أن تقاتلوا و ،قال: قد قاتلنا حىت مل تكن فتنة وكان الدين هللا ؟}ل

  .)٢(ويكون الدين لغري اهللا

أال مث  ،إا ستكون فـنت : (صلى اهللا عليه وسلم: قال رسول اهللا قال رضي اهللا عنه عن أيب بكرةو
، أال فإذا نزلت أو وقعت د فيها خري من املاشي فيها، واملاشي فيها خري من الساعي إليهاالقاع تكون فتنة

، من كانت له أرض فليلحق بأرضهنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له غ، وفمن كان له إبل فليلحق بإبله
                                                           

  .٤/١٥٤) الكامل ١(
  ).٤٥١٣) جزء من حديث أخرجه البخاري ( ٢(
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فه فيـدق  يعمد إىل سي: ل اهللا أرأيت من مل يكن له إبل وال غنم وال أرض؟ قال: يا رسوقال: فقال رجل
قال:  ؟اللهم هل بلغت ؟؟ اللهم هل بلغته حبجر مث لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغتعلى حد
و إحدى الفئتني فضـربين  ، أرهت حىت ينطلق يب إىل أحد الصفني: أرأيت إن أكول اهللا: يا رسفقال رجل
  .)٣()رب النايكون من أصحاإمثك وه ويبوء بإمث(: قال ؟، أو جييء سهم فيقتلينرجل بسيفه

أي ذوائبـها   -نوساتها تنطفعلى حفصة و قال: دخلت ،اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن عبدو
حلـق، فـإم   إ: قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل يل من األمر شيء، فقالـت  -تقطر ماء
خطـب   ،ما تفرق الناس، فلفلم تدعه حىت ذهب .أخشى أن يكون يف احتباسك عنهم فرقةو ، ينتظرونك
قال حبيب  .منه ومن أبيهفلنحن أحق به  ،: من كان يريد أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنهمعاوية وقال
ـ  ا أجبته؟ قال عبدبن سلمة: فهلَّ ذا األمر منك م ن قاتلـك  اهللا: فحللت حبويت، ومهمت أن أقول: أحق

 ،يحمل عين غـري ذلـك  و ،وتسفك الدم ،ق بني اجلمعت أن أقول كلمة تفر، فخشيوأباك على اإلسالم
  .)٤()حفظت وعصمت: قال حبيب .فذكرت ما أعد اهللا تعاىل يف اجلنان

  ؟ بعدما أصبت دما حراما أم ال ،ال أدري هل أقول انتهت فسحتك: أيها التابع

ل املـؤمن يف  ال يـزا (: صلى اهللا عليه وسلم: قال رسول اهللا قال، رضي اهللا عنهما ابن عمر فعن
  .)٥()ة من دينه ما مل يصب دما حرامافسح

ا مامل يصـب  صاحلً )٦(اقًعن(ال يزال املؤمن م :صلى اهللا عليه وسلمالدرداء قال: قال النيب  أيبوعن 
دماا حرام، فاذا أصاب دم٨())٧(حا بلَّا حرام(.  

ني ال سوف تنهي كل فسحة حإمنا أخشى أنك  ،: توبتك اليوم خري من توبتك غدالكين أقول لك
مك مـن دم  ومتوت و ،ارا، وال يزيد الدم إال دماتزيدك املوعظة إال إصرارا، وال يزيدك النصح إال استكب

   !املسلمني مل يشبع

                                                           
  ).٤٢٥٦، وأبو داود (٤٨و ٥/٣٩)، وأمحد ٢٨٨٧) أخرجه مسلم (٣(
  ).٤١٠٨) أخرجه البخاري (٤(
  .٢/٩٤)، وأمحد ٦٨٦٢) أخرجه البخاري (٥(
  ) أي خفيف احلمل واملراد سريعا يف طاعة اهللا.٦(
  ) انقطع من االعياء .٧(
)، وصححه ١٥٦٤٠)، والبيهقي (١٣٠٩)، ويف "مسند الشاميني" (١١٠٨)، ويف "الصغري" (٩٢٢٩)، والطرباين يف "األوسط" (٤٢٧٠) أخرجه أبو داود (٨(

  االلباين وشعيب.
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فعلوا هؤالء  ،تقول: هؤالء ليسوا مبسلمني ،اك أن تشكك يف حرمة الدم املسلمإياك مث إي: أيها التابع
كلها من اإلسالم، ولتبق األمة كلها هـي   صلى اهللا عليه وسلمفلتخرج أمة حممد  ! إن وسعك ذلكوفعلوا
كما يف حديث أنس رضـي اهللا   قال  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ؟ ألنَّأتدري ملاذا  ،من حولكأنت و
فـال   ،هفذلك املسلم الذي له ذمة اهللا وذمة رسول ،وأكل ذبيحتنا ،واستقبل قبلتنا ،(من صلى صالتنا :عنه

بالضـم مـن    "فال ختفروا" :قوله .أمانته وعهده :أي ،: (قوله ذمة اهللاقال يف الفتح  .)٩()ختفروا اهللا يف ذمته
  .)١٠(ال تغدروا) :أي ،الرباعي

نـواقض قوليـة وعمليـة     لإلميان إنَّنقول: نعم  ؟اإلميانمن نواقض  أنتوأين  :ولعلكم ستقولون
 " للدكتور عبدالقولية والعملية اإلمياننواقض "ننصح بقرائتهما ومها  ويف ذلك رسالتان علميتان ،واعتقادية
. " للدكتور حممـد الـوهييب  االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف اإلمياننواقض "واللطيف  العزيز العبد

 ، وننصحكملعامل متمكن إالر العلماء من الكالم يف مسائل التكفري وقد حذَّ ،ولكن للتكفري شروط وموانع
ـ  " للشيخ عبدابن تيمية يف مسألة التكفري اإلسالممنهج شيخ " بدراسة كتاب الـدارس   وإنَّ ،يبعايد املش

  .ةه ومنهج أصحاب الدولة الومهينهجيف مسائل التكفري ليدرك البون الشاسع بني م ملنهج هذا اإلمام اجلبل

وهذا  ،الفاجر وال يتحاش من املؤمنممن يقتل الرب و يس كثري منكم: ألأيها األتباع واألشياع والقادة
 رضي اهللا عنه عن أيب هريرة :صلى اهللا عليه وسلمفإليكم حديث النيب  ،بشهادة مجيع ااهدين من غريكم

وفارق اجلماعة، فمات، مات ميتة جاهليـة،  ، من خرج من الطاعة: (أنه قال صلى اهللا عليه وسلمعن النيب 
ومـن   لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل فقتلة جاهلية، حتت راية عمية يغضب من قاتلو

، فليس مـين  ال يفي لذي عهد عهدهوفاجرها وال يتحاش من مؤمنها، و خرج على أميت، يضرب برها
  .)١١()لست منهو

من محل علينا السالح فلـيس  : (قال صلى اهللا عليه وسلمعن النيب  عن ابن عمر رضي اهللا عنهماو
  .)١٢()منا

لو أردت أن آتيكم بتـأويالت   -واهللا الذي ال إله إال هو -تأكدوا: أيها األتباع واألشياع والقادة
ـ  و ،بتأويالت ال ختطر لكم على بال تستباح ا الدماء أكثر يف العراق لزودتكم ن يل بالنصـوص  لكـن م

                                                           
  .٨/١٠٥)، والنسائي ٣٩١) أخرجه البخاري (٩(
  .١/٤٩٦) فتح الباري ١٠(
  ).٣٩٤٨، وابن ماجه (٧/١٢٣، والنسائي ٣٠٦و ٢/٢٩٦)، وأمحد ٥٤) و(٥٣) (١٨٤٨) أخرجه مسلم (١١(
  ).٢٥٧٦، وابن ماجه (١٥٠و ١٤٢و ٥٣و ١٦و ٢/٣)، وأمحد ١٦١) (٩٨)، ومسلم (٧٠٧٠) و(٦٨٧٤) أخرجه البخاري (١٢(
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من يل  ؟من يل حبرمان اجلنة ؟الشفيعمن يل برباءة  ؟الصرحية إذا واجهين اهللا ا يوم القيامة؟ من يل بغضب اهللا
ينفع التقاط قواعد اصولية مـن هنـا،   ماذا  ؟أعظم من حرمة الكعبة من يل حبرمة هتكها ؟بانتهاء الفسحة

أميكن أن تتساوى عندي الـدماء الـيت     ؟وانزاهلا يف غري حملها من هناك لبعض أهل العلمالتقاط كلمات و
  !؟يت هدرها اهللا بنص الكتابء الحرمها اهللا بنص الكتاب مع الدما

بدل الدماء ا وجدت نفسي متعطشة للدماء اليت جتري فيها ال إله إال اهللا كيف إذ ،ال واهللا ال تتساوى
  ..! .عبادة األوثاناليت تشربت التثليث و

١٣()يقتلون أهل اإلسالم...: ( ...صلى اهللا عليه وسلمأمل يقل النيب  إيه(.  

  .جعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضطلب العدو هو أن تر: مأيتها العصائب ااهدة

ـ  ،مهؤالء ال ميكن الصرب عليهاخلالف مع هؤالء، و: واال تقول ذي أُوقـد بقـش   فتدخلوا التنور ال
  ...نتقام من أولئك اجلاهلنيحبماسة طاليب االوبتحريض الشياطني، و اجلاهلني املتجرئني،

، اجلاهلني حىت يفوت كيد الكائدين الصرب على م الصرب هناوأعظ .إا أيام الصرب القتطاف النصر..
  أنتم يف اية األمر السبب!طب، واألمة اليت دافعتم عنها ستكون هي احل إال فلتعلموا أنَّو

إيـاكم شـرها   ... وقانا اهللا والتجاوب منكملمة القادمة اليت تنتظر اجلواب واهللا إا احلقيقة املظو    
  عنكم.صرفها عنا وو

بعد أن أصـبح الصـليب علـى     على مقصلة الصليب صلى اهللا عليه وسلمل تقدمون أمة حممد فه
  ...املقصلة

اب على اجلـاهلني أحسـن مـن العـزل     ال جوال سبيل مثل احلوار، و، وال عالج مثل االجتماع
  ال نور للجاهلني أحسن من العلم.، وعراضاإلو

كتبكم أعلى كلماتكم وخطبكم و دوي ،ساءركم يف امليدان حاضر صباح م: دويا سادتنا العلماء
م يف كبد السماءمن صفارات إنذارام وهدير نفاثا. 

                                                           
)، والنسائي ٤٧٦٤، وأبو داود (٧٣و ٧٢و ٦٧و ٣١و ٣/٤)، وأمحد ١٤٣) (١٠٦٤ومسلم ()، ٧٤٣٢) و(٣٣٤٤) جزء من حديث أخرجه البخاري (١٣(
٥/٨٧.  
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انا سـبيل اهللا  وأر ،على اهللا إمنا الفخر ملن دلَّ ،نا محلنا السالح يف سبيل اهللاليس الفخر لنا وحدنا أل
  .مث لكم والفضل كل الفضل هللا، من فعل هذا غريكمو ،حرضنا عليهو

، ويتبعها ثالث بفكرة ضالة يف صفوف اجلهاد تقال، يصدقها آخر ال تتهاونوا :لماء األعالمأيها الع 
  .فردباعتزال املعتزلة ابتدأ و ،فخروج اخلوارج ابتدأ بكالم

ا فصوتكم داخـل السـاحة   ساحة اجلهاد يف سبيل اهللا جغرافي: مهما ابتعدمت عن يا سادتنا العلماء 
  ...العالمية والفضائيات العامليةحملطات ااجلهادية أقوى من صوت أقوى ا

صوتكم روح جديـدة   ،ليه التيه يف أرض مطرية مسبعةوإنقاذ ملن اجتمع ع ،صوتكم صيحة هداية 
 تنادي عليها أن ألقوا السالح كلما خبت بنفخ أبواق النفاق اليت احلياة تبعث فيه هاد روحاتنفخ يف رحم اجل

  !عوا أذناب البقروعليكم بالعينة وخذوا بالزرع واتب

بيني ولـو  ال يناصـرون الـر  فما بال ورثة األنبياء  ون مع األنبياءبيإذا قاتل الر :يا قادتنا العلماء 
  !بالدعاء؟

راءة ، وحنن أشد ببغري حق م من املسلمنيمسل : إننا واهللا نربأ إىل اهللا ممن قتل أيعلماءنا األفاضليا 
  .يف صفحة اجلهاد النرية الشهباءوا ذلك نقطة سوداء ال تعد، فما من العلماءـممن يقتل عال

  .صلى اهللا عليه وسلم اللهم إنك تعلم أين ما كتبته إال غرية على كتابك وعلى سنة نبيك 
، أو حرمة يسـتبيحها، أو دم حمـرم   سببا لفتنة بني املسلمني يوقدهااللهم إين أبرأ إليك ممن جعله 

  يسفكه.

  املسلمني يا غالة ارمني:صل: اتقوا اهللا يف ف

وصلين كتاب "مد األيادي لبيعة  ،"لدولة اإلسالمية بني احلقيقة والوهموبعد سنني من كتابيت "ا
وليس يف  ،"تالعب الشيطان الغرور بأهل التكفري والتقتيل واجلهل والزورالبغدادي" وهو حقيق باسم "

دولة  كتاب "إعالم األنام مبيالد يف ردنا على أرجو أن يكونالكتاب علم حىت يرد عليه بالعلم، وهذا 
 يؤدي حق علمه، والشاهد يؤدي شهادتهأن  يبقى الواجب على طالب العلم ما يغين ويزيد، ولكناإلسالم" 
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الزور  بيانا وإعذارا، ولوال خشية اغترار اجلهلة ملا استحق شاهد فكان هذا الفصل ،سبحانه أمر اهللا كما
ب والمؤلف الكتي ى نفسهما الصفحة عنهم، قطرة حربالبغدادي  ن مس نسود إنقاذ املسلمني من  لكن

لسانه أو  بالسكوت عليه ويأمث الشاهد بكتمان شهادته أو يلِّ هؤالء هو الواجب الذي يأمث طالب العلمتغرير 
  إعراض وجهه وصراحة قوله.

الليل فيسارعون  شيء مثل إيقاد النار يف فما أكثر ضحايا هؤالء من الفراش واهلوام الذين ال يغريهم
 جاء مطلبا لردة فعل انتقامية، فيصبح عدوهم من حيول بينهم وبني ذلك، وخصوصا إذا ما  ويتقامحون فيها،

كثري من الناس إىل هؤالء الغالة، يأيت عادة بعد جرائم تقع ألهل السنة، وهذا من أعظـم أدلـة    فإن حتول
الء العوام ما جاؤوا إال بذهاب عقوهلم وطلب ثأرٍ هلم وقلة علمهم أو يأس آخرين بطالن منهجية الغالة، فهؤ

  و الذي يصطاد به الغالة فرائسهم.وهذا هو اجل سهم عن احللول الشرعية اجلهادية،من احلياة، أو يأ

 ن علىألم حمسوبو ؛أنرقع هلؤالء الغالةال ندري  فنحن ،لقد أصبحنا اليوم يف موقف ال حنسد عليه
وفاعليتـه، بعـدما    الشرعية اجلهاد واإلسالم أم نستحث اهلمم لتعود للميدان، ونثق مبنهجية اجلهاد وقيادته

 طعنها الغالة طعنة مزدوجة نصلها األول يف قلب اجلهاد وااهدين ونصلها اآلخـر يف الصـف العراقـي   
  .والشامي

كون سجال بني الفصائل وبني املعادلة تقترب من أن ت وأصبحت ،ما إن قوي اجلهاد يف الشامف
 ،وصبغوها بصبغة شرعية وألبسوها ثوب الزور ،مسرحيتهم املفضوحة غالةت، عمل هؤالء الجند الطاغو

وذلك بإعالن دولتهم املوهومة على الورق ويف اإلعالم يف الشام! وهم من أقل اجلماعات اجلهادية سيطرة 
  هم تبطش بأهل اجلهاد أنفسهم.وما هي إال برهة قصرية حىت بدأت أيدي ،على األرض

من حيث ال خطط اليهودي الصلييب النصريي، امل الذي يعيش الواقع هناك يدرك أم خدمواو  
  ، وبسببهم بدأ اخلالف وشاع القتل بني أهل اجلهاد ألول مرة!يعلمون
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يت حتت ت وإال فما نسبة البقيعات الئاوأم أهل زور وافت ،هذا ينبيك عن مدى جباحة هؤالء إنَّ  
  أيديهم بالنسبة لألراضي اليت حتت أيدي ااهدين.

هنا  دول وماذا لو كانت ردة فعل اجلماعات اليت تسيطر على مساحات أكرب حتولت إىل إقامة  
  وهناك؟!

  ن ناركم وفتككم بالبالد وأهلها.فيالسالمة العدو منكم ويا ويل أهل اإلسالم م  

      تهم إىل إعالن الدولة أو اخلالفة لبايعوها؟! ال واهللا.مث هل تراهم لو وجدوا مجاعة أخرى سبق  

  :أحدد الكالم يف هذا األمر يف مسائلوأريد أن 

  األوىل: املسألة

 ،بكر البغدادي" "أبا والبهتان وشهادة الزور ملن مسى نفسه مبىن الكتاب الكذبليس من شك أنَّ 
  .احملور األول الزاهد، وقائد كتائب الدين" كما ورد يفوالشهادة له بأنه كما قدم له "الشيخ ااهد، والعابد 

تفقهوا قبل وقد امتثل الشيخ اجلليل ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني قال: ": (عنه وقال
  .)١٤()...".اهـ [رواه البخاري تعليقاً جمزوماً به]؛ فلم يتنقل يف مناصبه إال بعد التفقه ومع التفقهأن تسودوا

ولقد اجتمع يف الشيخ أيب بكر ما تفرق يف غريه، علم الكاتب وكذبه حيث يقول: ( جهل تأمل يفو
  .)١٥()...ينتهي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

، بل هو رأي جملس الشورى عندهم، فقد جاء وليت شهادة الزور هذه هي رأي الكاتب فحسب
شيخ ااهد أيب بكر البغدادي احلُسيين الكلمة قد اجتمعت على بيعة ال...(املذكور:  يف بيان جملسهم

لقُرشي ، وكذا على تولية الشيخ ااهد أيب عبد اهللا احلَسين االقرشي أمرياً للمؤمنني بدولة العراق اإلسالمية

                                                           
  .٤) مد األيادي ص١٤(
  .٤ص املصدر نفسه) ١٥(



 

134 
 

 والشيخان الفاضالن من أهلِ القدم الراسخة يف العلم والسابقة يف الدعوة لدينِ اهللا، وزيراً أوال ونائباً له
  .)١٦()واجلهاد يف سبيله حنسبهما كذلك واهللا حسيبهما

يسوقون  هلان اخلطب بالنسبة ملا بعده، إذ أمولو اقتصرت شهادة الزور على جملس شوراهم 
 ، فقد جاء:يف البغدادياحلديث مساق له ووارد  األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكأنَّ

إرادة اخلري به، فعن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وهذا من توفيق اهللا له، و(
  [متفق عليه]. "من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين"وآله وسلم قال: 

لذا فإن هذا هو السبب الثاين؛ لتوقري هذا الرجل احلسيين، وقد روى أبو عبد اهللا احلاكم والطرباين: 
ليس من أميت من مل جيل " عليه وآله وسلم يقول: قال: مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عن عبادة بن الصامت
  ..."ويعرف لعاملنا حقّهكبرينا ويرحم صغرينا، 

  أال يا قاصداً أرض الرمادي *** وفجر اإلنتصار ا تالىل

 .)١٧()نقيمك فوق هامتنا عقاالأال أبلغ أبا بكر احلسيين *** 

ا الكتاب متكنيا متسميا بأيب مهام بكر بن عبدالعزيز األثري، لقد وأنا أقول هلذا الذي كتب هذ
 ويسأَلُونَ شهادتهم ستكْتب{: كتبت شهادتك ونشرا على األمة، وقد حق عليك قول اهللا تعاىل

  .)٨٠:مرمي(} فَرداً ويأْتينا يقُولُ ما ونرِثُه{: وحق عليك قوله سبحانه  ،)١٩:الزخرف(}

هذا الدعي الذي مسى نفسه أبا بكر  أما أنا فإين أشهد اهللا الذي ال إله إال هو مبا أعرف عن قربٍ
مث  م،٢٠٠٥يف سنة  املستقنع شيئًا قليالً من كتاب زاد مع جمموعة من الفضالء البغدادي، وقد درس عندي
اء، بطيء االستيعاب، باهت ته معرفة دقيقة، وقد كان حمدود الذكوقد عرف انقطع الدرس بسبب اعتقايل،

ومستواها هزيل  اسة أكادميية يف اجلامعات احلكوميةودراسته در ،فليس هو من طلبة العلم املتوسطنيالبديهة، 
  علم فضالً عن عامل. بتكوين طالب اجدا واليت ال عالقة هل

                                                           
  .٥ص  املصدر نفسه) ١٦(
  .٤-٣ص  املصدر نفسه) ١٧(
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يدان بل وال من من ضمن جنود جيشنا، ومل يكن من املربزين يف امل معنا ٢٠٠٥مث إنه كان إىل اية 
 حىت ال يف اإلمداد وال يف املواجهة أهل الصولة واجلولة، وال املهمات الكبار، وال نذكر له واقعة مشهودة

وتنمر وبدأ يثري املشاكل يف اجلماعة وانقلب رأسا  على اإلخوة عندها تغري الرجل ،املعتقلابتليت بدخول 
  .على عقب..

نفسي، بل ما كنت ألسجله لوال أم كتبوا شهادم يف كتاب  أقول هذا هلوى يفوأسأل اهللا أن ال 
زور يهوي هو ومن حيملهم وأرادوا من هذا الكتاب ما أرادوا، فتأمثت بالسكوت وخشيت أن أكون جسر 

  يف جهنم.

يس راسخا يف العلم بل وال طالب علم أبا بكر هذا ل ولذا فإين أؤكد حالفًا باهللا غري حانث أنَّ
حدا معتمدا يف العقيدة أو الفقه أبدا، وإخواننا من طلبة العلم العراقيني إمنا ال يتقن كتابا وا ،فحسب متمكن

من مجيع اجلماعات والتوجهات يعرفون هذا جيدا، ويعلمون أنه ليس بينه وبني العلم نسب، ويدركون 
  املستوى اهلزيل جدا للعلم الشرعي الذي تقدمه اجلامعات احلكومية.

، وتزوير ةهذه التزكيات املذكورة خلليفتهم املزعوم! باإلضافة إىل أا شهادة باطل نَّ: إالثانيةة املسأل
ذلك ألكثر احلق، وما إىل ذلك فإا مل تكن تزكية جمردة وإمنا أريد ا اقتطاع أعظم حق وهذا إمث مركب، و

  من دليل وأكثر من جهة.

  تزكية وكذب: كوا وىل:اجلهة األ

هو الشيخ ااهد، والعابد الزاهد؛ ( فقال:ف شاهد الزور هذا خليفة الزور أيب بكر! رفانظر كيف ع
أمري املؤمنني، وقائد كتائب الدين: أبو بكر القرشي احلسيين البغدادي حفظه اهللا ورعاه، وسدد على اخلري 

  ..واحلق خطاه.

  طّاهر العلَمهذا ابن خريِ عباد اهللا كُلّهِم *** هذا التقي النقي ال
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 .)١٨()هذا ابن فاطمة، إنْ كُنت جاهلَه *** بِجده أنبِياُء اهللا قَد ختموا

إال  -بعد فضل اهللا–وما كان هذا ليكون، لو كان الشيخ يف سكون، بل مل يتحصل ذلك له وقال: (
ن ومل خيلعها بعد، وأقدم على لعطائه املستمر، وبذله املثمر، إذ أنه لبس ألمة احلرب منذ عقد من الزم
  الدواهي املدهية ومل خيف من أحد، ومل تلن له قناة وال عرف لتضحيته حد!

دينه وعرضه، وكون مجاعة   أرضه، ليدفع العدو الصائل علىحيث ثار الشيخ منذ دخول األمريكان إىل
ا..سلفية جهادية أبلت يف األعداء بالء حسنا، وواجهت ابتالءات عديدة وحمن.  

وتطرح عليه العويصات وعني الشيخ حفظه اهللا قاضي الدولة، تعرض عليه القضايا واملشاكل، 
  ...والنوازل

كان يطوف بالقبائل والعشائر، وباجلماعات اجلهادية وأجناد اإلميان والعساكر؛  -أيضاً–ويف هذه احلقبة 
  ...دية تامة وإنصافوحياورهم يف ذلك حبيايدعوهم لوحدة الصف ونبذ الفرقة واالختالف، 

  قواف الشعر هيا للعراقِ *** لنمدح شيخنا ماح النفاقِ

  ومنك إىل أيب بكر احلسيين *** وقويل شيخنا فمىت التالقي؟!

  أيا جبالً على العالت يبقى *** ويا حبراً على األهوال باقي

  جهادك مل يزل كالبدر فينا *** مجعت الناس يف درب الوفاقِ

 ...ا قوة اهد أبو حممد العدناين حفظه اهللا: "قال الشيخ ا وإننا واحلمد هللا ال نتلقى ضربة إال ونزداد
وملا جتندل أبو عمر، قلنا أىنّ لنا بأمري كأيب عمر، فعال يف إثره أبو بكر، وما أدراكم من أبو  وصالبة،

 عامل عابد جماهد، بكر؟! إن كنتم تتساءلون عنه؛ فإنه حسيين قرشي من ساللة آل البيت األطهار، عامل
رأيت فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أيب مصعب، مع حلم وعدل ورشد وتواضع أيب عمر، مع ذكاء 

وقد عركته احملن، وصقلته الفنت، يف مثان سنني جهاد يسقي من تلك ودهاء وإصرار وصرب أيب محزة، 
ىل اهللا بالغسل عن قدميه البحار، حىت غدى جذيلها احملكك، وعذيقها املرجب، حري به أن يتقرب إ

  ..وتقبيلها، ودعوته أمري املؤمنني، وفدائه باملال والنفس والولد، واهللا على ما شهدت شهيد

                                                           
  .٢) مد األيادي ص ١٨(
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ولو كان ميكنين لكشفت لكم عن امسه ورمسه، وإين ألحسب أن اهللا عز وجل قد اختاره وحفظه 
  ".اهـ!وادخره هلذه األيام العصيبة، فهنيئاً لكم يا أبناء الدولة بأيب بكر

  أولئك "أشياخي" فجئين مبثلهم* * إذا مجعتنا يا "خصيم" اامع!

وعمل الشيخ بعلمه هو سبب ثالث؛ حلبه عند كل متحر للحق وعنه باحث، وهناك أسباب كثرية، 
  ]:٥٥ومناقب غزيرة، حلب الشيخ وتوقريه، وكما قال زهري يف مدح بن سنان [يف ديوانه: 

  *** أفق السماء لنالت كفه األفقا!لو نال حي من الدنيا مبكرمة 

أما من مل يقر ذه املناقب؛ املتنقص من الشيخ وله ساب ثالب، فليكف عنا جشاءه! فإنه مل يسؤنا بل 
  .)١٩()...أساءه

ن أن يقول إنه [كو ومن ذلك ،ا كالم فيه من الكذب الكثريهذ وأقول ردا على الكذب الفاضح:
ما ذكرمتوه من أنه  م، مث إن٢٠٠٥َّمعنا حىت اية  عاديا قد كان جنديا مجاعة سلفية] أي مجاعة هذه وهو

يف دماء املسلمني  موغل يف احلقيقةوإال فهو  أبلى بالء حسنا يف اجلهاد وما إىل ذلك فهذا حبسب رأيكم،
ه على جهل سكالشمت يده حىت العضد ورجله حىت الركب، وإنَّ رضاه بكذبة اإلمامة الكربى دليل وتلطخ

وهواه، فإذا كنتم التستطيعون ذكر امسه فأين التمكني املدعى؟! واهللا إنَّ دولتكم هذه وأمري مؤمنيكم 
  تذكرين خبزعبالت الرافضة عن مهديهم يف السرداب وخزعبالت غالة الصوفية عن دولة األولياء.

 بِمنِ أَعلَم هو أَنفُسكُم واتزكُّ فَلَا{: اهللا سبحانه فنقول هلم ما قالاليت ذكروها عنه،  أما التزكيات
، وواهللا ما علمنا ذلك عنه رغم معرفتنا الدقيقة به، وهؤالء القوم يربز فيهم أشد الناس )٣٢:النجم( } اتقَى

ومن نظر إىل تزكية الصديق رضي اهللا عنه يف وصيته لعمر ولوغًا يف الدماء وأشدهم جرأة يف التكفري، 
جيد عشر  فإنه الرضي اهللا عنه للستة الذين أوصى أن تكون فيهم اخلالفة من بعده باخلالفة أو تزكية عمر 

  ما ذكره هؤالء إلمامهم أيب بكر!التزكيات معشار 

                                                           
  .٨-٦) مد األيادي ص ١٩(
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...)، يفهم منه أنه أهل  للفتوى يف العويصات وتطرح عليه العويصات والنوازلوقول الكاتب: (
لفتوى يف املسائل اليت ذكرها الفقهاء يف كتبهم املعتمدة ال حيسن ا هاهللا الذي سنقف بني يديه أنوول، والنواز
أو املغين  ،أو مغين احملتاج عند الشافعية ،املالكية دأو الشرح الكبري عن ،كفتح القدير عند احلنفية ،املشهورة

ية عند عند احلنابلة، بل ال يتقن أي منت من املتون املعتمدة يف املذاهب األربعة، كمنت القدوري وشرحه اهلدا
أو  ،أو املنهاج وشرح احمللي عليه عند الشافعية ،أو خمتصر خليل والشرح الصغري عليه عند املالكية ،احلنفية

. فال أدري كيف يفيت يف العويصات والنوازل وهو ال يتقن عند احلنابلة وشرحه الروض املربع زاد املستقنع
رؤها صغار ه فهو مل يتجاوز "الورقات" اليت يقأي مذهب من املذاهب املعتمدة؟! أما علمه يف أصول الفق

أو ما يعادهلا  مجع اجلوامع وشروحاته أو منهاج األصول وشروحاته أو روضة الناظر وشروحاته الطلبة، أما
  فال يعرف شيئًا عنها. وهذا حاله يف سائر علوم الشريعة. 

  اجلهة الثانية: أنه أخبث النجش:

الزيادة يف مثن السلعة ممن ال ( : قال ابن حجر العسقالين:وشرعا ،)٢٠(لغة النجش هو االستثارة إنَّ
 ،ويقع ذلك مبواطأة البائع ،الناجش يثري الرغبة يف السلعة ألنَّ ؛بذلك ييريد شراءها ليقع غريه فيها، مس

 فيختص بذلك الناجش، وقد خيتص به البائع كمن خيرب بأنه ،فيشتركان يف اإلمث، ويقع ذلك بغري علم البائع

فهو ألجل هذا حرام، فبأي شيء ميكن أن يوصف  ،)٢١()اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غريه بذلك

  !عمل هذا الكاتب، وبيان جملس شوراهم؟

  وهل يف الوجود جنش أخبث وأقبح من هذا؟!

ألنه كذب، فكيف بالكذب الذي  ؛فإن مل يكن له أثر فهو حرام ،إمث الكذب يعظم بعظم أثره إنَّ
  .لإلمام الزورالفة وبيعة املسلمني اد به قبض أعظم األمثان وهو البيعة على اخلير

                                                           
  ينظر: لسان العرب ) ٢٠(
  ش). ينظر: لسان العرب (مادة جن) ٢١(
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  فهل من جنش أعظم من هذا النجش!؟

  وهل من ناجش أعظم من هذا الكاتب وجملس شوراهم املزور!؟

  .)٢٢()علي أهون كان اعيان األمر أتوا لو اآدمي خيادعون كأمنا اهللا خيادعون( السختياين: أيوب وقال

احملدثني يف طلب االستسالم لدولتهم والبيعة خلليفتهم هي طريقة النجش  غالةكل كتاب ال ةطريق إنَّ
ورمبا تواطأ مع من يدفع فيها  ،واخلداع واحللف على البيع كذبا... حيث يصف البائع السلعة مبا ليس فيها

اشتروها مث اكتشفوا، وأرادوا فإذا  ،ليغرر اآلخرين بشرائها وهو ال يريد أن يشتريها ؛أكثر من قدرها
  الرجوع، قالوا هلم: قد لزمتكم البيعة!

  إنه الكذب الصريح الذي يعرفه كل واحد يف امليدان.  

والتمكني حلكومة  عصابات ليس إال،و حرب إمنا ه حرم يف العراق فمن ذا الذي ال يعرف أنَّ  
والسيطرة األكرب للجماعات اجلهادية  جدا، ودةويف الشام هلم مناطق حمد مكننا اهللا من رقام، ،الزنادقة

  األخرى.

  اجلهة الثالثة: أخبث اخليانة:   

 حدث إذا :ثالث املنافق آية( :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن رضي اهللا عنه، هريرة أيب عن
  .)٢٣()خان اؤمتن وإذا ،أخلف وعد وإذا ،كذب

 بك أعوذ إىن اللهم( :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان قال رضي اهللا عنه، هريرة أىب عنو
  .)٢٤()البطانة بئست فإا اخليانة من بك وأعوذ الضجيع بئس فإنه اجلوع من

                                                           
  .٤/٣٥٥فتح الباري  )٢٢(
)، والنسائي ٢٦٣١، والترمذي (٢/٣٥٧)، وأمحد ١٠٩) و(١٠٨) و(١٠٧) (٥٩)، ومسلم (٦٠٩٥) و(٢٧٤٩) و(٢٦٨٢) و(٣٣) أخرجه البخاري (٢٣(
٨/١١٦.  
  ). وحسنه األلباين.٣٣٥٤، وابن ماجه (٨/٢٦٣)، والنسائي ١٥٤٧) أخرجه أبو داود (٢٤(
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 الذين مث ،قرين خريكم( :وسلم عليه اهللا صلى النيب قال: قال عنهما اهللا رضي حصني بن عمرانعن 
 قال ،ثالثة أو قرنني قرنه بعد وسلم عليه اهللا صلى النيب أذكر أدري ال :عمران قال. )يلوم الذين مث ،يلوم
 وال وينذرون، يستشهدون وال ويشهدون ،يؤمتنون وال خيونون اقوم بعدكم إنَّ( :وسلم عليه اهللا صلى النيب
  .)٢٥()السمن فيهم ويظهر ،يفون

 جاءه ،مالقو حيدث جملس يف وسلم عليه اهللا صلى النيب بينما :قال رضي اهللا عنه هريرة أيب عنو
 قال ما مسع :القوم بعض فقال ،حيدث وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فمضى ؟الساعة مىت :فقال أعرايب
 :قال ؟)،الساعة عن السائل أراه أين( :قال حديثه قضى إذا حىت ،يسمع مل بل :بعضهم وقال ،قال ما فكره
 األمر وسد إذا( :قال ؟إضاعتها كيف :قال )،الساعة فانتظر األمانة ضيعت فإذا( :قال .اهللا رسول يا أنا ها
  .)٢٦()الساعة فانتظر أهله غري إىل

النيب صلى يا أيها املسلم: أترى الناس سوف يصلون إىل احلق وقد حتولت البطانة إىل خيانة كما قال 
  .)٢٧(ك من اخليانة فإا بئست البطانة)وأعوذ باهللا عليه وآله وسلم: (

ه من يدعي أنه يدعوها إىل اهلدى يعرف أنه كاذب يف شهادتوكيف لألمة أن تدي إذا كان 
  ؟!من غري أن يستشهدزورا ويشهد 

ون األمني وأؤمتن اخلائن وتكلم يف اخلالفة من ال علم عنده وال فقه وكيف تبلغ األمانة أهلها إذا خ
  العامة.بوال رمحة 

                                                           
)، ٤٦٥٧، وأبو داود (٤٤٠و ٤٣٦و ٤٢٧و ٤/٤٢٦)، وأمحد ٢١٤) (٢٥٣٥)، ومسلم (٦٦٩٥) و(٦٤٢٨) و(٣٦٥٠و() ٢٦٥١) أخرجه البخاري (٢٥(

  .٧/١٧)، والنسائي ٢٢٢٢والترمذي (
  .٢/٣١٦)، وأمحد ٦٤٩٦) و(٥٩) أخرجه البخاري (٢٦(
  ). وحسنه األلباين.٣٣٥٤وابن ماجه ( ،٨/٢٦٣ والنسائي ،)١٥٤٧أخرجه أبو داود ( ) أخرجه٢٧(
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 ،سنون الناس على سيأيت(: قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن: عنه اهللا رضي هريرة أيب عن
يالكاذب فيها قصد، الصادق فيها بكذَّوي، ويفيها وينطق ،اخلائن فيها ويؤمتن ،األمني فيها نخو 

   .)٢٨()العامة أمر يف يتكلم هالسفي(: قال الرويبضة؟ وما اهللا رسول يا :قيل :قال )،الرويبضة

  ظم ألمور العامة من شأن اخلالفة؟!وهل أع

  :: أكرب شهادة زورالرابعة اجلهة

 ولَدنهم اللَّائي إِلَّا أُمهاتهم إِنْ أُمهاتهِم هن ما نسائهِم من منكُم يظَاهرونَ الَّذين{: قال ربنا سبحانه
مهإِنقُولُونَ ونكَراً لَيم نلِ موراً الْقَوزإِنَّ وو اللَّه فُوغَفُ لَعادلة( } ور٢:ا(.  

  ).٧٢:الفرقان( } كراماً مروا بِاللَّغوِ مروا وإِذَا الزور يشهدونَ لَا والَّذين{: وقال سبحانه

فال أدري كيف تكون شهادة  إذا مل يكن مثل هذا الكتاب شهادة زور وتغرير بالناس بالباطلف
  الزور؟!

س يف جملس يسمع شهود الزور يشهدون مث هو يسكت وإنين ألخشى أن أكون بسكويت كمن جل
  ينظرون إليه وهو ال يزال ساكتا.والناس 

خري عباد اهللا كلهم وتستشهد إماما للمؤمنني وتصفه بأنه أي شهادة زور مثل أن جتعل هذا الرجل 
  ه وآله وسلم؟!النيب صلى اهللا علي بل وترتل عليه أحاديث بن علي،قيل يف زين العابدين  عليه بالبيت الذي

بل هل هو من طلبة العلم؟ ومن يشهد له بالعلم من طلبة العلم العراقيني  راسخ يف العلم؟ أهو
وهؤالء القوم يربز فيهم أكثر الناس غلوا يف التكفري وأشدهم  قد خربناه ال علم وال خلق،لاملعتربين؟ 

  استهانة بدماء املسلمني.

                                                           
  ). وصححه األلباين، وحسنه شعيب.٤٠٣٦، وابن ماجه (٣٣٨و ٢/٢٩١خرجه أمحد ) أ٢٨(
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فهي -وحنن يف شك من ذلك-هللا أعلم، لكنها إن ثبتت فا كما ذكر الكاتب، ا،أما كونه عابد 
فقه يف القرآن والسنة كما جاء يف األحاديث عالمة من عالمات اخلوارج ما دامت قد انفصلت عن ال

  الصحيحة املعروفة.

طه فواهللا ليس أمر شهادة الزور باألمر اهلني كما تلوكه ألسنة شهوده، أو خت ،يا عباد اهللا أقصروا
 قَولَ واجتنِبوا الْأَوثَان من الرجس فَاجتنِبوا{: قد قُرِن النهي عنه بالرجس من األوثان، قال تعاىلأقالمهم، ف

  .)٣٠:احلج( }الزورِ

 ")اثالثً" الكبائر بأكرب أنبئكم أال( :وسلم عليه اهللا صلى النيب قال :قال عنه اهللا رضي بكرة أيبوعن 
 وقول أال( :-فقال امتكئً وكان وجلس- ،الوالدين وعقوق ،باهللا اإلشراك :قال .اهللا رسول يا بلى :قالوا
  .)٢٩(سكت ليته :قلنا حىت يكررها زال فما :قال ).الزور

  ...صيامكمعبادتكم وأوقفوا أنفسكم عن هذا الزور وإال فالسالم على 

 واجلهل به والعمل الزور قول يدع مل من(: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أيب عن
  .)٣٠()وشرابه طعامه يدع أن حاجة هللا فليس

  : النهم من اإلمث:اجلهة اخلامسة

 جائعان ذئبان ما(: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال كعب بن مالك األنصاري عن أبيه عن
  .)٣١()لدينه والشرف املال على املرء حرص من هلا بأفسد غنم يف أرسال

أن ال تكون قد سيطرت على شيء يذكر، وسيطرتك على ذلك الشيء غري فأي م أكرب من 
مث تزعم أا دولة، مث تطلب من الفصائل اجلهادية العراقية مبايعتك، مث تعترب العراق كله  أبدا مستقرة

                                                           
  ).٣٠١٩) و(٢٣٠١) و(١٩٠١، والترمذي (٣٨و ٥/٣٦)، وأمحد ١٤٣) (٨٧)، ومسلم (٦٩١٩) و(٦٢٧٣) و(٢٦٥٤) أخرجه البخاري (٢٩(
  ).١٦٨٩)، وابن ماجه (٧٠٧()، والترمذي ٢٣٦٢، وأبو داود (٥٠٥و ٢/٤٥٢)، وأمحد ٦٠٥٧) و(١٩٠٣) أخرجه البخاري (٣٠(
  )، وقال: حديث حسن. وصححه األلباين وشعيب.٢٣٧٦، والترمذي (٤٦٠و ٣/٤٥٦) أخرجه أمحد ٣١(
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وكثري من اجلماعات اجلهادية يف الشام أكثر سيطرة على األرض ضيعتك، مث متارس نفس العمل يف الشام! 
  بكثري جدا.منكم 

واملناطق احملدودة جدا اليت تسيطرون عليها ليس فيها مقومات الدولة، وذلك بشهادة مجيع 
  اجلماعات اجلهادية األخرى.

 أما واقع العراق احلايل فعمل ااهدين مجيعا مبن فيهم أهل الغلو هو حرب عصابات، وال سيطرة فيه
  مجاهدين احلقيقيني.ظيم أن ميكِّن للعلى األرض، أسأل اهللا الع

  جلهة السادسة: النصيحة املفضوحة:ا

 ما تقُولُوا أَن اللَّه عند مقْتاً كَبر} ٢{تفْعلُونَ لَا ما تقُولُونَ لم َآمنوا الَّذين أَيها يا{: يقول ربنا سبحانه
  .(الصف) }٤{مرصوص بنيانٌ كَأَنهم صفّاً سبِيله في يقَاتلُونَ الَّذين يحب اللَّه إِنَّ} ٣{تفْعلُونَ لَا

هو حرب على ورق، وإال  لفصائل ااهدين األخرى والذي ما جاء يف هذا الكتاب من إطراءتأملوا 
ملطخة بدماء ااهدين قبل العامة، وهم يعرفون من قتلوا من قادة ااهدين طوال تارخيهم يف  فأيديهم

  ئك ااهدين من غدرهم...م اهللا أولفون كم مرة كشف اهللا تآمرهم على آخرين وسلَّالعراق، ويعر

املقصود من كل هذا هو بيعة البغدادي، ابتداء من عنوان الكتاب وما تبعه  بل هم اآلن يصرحون بأنَّ
  من إطراء كاذب، وتوظيف للنصوص فاستمع ماذا قال هذا املسوق الناجش: 

  جلماعات اجلهادية، وشيوخ العشائر األبية:ثانياً: إىل أمراء ا(

إىل من قاتل يف سبيل اهللا وما زال يقاتل، وبذل النفس والنفيس لدفع العدو الصائل، إىل أمراء اجلماعات 
  ورؤوس القبائل..

أما آن لكم أن تتكاتفوا مع إخوانكم؟ وتؤسسوا وتشيدوا دولتكم؟ فإن العدو قد احتد حلربكم، فاحتدوا 
   ...بأجناده إليكم فاقطعوا عليه دربهر حلربه، وسا
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أيها األكابر والقادة، يا أهل السؤدد والريادة: إن كنتم ترون أنفسكم أقراناً للشيخ األمري، أو أنه دونكم 
  .يف الفضل واخلري! فتواضعوا للحق، وال تترفعوا على اخللق..

)! [أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعاً، بكر يأىب اهللا واملؤمنون إال أبافمدوا األيادي، لبيعة البغدادي، و(
  ومبعناه عند البخاري].

  :- زرافات ووحدانا-ولتشنجوا أمساعنا، بقولكم 

  وأنت أمرينا رغم األعادي *** حببك قد شهدنا باتفاقِ

  أمريي *** وهذي بيعيت قبل الفراقِ الدولة العظمىأمري 

  اهـ..)٣٢()أبايع شيخنا البطل احلسيين *** أمرياً للشآم وللعراقِ

  .!؟.أليس أحق الناس بالنصيحة هم أنتم.: يا أيها الغالة

  .!؟.أليس أول واجب على القائلني هم أصحابه.

  وكيف تريدون قيادة أهل السنة، وأنتم لستم على منهجهم؟!

  يشهد لكم من أهلم العلم يف العراق أنكم على منهج أهل السنة يف مسائل التكفري؟!من ف

عندي وعند املعتربين من أهل العلم يف العراق ممن عرفكم أنكم يف مسائل التكفري إنَّ مما ال شك فيه 
بالكبرية كالزنا وشرب اخلمر، وأنتم ال تقولون بذلك، لكنكم  رونكفِّأقرب إىل منهج اخلوارج، فاخلوارج ي

رون مبسائل خمتلف فيها بنيكفِّتأهل العلم على اتفق  رون مبسائلكفِّ العلماء هل هي مشروعة أو ال، وت
ا.هي كفر لكنها ال تثبت على من رميتمو رون مبسائلكفِّمشروعيتها، وت ه  

ومجيع ااهدين من الفصائل األخرى يشهد أنكم ولغتم يف دماء املسلمني، بل قتلتم كثريا من 
  بس مبا ذكرنا.متل ع أوااهدين. هذا هو واقعكم العملي يف بالد الرافدين وال ينكر ذلك إال جاهل بالواق

                                                           
  .٢١-١٩) مد األيادي ص ٣٢(
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  !ومن ذا من أهل العراق يشهد على أنكم أهل وفاق أو أهل رمحة بالناس؟

  !ومن ذا شق صف العراقيني مثلكم؟

  !ومن ذا عمل ردة الفعل السيئة على ااهدين أمجعني سواكم؟

نعهم الشعب العراقي الذي فُطر على الغرية والنصرة ينبذ أبناءه ااهدين ومي كثريا من ومن ذا جعل
   !من دخول بيوتاته إذا عملوا عملية جهادية سواكم؟

؟ ال واهللا، ولو كان هو السبب لفعلها منذ أول مرة، فإن سألتم عن أكان الشعب العراقي هو السبب
  !؟)٣٣(السبب قلنا لكم: أليس السبب هو من قتل خطباء وعلماء وخيار ااهدين

  ..واالنضمام حتت لوائها. النفاق صحواتلنجاح  أعطيتم ضعاف النفوس املربر لقد 

ىت بعدما كان يتأرجح ح لعراق، وإلقائه يف أحضان اوس،ولقد بئتم بإمث متكني الصليبيني يف أرض ا
  .ويستغيث بكل أحد.. أصبح وجوده على شفا جرف هار،

تصاحلات، وتفويت الفرص على أليس من احلكمة يف األزمات عدم فتح جبهات جديدة بل عمل 
   العدو؟!

ااهدين يف  أهل السنة عموما وعلى كان علىة وإيران واألمريولقد مجعتم بأسكم وبأس الرافض 
  .خصوصا سبيل اهللا

  خفي نيام: اهللا ة الثالثة: أظهراملسأل

هذه التزكية الكاذبة ملن كنوه بأيب بكر كان املقصود منها حتقيق أخطر مكسب ليس دنيويا  إنَّ
  الشرع. فحسب وإمنا شرعي وباسم

                                                           
  ء أهل الغلو.وال خيفى أننا نعين بكالمنا العراقيني من حيث العموم، وإال فال شك أنَّ فيهم منافقني مردوا على النفاق مل يكن سبب نفاقهم أخطا )٣٣(
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وبناًء على  ليفة املطلوب وهو الكرت املفقود،إنه يقول بطريقة أخرى: إننا قد عثرنا لكم على اخل
  ا تارخيه وال أعماله فنحن نعرفه.وإن مل تعرفو نا فتعالوا فبايعوه وإن مل تعرفوه،معرفتنا وتزكيت

  بايعناه!بايعتموه أم مل تبايعوه فذلك سيان ما دمنا حنن قد إن مث اعلموا أنكم 

  .وعليكم أن تعرفوا ضمنا ما معىن عدم مبايعتكم له بعد مبايعتنا حنن له..

  يا أهل الشام وأهل العراق! كم الشرعي فيمن مل يبايع وما احل

لكن ملا مل يكن من  ربوا عنقه بالسيف كائنا من كان،على ذلك واضح وهو اض احلكم املترتب إنَّ
، فيبايع قة،حىت تضع الفريسة قدمها يف الفخ، ويضع املقتول رأسه يف املشنهنا أُجل  ذا احلكمه املصلحة ذكر

  من حتته؛ ليتجندل كما جتندل غريه من قبل. ل الكرسيرك فإن أراد اخلروج

القول ببطالا قول ببطالن خالفة  تأمل كالمهم جيدا وكيف برروا وجوب بيعة إمامهم لدرجة أنَّ 
العزيز، أو  فهل منكم من أحد ينكر خالفة عمر بن عبد ة العباسية برمتها،يز، بل اخلالفالعز عمر بن عبد

  ينكر اخلالفة العباسية كلها أيها الشاميون والعراقيون واملسلمون؟!

األعالم لقد تقدم يف احملور األول أن الشيخ أبا بكر البغدادي ليس مبجهول، بل هو من ( قال:
  الفحول!

  ض العوام، أو بعض القاعدين من أهل اخلصام!نعم؛ قد خيفى امسه ورمسه على بع

ماحلَرلُّ واحلو رِفُهيع تيالبو *** هطْأتطْحاُء والب عرِفذا الّذي ته  

!جمالعو تمن أنكَر عرِفت برائرِه *** العن هذا؟ بضم :لُكقَو سلَيو  

ة واإلمامة، قال اإلمام املاوردي رمحه اهللا: يالوالوحىت لو كان جمهوالً عند العامة، فال مطعن يف هذه 
"(فصل) فإذا استقرت اخلالفة ملن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة األمة أن يعرفوا إفضاء اخلالفة إىل 

م حجة وببيعتهم تنعقد وال يلزم أن يعرفوه بعينه وامسه إال أهل االختيار الذين تقوم مستحقها بصفاته، 
  ".اخلالفة.



 

147 
 

وليس والذي عليه مجهور الناس أن معرفة اإلمام تلزم الكافة على اجلملة دون التفصيل، إىل أن قال: "
  ...".على كل أحد أن يعرفه بعينه وامسه إال عند النوازل اليت حتوِج إليه

عمر بن عبد فليطعن يف إمرة  -عنده–ومن طعن يف إمرة الشيخ أيب بكر البغدادي حفظه اهللا جلهالته 
  برمتها! اخلالفة العباسيةرمحه اهللا، وكذا نلزمه بأن يطعن يف  عزيزال

فقد عهِد اخلليفة عبد امللك بن مروان لبنيه باخلالفة من بعده، فتوىل الوليد مث سليمان، فلما حضر سليمان 
  .)٣٤(..)أشار عليه التابعي اجلليل رجاء بن حيوة بأن يعهد إىل عمر بن عبد العزيز.

، ول: فرق كبري جدا بني عدم معرفة العامة بعني واسم إمامكم وبني عدم ذكركم له لدواع أمنيةوأق  
  اللة قطعية على أنكم لستم ممكنني كما تزعمون كاذبني.دل دفإن هذا التعليل ي

إنَّ من يعرف من تسمى زورا بأمري املؤمنني سواء األول أو الثاين، وكالمها تكىن بالبغدادي، يعلم بل   
  فعلوا ذلك متويها حىت ال يعرفا. -وال أجزم  –أما ليسا بغداديني، وأظنهم 

  هون دولتهم الومهية باخلالفة العباسية؟!شبيوالعجب أم 

  هل بعد هذا االستغفال لعقول الناس من استغفال؟!

لذكي والغيب العامل واجلاهل وا ،واهللا إنَّ عجيب ال ينقضي وأنا أقرأ هلم، فكل من يعيش يف العراق
م إمنا هو حرب عصابات، فلماهدين جبميع مجاعاوس، وعمل االكذب على يعلم أنَّ التمكني للرافضة ا 

، فنعم هناك مناطق حمررة، ولكن كثريا من بيعتكم، أما احلال يف الشام الناس وخداعهم لتوجبوا عليهم
، فهل يشرع هلؤالء أن يعلنوا دولة أيضا باعتبار بكثريواجلماعات اجلهادية أكثر سيطرة على األرض منكم 

  ولو أم أعلنوا دولة إسالمية قبلكم فهل ستوافقوم؟! أم أقوى منكم على األرض بكثري.

وال يقتصر هذا الكذب على هذا األمر وحده، بل هو منهج دعوم ومنهج تربيتهم أفرادهم، ومنهج 
  .تعاملهم مع اجلماعات اجلهادية األخرى

                                                           
  .١٣-١٢مد األيادي ص  )٣٤(
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بل هم يفترون على اهللا الكذب، ويقولون هذا حكم اهللا يف كذا وهذا حكم اهللا يف كذا... وهكذا،   
فيحلون الدم احلرام ويستبيحون حرمات البيوت املسلمة، بل ينتهكون حرمات بيوت اهللا، ويستبيحون 

البعض شر قتلة، حرمات املال املسلم،  ويستبيحون حرمة إخوام أنفسهم إذا خالفوهم فيقتلون بعضهم 
كل هذا بناء على كذب مفترى وهو أم علماء، وهم أعلم الناس أم كاذبون، فليسوا بعلماء وال طالب 

   علم، ومل يسلكوا طريقًا يف طلب العلم ويكملوه.

  ومن من أهل العلم املعاصرين املعتربين يوافقكم على بدعتكم هذه؟!

  ا له بالعلم يوافقكم على ذلك!عاملاً واحدا معروفًا مشهوداذكروا لنا 

العايل، حيث قال  ى عنهم باإلسنادووال نريد جماهيل كمن حدث عنهم مؤلف "مد األيادي"، ور
باإلسناد –وما أمجل ما وصلين : (، وكأنه يروي عن سعيد بن املسيب أو األوزاعيالصبيان متعاملاً مضحكًا

، أنه ملا قيل له: هل فعالً خرجت ونقضت البيعة؟ قال: عن الشيخ ااهد عثمان آل نازح حفظه اهللا -العايل
  .)٣٥()"!واهللا لو مل يبق إال أنا وأبو بكر ما نقضت البيعة"

وهذه املنهجية القائمة على طلب االستسالم للمجاهيل ليست وليدة العراق وال الشام بل هي 
  األساس منذ والدتكم!

  النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم. لذي ما رضي حبكمتعالوا مسوا لنا مشايخ ذو اخلويصرة اليماين ا

  ومسوا لنا مشيخة أئمتكم يف هذا الزمان، وماذا درسوا، وأي شيء تعلموا؟!

أن يتوقف، وآن لكل ما مضى أن يراجع وسوف ينكشف إىل أي  قد آن لالستسالم للمجاهيل
  ل اهللا العظيم أن يردكم إىل احلق.. أسأمدى أخذمت األمة بعيدا..

حني تواجههم أو تقرأ كتبهم، هو أم يبتدئون باهلجوم نبغي أن ينتبه ااهدون لطريقة هؤالء وي
بل يضطر لتربئة نفسه كاملتهم يف القفص، فكيف والتهمة اليت يطلقوا يف  ،واالام فيضطر املقابل للدفاع

                                                           
  .١٨) مد األيادي ص ٣٥(
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الصدمة والرعب فيتخدر فال بقوة  لضعف علمه الدين، بل هي خمرجة له عن الدين، وعندما يبهتون املقابل
  ألنَّ طريقهم هو طريق السالمة الوحيد! ؛ميلك بعدها إال أن يسري وراءهم

  .طلبة العلمالرئيسة هم العلماء و غالةلذا كانت مادة هؤالء ال  

  فإذا خلت الساحة من العلماء، فمن بقي للقيادة واإلمامة سواهم؟!  

  ن تأخذون دينكم!فيا عباد اهللا: إنَّ األمر دين فاعرفوا عم  

ويا أيها ااهدون ويا أهل العلم والدعوة: كفانا جماملة هلؤالء، فإنَّ اامل على حساب احلق   
مضيع لألمانة اليت ائتمنه اهللا عليها، أما ترون ماذا صنع  ،مشارك للشيطان األخرس يف وصفه وفعله وآثاره

  وماذا يصنعون اآلن بالشام.هؤالء بالعراق؟ 

وشراسة هجمتهم وتركيزها على علماء األمة خاصة وأئمة  هؤالء بيان خطرأهل العلم وجيب على 
وإذا نزلوا امليدان نزلت اليت يدخلوا،  نيداياملاجلهاد ومجاعاته، وتواجدهم املؤذي واملشوش واملشغب يف 

وأما إعالن  ،ااهدين أنفسهم وقتال ي صورة أقبح من تكفريأو ،الفرقة بني الصفوف على أقبح صورها
فال تغرنك ، كفر بعض أئمة اجلهاد ومجاعاته فذلك راجع ملقتضى التدرج والتمكن واستدراج اآلخرين

  .وداعتهم يف البدايات، وال معرفتك الشخصية لبعض أفرادهم

مع  ملا أصبح هذا حال اجلهاد يف العراق اليوم؟! غالةغري حانث أنه لوال هؤالء ال وأنا أقسم باهللا  
قنون بأنَّ املستقبل هلذا الدين، وأنَّ اجلهاد ماضٍ، وأنَّ الزنادقة يف العراق إىل أفول واحنسار، وما أننا مستي

  ذلك على اهللا بعزيز.

واخلالصة أنَّ هذين الكتابني "إعالم األنام مبيالد دولة اإلسالم" و"مد األيادي" يريد املؤلفان من 
ريدان أيضا تأكيد كذبة مل يقل ا عاقل حيترم عقله، وهي خالهلما تأسيس بدعة مل يقل ا عامل معترب، وي

كذبة التمكني وخصوصا يف العراق، أما يف الشام فهناك مناطق حمررة ولكن أكثرها ومعظمها بيد 
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مجاعات جهادية أخرى، واملناطق القليلة اليت يسيطر عليها الغالة ليس فيها مقومات الدولة عرفًا حىت 
  يعلنوا ذلك.

املصيبة العظمى يف جهل من تسمى بأيب بكر، فلو كان جاهالً ويرجع إىل أهل العلم هلان وليست 
اخلطب، وإمنا املصيبة بتعامله وعدم معرفته بقدر نفسه، وتكفريه املسلمني بل وااهدين ممن هلم فضل 

الرجل قبل أن عليه بغري حق، وإمنا اجلهل واهلوى، وسفكه لدماء كثري من أهل اخلري. ومن نظر يف وجه 
يلج طريق التكفري والقتل بغري حق ونظر يف وجهه اآلن أدرك ببصريته وفراسته أنَّ الرجل على خطر 

ممن تعاملوا معه أيام  -حنسبهم كذلك  –عظيم. وقد حدثين عدد من اإلخوة الفضالء الذين أثق بدينهم 
ن أنَّ هذا املسكني أويت من هذا الباب كان يف مجاعتنا، وقالوا بأنه كان يتعامل بكبر مع أقرانه،  وأظ

القاتل، فالكبر من أرذل األمراض وأشنعها، وصاحبها على خطر عظيم، وقانا اهللا واملسلمني ما يغضبه 
  سبحانه.

ا يف كالم ابن القيم رمحه اهللا عن الكإن مل  ،القلب يعرض له مرضان عظيمـان  مث إنَّرب: (تأمل جيد
  .)٣٦()ربومها الرياء والك ،ا به إىل التلف وال بدترامي ،يتداركهما العبد

 ،والقنوط من رمحـة اهللا  ،واخليالء ،والفخر ،ربوالك ،والعجب ،كالرياء :فالكبائروقال رمحه اهللا: (
وحمبـة أن   ،والشماتة مبصيبتهم ،والفرح والسرور بأذى املسلمني ،واألمن من مكر اهللا ،واليأس من روح اهللا
وتوابع هذه األمـور   ،زوال ذلك عنهم ومتين ،وحسدهم على ما آتاهم اهللا من فضله ،تشيع الفاحشة فيهم
٣٧()ا من الزنا وشرب اخلمر وغريمها من الكبائر الظاهرةاليت هي أشد حترمي(.  

                                                           
  .١/٥٤مدارج السالكني ) ٣٦(
  .١/١١٣املصدر نفسه ) ٣٧(
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 وجهله بربه وحقوقه ،وعيوب عمله ،جهله بنفسه وصفاا وآفاا وحاصل ذلك أنَّوقال رمحه اهللا: (
ـ  ،يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه ا ،بهوما ينبغي أن يعامل  رب ويتولد من ذلك من العجب والك

  .)١()ما هو أكرب من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب اخلمر والفرار من الزحف وحنوهاواآلفات 
م وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رضي اهللا عنه يقول: من أراد السعادة األبدية فليلزوقال رمحه اهللا: (   

وال  ،وال حجاب أغلظ من الدعوى ،وقال بعض العارفني: ال طريق أقرب إىل اهللا من العبودية .عتبة العبودية
٢()بعد فعل الفرائض :يعين .وال يضر مع الذل واالفتقار بطالة ،رب عمل واجتهادينفع مع اإلعجاب والك(.  

  بنونَ ولَا مالٌ ينفَع لَا يوم{  لقلوب،أسأل اهللا العظيم أن يطهرنا واملسلمني وااهدين من أمراض ا  
   .)الشعراء(}٨٩{سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتى من إِلَّا}٨٨{

وبعد كتابة بعض املالحظات على "مد األيادي"، وصلين كتاب "موجبات االنضمام للدولة 
على الكذب وعلى ترتيل األدلة يف  اإلسالمية يف العراق والشام"، ومل أجد فيه شيئًا جديدا، والكتاب قائم

شروط اإلمامة قد حتققت يف أمري الدولة أمري املؤمنني أيب  أنَّ(غري حملها، فانظر ماذا يقول يف "أيب بكرهم": 
وانظر ماذا يقول يف حال  .)بكر البغدادي نصره اهللا، مبا ال يضارعه فيه مضارع، أو يعتلي فيها عليه منازع

الدولة اإلسالمية قد قامت يف العراق بعد  وأنت ترى يف واقع اليوم أنَّأفراخ اوس: (العراق احملتل من قبل 
  ).ربقة الطواغيت ا منومل يكن شيٌء جاورها يف البالد حمرر ،حتريره

  "أبو بكرهم": حتققت فيه شروط اإلمامة!!!  

  والعراق: حترر من ربقة الطواغيت!!!   

ع تلك؟! كيف ميكن لك أن حتاور قوما بلغ م الكذب إىل هذا أي كذب هذا!؟ وأي مكابرة للواق  
احلد؟! واهللا الذي ال إله إال هو إنَّ عجيب ال ينقضي من هؤالء، أال يستحون من هذا الكذب املفضوح، 

  .)١(ونبينا صلى اهللا عليه وسلم يقول (إذا مل تستح فافعل ما شئت)

                                                           
  .١/١٧٥املصدر نفسه  )١(
  .١/٤٣١املصدر نفسه ) ٢(



 

152 
 

ـ أكان خلق  ما( قالت: رضي اهللا عنه، عن عائشة   لم مـن  بغض إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
نـه  أكذبة فما يزال يف نفسه حىت يعلم ث عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بالحد، ولقد كان الرجل يالكذب

  ٥٧٣٦ابن حبان .)٢()حدث منها توبةأقد 

  ١٩٧٣و"الترمذي" والترمذي . ١٥٢/ ٦أخرجه أمحد 

، وينقل عن املاوردي النص الذي نقلناه سابقًا، ويواصل صاحب كتاب "موجبات االنضمام" كذبه  
قد أدى حق اهللا تعاىل  وإذا قام اإلمام مبا ذكرناه من حقوق األمة،"دي رمحه اهللا: ورقال اإلمام املا( فيقول:

. وهو يريد بكالم )٣("...)فيما هلم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة، والنصرة، ما مل يتغري حاله
دي أن يثبت إلمامهم وجوب الطاعة والنصرة. وصاحب "موجبات االنضمام" مل ينقل يف كتابه اإلمام املاور

ما جيب على اإلمام أن يقوم به من حقوق األمة، وقد نقلنا سابقًا يف كتابنا هذا النص عن اإلمام املاوردي 
دي وأبو يعلى ومجيع قبل أن يصلنا هذا الكتاب بسنوات، ومن خالل النظر يف الواجبات اليت ذكرها املاور

  علمائنا الذين كتبوا يف هذا الباب تدرك تدليس وجهل هؤالء.

وأنا أسأل صاحب كتاب "موجبات االنضمام" ملاذا مل تنقل ما ذكره املاوردي مما جيب لألمة على   
  اإلمام من حقوق، واليت بتحققها جتب الطاعة والنصرة.

    

  أسقية هذه النبتة اخلارجية:  

سقى بأخبث أنواع النجاسات، وإال فإا تصغر البد أن ت ارجيةالنبتة اخلهذه ر أنَّ ينبغي أن أذكو
  وتيبس ومتوت وتصبح هشيما تذروه الرياح.

                                                                                                                                                                                                       
  ن حديث أيب مسعود.)، م٤١٨٣ه (وابن ماج )،٤٧٩٧( وأبو داود  ،٥/٢٧٣و ١٢٢و ٤/١٢١أمحد )، و٦١٢٠) و(٣٤٨٤) و(٣٤٨٣البخاري ( أخرجه)١(
  وصححه األلباين وشعيب. ).٥٧٣٦)، وابن حبان (١٩٧٣، والترمذي (٦/١٥٢أخرجه أمحد  )٢(
 ).٤٢األحكام السلطانية ( )٣(
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فلو كان العلماء  فساد من حيسبون على العلماء،هو  هذه النبتة وأول تلك النجاسات اليت تسقي  
إن –ين هم أجهل طالب العلم على اإلطالق أصحاب كلمة حق عند سلطان جائر ما جاء أمثال هؤالء الذ

وتطاولوا على العلماء احلقيقيني، واستقطبوا الناس على أساس نفاق العلماء  -صح أن يسموا طالب علم
وبيعهم الدين بالدنيا وشرائهم سالمة أنفسهم من بطش احلاكم وامللك، وكل هذا صحيح وموجود بدرجة 

  مل تسبق يف تاريخ األمة كله.

حىت جيدوا الفتوى من  ،ي عامل يعمى عن خطر دخول الصليبيني جبيوشهم بالد املسلمنيوإال فأ  
  علماء كبار وجمالس علمية؟! 

فكانت تلك هي احلمار الذي  ،وحني أفىت الكبار تتابع املفتون يف أقطار العامل اإلسالمي وخطباؤهم  
  ركبه الغالة أساسا يف الطعن على كل من مل يوافقهم من العلماء!

وذلك ليوصلوا األمة أن ال  ،وقد وجد هؤالء املادة اخلصبة هلم ليهيجوا األمة على علمائها وال يزالون  
  طريق إال طريقهم!

فإنه حني تكاثرت اجلماعات اجلهادية يف العراق كان اإلعالم  اإلعالم اخلبيث نبتتهمومن سقاء   
  لسيناريو يف الشام!العاملي اخلبيث مسلطًا على أهل الغلو، واليوم يعود نفس ا

 غالةصليبيني، وبذلك حصل هؤالء البعض اجلماعات اجلهادية ال هو مهادنة السقاء اخلبيث ومن  
على مادم اإلعالمية اليت ا يسوقون دعاواهم ويظهرون للناس أم الوحيدون القادرون على حترير العراق؛ 

  ألم الوحيدون الثابتون على مبدئهم!

اس ذه احليلة، وكم اخندع أفراد من هنا وهناك فهرعوا هلؤالء ارمني زرافات وكم اخندع الن  
  ووحدانا...
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وتورق وتثمر وتكرب هي إحداث التفريق والفتنة، ولقد كان  اليت يج معها ةتومن سقاء هذه النب  
قتل عوام  اهلم علىمن أول أعمال هؤالء إثارة الفتنة اليت مل تكن يف صاحل أهل السنة، حيث كان تركيز أعم

  .فكانت هذه الفعلة اهلوجاء هي مطلب إيران وأمريكا واحلكومات العميلة ،غري احملاربني الرافضة

أكرب من  ولقد كانت ردة فعل إيران من خالل عمالئها الرافضة يف العراق على تفجريات هؤالء  
سة شبام وحراسة مناطقهم، طاقة السنة وأكرب من قدرم على حراسة أعراضهم وحراسة مساجدهم وحرا

  وال تزال النار اليت أوقدها الغالة هي الوقود الذي يطحن أهل السنة طحنا.

وهم يعترفون بل يفاخرون أم أصحاب هذا املشروع، وال أشك أم لو مل يكونوا هم أصحاب   
  هذا املشروع ألوجدت أمريكا من يقوم به.

  أمين الظواهري: وقفة سريعة مع الشيخ  
ختالف ما يفعله  د هذا املنهج، وكتب توجيهاتأمين الظواهري تذكر اآلن فسا لغريب أنَّ الشيخوا
بال استثناء يفعل ما يسمى  وكل ما سأنقله من هذه التوجيهات أشد املخالفة، يف العراق والشام هؤالء الغالة

لتوجيهات قبل سنوات، وقبل أن وكنا نتمىن أن تكون هذه ا زورا الدولة اإلسالمية يف العراق عكسه متاما،
اهري واآلن وبعد أن أصبح اخلالف علنيا بني أمين الظ -يظهر اخلالف بينهم؛ ألنَّ تأثري هذه التوجيهات 

 –أجزم ملعرفيت الدقيقة م  بل إين أصبح حمدودا، -راق والشاموبني ما يسمى زورا الدولة اإلسالمية يف الع
 ما يسمى زورا بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام وقناعات وأعماله يف واد أنَّ توجيهات -والعلم عند اهللا

  يف واد آخر.

يقوله الظواهري اآلن، فتأمل فيما  قول ببعض مايشنعون علينا، وحنن ن الغالة ولقد كان هؤالء اجلهلة  
لصراع معهـم إال يف  وأما استهداف عمالء أمريكا احملليني فيختلف من مكان ملكان، واألصل ترك ايقول: (

  ...الدول اليت ال بد من مواجهتهم فيها
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أهل  عدم مقاتلة الفرق املنحرفة مثل الروافض واإلمساعيلية والقاديانية والصوفية املنحرفة ما مل تقاتل
ويتجنب ضـرب   فيقتصر الرد على اجلهات املقاتلة منها، مع بيان أننا ندافع عن أنفسنا هم، وإذا قاتلتالسنة
أماكن عبادم وموامسهم وجتمعام الدينية. مع االستمرار يف كشف يف مساكنهم واتليهم وأهاليهم غري مق

  باطلهم واحنرافهم العقدي والسلوكي.

أما يف األماكن اليت تقع حتت سيطرة ااهدين وسلطتهم فيتعامل مع هذه الفرق باحلكمة بعد الدعوة 
والنهي عن املنكر مبا ال يسبب ضررا أكرب منه، كأن يـؤدي  والتوعية وكشف الشبهات، واألمر باملعروف 

لطرد ااهدين من تلك املناطق، أو لثورة اجلماهري ضدهم، أو إلثارة فتنة يستغلها أعداؤهم يف احتالل تلك 
  املناطق.

يف البالد اإلسالمية، وإذا حدث عدوان منهم فيكتفي والسيخ واهلندوس عدم التعرض للنصارى  -٥
لى قدر العدوان، مع بيان أننا ال نسعى يف أن نبدأهم بقتال، ألننا منشغلون بقتال رأس الكفر العاملي، بالرد ع

  وأننا حريصون على أن نعيش معهم يف سالم ودعة إذا قامت دولة اإلسالم قريبا إن شاء اهللا.

التركيز على وبالعموم يتجنب قتال أو ضرب كل من مل يرفع يف وجهنا السالح أو يعني عليه، و -٦
  التحالف الصلييب أساسا ووكالئه احملليني بالتبعية.

االمتناع عن قتل وقتال األهايل غري احملاربني، حىت ولو كانوا أهايل من يقاتلنا ما استطعنا لذلك  -٧
  سبيلًا.

  االمتناع عن إيذاء املسلمني بتفجري أو قتل أو خطف أو إتالف مال أو ممتلكات. -٨

استهداف األعداء يف املساجد واألسواق والتجمعات اليت خيتلطون فيها باملسلمني االمتناع عن  -٩
  أو مبن ال يقاتلنا.



 

156 
 

وقـادة   -صلى اهللا عليه وسـلم -احلرص على احترام العلماء والدفاع عنهم ألم ورثة النيب  -١٠
واجهتنا لعلماء السوء تقتصر ماألمة، ويتأكد هذا الواجب مع العلماء الصادعني باحلق واملضحني من أجله، و

فضح شبهام، ونشر األدلة األكيدة على عمالتهم، وال يقاتلون أو يقتلون إال إذا اشتركوا يف عمـل  على 
  قتايل ضد املسلمني أو ااهدين.

  املوقف من اجلماعات اإلسالمية األخرى. -١١

  نتعاون فيما اتفقنا فيه، وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. -أ

األولوية يف املواجهة مع أعداء اإلسالم وخصومه، ولذا ال جيب أن خيرجنـا اخلـالف مـع     -ب
اجلماعات اإلسالمية األخرى إىل االنصراف عن مواجهة أعداء اإلسالم وخصومه عسكريا ودعويا وفكريا 

  وسياسيا.

نؤيدهم ونشكرهم على كل عمل وقول صحيح يصدر منهم، وننصحهم يف كل خطأ يبـدر   -ج
نهم السر بالسر والعلن بالعلن. مع  احلرص يف الرد والنصح على بيان األدلة مبنهج علمي وقور، بعيدا عن م

  التجريح الشخصي واملهاترات، فإن القوة يف الدليل وليست يف اهلجاء.

وإذا تورطت مجاعة تنتسب لإلسالم يف املشاركة يف القتال مع العدو الكافر، فريد عليها بأقـل   -د
  كف عدواا، سدا لباب الفتنة بني املسلمني، أو اإلضرار مبن مل يشارك العدو...قدر ي

تشجيع وتأييد كل من يساند حقوق املسلمني املهضومة ويتصدى للمعتدين عليهم بالقول والـرأي  
   .)١(، ما داموا مؤيدين وغري معادين للمسلمني)والعمل، وجتنب توجيه األذى هلم باليد والتجريح بالقول

مـن األيـام األوىل    بعضا من هذا الكالم لقيادم هذا كالم من كانوا ينتسبون إليه، وقد كنا نقول
لالحتالل، ولكنهم لألسف مل يسمعوا، وجاءت األيام وتتابعت السنون، فإذا بالغلو يتوسع شيئًا فشيئًا حىت 

  .مرحلة غاية يف اخلطورة وصل إىل
                                                           

  توجيهات جهادية.) ١(
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عة مع موضعني من كالم للدكتور أمين الظواهري، قاله قبـل  ويف هذا املوطن أود أن أقف وقفة سري
  هذه التوجيهات:

(أقول للذين يشككون يف متكن دولة العراق اإلسالمية وسيطرا على : الظواهري ل الشيخقا األول:
مـن  الدولة املباركة تسيطر على األقل على كيلومتر مربعٍ واحد  هل يستطيع أحد أن ينكر أنَّ األرض؛
  لعراق؟أرض ا

إذن فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسـالميةً   وهو كذلك بفضل اهللا، فإن كان اجلواب بنعمٍ،
وكم كانت مساحة دولة املدينة املنورة قبل غزوة األحزاب؟ وكيف كان  على األرض اليت تسيطر عليها؟

  .)٢(حاهلا يف غزوة األحزاب؟)

الـدكتور   د إعادة الكالم، ولكين أسـأل وال نري وأقول: لعل يف كتابنا إجابة على تساؤلك هذا،
فأقول: إذا كانت الدولة اإلسالمية يف هذا الزمن تقام على كيلو متر مربع واحد، فلماذا أنكـرت علـى   

  البغدادي إعالن دولة الشام وهو يسيطر على أكثر من كيلو متر مربع يف الشام؟!

مساحتها قليلة، ولكن كل مقومات وأركـان  صحيح أنَّ املدينة النبوية قبل غزوة األحزاب كانت 
موجودة فيها، والعربة يف هذه املسائل بالعرف. أما ما يسـمى زورا   كانت حسب عرف ذاك الزمانالدولة 

، وقـد يسـمح هلـم    بقية اجلماعات اجلهادية بدولة العراق فهم جمموعات تضرب ورب كما هو حال
ايات يعرفها عموم الناس ممن يعـيش يف  ة معينة ويف أماكن حمددة لغأحيانا بالتواجد العلين ملد )٣(الصليبيون
  ال يعد متكينا باملفهوم الشرعي كما بيناه يف كتابنا هذا. كل هذا ، ولكنالعراق

                                                           
  احللقة الثانية. – ٢٠٠٨اللقاء املفتوح  )٢(
  فكالم الظواهري قيل أيام وجود القوات الصليبية يف شوارع العراق. )٣(
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ليس فيهـا   وال أدري هل يصح عندكم إعالن دولة إسالمية على كيلو متر مربع واحد يف صحراء
! وما مدلوله الشرعي والواقعي؟! ولو سبقكم إىل هذا اإلعالن مجاعة ن؟أركان الدولة؟! فما معىن هذا اإلعال

  جهادية أخرى هل ستوجبون ألمريها السمع والطاعة؟! 

على عدم معرفـة   أيضا ، ويدلعلى أنك ال تعرف واقع العراق -ولألسف - إنَّ كالمك هذا يدل
  بفقه األحكام السلطانية.

، وقد نقلت كالمه لعلمي أنَّ بينكم أبو قتادة الفلسطيين يقولهالظواهري التأمل مبا  وأرجو من الشيخ
: (من نافلة القول تذكري إخواين إنَّ اإلمرة اليوم هي إمرة جهاد، والطوائـف إىل اآلن  قواسم مشتركة كثرية

يبصر ومن مل طوائف جهاد، فليس هناك أمري ممكَّن يعامل معاملة اخلليفة أو ما أشبهه من األمساء واأللقاب، 
، حيث يلزم اآلخرين بلوازم هذا االسم من إمرة املؤمنني أو خليفة املسـلمني.  هذا املعىن كان فساده أشد

ال والدخول يف الصلح أو التحكيم على معىن آخر غري أنَّ اجلماعات مجاعات جهاد تسعى لتحقيق التمكني 
  .)٤(د العقالء وأهل العلم)؛ ألنَّ مبناه على اجلهل والغرور بال وقائع عنحيقق إال الفساد

فيعلم القاصي والداين وأهل العلم واجلهاد يف العـراق أنَّ   باملباركة، أما وصفك هلذه الدولة الومهية
هذا التنظيم أوغل يف دماء أهل السنة باألوهام والظنون، بل وخيار ااهدين ممن مجعوا بني العلم واجلهـاد  

  نكاية بالصليبيني واوس. والدعوة والسابقة وحفظ كتاب اهللا وال

سايكس بيكو؛ ألنك اختلفـت معهـم   شيخ الظواهري أم اموك بتكريس معاهدة وتذكر أيها ال
  مبسألة واحدة، وأنت أمريهم وقائدهم، فكيف يتعاملون مع بقية املسلمني؟!

  يف الشام هل يأمنون على أنفسهم من غدر هؤالء! واسأل قادة جبهة النصرة

  الالت قطعية لكل منصف على إجرام هؤالء؟!أليس يف هذا د

                                                           
  .٥رسالة أهل اجلهاد يف الشام ص )٤(
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يف ، فنحن يف هذا الباب خنتلف حىت معـك  عندهم وأنا ال أريد احلديث معك عن السياسة الشرعية
ألم ال يفقهون شيئًا يف هذا الباب، وإمنا أحدثك عن مجاعات جهادية تقاتـل   ؛فضالً عنهم ،بعض املسائل

  ن قبل ما يسمى زورا بدولة العراق والشام اإلسالمية. اوس اآلن يف العراق وهم مستهدفون م

وليس عندي شك لو أنك تعرف حقيقة هذه اجلماعات اجلهادية املستهدفة من قبل هؤالء الغـالة  
  لتربأت من هذه الدولة املباركة!!! 

تنظيم  (أود أن أوضح أنه ليس هناك شيء اآلن يف العراق امسه القاعدة، ولكنالثاين: قال الظواهري: 
قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين اندمج بفضل اهللا مع غريه من اجلماعات اجلهادية يف دولة العراق اإلسـالمية  

وهي إمارة شرعية تقوم على منهج شرعي صحيح وتأسست بالشورى وحازت على بيعـة  حفظها اهللا، 
  .)٥(أغلب ااهدين والقبائل يف العراق)

الطات، وال أريد أن أقف إال على واحدة منها؛ ألنَّ كل منصف يقرأ وأقول: هذا الكالم فيه عدة مغ
كتابنا أو يعيش يف العراق سيعرف ما هذه املغالطات يف هذا الكالم، ولكن الذي أوقفين كثريا وتعجبت منه 

ية أا أصبحت دولة إسـالم  العراق، مبعىن لقاعدة يفتنظيم ل غاية العجب، هو أنَّ الظواهري هنا نفى وجود
وليست مجاعة "القاعدة"، وهذه الدولة على رأسها أمري املؤمنني البغدادي كما يسمونه!! فإذا كان األمـر  
كذلك كما قرره الظواهري هنا، فكيف يأمر الظواهري أمري املؤمنني البغدادي بأن يبقى سنة واحدة علـى  

؟! أليس البغدادي أمري املؤمنني عندكم؟! ومن املوهومة وبعدها يرفع األمر للقيادة العامة للقاعدة رأس الدولة
ه له األوامر من قائد مجاعـة  مبادئ الفقه أنَّ أمري املؤمنني هو أعلى سلطة يف الدولة اإلسالمية، فكيف توج

يتكلم هؤالء؟! لقد قرأت فقه الدولة اإلسالمية واألحكام السلطانية فلـم   جهادية وهو الظواهري؟ بأي فقه
  أو أنَّ أمري مجاعة له سلطة على أمري املؤمنني. ع أمريا جلماعة!أمري املؤمنني يبايِ أجد أبدا أنَّ

                                                           
  الرابع مع مؤسسة السحاب، واملعنون بـ (قراءة لألحداث). ظواهريء اللقا )٥(
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دالالت كثرية، أسأل اهللا العظيم أن يبصرنا بعيوب أنفسنا هذا  الظواهري إنَّ العاقل يستنبط من كالم
  وأن يعلمنا ديننا.

  اخلامتة:
هو شأن كثري من الكتـب  ، كما يت، مث ركنت، مث نسقُرئت حسب هذا الكتاب جمرد ورقاتمن 
قضاء حبكم ، وبل هو شهادة هللا وحده كتاب أو كتاب يف شهادة؛ شهادة يف إنه أعظم اخلطأ،فقد أخطأ و
  .وأستغفر اهللا من كل خطأ ،واهللا أعلم ،كما أحسب ،اهللا وحده

ضـية،  لق، فهل يسع قاضيا أو متقاضيا يف هذه اوحكمك لنفسك أوالً فأنت قاضٍ شئت أم أبيت،
   !؟فيعلن حكمه دون تردد ،إال أن يستجيب استمع هلذه الشهادة التفصيلية يف هذه القضية الواقعية

  !نعم هذه هي خطورة هذه القضية، يف هذا الكتاب

أمام حكم اهللا تعـاىل الـذي   ترى نفسك و ميت إىل هذا التنظيمخطورا أنك أيها القارئ ممن انت
  ؟ما مدى تأثري حكم اهللا يف قرارك؟ وستحكم مفبِ ت عليه،خيالف كل املخالفة ما أن

  ال جمال لك أن تلوي أو تعرض.

  !ألن تصرف احلكم عن نفسك إىل غريك! ال جمالال جمال 

  صعوبته نابعة من أمرين:واهللا إين ألدرك أنه اختبار صعب، و

 شـجر  فيما يحكِّموك تىح يؤمنونَ الَ وربك فَالَ{ اهللا عز وجل يقول:، وخطورة املوضوع: األول
مهنيب واْ الَ ثُمجِدي يف جاً أَنفُِسهِمرا حمم تيواْ قَضلِّمسييماً ولس٦٥:النساء(} ت(.  

إمنا تعين ، مع قناعتك بأنه احلق، حلظة واحدة تؤجل فيها قبول احلكم هذا : فإنَّوالثاين : فورية القرار
  !وأنت تعلم ،هللاذلك بردك حكم ا، وط اهللاحلظة لك من سخ

  ؟فهل من جمازفة أعظم من هذه

كم تبلغ ة ملفلعل القضي النظر، يف واجتدليس أمامكم أيها األشياع واألتباع والقادة إال أن تنظروا، و
 شـيء مـن   : ال ينقصـين إجيايب يدور يف داخلك هو أن تقوللعل أول وارد ، ومن قبل كما بلغتكم اليوم
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والـوارد الثـاين أن    من أهل اإلقدام يف امليدان،الذي يتكعكع عنده كثري  ة القراراعة اللهم إال شجاعالشج
، ليكن من يكون، فهذه اآلخرة عقيدته،اازفة مبصريه ودينه و إذا رضيفالن تقول: أنا ال دخل يل بفالن و

  ...!ال جمال فيها لالستدراكو

واهليئـات   لبشر! وهل تغين األمساء واألشكالملوت يتخطف اة إذ اما يدريين لعلها الفرصة األخريو
  !؟لرباءاتوالعلوم مهما ارتفع اسم صاحبها وملع إذا واجه احلق، وتقطعت األسباب، وارتفعت األصوات با

 ، أو معرفة الناس بك علىمك يف هذا الطريقدتكون شهرة فالن ممن تعرف من قادة، أو قإياك أن 
ما إىل دماء وك معهم على هذا املعتقد، أو ولوغك يف أخطاء وتخوبفالن وفالن وأ ، أو عالقاتكهذا األمر
اهلا حجابا لك عن قبول حكم اهللا، والتسليم له، وعدم وجدان احلرج أمثإياك أن تكون هذه األشياء و، ذلك

  . مع الرضا

  !لكنه حكم اهللا وكفىو ،اهللا إنه اختبار يف غاية الصعوبةنعم و

 نفسه من احلق بذل ومن ،اأعزه فقد هللا نفسه أذلَّ ومن( :ابن تيمية م شيخ اإلسالموتأمل يف كال
 أذلَّ فقد، اإلمث وفعل احلق منع من: ملبالظ اعتز ومن ،هماأتق اللَّه عند اخللق أكرم فإنَّ ،هنفس أكرم فقد

  .)٦()}جميعاً زةُالْع فَللَّه الْعزةَ يرِيد كَانَ من{ :اىلتع اللَّه قال ،ااوأه نفسه

... ذاك هو عدم التوقف بالسكوت، فالالزم هو القرار الشخصي إىل الزمه الشرعي احلكم يتعدىو
لـك أن ختتـار األسـلوب    .. نعم.، أما أن يسكت فالهذا األمر باألسلوب الذي خيتارهم أن يظهر العال ،

أو ليكن أسـلوب   لواضح مع قوة العبارةوب الدليل اليكن أسلو ،حكم اهللا تعاىل اآلخرين لقبولاملناسب 
  .هذاو فليكن أسلوبا بني هذا واألخ احملب ينادي على أحبابه أال لكوا على هذا الطريق أاألب املشفق و

مهذا الرد يف هذا الظرف؟ لك أن تتساءل ل  

ة يعانون طـوال الفتـر   هم يعانون الذيسكتوا و : يا لصربهم لمكذلك فتقولعنا لك أن جتيب و
  ؟السابقة منا

تا علـى  ألصبح سكو ورمبا لو واصلوا السكوت لقد سكتوا كثريا كثريا، جتيب فتقول: يا حللمهم،و
  !باطل يشاركوننا أوزاره وتبعاته ما بقي إىل يوم القيامة

                                                           
  .٢٣/٣٢٧) جمموع الفتاوى ٦(
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 يقُولُـوا  أَن بينهم يحكُمل ورسوله اللَّه إِلَى دعوا إِذَا الْمؤمنِني قَولَ كَانَ إِنما{ ربنا سبحانه يقول:و 
  .)٥١(النور: } الْمفْلحونَ هم وأُولَئك وأَطَعنا سمعنا

   وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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