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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ،احلمد اهلل رب العاملني

 ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني
 

 

                                            

 (1-1: 101)العصر، دق اهلل العظيمص

 
 رسالة مفتوحة

 

 البدري امللقب بـ "أبو بكر البغدادي"،  عوادإىل الدكتور إبراهيم 
 "الدولة اإلسالمية"، ما مسيتموه وإىل مجيع املقاتلني واملنتمني إىل

 السالم عليكم ورمحة اهلل،

اجلامع النوري يف مسجد  م3/7/4013هـ املوافق  1311مضان ر 6يف خطبتكم بتاريخ  مُقلت

 ،فإن رأيتموني على حق فأعينوني: "بكر الصديق  ، مقتبسًا من كالم سيدنا أبييف املوصل الكبري

قال و .فهنا رأي علمي عرب الوسائل اإلعالمية ".وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني

 .(1)((الدين النصيحة)): رسول اهلل 

أو وال وأفعال املنتمني إىل "الدولة اإلسالمية" كما ينشرونه هم من أقكل ما يرد هنا ُأخذ و 

وإن شاء اهلل ال يكون  .وليس كما هو ُمعلن عنهم يف أي إعالم آخرينقله عنهم شهود عيان مسلمون، 

س أقالم بطريقة مبسطة سهلة هو فقط رؤوهنا  يقالوما  أي افرتاء أو سوء َفهم.بعليكم  هذا تقّواًل

 .ء أغلب علماء أهل السنة عرب التاريخ اإلسالميآراتعكس  للفهم

: "اللهمَّ صلِّ على سيدنا حممد م3/4013يف بداية شهر  (2)قال أبو حممد العدناني يف كلمة له

 .مستحكمًة أخطاًءو ًا،مضاعف ًالبسيف تركيب هذه اجلملة  لكنَّ .(3)املبعوث بالسيف رمحة للعاملني"

                                                           

 ( يف كتاب اإلميان.11رواه مسلم يف صحيحه )( 1)

 .وهذه الكلمة هي خطبة موجودة على موقع اليوتيوب بعنوان: "وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم" (4)
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اهلل أرسل  :واألخطاء هي كما يلي. "لدولة اإلسالميةـ "انتمني لبعض املمكررة على ألسنة  وُسِمعْت

  الرسول قال تعاىل: " :رمحة للعاملني              "(107: 44،األنبياء).  وهذا

ت ولإلنس للبشر وللحيوانات وللنبات وللسموا رسل فُأ .صحيح لكل زمان ومكان ولكل األكوان

ن الكريم وهو عام وغري مقيد. لكن يف القرآ تعاىل وهذا كالم اهلل .هذا يفوال اختالف  ،واجلن رمحة

قد من حديٍث وهو خاص يف مكان واحد وزمان واحد وظرف معني  مقتبسًاعبارة "ُبعث بالسيف" 

ال بني و ؛م واألمر اخلاصبني األمر العاال و ؛بهذه الطريقة ن واحلديثانتهى. فال جيوز اخللط بني القرآ

... "قال تعاىل:  ؛كتب على نفسه الرمحة اهلل ف األمر املطلق واألمر املقيد:           

   ..." ،؛(13: 6)األنعام "                             ..."،(14: 6)األنعام .

... "وقال تعاىل بأن رمحته وسعت كل شيء:           ..." ،وجاء يف  .(116: 7)األعراف

 َسَبَقْت َرْحَمِتي ِإنَّ َعْرِشِه َفْوَق ِعْنَدُه َكَتَب اْلَخْلَق َقَضى َلمَّا اللََّه ِإنَّ)): احلديث الصحيح عن النيب 

ال  ،بل أكثر من ذلك .الرمحة وبني السيف وأمور الغضب والشدة فال جيوز املساواة بني .(4)((َغَضِبي

 ،، ألن هذا يعين أن الرمحة مرتبطة بالسيف"بالسيف َثِعُب" الرمحة للعاملني منوطة جبملة تكونجيوز أن 

 ،سمواتأصاًل كيف يؤثر السيف على العوامل اليت مل يكن فيها سيوف مثل: الووهذا غري صحيح. 

يف بعثه  ًارمحة للعاملني منوط حيل أن يكون إرسال الرسول توعامل النبات؟ فمن املس ،وعامل اجلن

 –خطًأ  –ألنه جيعل  ،سيأتيما  وهرجلللجدل األكادميي، بل فيها عنوان  تثاربالسيف. وهذه النقطة ال 

  الرمحة اإلهلية. نفس مستوىالسيف يف 

سري القرآن الكريم وفهم احلديث الشريف ويف أصول الفقه بالنسبة لتف األصول والتفسري: .1

 الرسول ون الكريم تعاىل يف القرآواملنهج الذي وضعه اهلل سبحانه فإن بشكل عام يف أي مسألة ما، 

م ُكْحَي، ثم ركن على اجلزء أو البعضوال ُي ،ع مجيع ما أنزل يف أي مسألةَمْجُييف احلديث هو التالي: أن 

                                                                                                                                                                                                 

 له شريك ال وحده اهلل يعبد حتى ساعةال يدي بني بالسيف بعثت)):  النيب قال(: "42/470يف جمموع الفتاوى ) تيمية ابن قال (1)
 عن املسند يف أمحد رواهواحلديث  ((منهم فهو بقوم تشبه ومن أمري خالف من على والصغار الذل وجعل رحمي ظل حتت رزقي وجعل

 ( وإسناده ضعيف.4/10. واحلديث رواه أمحد )"البخاري به واستشهد عمر ابن

 ( يف كتاب التوبة.4711ومسلم )( يف كتاب التوحيد 7344رواه البخاري )( 3)
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 : ..."يقول اهلل  بناًء على كل النصوص. –لذلك  أهاًل كانإن  –          

      "...،ويقول اهلل تعاىل: ؛ "(21: 4)البقرة"  ...             

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

وأي نص مقيد وأي  ،أي نص عام وأي نص خاصجيب معرفة النصوص مجيع  وعند مجع

والشروط  أسباب النزول جلميع النصوص وجيب معرفة .متشابهة، وأي آية حمكمة وأي آية نص مطلق

بآية أو مبقتطف من آية دون إحاطٍة بكل ما جاء يف فال جيوز االستدالل . ها األئمةاألخرى اليت حدد

وكل ما جاء يف احلديث  ،ن حقمجيع ما جاء يف القرآ وسبب هذا هو أنالكتاب والسنة عن املوضوع. 

أو أن  ،قدر املستطاعبني النصوص جيب التوفيق رتك البعض. وبالتالي ، فال جيوز أن ُيوحيالصحيح 

 وأمجَع "الرسالة"الشافعي يف  ما شرحه اإلماموهذا  .ون هناك سبب واضح لرتجيح أمر على أمريك

 .َبكرة أبيهم علىعلماء األصول عليه 

فصل يف صفات املفيت " :(4/270قال إمام احلرمني يف كتابه "الربهان يف أصول الفقه" )

 ...  عاملًا باللغة فإن الشريعة عربيةينبغي أن يكون املفيت ... واألوصاف اليت ُيشرتط استجماعه هلا

 ... ويشرتط أن يكون عاملًا بالقرآن فإنه أصل األحكام ... ويشرتط أن يكون عاملًا بالنحو واإلعراب

ويستبني مراتب األدلة واحلجج،  ... ومعرفة الناسخ واملنسوخ ال بد منه وعلم األصول أصل الباب

.. . .. وعلم الفقه. ني الصحيح والسقيم واملقبول واملطعونليميز ب وعلم احلديث ... وعلم التواريخ

.. وعربوا عن مجلة ذلك بأن املفيت من . ثم يشرتط وراء ذلك كله فقه النفس فهو رأس مال اجملتهد

يشري إىل معرفة اللغة والتفسري واحلديث،  (نصًا)يستقل مبعرفة أحكام الشريعة نصًا واستنباطًا، فقوهلم 

يشري إىل معرفة األصول واألقيسة وطرقها وفقه النفس". وكذلك قال قريبًا منه  (ًااستنباط)وقوهلم 

اإلتقان يف علوم احلافظ جالل الدين السيوطي يف "و (،1/134) "املستصفى"اإلمام الغزالي يف 

 (.3/411) "القرآن

وم اللغة وهذا يعين فهم عل .فهم اللغة العربية :من أهم أركان األصولكما ُذكر أعاله  اللغة: .4

والبالغة والشعر وأصل الكلمات والتفسري. وبدون هذه العلوم فإن اخلطأ  والنحو والصرف والقواعد
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الحظ أن إعالن ما مسيتموه "اخلالفة" كان بعنوان "هذا وعد اهلل" وقصد يحمتمل، بل مؤكَّد، ف

" :اآلية الكرمية "بوعد اهلل"صاحب اإلعالن                         

                                     

                                      "،(11: 43)النور. 

عام  1300حصل بعد  ٍثَدَح على بشكل خاصية من آيات القرآن الكريم آ لّمَحُتجيوز أن  لكن ال

 ؟"هذا وعد اهلل" :ن وعد اهلل هو اخلالفة املزعومةبأفكيف يقول أبو حممد العدناني  .من نزول القرآن

 ك خطأ آخر لغوي وهو جعله: "هذا من وعد اهلل". وهنافعلى فرض صحة زعمه، كان عليه أن يقول

 ... ذلك اآلية الكرمية: "عدم صحة على  والدليل املزعومة، هو اخلالفة "االستخالف"معنى 

                          "،(141: 7)األعراف .

ومل يعِن أنهم حكام على نظام معني  ،وا يف األرض بدل قوم آخرينلُّهم َحفاالستخالف يعين أن

قال  . فهناك فرق بني "اخلالفة" و"االستخالف".(5)ال ترادف يف القرآنفعلى رأي ابن تيمية . سياسي

اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه: ")ويستخلفكم( يقول: جيعلكم ختلفونهم يف أرضهم بعد هالكهم 

. وهذا يثبت أنه يقول بأن معنى "االستخالف" هنا ليس (6)نهم وال أحدًا من الناس غريهم"ال ختافو

 احلاكمية، وإمنا الُسكنى يف أرضهم.

مقتطف من  يؤخذأو أن  "تبسيط األمور"دائمًا يف  الكالمومن هنا فال جيوز  :ستسهالاال .1

 وإن الرسول  ،لدِّين بسيطايقال: "إن أن  كما ال جيوز .القرآن بدون فهمه يف سياقه الكامل

يف مقطع فيديو أبو الرباء اهلندي ما فعله وهذا  "؟َفِلَم نعقِّد الدِّين ،وصحابته الكرام كانوا بسطاء

ل :"افتحوا املصحف واقرأوا آيات اجلهاد وكل شيء سيتضح ... كحيث قال م7/4013بتاريخ 

... اتركوا اجلميع واقرأوا  (ت اجلهادهذا فرض وذاك ليس فرضًا وهذا ليس وق) :العلماء يقولون لي

                                                           

(: "فإن الرتادف يف اللغة قليل وأما يف ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم". 11/131قال الشيخ ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) (1)

ظ املرتادفة على هذا الكتاب ... بكتاب ينبئ عن حتقيق األلفا ُعِبْت:"وُأ 11يف كتابه "مفردات القرآن"، ص األصفهانيقال الراغب و

 املعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك ُيعرف اختصاص كل خرب بلفظ من األلفاظ املرتادفة دون غريه من أخواته". 

 (.1/42تفسري ابن جرير الطربي )( 6)
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 ،متقللني ماديًاوالصحابة الكرام كانوا   أن الرسول يفهمأن  ى اجلميعفعل القرآن تعرفوا اجلهاد".

ومع ، أكرب وأعظم منَّا مجيعًا فهمًا وفقهًا وعقاًلولكن كانوا  ،وكانوا يعيشون بدون التكنولوجيا املعقَّدة

... "يقول اهلل سبحانه وتعاىل: و .مؤهلة لإلفتاءالصحابة رضي اهلل عنهم  منفقط ذلك كانت قلة قليلة 

                  ..." ،ويقول اهلل تعاىل:  .(1: 11)الزمر" ...       

       " ،ويقول اهلل تعاىل: ". (31: 16،النحل)و (7: 41)األنبياء...            

               ... "،ليس ألي إنسان أن و ،السهلالفقه ليس باألمر ف. (21: 3)النساء

 ... "انه وتعاىل: يقول اهلل سبح .يتحدث فيه ويفيت        "،وقال  .(11: 11)الرعد :

ن رجال وهم "حن أن يقال: أيضًا فكفى .(7)((من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار))

السلف ليس مثل فهم من أشري إليه من الصحابة الكرام واألئمة من فهم من يقول ذلك ف، رجال"

 الصاحل.

واالختالف احملمود.  ن: االختالف املذموما، فاالختالف نوعأما بالنسبة لالختالف االختالف: .3

"يقول اهلل سبحانه وتعاىل:  أما بالنسبة لالختالف املذموم،                

         "فيقول اهلل تعاىل:الختالف احملمودوأما بالنسبة ل، (3: 12لبينة،)ا ، " ...    

              ..." ،الرسالةكتابه "الشافعي يف اإلمام وهذا رأي  .(411: 4)البقرة" 

 أكثر من ألف سنة.منذ وبقية األئمة األربعة ومجيع العلماء 

 ،شددوال ي ،أي باألحسن ،خذ باألرحماأل فينبغيبني األئمة املعتربين  ما يوجد اختالفوحين

"يقول اهلل تعاىل:  .ظن أن الشدة هي معيار التقوىوال ُي               ..." 

 ": ويقول اهلل تعاىل .(11: 11)الزمر،               "(111: 7،األعراف) ويقول اهلل .

" تعاىل:                                     

                                                           

 ( يف كتاب تفسري القرآن.4110رواه الرتمذي )( 7)
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"،ولذلك ورد يف احلديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها: قالت: "ما ُخيَِّر  .(12: 11)الزمر

 .(8)بني أمرين إال اختار أيسرهما" النيب 

 . هلل واإلخالصعترب الرأي األشد هو األتقى وأن يف الشدة درجة أعلى من التدين وال ُي

... ": يقول اهلل تعاىلالشدة غلو، يف بل                  ..." (121: 4،البقرة) .

اهلل عليهم  َددََّشدوا على أنفسهم َفدَّقومًا َش ، فإنَّسكم فُيشدََّد عليكمدوا على أنفدَِّشال ُت)): وقال 

وَمن دوني فيه أنا متشدد : "قول لنفسهي يف طبيعة احلال ، ألن املتشددًان يف التشدد غرورإ. (9)((...

ل القرآن كأن اهلل سبحانه وتعاىل نّزتعاىل.  باهلل خفي سوء ظن ". وفيه أيضًاأنا أكمل منه" و "نقص

   "ليشقى الناس، قال تعاىل:                " ،(4-1: 40)طه. 

ظم الناس الذين أسلموا عرب التاريخ أسلموا بالدعوة احلسنة، قال أن معومن اجلدير بالذِّْكر 

 "اهلل تعاىل:                                    

                   "،وقال رسول اهلل  .(141: 16)النحل :(( عليك بالرفق وإياك

بقي أهالي بالد  ،امتد اإلسالم سياسيًا نتيجة للفتوحات اإلسالمية وَلمَّا. (10)((والعنف والفحش

لتدريج ملئات السنوات إىل أن أسلموا با نصارىمعظمهم  ،من ُخراسان إىل املغرب العربي ،الفتوحات

كاملة أسلمت  أقاليم. وهنالك دول كبرية ووليس بالشدة واإلكراه ،نتيجة الدعوة احلسنة اليت حصلت

وماليزيا وأفريقيا الغربية والشرقية وغريها، فالتشدد ليس  امثل أندونيسي ،بدون فتوحات نتيجة الدعوة

 وال خيارًا لنشر اإلسالم. للتقوىمعيارًا 

الواقع هو كيفية إنزال األحكام الشرعية على الناس والتعامل معها املراد بفقه  فقه الواقع: .1

على وذلك بإبصار الواقع الذي يعيشه الناس والتعرف  اس وأحواهلم.حبسب الواقع الذي عليه الن

ى عل تتنزل اليت لنصوص. وفقه الواقع ينظر إىل اتعرَّضون لهي ومامشكالتهم ومعاناتهم واستطاعتهم 

                                                           

 ( يف كتاب الفضائل.4147لم )( يف كتاب احلدود، ومس6726رواه البخاري )( 2)

 ( يف كتاب األدب.3103رواه أبو داود )( 1)

 ( يف كتاب األدب.6010رواه البخاري )( 10)
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قال اإلمام . االستطاعة لتوفري التكاليف من يؤجل وما ،من الزمن معينة مرحلة يف واقعهم يف الناس

 أصل له يشهد مل وإْن اجتهاد إليه يؤدي أْن يف َدْعُب فال الضرورات رتبة يف الواقع أماالغزالي: "

ويقول ابن قيم اجلوزية: "بل ينبغي له أن يكون فقيهًا يف معرفة مكر الناس وخداعهم  .(11)"معني

احتياهلم وعوائدهم وُعرفياتهم فإن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد واألحوال، وذلك و

  .(12)كله من دين اهلل كما تقدم بيانه"

 "يقول اهلل تعاىل:  قتل األبرياء: .6              "،(11: 17)اإلسراء. "  

                                       

                                            

                "،نفس( هو حرام ومن  فقتل النفس )أّي. (111: 6)األنعام

 " أكرب املوبقات، يقول اهلل تعاىل:                        

                                       

                        "،وقد أقدمتم على قتل  .(14: 1)املائدة

 .(13)سلحني، لكنهم ممن خيالفونكم يف الرأيكثري من األبرياء الذين مل يكونوا حماربني وال م

واملراد بالرسل هنا هم  يف كل األديان أن قتل الرسل حرام.من املعلوم  :)السفراء( قتل الرسل .7

الرسول األشخاص الذين ُيْرَسلوَن من قوم آلخرين ألداء مهمة نبيلة كالصلح أو كإبالغ رسالة ما. ف

إن كانوا  –الصحفيون و. (14)"لَتْقة أن الرسل ال ُتنَّفمضت السُّ"قال ابن مسعود:  له حرمة خاصة.

ن عملهم هو إظهار احلقيقة للناس عامة، أل ،ُل احلقيقةُسهم ُر –صادقني ومل يكونوا جواسيس 

)ستيفن سوتلوف( لـ م كان قتلك، و(جيمز فولي( و )ستيفن سوتلوف) نيفقتلتم بدون رمحة الصحفي
                                                           

 ( لإلمام الغزالي طبع مؤسسة الرسالة.1/340املستصفى يف أصول الفقه )( 11)

 (.3/117كتاب إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية )( 14)

ال يتحدث الناس إن حممدًا يقتل أصحابه((. رواه : ))يقتل املخالفني له من املنافقني ومل يأذن ألحد بقتلهم، وقال مل  والنيب ( 11)

 ( يف كتاب الرب والصلة.4123( يف كتاب تفسري القرآن، ومسلم )3107اري )البخ

 (.6/106رواه اإلمام أمحد يف مسنده )( 13)
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وكذلك العاملون باملساعدات اخلريية فهم  وتذللت إليكم. بعدما استنجدتكم أمه وطلبت الرمحة 

 ما فعلتموهوهينز(. ديفيد أيضًا ُرسل: ُرسل الرمحة واخلري. فكذلك قتلتم العامل باملساعدات اخلريية )

  حرام باالتفاق.

"يقول اهلل تعاىل:  .الفضل العظيم يف اجلهاديرون مجيع املسلمني  اجلهاد: .2       

                      ..." ،ويقول اهلل تعاىل: " .(12: 1)التوبة      

                           "،آيات أخرى و .(110: 4)البقرة

فرض كفاية وليس  ومجيع العلماء أن اجلهاد الثالثة اآلخرونالشافعي واألئمة اإلمام  يرىو كثرية.

... "قول اهلل تعاىل:  بدليلوهذا  ،فرض عني                       

     "،ضد أي مسلم أن يستعمل مصطلح إسالمي ال يصح  "اجلهاد"كلمة و .(11: 3)النساء

 بدليلوذلك  ،من الوالدين بإذناجلهاد مشروط  أنيرون مجيع العلماء و أساس.أصل ووهذا  ،آخر

 ((ما فجاهدففيه))قال: نعم، قال  ((أحيٌّ والداك))فأستأذنه يف اجلهاد فقال:  أنه جاء رجل إىل النيب 

هو الذي  األصغرواجلهاد  ،ضد النفسالذي هو اجلهاد كرب . اجلهاد األسالمان يف اإلواجلهاد نوع .(15)

رجعنا من اجلهاد األصغر إىل )): األكرب فقد قال رسول اهلل ، أما بالنسبة للجهاد اجلهاد ضد العدو

يف اآلية الكرمية:  مفاده :فاجلواب أو موضوع،ضعيف . فإن قلتم بأن هذا احلديث (16) ((اجلهاد األكرب

"                 "،إىل أشارة"به" هنا قوله تعاىل: و .(14: 41)الفرقان 

أال أنبئكم خبري )): ويؤكد هذا املعنى قول رسول اهلل ن الكريم الذي هو شفاء ملا يف الصدور. القرآ

وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب والَورق، وخري  أعمالكم

 ((ذكر اهلل تعاىل))؟ قالوا: بلى. قال: ((لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم

ح اهلل وضأوقد فإذن اجلهاد األكرب هو اجلهاد ضد النفس وسالحه ذكر اهلل تعاىل وتزكية النفس. . (17)

                                                           

 جلهاد.( يف كتاب ا1003رواه البخاري برقم ) (11)

 (.1/141( واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد )4/161رواه البيهقي يف كتاب الزهد ) (16)

( يف كتاب 1710( يف كتاب الدعوات، وابن ماجه )1177( يف كتاب النداء للصالة، الرتمذي )310رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) (17)

 .(1/671، وصححه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني )األدب
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"وهي:  أخرىسبحانه وتعاىل العالقة بني اجلهادين يف آية               

               "،ُيناط باجلهاد  األصغراجلهاد فالثبات هو  .(31: 2)األنفال

اجلهاد وسيلة للسالم واألمن ف ،وعلى أية حال هاد ضد النفس بالذكر والتزكية.اجلهو  الذي األكرب

": تعاىل قولهواضح من وهذا  .واالطمئنان وليس غاية حبد ذاتها           

                   "،بتاريخ  قلتم يف خطبتكم قدو .(111: 4)البقرة

 :نتيجة تفسري القرطيب لآلية الكرميةورمبا هذا الكالم  "ال حياة بدون جهاد" :هنإ م3/7/4013

"                           ..."ن اجلهاد احلقيقي فإ .(43: 2ل،)األنفا

ال يستلزم  معني على املسلمني رمبا يأتي وضعألنه  ،بدون جهادحياة رمبا تكون ولكن  .ي القلبيحي

 وال جيب فيه جهاد، ويف التاريخ اإلسالمي أمثلة كثرية على ذلك. ،قتالفيه 

أحٌد  ال ينكر هذاللتضحية ونية اجلهاد، و واستعداد ةرى فيكم ويف مقاتليكم شجاعُيحقيقة و

األحداث، لكن اجلهاد بدون سبب مشروع وغاية  َعتاَب –إن كان صادقًا  ًا كان أو عدوًاصديق –

 ، بل حرابة وإجرام.ًامشروعة ومن غري أسلوب مشروع ومن دون نية مشروعة ليس جهاد

  ": يقول اهلل تعاىل: النية أ(        " وعن أبي موسى األشعري (11: 11جم،)الن ،

 َسِبيِل ِفي َذِلَك َفَأيُّ ِرَياًء َوُيَقاِتُل َشَجاَعًة َوُيَقاِتُل َحِميًَّة ُيَقاِتُل الرَُّجُلفقال:  قال جاء رجل إىل النيب 

أول الناس )): وقال النيب  .(18)((للَِّها َسِبيِل ِفي َفُهَو اْلُعْلَيا ِهَي اللَِّه َكِلَمُة ِلَتُكوَن َقاَتَل َمْن)): َقاَل؟ اللَِّه

فه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ُيقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، فعرَّ

قيل. ثم أمر به  دفقألن ُيقال جريء،  قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلَت

 .(19)((فسحب على وجهه حتى ألقي يف النار ...

على  يعتدوا الو همحدًا مل يقاتلأ يقاتلواوال  ،لهممن يقات يقاتل املسلمونهو أن بب اجلهاد: سب( 

 " :قوله تعاىل باإلذن يف اجلهاد هو ن. فإأحد مل يعتد عليهم                 

                                                           

 ( يف كتاب اإلمارة.1103( يف كتاب التوحيد، ومسلم )7312رواه البخاري )( 12)

 ( يف كتاب اإلمارة.1101رواه مسلم )( 11)
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           "  ،وبظلم سابق  ،وحبرية الديانات ،. فاجلهاد مرتبط باألمن(30-11)احلج

من التعذيب  ًاعام ثالثة عشرن نزلتا بعد وهاتان اآليتا .وباإلخراج من الديار ،األرضقد وقع يف 

بسبب  ًاعدواني هجوميًا جهادال ف .املشركني ِلوالصحابة من ِقَب والقتل واالضطهاد والظلم للنيب 

ابن تيمية. ومل مبا فيهم محد ومجيع العلماء نيفة ومالك وأح . وهذا رأي أبيينرأي أو الدِّاختالف ال

  .(20)لشافعيةال بعض اإ خيالف يف ذلك

: اهلل تعاىل قوللالعلماء  عندموضوع اتفاق  بالنسبة لغاية اجلهاد فهي أيضًا أما غاية اجلهاد:ج( 

"                               "،(111: 4)البقرة .

ال اهلل، فمن قال: ال إله إال ال إله إ اأن أقاتل الناس حتى يقولو ُتْرِمُأ)) :قول رسول اهلل كذلك و

ُيحارب بعد أن فهذا هو غاية اجلهاد  .(21) ((اهلل فقد عصم مين نفسه وماله إال حبقه وحسابه على اهلل

بني غاية اجلهاد  ُيخلطيف حالة انتصار املسلمني، وال فهذه النصوص حتدد صورة الفوز  املسلمون.

الكرمية بالوعد يف  باآليةوهذا احلديث قد حتقق وهو منوط  .األئمةوهذا ما اتفق عليه مجيع  ،وسببه

 " :قوله تعاىل                                 

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

       ... "(،14: 6األنعام) " :وقوله تعاىل                  

وكيف ال يكون هذا  .(22) ((أخرجوا املشركني من جزيرة العرب)) : لرسولقال او. (141: 1)التوبة،" ...

 : "حيث قال سبحانه حمققًا واهلل تعاىل وعد بذلك رسوله            

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

راء اجلهاد أن يوقفوا القتال ألمف ،وعلى أية حال. العربية مبا أن هذا حصل يف حياة رسوله الكريم 
                                                           

 انظر كتاب الدكتور وهبة الزحيلي: أحكام احلرب يف اإلسالم.( 40)

 ( يف كتاب اجلهاد.4136رواه البخاري )( 41)

 ( يف كتاب الوصية.1617) ( يف كتاب اجلهاد، ومسلم1011رواه البخاري )( 44)
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... "قوله تعاىل: ليف ذلك مصلحة للمسلمني، وذلك  دون ذلك اهلدف إن رأوا        

      " ،وأحداث وظروف "صلح احلديبية" أكرب دليل على ذلك. .(111: 4)البقرة 

وال  اوغزوا وال تغّلا))  أسلوب اجلهاد هو قول رسول اهلل ملخص ما جاء يف أسلوب اجلهاد:د( 

ال ُيقتل مدبر وال ))يوم فتح مكة:  وقال رسول اهلل  .(23)((... لوا وال تقتلوا وليدًاوال متّث تغدروا

حينما جهز   سيدنا أبي بكر الصديق وكذلك قول .(24) ((ومن أغلق بابه فهو آمن ُيجهز على جريح

َهِذِه الصََّواِمِع َفاْتُرُكوُهْم َوَما  يفَوِإنَُّكْم َسَتِجُدوَن َأْقَواًما َقْد َحَبُسوا َأْنُفَسُهْم ام : "جيشًا وبعثه للش

 (25)َسَةَحَبُسوا َلُه َأْنُفَسَهْم َوَسَتِجُدوَن َأْقَواًما َقِد اتََّخَذ الشَّْيَطاُن َعَلى ُرُءوِسِهْم َمَقاِعَد َيْعِنى الشََّماِم

ُعوا ِتْلَك اأَلْعَناَق َواَل َتْقُتُلوا َكِبرًيا َهِرًما َواَل اْمَرَأًة َواَل َوِليًدا َواَل ُتَخرُِّبوا ُعْمَراًنا َواَل َتَقطَّ َفاْضِرُبوا

ِدْر َواَل ُتَمثِّْل َواَل َتْجُبْن اًل َواَل ُتْغِرَقنََّه َواَل َتْغْخَشَجَرًة ِإالَّ ِلَنْفٍع َواَل َتْعِقَرنَّ َبِهيَمًة ِإالَّ ِلَنْفٍع َواَل ُتْحِرَقنَّ َن

  .(26)"َواَل تغلل َوَلَيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِوىٌّ َعِزيٌز

، فعلى سبيل املثال: الكثري من األسرى قتلتم وذحبتم قدفهو حرام، و بالنسبة لقتل األسرى أما

حقل يف  أسرٍي (400)وقتلتم  ؛م6/4013سبايكر يف تكريت يف شهر قاعدة يف  أسرٍي (1700) قتلتم

من قبيلة الشعيطات  أسرٍي (700)م 2/4013يف شهر  وقتلتم أيضًا ؛م7/4013غاز الشاعر يف شهر 

قاعدة الطبقة يف  ًاأسري (410)وقتلتم  ؛غري مسلحنيمن املدنيني ( منهم كانوا 600و)يف دير الزور 

ال  ،نًا لبنانيني وغريهم وآخرين كثرييوجنود ًاأكراد ًاوجنود ؛م2/4013يف شهر اجلوية يف الرقة 

 وهذه جرائم حرب كبرية بشعة. نعلمهم اهلل يعلمهم.

أمر بقتل اثنني يف  ، فاجلواب:املعارك بعض يف بعض األسرىقتل  ن الرسول إن قلتم وإ

، حرب وتلوا هم قادة وجمرمُق ْنمجيع َمو .ر بن احلارثْضط والنَّْيَعمعركة بدر وهما: عقبة ابن أبي ُم

كذلك و .وهذا ما فعله صالح الدين األيوبي بعد فتح القدس .مر احلاكمبأقتل جمرم احلرب جائز و

                                                           

 .( يف كتاب الديات1302مذي )( يف كتاب اجلهاد، والرت1711رواه مسلم )( 41)

 ( يف املصنف(.6/312رواه ابن أبي شيبة )( 43)

 احملاربون. الشمامسة هم القسيسون املسلحون( 41)

 .(41( واملروزي يف مسند أبي بكر برقم )1/10رواه البيهقي يف السنن الكربى )( 46)
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فأما بالنسبة لعشرات اآلف من  .بعد احلرب العاملية الثانية رنربغهذا ما فعله احللفاء يف حماكم نيو

ن وعشري من غري القادة عرب عشرة أعوام من الزمن وتسعة رسول اهلل بيد وقعوا  ناألسرى الذي

احلكم و. (27)باألسرى خريًا رسول ال بل أوصىواحدًا من املقاتلني العاديني،  ، فلم يقتل غزوة

... " قوله تعاىل: فيهم هواإلهلي                      ... "وقد (3: 37مد،)حم .

فقال سبحانه: "إكرام األسري باحرتام وتعاىل واهلل سبحانه  أمر          

   " ،فسنة رسول اهلل .(2: 76)اإلنسان   كما قال ، هي سنة فتح مكة وهي العفو األسرىيف

 . (28)((نتم الطلقاءأف ااذهبو "ال تثريب عليكم اليوم"وسف أخي ي أقول كما قال)) :هلم

غري املقاتلني  أوهلهم أجيوز قتل وال  .نوإال املقاتل َلَتْقمن أسلوب اجلهاد أن ال ُيإن  ،وأخريًا

هم ))سئل عن الذراري من املشركني يصابون هم والنساء فقال:  بأن النيب  ن قلتموإ، بقصد

برياء قصدًا حالة قتل األبرياء خطأ وال يدل على قتل األ إىلاحلديث يشري هذا  :فاجلواب ،(29)((منهم

... " :بالنسبة لقوله تعاىل وأما .كما هو احلال يف التفجريات         ... "،وقوله تعاىل: ، (71: 1)التوبة

" ...         ... "،وليس بعده قتالال أثناءهذا ف، (141: 1)التوبة. 

ناجتة عن ُغلو بعض علماء السلفية يف  الفهم املغلوط يف التكفري مشكالت ن بعضإ التكفري: .1

هو  ن تيمية وابن القيم يف أمور هامة. فملخص القول يف التكفريابملا قاله  هموجتاوز قضايا التكفري،

 التالي:

ال جيوز و ،فهو مسلم "ل اهللرسو "ال اله إال اهلل حممداألصل يف اإلسالم هو أن من قال  (أ

 " قال تعاىل: تكفريه.                             

                            

                             "،(13:  3)النساء. 

                                                           

 .( قال قتادة: لقد أمر اهلل باألسرى أن ُيحسن إليهم11/141( ، ويف تفسري القرطيب )4/214اهلل يف االستيعاب ) رواه ابن عبد( 47)

 .(1/171وانظر فيض القدير شرح اجلامع الصغري ) ،(1/112يف السنن الكربى ) البيهقيرواه  (42)

 ( كتاب اجلهاد.1731مسلم )رواه  (41)
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ومعنى قوله تعاىل: "      أي اسألوهم هل هم مسلمون؟ وهنا يؤخذ بالظاهر، وال ُيطلب "

نظروا، ال ترجعوا بعدي كفارًا، ا: "ويلكم، أو وحيكم، وقال رسول اهلل ن إميانهم. أن ُيمتح

من قال: ال إله إال اهلل فقد ...)) :رسول اهلل  كذلك قال. و(30)يضرب بعُضكم رقاب بعض"

ابن عمر والسيدة عائشة قول كذلك و .(31) ((عصم مين نفسه وماله إال حبقه وحسابه على اهلل

  .(32)"هل القبلةألال تكفري " :ارضي اهلل عنهم

وحياتهم وانتهاك  دماء املسلمنيل استحالاًلفيها  ألن، املسائل أخطرهذه املسالة هي من  (ب

"قال: ن اهلل سبحانه وتعاىل أل، وحرمتهم وأمواهلم وحقوقهم                 

                           "،النيب كذلك قال .(11: 3)النساء 

: ((أميا رجل قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما))(33) . ًاقد حذر حتذيرسبحانه وتعاىل واهلل 

... "فقال: عن إسالمه نطقًا  َربََّع ْنل َمَتَق ْنَم ًاشديد                     

                   "،وقد حذر النيب . (10: 3)النساء  من رمي اجلار بالشرك

إن ما أختوف عليكم رجل قرأ القرآن ... فانسلخ منه ونبذه ))والسعي عليه بالسيف، فقال: 

 . (34) ((ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ...وراء 

وقد جاء يف قصة أسامة بن  .وغري مقاتل سلحمغري  أي إنسان، مسلم بل ال جيوز قتلف

. ((أقال ال إله إال اهلل وقتلته؟)): زيد عندما قتل رجاًل قال: ال إله إال اهلل فقال له رسول اهلل 

أفال شققت عن قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ))من السالح. قال:  قلت: يا رسول اهلل إمنا قاهلا خوفًا

  .(35) .((ال

                                                           

 ( يف كتاب اإلميان.66( يف كتاب املغازي، ورواه مسلم )3301) رواه البخاري (10)

 ( يف كتاب اجلهاد.4136رواه البخاري )( 11)

 (.1/106كما يف جممع الزوائد للحافظ اهليثمي )( 14)

 ( يف كتاب األدب.6103رواه البخاري )( 11)

 ( .1/424رواه ابن حبان يف صحيحه )( 13)

. قلت: كان ُمَتَعوِّذًا. فما زال ُيَكرِّرها ... ((أقتلته بعدما قال ال إله إال اهلل؟)). ويف رواية أخرى: ( يف كتاب اإلميان16رواه مسلم )( 11)
  ( يف كتاب اإلميان.16املغازي، ومسلم ) ( يف كتاب3161البخاري ) ارواه
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ه نأ (يف حينها) "داعشـ "لشاكر وهيب املنتمي مقطع للمدعو على االنرتنت  انتشرقد ف

كم ركعة عن بعض الصلوات ثم سأهلم  ،ننهم مسلموأوقف مدنيني غري مسلحني قالوا إ

 .جرمية نكراءعمل حمّرم و ذافه .(36)فأخطئوا فقتلهم

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل )) : قال رسول اهلل .وراء الفعل أفعال اإلنسان مرتبطة بالنية ج( 

"وقال اهلل تعاىل: . (37) ((..ما نوى . امرئ                     

                     "  ،تعاىل وفاهلل سبحانه . (1: 61)املنافقون

 –ة قاطعة صف حقيقَو وهو قوٌل – برسالة الرسول  بأنهم يشهدونقول املنافقني  َفَصَو

فمحل تكذيبهم أنهم قالوا  ًا،مضمونها حقكان نية كذب ولو  بأنها كذب ألنها قيلت يف

نية الكفر، وليس قصد ويتطلب  فهذا يعين أن الكفربألسنتهم مبا يعلم اهلل أن قلوبهم تنكره. 

نية عليه تثبت أن دون احلكم على أي شخص بالكفر فال جيوز  .قول سهو أو عمل غافلجمّرد 

أو  ،أو غري قاصد ،هًاَرْكفقد يكون ُم .د من هذه النيةكُّأتكفري بدون التالوال جيوز  .الكفر

 "يقول اهلل تعاىل:  أخطأ يف فهمه مسألة ما.وقد يكون قد  .ًاأو جمنون ،اهاًلج     

                                 

            "،(106: 16)النحل. 

ف عليه اختال ذا كان عماًلهذا العمل إغري صاحب بتفسري ضى عمل ر مقتّسَفُين وال جيوز أ

بأي مسألة عليها اختالف بني علماء املسلمني. كما ال جيوز التكفري ري فكال جيوز التو .بني املسلمني

  ..." ، قال اهلل تعاىل:ونيته هو عمله للشخص حسبفالتكفري هو  .اس معيننيَنأُلباجلملة     

      ..."،يف كفر اآلخرين أو من ال يكفرهم وال جيوز تكفري من يشكك .(7: 11)الزمر. 

ل وَّأكتب الشيخ حممد عبد الوهاب على الناس  تموزعكم هذا املوضوع أن سبب اإلطالة يفو

قيم وابن وعلى أية حال فإن العلماء مبا فيهم ابن تيمية  .ك يف حلبوكذل املوصلإىل ما وصلتم 

                                                           

 على يد شاكر وهيب". ، بعنوان "قتل سائقي الشاحنات6/4013وهذا منشور على االنرتنت يف موقع اليوتيوب يف شهر ( 16)

 ( يف كتاب اإلمارة.1107( يف كتاب بدء الوحي ، ومسلم )1رواه البخاري ) (17)
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الكفر أو شيء من عمل فيه عنصر  وقع من إنسانفحتى لو  ،قوا بني عمل الكافر والتكفرياجلوزية فرَّ

عن  (38)وقد نقل الذهيب .سباب اليت مت بيانهايوجب احلكم على هذا الشخص بالكفر لألهذا ال ف

: قال النيب " :ويقول ،"ه كان يقول يف أواخر أيامه:"أنا ال أكفر أحدًا من األمةشيخه ابن تيمية أن

 ن الزم الصلوات بوضوء فهو مسلم".فَم ((ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن))

الشرك اخلفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صالته ))قال:  الرسول أن جتدر اإلشارة هنا إىل و

فهذا  .وهو الشرك األصغر "،بالشرك اخلفي"وصف الرياء يف الصالة ف .(39) ((ملا يرى من نظر رجل

 .وج من امللةوال خر ىل تكفرٍيي إكرب وال يؤّدًا أاد ال يعترب شركّبالُع بعضصغر الذي يفعله الشرك األ

يقول اهلل  .وليس على قدره سبحانه تعاىل على قدرهماهلل  يعبدوننبياء والرسل مجيعًا بعد األ الناسو

" :ه وتعاىلسبحان          ... "،ويقول اهلل تعاىل: " .(11: 6)األنعام      

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

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

            ... "،بالوحي إال مبا أخرب عن نفسه عرف عنه تعاىل ال ُيو. (101: 6)األنعام

:  ..." عنه سيدنا حممد خربأأو                   "...،فكيف . (11: 30)غافر

فال  ؟على قدره ال يعبدون اهلل  ى أنهمخرين إذا رأعلى اآل السيف حيملأن  ألي شخصيكون 

 دعنهنا غري وارد ك موضوع الشرف ،حال وعلى أية. على قدره إال أن  يشاء اهلل  أحد يعبد اهلل 

إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف )): ل اهلل رسوقد قال ف .العرب

  .(40) ((التحريش بينهم

التحول إىل أو وهم بني اجلزية والسيف خريمتف، العرب للنصارىأما بالنسبة  أهل الكتاب: .10

نهبتم بيوتهم يف بعض احلاالت و ،نائسهمودمرمت ك ،األمحربيوتهم باللون  صبغتمو .سالماإل

 ثيابهمو بأرواحهممنهم  أن فّر كثرٌيمنهم إىل  آخرينتسببتم بتشريد و البعض منهم، قتلتمو .وأمواهلم

                                                           

 (.11/111يف كتابه: سري أعالم النبالء ) (12)

 ( يف كتاب الزهد.3403رواه ابن ماجه ) (11)

 ( كتاب صفة القيامة واجلنة والنار.4214رواه مسلم ) (30)
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وجريان وشركاء  بل أصدقاء ضد اإلسالم وليسوا معتدين عليه حماربنيليسوا النصارى هؤالء و .فقط

حكام نطبق عليهم أوال ت ،عام 1300 حنو قدمية منذعهود حتت ومن ناحية شرعية مجيعهم  يف الوطن.

دولة يف  نيمواطنيعتربون هم ف ،ضد البيزنطيني رسول اهلل جيش فمنهم من حارب مع  .اجلهاد

بن  من عمر بن اخلطاب وخالد العهود اليت أخذها هؤالءومنهم من هو حتت  من ذلك الزمن. املدينة

ليسوا غرباء بل  أنهم وخالصة األمر .ومن دوهلم ني والعثمانينييواخللفاء األمويني والعباسالوليد 

دافعوا عن  ،عام 1300 منذ .أصدقاءبل  أعداءوليسوا  ،اإلسالمأهل هذه البالد من قبل  من هم

ونهم ل، فكيف تعامواحلروب األخرى سرائيلواالستعمار وإ الصليبينيد بالدهم يف مجيع احلروب ض

 اىل: "يقول اهلل تع معاملة العدو؟                          

                       "،(2: 60)املمتحنة. 

 اجلزية اليت تؤخذ عن يٍد وهم صاغرون وهي واًليف الشريعة. أن بالنسبة للجزية فهي نوعا أما

قوله تعاىل: " فهم منكما ُي ملن حارب اإلسالم                   

                                

      "،فاملقصود هنا هو من بدأ مبحاربة املسلمني، بدليل اآلية الكرمية اليت  .(41: 1)التوبة

  : "هي قبلها بقليل يف نفس السورة                       

                          "،(11: 1)التوبة
أما بالنسبة  .(41) 

وهي  ،من دون قسوة، وقد وافق عمر بن اخلطاب بتسميتها صدقةمنه بعهد ملن مل حيارب فتؤخذ 

من الزكاة ونسبتها أقل من نسبة الزكاة. وتؤخذ إىل بيت املال ويعطى منها للنصارى تؤخذ بداًل 

عمر  همن بيت املال عند احلاجة كما فعلواطنني امل
(42). 

                                                           

(: "وليس يف قوله: "6/117ريه )قال ابن جرير الطربي يف تفس (31)                    داللة على"...
األمر بنفي معاني الصفح والعفو ... وإذا كان ذلك كذلك وكان جائزًا مع إقرارهم بالَصغَّار وأدائهم اجلزية بعد القتال األمر بالعفو 

 ها أو نكثة عزموا عليها ما مل ينصبوا حربًا دون أداء اجلزية وميتنع من األحكام الالزمة منهم ...".عنهم يف غدرة هموا ب

 .وأجاز الفقهاء إسقاط اجلزية إذا شارك بعضهم يف جيش املسلمني، كما حدث يف زمن عمر بن اخلطاب  (34)
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 حياربوكم ومل حياربوا املسلمني. أدخلتم اليزيدين حتت أحكام اجلهاد وهم مل : اليزيديون .11

وقتلتم منهم املئات  .اإلسالميف  رهًاو الدخول ُكتل أهم بني القوخريمتو ،الشيطان وهم عبدةاعتربمتو

 واألكرادمريكان ولوال تدخل األ .خرينملئات آاملوت والعذاب  موسببتودفنتموهم يف مقابر مجاعية، 

ومن  .. وهذه كلها جرائم بشعةمن نسائهم ورجاهلم وشيوخهم وأطفاهلم الفملات عشرات اآل

هل هم أوبالتالي  .(43) ((نة أهل الكتابُسنوا بهم ُس)): اهلل  رسول لقول ،جموسهم الشرعية الناحية 

 قال اهلل تعاىل: " .كتاب                            

                       "،من علماء  كثرٌي وقد عدَّهم .(17: 44)احلج

اعتربوا اهلندوس والبوذيني  واألمويون، بناًء على احلديث السابق يف حكم اجملوسالسلف الصاحل 

وقال األوزاعي: تؤخذ اجلزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو : "(44)قال القرطيب، أهل ذمة

أو  مكذب. وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى أن اجلزية تؤخذ من مجيع أجناس الشرك واجلحد، عربيًا

 ."إال املرتد ... عجميًا

ن اهلل سبحانه فإ .حد من العلماء القضاء على الرقال ينكرها أاليت  اإلسالم أهدافمن  الرق: .14

"وتعاىل قال:                          "،وقال  .(13-14: 10)البلد

... "تعاىل:             ..."،وسنة رسول اهلل  .(1: 12)اجملادلة ة أنه أعتق كل عبد وَأَم

على  – بأكملهمجع العامل بل أ – مجع املسلمونمن مائة سنة أ ومنذ أكثر .(45)عطي لهكان يف ُملكه أو ُأ

عن حلف  رسول اهلل قال وتاريخ اإلنسانية. ، وهذا عمل فاضل كبري يف وجترميه قرِّحتريم ال

وبعد عام  ئةامبعد  وأنتم .(46) ((دعى به يف اإلسالم ألجبتلو ُأ))الفضول الذي كان يف اجلاهلية: 

استأنفتم من جديد الفتنة ، فبهذه الطريقة سباياالنساء ختذمت من ، واخرقتم هذاإمجاع املسلمني 

من حنو  وحمرم باإلمجاعتشوَّف الشرع إىل اخلالص منه استئناف شيء والفحشاء ب ،والفساد يف األرض

                                                           

 (.1002يف مسنده) ، ورواه الشافعي( يف كتاب الزكاة617رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) (31)

 (.2/110يف تفسريه )القرطيب  (33)

من إمائه وعبيده ... إال أنه مل ُيخلف من ذلك شيئًا  واعتق : "وفيه يقول، ( البن كثري1/423البداية والنهاية )كتاب انظر  (31)
 ُيورث عنه قطعًا".

 (.1/466( وابن هشام يف السرية النبوية )6/116) ( والسنن الكربى للبيهقي11/111رواه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار ) (36)
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 وقال تعاىل: "... .وبتوقيع مجيع الدول اإلسالمية على معاهدات منع الرق مائة سنة    

      "،تؤدي اليت رمبا مسؤولية هذه اجلرمية العظيمة  فستحملون .(13: 17)اإلسراء

 . مجيعًا ردود فعل ضد املسلمني واملسلماتىل إمستقباًل 

" قال اهلل تعاىل: اإلكراه: .11        " ،؛ وقال تعاىل:(44: 22)الغاشية "       

       ... "،؛ وقال تعاىل:(416: 4)البقرة "                   

            "،؛ وقال تعاىل:(11: 10)يونس "             

           ... "،؛ وقال تعاىل:(41: 12)الكهف"        "،(6 : 101)الكافرون . 

 " آية أنومن املعلوم       " أنهابن يقول يستطيع أحد أال ف ،بعد فتح مكة نزلت 

كل  كرهونُتو ،بآرائكم األخذاملسلمني على  كما أكرهتمالناس على اإلسالم  . وقد أكرهتممنسوخة

قة ودير الزور واملناطق ففي الرَّ .صغرية وكبرية هي بني العبد وربهكل من يعيش حتت سيطرتكم على 

، "احلسبة" نفسهمأيسمون  هم ميشون بينمسلحني وسلطتم على الناساليت حتت سيطرتكم  األخرى

أي من الصحابة  ال يعهد عنو .لتنفيذ أوامره حياسبون العباد كأنهم مكلفون من اهلل سبحانه وتعاىل

إكراه وسطو ورعب مستمر فما تفعلونه هو نكر املعن  ًاباملعروف ونهي ًاأمرال يعترب هذا و ذلك. فعل

يقول اهلل  عنهم. رغمًايل دينه جرب الناس على أدق تفاصالعمل ألهذا  تعاىل لو أراد اهللوعشوائي. 

... : "تعاىل                  ... "،وقال تعاىل: . (11: 11)الرعد

"                           "،(3: 46)الشعراء. 

يلبسن  ،سجينات ومعتقالتكأنهن نكم جعلتم النساء هذا موضوع طويل خمتصره هو أ النساء: .13

طلب العلم فريضة على كل  ))قال:  مع أن الرسول  وال يتعلمنوال خيرجن . كمئراأحسب 

كذلك متنعون النساء و )اقرأ(.، باإلضافة إىل أن أول كلمة أنزلت يف كتاب اهلل تعاىل هي: (47) ((مسلم

                                                           

(، قال احلافظ املزي: "روي من طرق تبلغ رتبة احلسن" كما يف 10/111(، والطرباني يف املعجم الكبري )443رواه ابن ماجه ) (37)
 (.4/613كشف اخلفاء للمحدث العجلوني )
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كيف يصح ذلك  .على الزواج من مقاتليكم جتربون النساءو .ويتحركن حبريةيعملن ويكسنب  أن

": واهلل تعاىل يقول                             

                                      " ،كذلك . و(1: 3)النساء

  .(48)((استوصوا بالنساء خريًا)): لنيب قول ا

ومنهم من  ؛السالح محلفمنهم من  .يف احلروب والقتليشاركون األطفال جعلتم  األطفال: .11

يف تعذب ومنهم من  ؛لَتْقوُي ُلُتْقحيارب وَي صارومنهم من  ؛برؤوس الناس املقطوعة يلعب جعل

هذه  :ن نقولوكفى هنا أ .بقلوب قاسية ومنهم من أعدمتموه ؛على أفعال معينة ُيكرهمدارسكم كي 

"اىل: قال اهلل تع غري مكلفني.ألن هؤالء األطفال  ،كلها جرائم ضد األبرياء           

                                        

                           "،(71: 3)النساء. 

البيان، بعد  إاللكن احلدود ال تطبق  .ال حمالة ةاإلسالمي يعةيف الشر بةاحلدود واج احلدود: .16

على سبيل املثال كان ف .سوةال تطبق يف ظروف القف ،واستيفاء شروط الوجوب ،والتحذير ،اإلنذارو

كما هو  يف عام اجملاعة رفع احلدودعمر بن اخلطاب و .االتبعض احلاحلدود يف  درأ قد النيب 

جتعل شروطها و ،الرمحةب ينبغي أن تنفذلحدود إجراءات واضحة ليف كل املذاهب الشرعية و .مشهور

وال حدود ملن له  .أي شك فال يطبق احلدوجد أي إذا  ،أ بالشبهاتَرْدُتاحلدود و .ًاتطبيقها صعب

سرقة يف وال حدود  .وال حدود يف سرقة الفاكهة واخلضروات .معدمًا كان فقريًا أوفاقة  أوحاجة 

جيعل تطبيق احلدود الواعي ين بينما احلماس للدِّ ،وأنتم استعجلتم باحلدود .موال حتت مبلغ معنيأ

  .األمور من أصعب

نكم عذبتموهم بالرعب ى عندكم اشتكوا أسرأو أ حتت حكمكم وان كانمم ًابعضإن  التعذيب: .17

. وقطع الرؤوس مبا يف ذلك دفن اإلنسان وهو حي ب والقتل وصنوف العذاب املختلفةوالضر

وهو  –اجلماعي  إلعدامأما بالنسبة ل .ال جيوز شرعًاهذا و ،نواع التعذيببالسكاكني هو من أشد أ

                                                           

 اب الرضاع.( يف كت1362( يف كتاب النكاح، ومسلم )1126رواه البخاري ) (32)
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 كاألغنام صواتًاويصدرون أون بهم ُتَمْشَيكم يستهزئون مبن سيقتلون َوومقاتلف –حمرم أصاًل كما ذكر 

يضيفون على  وإمنا بالقتل مقاتلوكم يكتِفذلك. فلم ثم يفعلون هلم سنذحبكم مثل األغنام قائلني 

 يقول اهلل تعاىل:" .القتل اإلهانة واإلذالل والسخرية              

        "...(11: 31ات،)احلجر. 

وتعلقونها تقطعون الرؤوس وتنصبونها  فإنكم ،اجلثثب وهي التمثيلالنسبة للُمْثَلة أما بة: َلْثامُل .12

يشاهد سعيدًا وتبثون هذه اجلرائم للعامل يف الوقت الذي كان العامل  ،كرةكال وترفسونها .يف كل مكان

 س عن الناس ضيقهم ومشاكلهم.تنّفمن حيث املبدأ مشروعة ترفيهية وهي لعبة  ،لعبة كرة القدم

 وبثثتم هذه األعمال من املعسكرات اليت اقتحمتموها ،والرؤوس املقطوعةثث اجلتسخرون بأيضًا و

 أعطيتم سالحًا لكل من يتقول على اإلسالم بأنه دين غلظة ووحشية بعدما نشرمتواآلن  .يف سوريا

أن اإلسالم  ، معجة البالغة ضد اإلسالماحلللعامل م وأعطيت ،الوحشية باسم اإلسالم على االنرتنت

 .وحيرمها بريء من هذه األخالق واألعمال

( يف مشال شرق سوريا 17الفرقة )يف قاعدة  التواضع: عنوانحتت تعاىل اهلل  نسبة اجلرائم إىل .11

وقطعتم رؤوسهم بالسكاكني  األسالك الشائكةعلى من اجلنود السوريني األسرى بعدما ربطتم 

اهلل  نَّإخوانكم جنود الدولة اإلسالمية: قد َم" :نرتنت قلتم فيهعلى اإلهلذه الواقعة فيديو  ووضعتم

ٍة نربأ إىل اهلل من حولنا ( بنصر من اهلل ومّن17علينا بفضل من عنده ونصره أن فتح عليهم الفرقة )

هذا الفعل واعتربمت . تعاىلاهلل  إىلفنسبتم هذه اجلرمية البشعة  ."وقوتنا ونربأ إىل اهلل من عدتنا وأعتادنا

ىل اهلل سبحانه إهذه الطريقة نسبتم هذه اجلرمية وب .أنتمفعله وليس الذي  هووأنه  تعاىل تواضعًا هلل

 يقول اهلل تعاىل:"لكن منكم.  تواضع كأنه وتعاىل                        

                              "،(42: 7)األعراف. 

والصحابة،  األنبياءقبور  ودمرمت فجرمت لقد :ومقاماتهم والصحابة األنبياءتدمري قبور  .40

جيوز نسف قبورهم ونبشها  ال األحوالمجيع يف لكن وموضوع القبور موضوع خالف بني العلماء. 

يقول  .جيعله مخرًا بعضهم أن، كما ال جيوز حرق العنب حبجة والصحابة األنبياء بأجساد واإلضرار
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 ... ": اهلل تعاىل                     "،وقال تعاىل:  .(41: 12)الكهف

..."           "...،وقال رسول اهلل . (141: 4)البقرة :(( َقْد ُكْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة

ري تذكفي زيارة القبور ف. (49)((اْلُقُبوِر َفَقْد ُأِذَن ِلُمَحمٍَّد ِفي ِزَياَرِة َقْبِر ُأمِِّه َفُزوُروَها َفِإنََّها ُتَذكُِّر اآلِخَرَة

 "يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ة. خرواآلملوت با                 "،(4-1: 104)التكاثر.  

نرى وجوب هدم وإزالة كل مظاهر الشرك وحتريم " :يالبغدادأبي عمر بالنسبة لقول  أما

رضي اهلل بي طالب أقال لي علي بن  :سدي قالبي اهلياج األأوسائله ملا روى مسلم يف صحيحه عن 

 ،"((ال سويتهإ مشرفًا ال طمسته وال قربًاإ : أال تدع متثااًلأال أنبئك على ما بعثين عليه )): عنه

مجعوا على حابة أن الصبدليل أوالصحابة  األنبياء رقبوفهو ال يعين  ًاصحيح كالمكمان ن كإ :فنقول

 .أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما صاحبيهكذلك و ،ق للمسجديف بنيان مالص دفن رسول اهلل 

بكفر  إالاخلروج على احلاكم أما بالنسبة للخروج على احلاكم، فال جيوز  خلروج على احلاكم:ا .41

أو مبنعه إقامة  – مما انعقد إمجاع املسلمني على التكفري به صراحةهو به بكفر اعرتف  أي –"بواح"

" تعاىل:ذلك قول اهلل دليل و .الصالة                         

 ،(50)((يعوا وإن استعمل حبشي كأنَّ رأسه زبيبةامسعوا وأط)) :قوله وكذلك بدليل  .(11: 3)النساء،" ...

صلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم خيار أئمتكم الذين حتبونهم وحيبونكم وي)): وقوله 

الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول اهلل أفال ننابذهم بالسيف؟ 

كرهوا عمله وال تنزعوا يدًا ان والتكم شيئًا تكرهونه ففقال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم ِم

 أهل احلل والعقد، بغري فتنة ِلَبع من ِقَلو الفاسد فإنه ُيْخأ لفاسقما بالنسبة للحاكم ا. أ(51)((من طاعة

لو وحتى عليه اخلروج وال جيوز  ج عليه.َرْخلكن ال ُي ، إن استطاعوا.وبغري دماء ٍحلََّسوبغري خروج ُم

... "ن اهلل سبحانه تعاىل يقول: ، ألمل ُيِقِم الشريعة أو بعضها                    

     "،؛(33: 1)املائدة " ...                     "،؛(31: 1)املائدة " ...

                                                           

 ( وغريهما.1013( والرتمذي )177رواه مسلم يف الصحيح )  (31)

 ( كتاب األذان.611رواه البخاري ) (10)

 .( يف كتاب اإلمارة1211مسلم )رواه  (11)
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                       "التقدير درجات من  فهنالك ثالث. (37: 1،)املائدة

فهو يف بلد إسالمي بالكلية الشريعة  منعفمن  .والظلم ،والفسوق ،م الشريعة: الكفرن ال يقيعلى َم

أحكام  ُديََّقُتيف بعض الدول و .أو ظاملفهو فاسق مقاصدها ُيقم إال أو مل  هابعضقم ، ومن مل ُيكافر

ما رآه ابن فمختصر القول هو  وهذا جائز. من البلدأ حتقيق على سلطانية مبنيةالشريعة بسبب أحكام 

قال ابن عباس  وال ُيخرج عليه. ًا ولكن ليس كافرفهو فاسق ظاملم الشريعة ِقُيمل أن من  (52)عباس

. وقال: إنه ليس بالكفر الذي "كفر دون كفر"رضي اهلل عنهما بأن احلكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل هو: 

 نه ليس كفرًا ينقل عن امللة.يذهبون إليه إ

عام وقد افتقدت األمة اخلالفة بعد سقوطها  .باتفاق ألمةعلى اواجب أمر اخلالفة  اخلالفة: .44

 وأوليس فقط من فئة معينة حيتلون زاوية  ،من املسلمني ًاتتطلب إمجاع اجلديدة لكن اخلالفة م.1143

ايع رجاًل على غري مشورة من : "فمن بوقد قال عمر بن اخلطاب  .رقعة معينة من األرض

ألنها  ،عالن اخلالفة بدون إمجاع فتنةإف. (53)املسلمني، فال ُيَتاَبُع هو وال الذي بايعُه، تغرة أن ُيقتال"

إعالن خالفات كثرية فتكثر  إىل أيضًا تؤديسو .خارج اخلالفةيقّروها مل  نجتعل عامة املسلمني الذي

 كم.املوصل السنيني الذين مل يبايعو وظهرت بداية هذه الفتنة ألئمة الفنت.

، عليكم ولست خبريكم" يُتّلني ُو"إ: أبي بكر الصديق  خطبة مقتبسًا منكم قلتم يف خطبت

هل هي مجاعتكم؟ فبهذه الطريقة تأتي مجاعة ال يزيد  على األمة؟ الذي والكم ْنَمهنا سؤال الف

 فهذا السلوك مبين علىونصف مسلم.  عددها على عشرات اآلالف فتولي نفسها على أكثر من مليار

قررنا قد و ،حنن نقرر من هو اخلليفةو ،املسلمونحنن  طفق) :دائرة مغلقة فاسدة من املنطق يقال فيها

إال رئيس  اخلليفةففي هذه احلالة ما معنى  (.فهو غري مسلم من نصبناه خليفةخليفة ومن ال يعترب 

الذين ؟ ومن ناحية أخرى إن اعرتفتم باملليار ونصف % من املسلمني11 أكثر من مجاعة معينة تكفر

أن أمرين: إما  فأنتم أمامعلى خالفتكم املزعومة،  تشاورونهمفكيف ال  يعتربون أنفسهم مسلمني

 ، َفِلَمبكونهم مسلمني ال تعرتفوا وأ ،خبليفة مبأنهم مسلمون ومل يولوكم عليهم فأنتم لست تعرتفوا

                                                           

 (.4/134رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ) (14)

 ( يف كتاب احلدود، وتغرة: أي حذرًا وكراهًة.6210رواه البخاري ) (11)
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اخلالفة ف ن مجاعة صغرية ال حتتاج إىل خليفة.واملسلم يكوناحلالة  ففي هذه ؟تستعملون كلمة خليفة

جيب أن تأتي من خالل إمجاع من الدول اإلسالمية وإمجاع من منظمات علماء الدول اإلسالمية 

 وإمجاع من املسلمني يف كل أحناء العامل.

ست : "سوريا ليست للسوريني، والعراق ليقلتم يف خطبتكم االنتماء إىل األوطان: .41

الدولة "ليهاجروا إىل مناطق نفوذ العامل أحناء من مجيع  املسلمني دعومتويف نفس املقالة . (54)للعراقيني"

وها مهذه البالد ووزعتوخريات  حقوق أخذمت ا اإلعالننتم بهذفأيف العراق والشام.  "اإلسالمية

لب املستوطنني اليهود من كما فعلت إسرائيل يف ط متامًا ،من نفس الدينكانوا ناس غرباء ولو أعلى 

 .هم وأرض أجدادهمضمن أر هموأراضيهم وطردأهل فلسطني خارج إسرائيل وأخذهم حقوق 

 فأين العدالة يف هذا؟ 

 .بل حب الوطن من اإلميان لإلسالم ًاليس نقيض إليهن حب الوطن واالنتماء : إباملختصرو

خاطب  فالرسول  .ب وطنهأن حي للمسلمسنة ، ومن اللكل إنسان فحب األوطان شيء طبيعي

 .(55) ((ما سكنت غريِك إلّي ولوال أن قومي أخرجوني منِك ِكما أطيبك من بلد وأحبَّ))مكة وقال: 

: "فمن القرآن قوله تعاىل .والسنةالقرآن  ن واالنتماء إليها شواهد كثرية يفلحب األوطاف      

                            "...،الفخر  قال .(66: 3)النساء

"كان إذا  أنه  :وعن أنس بن مالك  ة لقتل النفس".َلاِدَعجعل مفارقة األوطان ُم" :(56)الرازي

قال  .(57)بة حركها من حبها"قدم من سفر فنظر إىل جدرات املدينة أوضع ناقته، وإن كان على دا

ويف احلديث داللة على فضل املدينة، وعلى مشروعية حب الوطن، واحلنني ": (58)"احلافظ ابن حجر

 ".إليه

                                                           

 على صفحة الـ )بي بي سي( على االنرتنت. 1/7/4013وهذا منشور يف  (13)

 (.1/41( يف كتاب املناقب، وابن حبان يف صحيحه )1146رواه الرتمذي ) (11)

 من سورة األنفال. 71( عند تفسري اآلية 11/111تفسري الفخر الرازي ) (16)

 ( يف كتاب احلج.1226رواه البخاري ) (17)

 (.1/641شرح صحيح البخاري ) يف فتح الباري (12)
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يف  "الدولة اإلسالمية"املسلمني من مجيع أحناء العامل ليهاجروا إىل مناطق نفوذ دعومت : اهلجرة .43

"تعالوا احلقوا )أي  :"الدولة اإلسالمية" حد جنودأي وهو ِدَنوقال أبو مسلم الَك .(59)العراق والشام

هجرة بعد الفتح  ال))قال:  واختصار القول هنا أن الرسول  (60)إىل سوريا( قبل أن تغلق األبواب"

 . (61)((ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا

 

 اخلالصة

ان من رمحته. يقول اإلنسخلق  وصف اهلل تعاىل نفسه بأنه أرحم الرامحني. وقد ،ويف اخلالصة

"اهلل سبحانه وتعاىل:                   "،اهلل سبحانه وتعاىل و .(1-1: 11)الرمحن

قال تعاىل: "خلق اإلنسان لرمحته،                           

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

 .(62)وليس لالختالف. وهذا رأي ابن عباس حيث قال: "وللرمحة خلقهم" ".للرمحة"

ل اهلل تعاىل: "يقو والطريقة األسلم لنيل هذه الرمحة هي عبادة اهلل تعاىل.         

        " ،ًا على اهلل تعاىل ولكنها رزق ّنوعبادة اهلل سبحانه وتعاىل ليست َم .(16: 11)الذاريات

 " قال اهلل تعاىل: .للعبد                                 

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

      "...،الرسول و ين اإلسالمي رمحة وصفاته رمحة.فالدِّ .(24: 17)اإلسراء - الذي بعث رمحة

ارمحوا )) :وقوله  ؛(63)((من ال َيْرَحم ال ُيْرَحم)):  خلص معاملة املسلم للناس بقوله -للعاملني

لكن جعلتم الدين اإلسالمي يف كل ما ذكر أعاله دين قسوة وبطش وتعذيب وقتل، وهذا  .(64)((ُتْرمحوا
                                                           

 على صفحة الـ )بي بي سي( على االنرتنت. 1/7/4013وهذا منشور يف  (11)

 .م2/4013يف شهر  قاله يف مقطع فيديو على االنرتنت حلياة ميديا سنرت (60)

 ( كتاب اجلهاد والسري.4721رواه البخاري ) (61)

 (.12/314انظر تفسري الرازي ) (64)

 .( يف كتاب الفضائل4112، ورواه مسلم )( يف كتاب األدب1117البخاري )رواه  (61)

 (.4/160رواه أمحد ) (63)
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أعمالكم هذه  فراجعوااملسلمني والعاَلم كله. وإساءة إىل الدين و عظيم كما تبني أعاله خطأ وغلط

يقول اهلل سبحانه  .ىل دين الرمحةإ واوعود ،عن الناس األذى واوكف ،نهامتوبوا و ،نهاع انتهواكلها و

": تعاىل                                   

      "،(11: 11)الزمر. 

 واهلل أعلم

م11/1/4013هـ  / املوافق 1311ذو القعدة  43
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 كرم اهلل وجهه بن أبي طالب قول سيدنا علي

 :قال كرم اهلل وجهه بن أبي طالب يدنا عليساد يف كتابه "الفنت" أن يم بن محََّعروى ُن
يديكم وال أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء ال أإذا رأيتم الرايات السود فالزموا األرض فال حتركوا "

ون إىل احلق وليسوا من ُعْديؤبه هلم قلوبهم كزبر احلديد هم أصحاب الدولة ال يفون بعهد وال ميثاق َي
فيما بينهم ثم  أهله أمساؤهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعور النساء حتى خيتلفوا

 ."(61)يؤتي اهلل احلق من يشاء
ورواه  كرم اهلل وجههل البعض: هل هذا القول الذي قاله سيدنا علي ابن أبي طالب يتساَء

الدولة "ينطبق على أصحاب  ( سنة1400يف كتاب الفنت قبل حنو ) (يم بن محادَعُن)شيخ البخاري 
  ؟"اإلسالمية
 فهم هذا األثر كالتالي: ميكن هلف

 سوداء. "الدولة اإلسالمية"رايات و: ذا رأيتم الرايات السودإ
  ."يف مكانكم وال تهاجروا إليهميا مسلمني ابقوا " :أي: فالزموا األرض

 ."ال تساعدوهم باملال وال باملعدات" :أي: يديكم وال أرجلكمأفال حتركوا 
 ."األخالق وممارستهاضعفاء يف معرفة الدين وواملقصود " :ثم يظهر قوم ضعفاء ال يؤبه هلم

 ."يقتلون األسرى ويعذبون الناس بقسوة شديدة" :أي: قلوبهم كزبر احلديد
 "الدولة اإلسالمية"يدع أحد أنه دولة اإلسالم غري  ومنذ مائة عام تقريبًا مل :هم أصحاب الدولة

 احلالية يف سوريا والعراق.
الشعيطات بعدما  ى سبيل املثال مبيثاقمل تِف عل "اإلسالميةالدولة "و: ال يفون بعهد وال ميثاق

  كالصحفيني. فدين إليهاالرسل املوأو حبرمة عهد  ،بايعوها
 اإلسالم."الدولة اإلسالمية" تدعو إىل و: ون إىل احلقُعْدَي

 .((ارمحوا ُتْرمحوا)):  أهل احلق هم الرامحون يقول رسول اهلل :وليسوا من أهله
 " وهلم جرا.أبو مسلم"و "أبو مثنى"و "أبو حممد"مثل : أمساؤهم الكنى
  " و"الَكَنِدي".اليمين"و "التونسي"و "الزرقاوي"و "البغدادي"مثل  :ونسبتهم القرى

 ."الدولة اإلسالمية"وهكذا شعور مقاتلي : وشعورهم مرخاة كشعور النساء

                                                           

 .(171ن محاد يف كتاب الفنت برقم )يم بَعرواه ُن( 61)
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بهة أصلهم وهي القاعدة وجمع  "الدولة اإلسالمية"كاختالف أصحاب : حتى خيتلفوا فيما بينهم
 عام واحد. يفأّدى إىل أكثر من عشرة آالف قتيل  النصرة. والقتل بينهم

 صحيح كهذا البيان. إسالميٍّ ببياٍن: ثم يؤتي اهلل احلق من يشاء
 احلكيم: لقمانيقول اهلل سبحانه وتعاىل على لسان سيدنا 

                                        

     ،(16: 11)لقمان 
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 خمتصر تنفيذي

املفيت لشروط االجتهاد املنصوص عليها  لشخصبعد استكمال اال جيوز يف اإلسالم اإلفتاء إال  .1
  القرآن الكريم حلكم ما دون اعتبار مجيع النصوص.يف كتب األصول. وال جيوز االقتباس من آية يف

 .اللغة العربية إتقاندون  اإلسالمال جيوز احلكم الشرعي يف  .4
 عدم اعتبار العلوم الشرعية.باألمور الشرعية يف  ستسهالاالال جيوز يف اإلسالم  .1
 يف غري املعلوم من الدين بالضرورة. اإلسالمجيوز االختالف يف  .3
 فقه الواقع.عدم اعتبار  ماإلسالال جيوز يف   .1
 .الربيئةقتل النفس  اإلسالمال جيوز يف  .6
 .الصحفيني الرسل "السفراء" وبالتالي ال جيوز قتل قتل اإلسالمال جيوز يف  .7
 .شرعي وغاية شرعية وأسلوبسبب شرعي باجلهاد يف اإلسالم دفاعي وهو منوط  .2
 .ملن صرح بالكفر إال اإلسالمال جيوز التكفري يف  .1

 هل الكتاب.أو ألاإلساءة للنصارى بأي طريقة ما  ال جيوز .10
 جيب اعتبار اليزيديني من أهل الكتاب. .11
 .باإلمجاعبعد انتهائه  اإلسالمال جيوز الرق يف  .14
 .على الدين اإلكراه يف اإلسالم ال جيوز .11
 .سلب حقوق النساء يف اإلسالم ال جيوز .13
 األطفال.سلب حقوق يف اإلسالم ال جيوز  .11
 .تضمن العدالة والرمحة إجراءاتاحلدود بدون  م إقامةيف اإلسالال جيوز  .16
 يف اإلسالم التعذيب.ال جيوز  .17
 ة.َلْثيف اإلسالم امُلال جيوز  .12
 األفعال احملرمة والفاحشة إىل اهلل تعاىل.نسبة يف اإلسالم ال جيوز  .11
 .ومقاماتهم األنبياء والصحابةتدمري قبور يف اإلسالم ال جيوز  .40
 .ما أقام الصالة الكفر البواحدون  سببي أل ج على احلاكماخلرويف اإلسالم ال جيوز  .41
 اإلسالمية. األمة إمجاعاخلالفة بدون  إعالن اإلسالمال جيوز يف  .44
 اإلسالم.يف  جائز األوطان إىلاالنتماء  .41
 اإلسالم.يف  ال هجرة بالضرورة بعد النيب  .43
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